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ЕЛ ТАҢДАУЫ

BAIQAÝ

СЕНІМ МЕН СЕРТ
Мемлекетіміздің өмірінде ерекше 
маңызға ие Президент сайлауы өз 
мәресіне жетіп, Қазақстан халқы 
жаңа басшысын сайлады. Бұл – 
тарихи сәт. Қазақстанның саяси 
кезеңінің жаңа белесі десек те бо-
лады. Биылғы сайлау науқанына 
жұртшылықтың қызығушылығы 
да басым болғанын айта кеткеніміз 
жөн. Сайлаудың нәтижесіне байла-
нысты да түрлі жорамалдар айты-
лып, әлемдік бұқаралық ақпарат 
құралдары да, саясаттанушылар 
мен сарапшылар да еліміздегі 
 Президент сайлауына ерекше  назар 
аударып, оның өту барысын жіті 
қадағалады. 

Кеше саяси додада жеңіске жеткен Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
Елордадағы Тәуелсіздік сарайында өткен Ұлықтау рәсімінде: «Антқа 
адал болу, сертке берік болу - менің халық алдындағы парызым» деді. 
Иә, бұл cөз ел сенген ердің саяси мұратының басты қағидасын айқындап 
тұрғандай. 

Р.S.

Сонымен, Президент сайлауын-

да Қасым-Жомарт Тоқаев 70,96% 

дауыс пен жеңіске жетті. �зге канди-

дат тардың нәтижелері келесідей 

болды: "міржан Қосанов – 16,02%, 

Дания Еспаева – 5,2%, Т'леутай 

Рахымбеков – 3,2%, Амангелді Та-

спихов – 2,7%, Жамбыл Ахметбе-

ков – 1,83%, Сәдібек Түгел – 0,92% 

дауыс жинады.  

Алдын ала мәліметтер жария-

л а н  ғ а н  к ү н і  Қ а с ы м - Ж о м а р т 

Кемелұлы 'зіне сенім білдірген 

барша отандастарына алғысын 

білдірді. «Сайлауал ды науқан 'р-

кениетті әрі жүйелі түрде жүр-

гізілді. Шын мәнінде, бұл науқан 

бағдарламалардың бәсекесі бол-

ды. Халық бізге сенім артып, 'з 

таңдауын жасады. Сондықтан ал-

дымызда ауқымды жұмыстар күтіп 

тұр» деді Қасым-Жомарт Тоқаев. 

Ол үгіт-насихат кезеңіне қатысқан 

республикалық қоғамдық штабтың 

мүшелеріне, барлық белсенді аза-

мат тарға және партия жақтастары на 

атқарған жұмыстары үшін алғы сын 

білдіріп, электоралды науқанның 

ауқымы мен технологиялық мүм-

кіндігін атап 'тті.

«Бүкіл әлемдегі сияқты біздің 

елімізде де жағдайдың 'згергенін 

к'ріп отырсыздар. "лемдік қауым-

дастықтың бір б'лшегі бол ған-

дықтан Қазақстанға жаһан дық 

оқиғалардың да ықпалы болары 

Бұл сайлау, шынымен, ерекше болды.  Оның басты ерекшелігі 

– соңғы 30 жылда Нұрсұлтан Назарбаевсыз 'тті. Халық  жаңа 

Президентін сайлады. Сондықтан да бұл сайлауға деген жұрттың 

құлшынысы, үміті зор болды. 

Біз бұл сайлауда Қасым-Жомарт Тоқаевқа дауыс бердік. 

�йткені біз үшін ең қымбат нәрсе – Тәуелсіздік. Қасым-Жомарт 

Кемелұлы тәжірибелі, мемлекетшіл, саясаттың да, қыз меттің де 

барлық деңгейінен 'ткен азамат. Осы тұрғыдан алғанда дұрыс 

таңдау жасадық деп ойлаймын. Биылғы сайлаудың бір артық-

шылығы – әрбір үміткер жақсы бағ дарлама ұсынды. Оның 

ішінде "міржан Қосановтың бағдарламасында бірінші кезекте 

мемлекеттің беделін к'теру болса, Сәдібек Түгел түнгі клубар-

ды аралап, оларды жабу туралы ұсыныс білдірді. Мұның бәрі 

жүзеге асуы тиіс жақсы идеялар деп білемін. Баспас'з арқылы 

жаңа  Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа ең бірінші қазақтың 

заңы мен тілін қолға алуды аманаттаймыз. Мемлекеттік тілімізді 

босағадан т'рге шығаратын кез келді. 

Осы жолғы сайлау ерекше болды. Біріншіден, оған Нұрсұлтан 

"бішұлы Назарбаев түскен жоқ. Жеті кандидат ұсынылды. Олардың 

бәрі бағдарламаларын ұсынып, пікірталас жасады. Нәтижесінде 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың бағдарламасы 'згелерінен басым түсті. 

Жалпы биылғы Президент сайлауы халықтың саяси деңгейінің 

'скенін к'рсетті. Жастар белсенді түрде қатысты. �зге ұлт 'кілдері де 

науқаннан тыс қалмады. Тұрақ тылық, тыныштық үшін дауыс берді. 

Халық енді жаңа к'зқарас, жаңалық күтіп отыр. Сайлауда жеңген 

кандидат басқа кандидаттардың бағдарламасына енген барлық 

жақсы-жақсы ұсыныстарын пайдаланамыз, іске асырамыз деп 

отыр. Себебі олар да халықпен кездесті, тыңдады, мұң-мұқтажын 

бағдарламасына енгізді. Мысалы, ".Қосановқа 1,5 миллионға жуық 

адам дауыс берген. Оның ішінде 'ңір тұрғындарының үлесі басым. 

Демек, 'ңірлерде проблема бар деген  с'з. Неге наразылық білдіріп 

отыр, неге к'ңілі толмай отыр? Сайлау нәтижесі бойынша осыны 

да қарау керек.

Қорыта айтқанда, Қазақстан халқы 'з таңдауын жасады. 

 Дауысын тұрақтылық, даму үшін берді.

Президент сайлауы – ел 'міріндегі маңызды оқиға-

лардың бірі деп білемін. "рбір мемлекеттің, әрбір елдің 

келешегі – оны басқаратын Президентімен тікелей 

байланысты. �йткені Ел басшысы стратегиялық 

шешімдер қабылдайды, мемлекетін алға бастайды. 

Мен спортшы ретінде әлемнің к'п елінде болдым. 

Халықаралық жарыстарға, олимпиадаларға қатыстық. 

Сонда байқағаным, әрбір мемлекеттің кемел жетістігі 

– халықтың биік арман-мақсаттарға ұмтылуымен қатар, 

соған жұмылдыра білген, дұрыс бағытты айқындай білген 

Президенттеріне қатысты болады. "рине, Қазақстанды 

әлемдік деңгейде танытқан, беделін арттырған Тұңғыш 

Президентіміздің р'лі қашанда жоғары тұратыны с'зсіз. 

Елбасының жасаған игіліктерін әрі қарай жалғастырып, 

тарихи сабақтастықты алып жүретін лайықты тұлғасын 

халқымыз таңдады. Қасым-Жомарт Кемелұлының 

саясаттағы салмағы, халықаралық қауымдастықтағы 

беделі зор. Біздің елімізге осындай азамат, осындай 

к'шбасшы керек. �йткені қазіргі заманның талаптары 

басқа. "лемдік саясатта болып жатқан жағдайларды 

білесіздер. Осының бәрін жете түсінетін, маңызды 

әрі дұрыс шешімдер қабылдай алатын тұлға керек. Ал 

Қасым-Жомарт Кемелұлы болса, қандай да болсын 

талаптарға жауап бере алатын, мемлекетіміздің к'шін 

лайықты алып жүретін қайраткер деп білемін. Спорт 

саласының 'кілі ретінде айтарым, бізге қазір елім, 

жерім деп жалындап тұрған патриот азаматтар керек. 

Сондай жастарды қалыптастыруымыз қажет. Бүгінде 

отандық спортты дамытуға барлық жағдай жасалған. 

Спорттық жетістіктер арқылы да – әлемде ойып тұрып 

орын алуға болады. Бірлесе еңбек ете берейік. Ең басты-

сы – заманымыздың бізге беріп отырған мүмкіндіктерін 

жіберіп алмай, қарыштап дами беруіміз керек. Еліміз 

аман, жұртымыз тыныш болсын!

Биылғы сайлау бұрынғы сайлаулардан 'згеше. 

Халықтың артқан үміті биік, соған сәйкес белсенділігі 

'те жоғары болды. Жаңа заманда, жаңа қоғамда 

қандай жаңалықтарға жетеміз деген дүниені халық 

к'кейінде қатты тұтты. Сайлаудың қорытындысы 

 туралы жария болып жатқан мәліметтерге сүйенсек, 

ҚР Президентіне кандидат Қ.Тоқаев сайлаушылардың 

70%-дан астам дауысын иеленді. Менің ойымша, бұл 

сан – бүкіл сайлаушылардың жаңа Президентке 

артқан үлкен аманаты. Қазақта «аманатқа қиянат 

жоқ» деген с'з бар. Жаңа Президентіміз сол аманатқа 

адал болуы керек.

�йткені Қ.Тоқаевтың бағдарла масында к'р-

сетілген үш үлкен тұғыр: біріншісі – дәстүрге 

беріктілік, екіншісі – әділеттілік, әсіресе әлеу-

меттік әділеттілік, үшіншісі – 'ркендеу жолымен 

жүру, еліміздің саяси, әлеуметтік бағдарын, даму 

жолын айқын к'рсетті деп ойлаймын. Халық осы 

бағдарламаға сүйеніп, дауыстарын берген  болуы 

керек. Сондықтан келешекте мемлекетіміздің 

 саясаты осы үшін бағыт – үш тұғырға сүйене оты-

рып,  халықтың әл-ауқатын жақ сар туға қызмет 

етсе, әлеумет тік әділеттілік орнатса, қазіргі рухани 

жаңғырып жатқан қоғамды одан әрі жаңғырта оты-

рып, үлкен ұлттық арманға қол жеткізетін болса, 

бүгінгі сайлаушылардың аманатының ақталғаны деп 

ойлаймыз. Солай боларына кәміл сенейік. 

Біздің еліміз – болашаққа, келешекке сенетін 

оптимист ел. Сол үкілі үмітіміз ақталсын, келешегіміз 

кемел болсын, жақсылықтардан ешқашан күдер 

үзбейік. Қоғамымыз үнемі 'згерісте, дамуда болсын. 

Ол дамудың 'зі эволюциялық жолмен жүруі керек. 

Сонда біздің алмайтын қамалымыз болмайды деп 

ойлаймын. Болашаққа сенейік!

с'зсіз. Сондықтан біз еліміздің жар-

қын болашағы үшін жұдырықтай 

жұмылуымыз керек» деді.

Республикалық қоғамдық штаб-

тың жетекшісі, Nur Otan партиясы 

Т'рағасының Бірінші орынбасары 

Мәулен "шімбаев алдағы уақытта 

пар тияның Елбасы жолын әрі қарай 

жалғастырып, сайлауалды бағдар-

ламаны жүзеге асыру үшін бар күш-

жігерін жұмсайтынын айтты.

– Бүгін қазақстандықтардың 

басым б'лігі біздің кандидатымыз 

Қасым-Жомарт Тоқаевқа дауыс 

беру арқылы Елбасы саясатының 

сабақтастығына және бірлік пен 

тұрақтылыққа қолдау білдірді, – 

деді М."шімбаев.

Сонымен қатар іс-шарада рес-

пуб ликалық штабтың мү шелері, 

аймақ т ық ш табтар мен «Team 

Qazaqstan» жас тар қанатының 

'кілдері с'з с'йле ді. Олар exit-

pool-дың нәтижесіне бірауыздан 

қолдау білдіріп, Қа зақстан хал-

қын 'ткен Президент сайлауымен 

құттықтады.

Сайлауалды науқан кезінде 

еліміз бойынша кандидаттың 228 

штабы жұмыс істеді. Мобильді 

үгіт-насихат тобының құрамында 

болған 20 мыңнан астам сенімді 

'кіл «Есіктен есікке» акциясы ая-

сында сайлаушылармен кездесті. 

Еліміз бойынша кандидаттың 228 

қоғамдық қабылдауы тұрақты 

жұмыс істеп, 21 мыңнан астам аза-

матты қабылдады.

ҚР СІМ әлемнің 40-тан астам 

елінен 227 шетелдік корреспон-

дентті аккредиттеді.  Сонымен 

қатар  Ми  нистрлік жанында тұ-

рақты негізде шетелдік БАҚ-

тың 121 шетелдік кор рес пон-

денті тіркелген. Бұл әлемдік қо-

ғамдастықтың біздің елімізге деген 

жоғары қызығушылықтың және 

мемлекеттің саяси және әлеу мет-

тік 'міріндегі болып жатқан 'з-

герістердің айқын к'рінісі.

Еліміздегі Президент  сайлауы 

туралы әлемдік бұқаралық ақпарат 

құралдары да кеңінен хабар  та рат  ты. 

Қ а з а қ с т а н д а ғ ы  қ е з е к т е н  т ы с 

 Пре зи дент сайлауы ж'ніндегі ақ па-

рат тар Түркияның бірқатар басылым 

бе тінен к'рініс тапты. Euronews-

тің Түркиядағы б'лімі Президент 

сайлауы кезінде халықтың к'ңіл 

күйі к'теріңкі болғанын, халықпен 

бірге Президенттікке үміткерлер де 

туыс тары мен әріптестерімен бірге 

дауыс бергенін жазса, «Анадолу 

агенттігі» еліміздегі сайлауды жіті 

бақылап, соңғы жаңалықтарымен 

б'лісіп, түрік халқын хабардар 

етіп отырды. «UzNews.uz» пор-

талы «Қазақстандағы сайлаудың 

нәтижесі  – халықтың Қасым-

Жомарт Тоқаевқа к'рсеткен толық 

сенімі мен кең қолдауы, оның елдің 

орнықты дамуы мен халықаралық 

беделін арттыруға қосқан үлесіне 

зор бағасы» деп жазды. Сондай-ақ 

портал екіжақты ынтымақтастықты 

дамытуға Қазақстан Президентінің 

биыл сәуір айында �збекстанға 

жасаған алғашқы мемлекеттік са-

пары жаңа серпін бергендігін, бұл 

сапар кезінде достық, тату к'ршілік 

және стратегиялық әріптестік байла-

нысты нығайтуға одан әрі де бейілді 

екендері расталғанын атап 'ткен.

Шетелдік басылымдар 2019 

жыл дың 9 маусымында Қазақстанда 

'ткен кезектен тыс Президент 

 сайлауы  туралы к'п жазды. Соның 

бірі америка-лық The New York 

Times басылымы «Қазақстан жаңа 

к'ш басшысын таңдады» деген 

тақы рыппен к'лемді сараптамалық 

ақпарат жазды. 

Ресейлік gazeta.ru сайты елімізде 

биылғы 9 маусым күні 'ткен прези-

денттік сайлау ж'нінде таратқан 

ақпарат тарында қазақстандық 

сарап шылардың пікірлерін негізге 

ала отырып, аталған сайлаудың 

тыңғылықты ұйымдастырылғанын 

әрі барлық үміт кер лерге тең мүм-

кіндіктер берілгенін атап к'рсетті.

Айта кетейік, Қасым-Жомарт 

Тоқаев кезектен тыс президент 

сай лауы нан кейін, яғни 10 мау-

сым күні Ақордада шетелдік және 

отандық ж урна листерге арнап 

баспас'з мәсли хатын 'тк ізді. 

С ұ х бат барысы н да Мем леке т 

басшысы алдымен 'зіне қолдау 

білдірген сайлаушыларға алғысын 

білдіріп, БАҚ 'кілдері тарапынан 

қойылған сұрақтарға нақты жауап 

берді. 

Тілімізді төрге 
шығаратын кез келді

Қазақстан халқы 
өз таңдауын жасады

Ел көшін 
бастайтын 
тұлға

Келешегіміз 
кемел
болсын

Марғұлан СЕЙСЕМБАЙ: 
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Кеше Елордада жаңадан сайланған  Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Ұлықтау рәсімі өтті. Салтанатты шараға Тұңғыш Президент Нұрсұлтан 
 Назарбаев, Үкімет және Конституциялық Кеңес мүшелері, Парламент 
депутаттары, қоғамдық ұйымдар мен БАҚ өкілдері және құрметті мей-
мандар қатысты.  Ұлықтау рәсімінде Қазақстан Республикасының Заңына 
сәйкес, Қасым-Жомарт Тоқаев Конституцияға қолын қойып ресми түрде ант 
қабылдады. Ант берілгеннен кейін Орталық сайлау комиссиясының төрағасы 
Берік Имашев Президент куәлігін табыстады. Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстан Республикасының Президенті қызметіне кірісті. Ұлықтау шарасын-
да жаңадан сайланған Мемлекет басшысы жұртшылыққа сөзін арнады.

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ: 

ӘР АЗАМАТТЫҢ МҮДДЕСІН 
ҚОРҒАУ – БАСТЫ МАҚСАТЫМ

ҮЗДІКТЕР 
ТОП ЖАРДЫ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаев ұлы даланы мекен 
еткен Мәңгілік елдің рухани жаңғыруы идеясын баршамыздың ұлы мақсатымыз ретінде 
алға тартып отыр. Бүгінде ұлттық тарихымыздың бары мен жоғын түгендеу бағытында 
еліміздің әр өңірінде толассыз жүріп жатқан саналы әрекеттердің бір парасы қасиетті 
Ұлытау топырағында да сан тармақты ізденістер сипатында көрінуде. Сондай танымдық 
әрекеттердің бір тарауы төл тарихымыздан өз орнын ойып алуға тиісті тұлғалардың бірі 
Кетбұқа бабамыздың өнегелі өмірі мен тағылымды тағдырына қатысты болып отыр.

Екібастұз қаласындағы Естай атындағы балалар  му зыка 
мектебі қала әкімдігінің қолдауымен «Ұлы дала  әуені»  І 
аймақтық  ансамбльдер байқауын өткізді. «Дала фольклоры мен 
музыкасының мың жылы» жобасын жүзеге асыру мақсатында 
«Рухани жаң ғыру» бағдарламасы аясында өткен бұл байқау 
 Павлодар облысында тұңғыш рет ұйымдастырылды.

– Аса қадірлі Елбасы! Құрметті 

отандастар! Ең алдымен, маған зор 

сенім артып, қолдау к'рсеткен барша 

Қазақстан халқына алғыс айтамын! 

Бұл сайлау, шын мәнінде, демократия 

талаптарына сай 'тті. Сайлау алаңында, 

нағыз ашық бәсекеге түсу мүмкіндігі 

болды. Барлық саяси күш 'кілдері 

қатысты. Саяси бағдарламалар сайысқа 

түскен әділ дода болды. «Сайлау – бұл 

қатысушылардың пікірі ғана жеңіске 

жететін жарыс» дейді. Расында, әділ 

пікір. Осы 'те маңызды саяси бәсекеде 

біздің халқымыздың даналығы, пара-

саты жеңді. Сондықтан бұл жеңіс – 

халқымыздың жеңісі! Біз бір ел болып, 

халық болып Қазақстанның алдағы 

даму жолын бірге айқындадық.  9 мау-

сымда Қазақстанның жарқын болашағы 

үшін дауыс берген "рбір азаматтың 

пікірі – Біз үшін 'те маңызды! �йткені 

халқымыздың татулығы, ынтымағы, 

бірлігі – біздің ең басты құндылығымыз. 

Осы құндылықты к'здің қарашығындай 

с а қ т а у  –  б а р ш а м ы з ғ а  о р т а қ  п а-

рыз. Сондықтан Президент ретінде 

халқымызға мынаны айтқым келеді: 

Еліміздің әр азаматының мүддесін 

қорғау – менің басты мақсатым. Оларды 

саяси к'зқарастары мен ұстанымдарына 

қарай б'луге жол бермеймін! Түрлі 

саяси және қоғам қайраткерлерінен 

келіп түскен құнды ұсыныстарды, ба-

стамаларды мен 'з жұмысымда міндетті 

түрде ескеремін. Ашық және әділ жұмыс 

істейміз. Біз үшін ең маңызды міндет – 

заңға сай адал қызмет ету. Біздің бір ғана 

Отанымыз бар! Тағдырымыз – бір! Біз 

халқымыздың жарқын болашағы үшін 

бәріміз бірге еңбек етеміз! Ақиқатын 

айтуымыз керек, бұл сайлауда біздің аза-

маттарымыз Елбасының стратегиялық 

бағдарын қолдап дауыс берді! Нұрсұлтан 

"бішұлы Назарбаев бүкіл әлем мойын-

даған даму моделін жасады. Қазақ-

станның к'к туын дүниежүзінің түкпір-

түкпірінде желбіретті. Осы күндері 

менің атыма азаматтарымыздан к'п-

теген 'тініш-тілектер келіп түсуде. 

Олардың бәріне ортақ бір ғана тілек бар: 

Елбасымыздың жолын, Стратегиясын 

сақтау және оны одан әрі нығайту. Шын 

мәнінде, халықтың дәл осындай 'тініш-

тілек айтуы – заңды, орынды. Себебі 

қазіргі дамыған Қазақстан – бұл, ең 

алдымен, Елбасының арқасы. Елбасы – 

қазақ мемлекетінің негізін қалаушы ұлы 

100-ден астам 'нерпаз қатысқан доданың бас жүлдесіне 100 мың 

теңге тігілді. Фольклорлық және аспаптық ансамбльдер болып екі 

номинацияда 'нер к'рсеткен байқауға Нұр-Сұлтан, Ақсу, Екібастұз 

қалалары мен Майқайың кенті, Май ауданынан ансамбльдер қатысты. 

Байқауда алғашқы болып қаламыздағы №25 қыздар гимназиясының 

«Еркетай» домбырашылар ансамблі 'нер к'рсетті. Заманында 

«Ақжелеңнің» 60-тан астам түрін түгелдей тартып «Күйдің пірі» 

атанған Қазанғаптың «Шыныаяқ тастар» шығармасын орындады. 

Нұр-Сұлтан қаласынан келген «Бабамұра» домбырашылар ансамблі 

халық күйі «Бытпылдақ» пен күйші, сазгер Аман Малдыбаевтың «К'не 

Тараз» күйін ойнады. Ал Ақсу қаласының «Дарын» фольклорлық 

ансамблі Курбаниеттің «Навой шарк» және «Қара жорға» композиция-

сын орындап, Қаршыға Ахмедияровтың адамның 'мірге деген ерекше 

құштарлығын сездіретін «Күткенде» күйімен түйіндеді. Майқайың 

кентінен келген «Серпер» фольклорлық ансамблі халық күйі 

«Телқоңырды», Дина Нұрпейісованың «Тойбастарын» және халық 

әні «Угәй-әй» әнін шырқады. Екібастұз музыка мектебінің «Арайна» 

домбырашылар ансамблі ойнаған Ермұрат Үсеновтің «Кербез сұлу» 

шығармасы құлаққа жағымды естілді. 

Байқаудың гала-концерті 'згеше 'тті. Біз к'ріп жүрген байқауларда 

жеңімпаздар тиісті жүлделерімен марапатталып, содан кейін к'пшілік 

алдында 'нер к'рсететін. Бұл жолы олай болмады. Зал лық толды. 

�нер сүйер қауым әуелі байқауға қонақ ретінде шақырылған «Қорқыт» 

дәстүрлі саз тобының 'нерін бір сағат бойы тамашалады. Ондағы 

мақсат – 'нер додасына қатысушы ансамбльдерге, к'рермендерге 

фольклорлық ансамбльдің деңгейі қандай болу керектігін үлгі етіп 

к'рсету. 

Байқаудың қорытындысы бойынша Бас жүлде Естай атындағы 

балалар музыка мектебінде қалды. Яғни «Жанды дауыс» фольклорлық 

ансамблінің қанжығасына байланды. �нер ұжымы қаржылай 100 

мың теңгеге ие болды. Бірінші орынға Ақсу қаласының «Дарын» 

фольклорлық және қаламыздағы №25 қыздар гимназиясының «Ерке-

тай» домбырашылар ансамбльдері лайық деп танылды. 

Айдана АЙТУҒАН
Павлодар облысы

Екібастұз қаласы

ТАЛШЫБЫҚ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

XII-XIII ғасырларда 'мір сүріп, Шыңғыс 

хан, Жошы, Құлағулармен тізе қоса жүріп, 

ұлан-ғайыр Еуразия кеңістігінде к'шпен ді-

лердің жаңа тарихын бірге жасасқан, қайқы 

қылыштың жүзімен ғана емес, қара дом-

быраның үнімен де ел тағдырын шешкен 

біртуар тұлға Кетбұқа есімі кешегі күнге 

дейін әредік-әредік аңыз үлгісінде айтылып 

қалып жүрсе де, дарабоз жанның тарихи 

тағдырына тереңдей ден қою әрекеті қолға 

алына қоймағаны жасырын емес.

Қалың жұртшылықтың қалауымен Жез-

қазған қаласында 2013 жылы қарашаның 

23-де құрылған «Қазақтың Кетбұқасы» 

қоғам дық бірлестігінің ең басты мақсаты 

да қал-қадірінше осы олқылықтың орнын 

толтыру болған еді. Сол себепті аталмыш 

бірлестік алғашқы құрылған сәтінен бастап, 

Кетбұқа тұлғасын тану, тарих перзентіне 

қатысты түрлі деректерді ел игілігіне ай-

налдыру бағы тындағы іс-әрекеттердің 

ұйтқысына, ұйымдастырушысына айналды. 

Нәтижесінде әлемдік тарихта айшықты 

ізі қалған дарабоз тұлғаның т'ңірегіндегі 

әрқилы алып-қашпа с'здердің құны  азайып, 

керісінше, Кетбұқа бабамыздың бірегей 

тұлғасы тарихи дерек-мағлұматтар негізінде 

айқындала түсті.

Қазір айтуға оңай болғанымен, ондай 

нәтижеге қол жеткізу оп-оңай келе қалған 

жоқ. «Қазақтың Кетбұқасы» қоғамдық 

бірлес тігінің қолға алуымен әртүрлі жұмыстар 

атқа рылды. Енді сол жұмыстардың жалпы 

бағдар-бағытына, к'здеген мақсатына, 

қалай іске асқандарына, тағы басқа да 

жайттарға тоқталып 'телік.

2013 жылдың 23 қазанында Жезқазған 

Ұлылыққа тағзым – ұрпаққа тағылым

материалдық жағдайын жақсарту үшін 

тиісті жағдай жасаймыз. Жетінші бағыт. 
�ңірлерді дамытудың жаңа бағдары. 

Біздің қағидамыз баршаңызға мәлім: 

Қуатты аймақтар – Қуатты Қазақстан. 

Азаматтарымызды толғандырған нақты 

мәселелер жергілікті деңгейде шешілуі 

тиіс. Жергілікті 'зін-'зі басқару жүйесін 

нығайтамыз. Аймақтағы қордаланған 

мәселелерді шешуге халық белсене 

араласатын болады. Сегізінші бағыт. 
«Рухани жаңғыру» құндылықтары біздің 

басты рухани бағдарымыз болып қала 

береді. Тарихқа құрметпен қарау, Отанға 

адал болу, ғылым-білімге деген ұмтылыс 

– мұның барлығы біздің халқымыздың 

бойындағы асыл қасиеттер .  Бұл 

қасиеттер біздің халқымыздың бірлігін 

және ұлтымыздың жасампаздығын 

нығайтады, бәсекеге қабілетті ел болуға 

жол ашады. Қазақстанды болашаққа 

бастайтын – жастар. Сондықтан бұл 

бағдарламаны жас ұрпақты тәрбиелеуге 

бағыттауымыз қажет.

Тоғызыншы бағыт. Сыртқы сая-

сат. Біз к'п векторлы сыртқы саясат 

бағдарын жалғас тырамыз. "лемдік 

аренада ұлттық мүддемізді ілгерлетіп, 

қорғайтын боламыз. Елдің сыртқы 

саясаты мемлекетке, ұлттық бизнеске, 

әрбір азаматқа нақты табыс әкеледі. 

Оныншы бағыт. С'зімді жастарға 

арнағым келеді. Сіздерге Қазақстан 

дамуында шешуші р'л атқару міндеті 

тұр. Елбасы 2019 жылды «Жастар 

жылы» деп жариялады. «Жастар – ел 

тірегі» арнаулы жобасы іске қосылды. 

Біз жастардың бизнес бастамаларын 

дамытуға бағытталған «Жас кәсіпкер» 

жастар стартапын қолдаймыз. Жастар-

ды жұмыспен қамту бағдарламасын 

жүзеге асырамыз. Талантты жастар-

ды мемлекеттік басқарудың барлық 

деңгейлеріне тарту үшін «Президенттік 

кадрлық резерв» қалыптасатын бо-

лады. Біздің жастарымыз мақсат-

шыл, еңбекқор, креативті. Сондықтан 

Қазақстанның болашағы сенімді қолда.  

Қымбатты отандастар!  Алды-

мызда  ауқымды жалпыхалықтық 

міндеттер тұр. Мақсатымыз – айқын, 

жолымыз – ашық! Қазақстан жаңа 

мүмкіндіктер мен перспективалар 

еліне айналды. Оның игілігін жастар 

мен келешек ұрпақ к'реді. Біз бабалар 

дәстүрін қастерлейтін, жаһанның озық 

жетістіктеріне ұмтылатын халықпыз. 

Бұл – біздің күш-қуатымыздың діңгегі. 

Біз алдымыздағы барлық қиындықтарды 

бірге еңсереміз. Біз қуатты әрі гүлденген 

Қазақстанның 'ркендеуі үшін Бірге 

еңбек етеміз. Антқа адал болу, сертке 

берік болу – менің халық алдындағы 

парызым. Қазақстанның жарқын 

болашағы үшін, халық үшін аянбай 

еңбек етуге серт беремін. Баршаңызға 

амандық, құт-береке тілеймін. Қасиетті 

Отанымыз – Қазақстан Республикасы 

жасай берсін!

қаласындағы С.Қожамқұлов атындағы 

Қазақ музыкалы-драма театрында Жез-

қазған, Сәтбаев қалалары мен Ұлытау 

ауданының азаматтарының қатысуымен 

'ткен жиналыста тарихи тұлға Кетбұқа 

бабаның есімін жұртшылыққа танымал 

ету мақсатында «Қазақтың Кетбұқасы» 

қоғамдық бірлестігі құрылды. Сол жина-

лыста қоғамдық бірлес тіктің Жарғысы 

қабылданып, бірлестіктің атқарушы органы 

т'ралқа мүшелері мен тексеру комиссияла-

ры сайланды.

К'пшіліктің ұсынысын ескере келе, 

«Абыз тұлға, аңыз тұлға – Кетбұқа» атты 

жинақ дайындалып, Астана қаласындағы 

«Фолиант» баспасынан 3000 данамен 

шығарылды, оның 1500 данасын Қазақ-

с т а н н ы ң  о б л ы с ,  қ а л а л а р ы  м е н  е л д і 

мекендерінің кітапханаларына, оқу орын-

дарына және жеке тұлғаларға тегін тарату 

ұйымдастырылды.

Кетбұқаны халық арасында насихат-

тау мақсатында журналист Шахмұрат 

Ибадатұлының «Ұлы баба есімі дәріптелді» 

атты кітапшасы 300 данамен «Асар» 

«ЖК Битанова С.Д» баспасынан басы-

лып шықты. Бұл кітап Ұлытау-Жезқазған 

аймағындағы мекемелер, оқу орындары мен 

кітапханаларға тегін таратылды.

2014 жылдың1 қыркүйегінде Білім күніне 

орай Жезқазған қаласындағы оқу орын-

дарында 'ткен жиындарға бірлестіктің 

белсенді мүшелері арнайы қатысып, с'з 

с'йлеп, Кетбұқа туралы кітаптарды сыйға 

тартты.

Ұлы бабаны халық арасында насихат-

тау мақсатында  Бірлестіктің  белсенді 

мүшелерінің қатысуымен 2014 жылдың 

10 қазанында Қызылорда қаласындағы 

С.Майқанова атындағы театр ғимаратында 

жергілікті тұрғындармен кездесу  'тті. 

Шығыс Қазақстан облыстық кітап-

хана басшыларының ұсынысы бойынша 

бірлестіктің белсенді мүшелері Қ.И.Сәтбаев 

атындағы мұражайында шығысқазақстан-

дықтармен онлайн жүйесінде Кетбұқа тура-

лы жақсы хабар 'ткізілді.

Бірлестіктің ұйымдастыруымен, 2015 

жылдың 20 ақпанында Астана қаласындағы 

Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық уни-

верси тетінде «Қазақ елінің қаһармандық 

тарихы мен Кетбұқа тұлғасы» тақырыбында 

ғылыми конференция 'тті. Конференцияға 

белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлері 

қатысты. Қызылорда облысынан арнайы 

келген еңбек ардагері, ақын Дінәлі Бұқарбаев 

Кетбұқаға арналған поэмасынан үзінді 

оқыды. Күйші, профессор Жанғали Жүзбай 

с'з с'йлеп, Кетбұқаның «Ақсақ құлан» 

күйін орындап берді. Конферен цияны 

ұйымдастыруға, оның жоғары деңгейде 

'туіне жерлесіміз Мұханбет Жұманазарұлы 

К'пеев к'п к'мек жасады.

Бірлестіктің арнайы тапсыруымен тарих 

ғылымының докторы Жамбыл Артықбаев 

«Кетбұқа – жырау, аталық, қолбасшы» 

аталатын тарихи-танымдық кітап жазып 

шықты. Бұл кітап та қолымыз жеткен жер-

лерге тегін таратылды.

2015 жылы 5 маусым күні Жезқазған 

қала сын дағы театр ғимаратында күйші, 

про фессор Жанғали Жүзбайдың «Ақсақ 

құлан. Кетбұқаның күй мұрасы» жинағының 

тұсау кесері 'ткізілді. Жинаққа Кетбұқаның 

25 күйі  енгіз іл іп,  нотаға  түсірілген. 

Ж.Жүзбайдың атқарған үлкен жұмысына 

театр ғимаратына жиналған жұртшылық зор 

ризашылық білдірді. Демеуші азаматтардың 

ұйымдастыруымен күйші иығына шапан 

жабуып, астына ат мінгізді.

2017 жылғы қазан айының 2-5 ара-

лығында Жезқазған қаласының Қызылорда   

қала сында 'ткізілген мәдени күндері ая-

сында Қарағанды облысының мәдениет, 

мұрағаттар мен құжаттама басқармасы, 

Қорқыт атындағы Қызылорда университеті 

мен «Қазақтың Кетбұқасы» қоғамдық 

бірлестіг інің  ұйымдастыруымен «Х- 

ХІІІ ғасырлардағы түркі қоғамы және 

оның тарихындағы Кетбұқаның орны» 

тақырыбында халықаралық ғылыми-

тәжрибелік конференция 'тті. Жетінші  

қазанда Қазақстанның әр тұсынан келген 

ағайындар Жаңақорған ауданы аумағында 

орналасқан Т'легетай баба мен Қылышты 

қожа кесенесіне аттанды. Т'л тарихымыз-

да есімдері аталып, 'зіндік тарихи орын-

дарымен мәлім болған Т'легетай баба 

мен Қылышты қожа, Кетбұқа рухтарына 

бағышталып Құран оқылды, ас берілді. 

Қоғамдық бірлестіктің алғашқы күнінен 

бастап қолға алған жұмысы Жезқазған 

қаласының к'рнекті жерінен Ұлы бабаға 

еңселі ескерткіш орнату болатын. Кетбұқа 

ескерт кішінің салтанатты ашылуы 2017 

жылдың 8 қарашасы күні болды. Сол күні 

Жезқазған қаласынан 45 шақырым жер-

де (Кеңгір 'зенінің бойы) орналасқан 

 Жошыхан кесене сінің қасына орнатылған 

стелланың ресми ашылуы болды. 

«Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС 

Басқару кеңесінің Бас директоры  Бахтияр 

Қырықпышевтің ұсынысымен корпо-

рацияның қаржыландыруымен қаламыз-

дағы Кетбұқа ескерткішінің жанынан мемо-

риалдық кешен орнату жұмыстарының 

дайындығы жүргізілуде.

Жезқазған қаласы әкімшілігі мен «Қазақ-

тың Кетбұқасы» қоғамдық бірлестігінің 

ұйымдастыруымен, туған қаламыздың 65 

жылдық мерейтой аясында, тамыз айында 

«Кетбұқа күйші атындағы I Халықаралық 

күйшілер сайысы» 'теді деп күтілуде.

Т�леген БҮКІРОВ, 
«Қазақтың Кетбұқасы» қоғамдық 

бірлестігінің т�рағасы 

Жақсылық 
ҮШКЕМПІРОВ, 
Қазақстанның Еңбек ері:

Арман ЖҮДЕБАЕВ, 
Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық 
консерваториясының 
ректоры:

Қазақстан Республикасының кезектен тыс 

Президентін сайладық. Бұл еліміз үшін үлкен 

жаңалық, тарихи оқиға болды. 

Жаңа Президент Қ.Тоқаевты бәріміз білеміз. 

Қаншама жылдар бойы қазақ елінің 'сіп-

'ркендеуіне сіңірген еңбегі аз емес. Еліміздегі 

барлық жағдайдан хабардар. Қазақ елін әлемге 

танытып жүрген азаматтың бірі. Еліміз үшін әлі 

талай еңбек ететініне сенімдімін. Оны инаугурация 

кезінде 'зі де айтты. «Қолымнан келгенше барлық 

жағдайды жасаймын» деді. Бірақ жалғыз адам сон-

шама жұмысты бір 'зі бітіре алмайды ғой. Халықтың 

қолдауы керек. Бәріміз бір болсақ, алмайтын қамал 

болмайды. Ата-бабамыздан мұраға қалған ұлан-

байтақ жерімізді игеріп, Елбасының бастамаларын 

ары қарай ауызбіршілікпен жалғастырып кетсек, 

жаман болмаймыз. Белді бекем буып, бәріміз бір 

ғана Отанымыз үшін жұмыс істеуіміз керек. Сонда 

ғана үлкен-үлкен табыстарға жетеміз. �зімізді-

'зіміз к'термесек, бізді ешкім сырттан келіп 

жарылқамайды. Біріміздің аузымыздан біріміз жы-

рып жүрсек, дамымаймыз. Сондықтан  Отанымыз 

үшін, еліміз үшін барымызды салуымыз керек. 

Кезінде осы ой мені Олимпиада  чемпионы қылған. 

Биыл Жастар жылы деп жатырмыз. Жастарымыздың 

болашағы, дамуы үшін қаншама қаражат б'ліп 

 жатыр. Қазақстанды к'ркейтетін де, 'сіретін де со-

лар.  Жастар аман,  ел іргесі бүтін, жұртымыз тыныш 

болсын!

Қазақстанның жаңадан сайланған Президенті 

Қ.Тоқаевтың инаугурациясы  жоғары деңгейде 'тті. 

Осы тарихи оқиғамен барша қазақстандықтарды 

шын жүректен құттықтаймын. 

Қасым-Жомарт Кемелұлы бұл лауазымға лайық 

тұлға деп білеміз. Қаншама жыл бойы Сыртқы 

істер министрі болып, еліміздің халықаралық 

беделін арттыруға к'п үлес қосты.  Мемлекетіміздің 

қиын-қыстау кезінде Премьер-Министр болды. 

Елбасымыздың сенімді серігі.

Инаугурация кезінде Тұңғыш Президент 

Н.Назарбаевтың бастамалары мен бағдарын одан 

әрі жалғастыратынын айтты. Жастардың дамуына, 

әлеуметтік мәселелердің шешілуіне, жемқорлықты 

жоюға қатысты міндеттерді атап 'тті. Мәдениет 

саласы да назардан тыс қалып жатқан жоқ. «Рухани 

жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» мақалаларының 

аясында мемлекет тарапынан қолдау жыл сайын 

артып келеді. Димаш Құдайберген, Ержан Максим 

сынды жас таланттар шығып жатыр. «Вашинг-

тон Холл», «Кеннеди орталығы» сынды әлемнің 

үлкен сахналарында қазақтың әні шырқалып, күйі 

күмбірлеуде. Бұрын ол мүмкін еместей к'рінетін. 

Қазір әлем қазақтың ұлттық 'нерімен сусындап 

отыр. Біз соған қуанамыз. 

Президентті 
қолдауымыз 
керек

Тарихи 
сабақтастық 
сақталады

тұлға. Ол жаһандық деңгейдегі мемлекет 

қайраткері. "лем тарихына дәл осылай 

жазылды. Елбасының халқымыз үшін 

және әлем қауымдастығы үшін сіңірген 

орасан зор еңбегін "рқашан құрметтеу 

– бәрімізге ортақ парыз. 

Қадірлі қауым! Менің сайлауалды 

үгіт-насихат жұмыстарым – бұл үлкен 

мін деттің алдындағы халықпен кеңесу 

болды. 2019 жылдың 13 мамырында 

#BIRGE жал пыхалықтық акциясы 

басталды. Оның  басты мақсаты – ел 

дамуындағы ең маңызды міндеттерді 

а н ы қ т а у .  Қ а з а қ с т а н н ы ң  б а р л ы қ 

аймақтарынан түрлі ұсыныстар жи-

налды. Бүгінге дейін 540 мыңға жуық 

ұсыныс-тілек келіп түсті. #BIRGE 

а к ц и я с ы н а  қ а т ы с ы п ,  а з а м а т т ы қ 

белсенділік танытқан барша халыққа 

шын жүректен алғысымды білдіремін. 

Енді біз қоғамдағы 'зекті мәселелерді 

айқын к'ріп отырмыз. Оның шешу 

жолдарын білеміз. Бүгін халықты, ең ал-

дымен, не мазалайды? Ең бірінші, аза-

маттар барлық жерде әділдік орнауын 

қалайды. "леуметтік саясаттан бастап 

мемлекеттік ор гандардың халыққа әділ 

қызмет к'рсетуін талап етеді. Халықты 

толғандырып отырған басты мәселе – 

табыс к'лемінің азаюы. Халықаралық 

қаржы нарықтарының тұрақсыздануы, 

теңгенің девальвациясы халықтың 

табысына кері әсер етті. Миллионнан 

астам азаматтарымыз банктен несие 

алуға мәжбүр болды. Табысы жоғары 

және т'мен азаматтардың арасындағы 

алшақтық – біздің қоғамды мазалайтын 

тағы бір 'зекті мәселе. "рине, мұндай 

құбылыстар бүкіл әлемде бар, дегенмен, 

тоқмейілсіп отыра беруге болмайды. 

Сондықтан дәл осы 'ткір әлеуметтік-

экономикалық және саяси мәселені 

шешу үшін ортамерзімді кешенді шара-

лар қабылдау қажет. Қоршаған ортаның 

қазіргі мүшкіл хәлі – к'пшіліктің 

к'кейіндегі мәселе. Сондықтан елімізге 

бірыңғай экологиялық саясат қажет. 

Қоршаған ортаны қорғау жүйесіне 

серпін беретін жаңа Экологиялық ко-

декс қабылдау керек. Келесі 'зекті 

мәселе – халықты сумен қамтамасыз 

ету. Таза ауыз су әрбір үйде, әрбір от-

басында болуы міндет.  Тағы бір 

маңызды, халықты мазалайтын мәселе 

бұл – жолдардың сапасы. Сол себепті 

автожолдардың жағдайын жақсарту – 

біздің негізгі мақсаттарымыздың бірі.

Келесі маңызды бағыттарға баса мән 

беруіміз керек. Бірінші бағыт. Халықтың 

табысын арттыру.  Тұрақты және 

қарқынды экономикалық 'сім арқылы 

ғана бұл мәселені шешуге болады. Ең 

алдымен, 'сім бізге не үшін қажет екенін 

терең түсінуіміз керек. Азаматтарымыз 

'з елінде алаңсыз 'мір сүріп, еңбек 

етіп, ұрпағын тәрбиелеп, халқымыздың 

жетістіктеріне бірге қуанып, мақтан 

тұту үшін Экономикалық 'сім болуы 

тиіс. Таяу арада Үкіметтің кеңейтілген 

отырысында біз еліміздің әлеуметтік-

экономикалық дамуына арналған нақты 

міндеттерді айқындаймыз. Екінші бағыт. 
Сыбайлас жемқорлықты жою. Бірінші 

қыркүйекке дейін жемқорлықтың 

деңгейін мейлінше т'мендетуге бағыт-

талған реформалар топтамасы дайын-

далады. Жемқорлық – мемлекеттің 

дамуын тежейтін кесел. Бұл қо ғамдағы 

'зара сенімге, жалпы мемлекетіміздің 

қауіпсіздігіне қатер т'ндіретін құбылыс. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйелі 

жұмыс жүргіземіз. Үшінші бағыт. Сот 

және құқық қорғау жүйесін рефор-

малау. Сот – заң үстемдігінің кепілі. 

Сондықтан судьялар жоғары кәсіби 

және адамгершілік талаптарына сай 

болуы – бұл үлкен міндет. Судьялар 

мен осы қызметке үміткерлерді бағалау 

және іріктеу жүйесін қатаңдату керек. 

Сот – әділдіктің соңғы шегі болуы 

тиіс. Құқық қорғау жүйесінің басты 

міндеті – халықтың сеніміне ие болу. 

Т�ртінші бағыт. Жаңа жұмыс орын-

дарын ашу және халықты лайықты 

жалақымен қамту. Ұлттық табысты 

әділ б'лу мәселесі бұл – стратегиялық 

маңызды дүние. Мемлекеттік бюджеттің 

қаражатын, ең алдымен, келешегі зор 

мақсаттарға және жаңа жұмыс орында-

рын ашуға б'лу қажет. Бесінші бағыт. 
Тұрғын үй мәселесін шешу. Түрлі 

санаттағы азаматтардың қолжетімді 

баспанаға ие болуына айрықша назар 

аударамын. Біздің алдымызда Бірыңғай 

тұрғын үй саясатын жасақтау міндеті 

тұр. Үкімет осы бағытта нақты шаралар 

қабылдайды. Алтыншы бағыт. "ділетті 

әлеуметтік саясат. Біз адам капиталын 

дамыту саясатын жалғастырамыз. Бұл 

бағытта, ең алдымен, не істеуіміз қажет? 

Жаппай білім беруді қолдау. Барлық 

тұрғындарға сапалы медициналық 

қызмет к'рсету. Бұл мәселелер бойын-

ша біздің тұтас бағыт-бағдарымыз бар. 

Біз мұғалімдердің және дәрігерлердің 

мәртебесін к'теретін жаңа заңдар 

қабылдаймыз. Олардың құқығын қорғап, 
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ЭКОЛОГИЯ –
халықтық идеология...

Марғұлан СЕЙСЕМБАЙ, қоғам қайраткері: 

– Ассалаумағалейкүм, аға!
– "лейкүмассалам!

– Сіз үнемі күліп жүресіз. Бірақ �мір-
баяныңызға қарасақ, қиыншы лықты да бір 
кісідей тартып келесіз. Дэвид Льюис деген 
кісі �зінің «Стрессті басқару» деп атала-
тын кітабында: «Адам неғұрлым к�п күлсе, 
соғұрлым бақытты болады. Мәселен, бала-
лар күніне орта есеппен 450 рет, ал ересектер 
15-ақ рет күледі» дейді. Соған қарағанда, 
күліп жүру мен жетістікке жетудің арасында 
тікелей байланыс бар ма деймін?

– Иә, әрине, байланыс бар деп ой-

лаймын. Бірақ мен дәрістерімде үнемі 

айтып жүретін бір нәрсе бар. Жастар 

'зінің 'мірлік сапарына шыққанда мына 

сұрақты қаперінен шығармауы керек: 

«Мен жетістік жолын қуамын ба? "лде 

бақыт жолын ба?». Осы сұраққа нақты жа-

уап болуы керек. �йткені бұл екі нәрсенің 

әртүрлі үдерісі бар. Мәселен, жетістік жо-

лын қуған адамға уақыт жетіспейді, ақша 

жетіспейді, адам жетіспейді. Бір нәрселер 

жетіспей жатады, әйтеуір. Стрессте жүреді. 

Ертең мынаны істеймін, содан кейін 

бақытты боламын, мынаны істегеннен 

кейін белгілі бір дәрежеге жетемін деп 

ойлайды. Ертеңді қуып жүрген адам, 

бүгінгі  күнде 'мір сүрмейді.  Содан 

болашаққа барғанда, кеше не болғаны 

есінде қалмайды. Ондай адамның 'мірі 

жоқпен бірдей. �йткені 'ткен уақыты да 

жоқ, қазіргі шағы да жоқ, болашақта бола 

ма, болмай ма екіталай. Ал бақыт жолын 

қуған адамға 'зіне қажет ресурстардың 

бәрі жеткілікті. Стресс жоқ. �йткені 

бақыт жолын қуған адам қазіргі уақытпен 

'мір сүреді. Немістердің бір зерттеулері 

бар, бақытты адамның бақытсыз адамға 

қарағанда ықыласы мен назары 30 

пайызға, оқу қабілеті – 20, тиімділігі 50 

пайызға жоғары болады екен.  Демек, 

сіз бақыт жолында болсаңыз, жетістікке 

жету мүмкіндігіңіз  онсыз да к'п деген с'з. 

Сондықтан к'п күлімдеп, к'ңілді жүрген 

адам 'мірге де құштарлықпен қарайды. 

Алланың 'зі оған к'п нәрсе береді. Яғни 

берекет сол жерде.

– Авраам Линкольн: «Егер маған 
ағаш кесуге 9 сағат берсе, мен соның 6 
сағатын арамды қайрауға жұмсар едім» 
деген екен. Бұл экспедицияға қалай 
дайындалдыңыздар? Ұйымдас тырушылық 
жағы к�ңіліңізден шықты ма?

– Линкольн дана кісі ғой. Бірақ мен 

ағаш кесер алдында алдымен «оны не үшін 

кесемін?» деп ойланар едім. Керегі бар ма, 

жоқ па? Мәні бар ма? Сосын барып қана 

арамды қайрап, кесуге кірісер едім. Ойлану 

сатысы ең ұзақ, ең бірінші болып тұруы ке-

рек. Бұл экспедицияны ұйымдастырардан 

бұрын мен «осы маған қажет пе, не үшін 

істеп жатырмын» деп ұзақ ойландым. 

Ұйымдастырудың машақаты ол бір б'лек 

әңгіме. Алайда бұл экспедицияның 

мәні зор. Ол – ішкі туризмді дамыту, 

патриотизмді қалыптастыру, қала ада-

мын орнынан тұрғызу, Тайланд, Дубайға 

бағытталған жүздерін ауылға қарай бұру. 

Нетворкингке жағдай жасау. �з тарихы-

мыз бен құндылықтарымызды дәріптеу 

және күн сайын ушығып бара жатқан 

экологиялық ахуалға қоғам назарын 

 аудару. Ұйымдастыру барысында 'зіміздің 

ұстанатын негізгі қағидаларымыз бар. 

Біздің жоба коммерциялық емес, біз тек 

бизнес серіктестеріміздің  басын біріктіріп, 

осынау игілікті іске жұмылдырдық. 

Мәселен, киіз үйлерді құрған – бір 

серіктесіміз. Шатыр берген – тағы бір 

серіктесіміз. К'лік ұсынған – келесі 

серіктесіміз, қоқыс жәшігі мен дәретхана 

орнатқандар – олар да ісіміз біріктірген 

кісілер. Тізім жалғаса береді. Біздің оларға 

бар айтқанымыз: «Жігіттер, қолдарыңнан 

келгенше аямайтын қызметтеріңді 

к'рсетіңдер» дедік. Барынша сол кісілерге 

сенім арттық және т'менгі бағада ғана 

т'ледік. �йткені біз билетті 'те арзан 

саттық. Ол 'зінің 40 пайыз ғана құнын 

жапты, қалған 60 пайызын демеушілер 

к'терді. Бірнеше күн қатарынан жауған 

жауынға қарамастан, бәрі ойдағыдай 

'ткен сияқты. Біз адамдардың кетер 

кездегі к'ңіл күйі келгендегісінен жоғары 

белсенді болуы керек. Адам белсенді бол-

май, басқа нәрсенің ешқандай мәні жоқ. 

Мына дүниеде адамдар уақытты тапшы 

дейді. Менің ойымша, ол – жалған нәрсе. 

Адамға ең тапшы нәрсе – энергия. Егер 

адам 'мір сүріп жатса, онда оның уақыты 

бар. Уақыты болмағанда 'мірі де болмай-

тын еді ғой. Оларға жетіспей жатқаны 

сол – энергия. Уәждеме (мотивация) жоқ, 

ынта жоқ. Сондықтан біреудің айтқанын 

істеп, айдағанымен жүреді. Энергия – 

белсенділік. Адамның сана-сезімінің 'зі 

солай дамыған. Жұмыс жасасаң ой-'рісің 

де дамиды. Диванда жатып сақтанғаннан 

г'рі, қателік жасап,  содан сабақ алған 

әлдеқайда дұрыс. Ең бастысы, амалын 

жасау керек. 

Сосын білім деген нәрсе бар. Ол 

оқыған кітаптар, алған ақыл-кеңестер 

емес. Олар жай ғана ақпарат. Егер оны 

'мірге енгізбесең, 'міріңде қолданбасаң, 

ол сол к'мескі ақпарат күйінде қалады. 

�міріңізге енгізсеңіз, ол білім  болып 

шығады. Біздің ата-бабаларымыз «Білімге 

ұмтыл» дегенде бар нәрсені ұқсат деген 

ғой. Сондықтан к'п білім қуу жағын емес, 

білімді к'п қолдану жағын ойлану керек. 

Ал оны қолдану үшін адам мимен жұмыс 

істеу керек. Тікелей ақыл-кеңестерді 

адам толық түсінбейді немесе 'з 'міріне 

енгізбейді. Артық білімнің қажеті жоқтығы 

 жайында менің дәрісім бар. Қажетсіз 

артық білім жинай бергенше, миға пауза 

беріп, к'бірек ойланған дұрысырақ. 

Жалпы білімнің үш түрі бар. Бірін шісі – 

бейсаналы білім.  Мысалы, бала кіш кентай 

– Иә, экологиялық жұмыстармен 

к'п айналысамын. Аралда арнайы қорық 

жасап жатырмыз. Жануарларды сақтау 

қорығы, Барсакелмес қорығымен бірігіп. 

Сол жердегі түбекті жалға алып, Барсакел-

мес қорығының зерттеушілеріне ғылыми 

жұмыстарын дамытуы үшін берейін деп 

отырмын. Менің міндетім – айналасын 

қоршап, 8 түрлі жануарды кіргізу, оның 

ішінде ақб'кеніміз бар, қарақұйрығымыз 

бар, гепард, т.б. Ол – бір мәселе.  Сосын 

қоқыс қалдықтары ж'нінде, жануар 

әлемін браконерьлерден қорғау ж'нінде 

к'п сұрақ к'теріп жүрмін. Жобалар к'п. 

– Браконьер демекші, олармен қалай 
күресуге болады? Заңды қатайту  керек пе? 
Жануарларымыз сиреп, �зен-суларымыз 
шірімейтін пластикалық ауларға толып бара 
жатыр ғой.

– Бұның бір ғана тәсілі бар деп айтуға 

келмейді. Оны қоғам болып шешпесе, 

билік заңды қатайтқанмен ештеңе істей 

алмайды. Браконьерлер к'бейген үстіне 

к'бейе береді. Ал қоғам күресуі үшін, 

ең бірінші, оның әлеуметтік жағдайын 

жақсарту керек. �йткені к'п адамдар 

браконьерлікке шекесі қызғаннан барып 

жүрген жоқ, бала-шағасының қамын 

күйттеп жүр. Егер оның басқа кірісі бол-

маса, әрине, қарақшылыққа бармағанда 

қайтеді? Екіншіден, ақпарат, насихат, 

сана жұмыстарын жүргізу керек. Бұл – 

идеология жағы. Үшіншіден, қоғамның 

жемқорлық жағы кінәлі. Сол ауларды 

жіберіп жатқан – шекара, кедендегі жем-

қорлық. Ұсталған қылмыскерді боса-

к�пшілігінің сүйегі сол қамал құрылысымен 
бірге қаланып кететін» дейді. Осы жағдай 
біздің қоғамда да бар секілді (басқа фор-
масында). Бүгінгі қазақ жастарының 
к�пшіл і г і  банкке  қарыздар.  Қашып 
жүргендері, қиналып жүргендері қаншама? 
Бұл мәселеден жастарды қалай құтқаруға 
 болады?

– Кез келген қоғамның 'зіне тән 

қаржылық проблемасы болады.  Мысалы, 

Кеңес дәуірі кезінде байларды жаман 

етіп к'рсететін. Суретін салса, қарынын 

қабақтай етіп әжуалайтын. Шындығында 

солай ма? Таңғы сағат бесте, алтыда Ал-

маты мен Астананың орталық парктеріне 

барып қараңызшы. Жүгіріп жаттығу жасап 

жүргендер кім? Кілең миллионер лер мен 

соған ұмтылған жандар. Мына заманда 

«байлар жаман» деп ойлаудың 'зі ұят 

сияқты. Керісінше, қазір спортпен айна-

лыспай, дұрыс тамақтанбай, түске дейін 

ұйықтап, 'зін дамытпағандардың қарыны 

қабақтай бола бастады. Сондықтан 

бай болуға адамды бала кезінен бастап 

тәрбиелеу керек. Қазір еліміздің қаржы са-

ласына мұсылман идеологиясы еніп келе 

жатыр. Ол бойынша, білесіз,  пайызбен 

кредит алуға болмайды. Осы дұрыс деп 

ойлаймын. Мәселе,  кредитте ғана емес. 

Мәселе, адамдардың сана-сезімінде, 

тәрбиесінде. Адамға жас кезінен сапалы 

білім, әсіресе қаржыны басқару білімін 

беру керек. Сауатты ақыл-кеңестердің 

арқа сында ақшасын н'лден бастап мил-

лионға жеткізген адамдар әлемде 'те к'п. 

Егер қаржыны басқара алмасаңыз, ең 

абзалы қарызыңыздан тезірек құтылудың 

ама лын қарастырыңыз да келесі жолы оны 

алмаңыз. Пайызбен қарыз алу деген с'з – 

белгілі бір дәрежеде 'з тәуелсіздігіңді бі-

реудің қолына 'зің апарып беру деген с'з.

– «Kзі білмейтін, білгеннің тілін алмай-
тындардан» қалай құтыласыз?

– �кінішке қарай, ондайлар да бола-

ды. Олар менен ақыл сұраса, айтамын. 

Қолданбаса, 'зінің кінәсі. Ақылға құлақ 

асып белсенділік танытса, оны барын-

ша қолдаймын. Ал енді, адам егер түгел 

бағдарын (ориентирін) жоғалтып алса, 

депрессияға түсіп кетсе, оған жоғарыдағы 

компасты берсең де пайдасы жоқ. Ал-

дымен, адамның 'зі қимылдауы керек. 

Қимылдағанда 'з-'зін сақтап қалу ама-

лын жасауы керек. Отын жинап, от жағып 

бірдеңе қылып тірі қалуы керек. Айна-

ласынан к'мек іздегені дұрыс шығар. 

�йткені т'тенше жағдайларда қайтыс 

болған адамдардың 70-80 пайызы депрес-

сияда, стрессте жүрген жандар екен.

– Кез келген қоғамның екі түрлі мінезі 
бар. Бірі – құлдық мінез, екіншісі – еркін 
мінез. Құлдық мінез деп қарызға, банк-
ке, жалақыға тәуелділікті айтсақ бола-
ды. «Елу жылда – ел жаңа» ғой, қазіргі 
қазақ жастарының болмысы осы екеуінің 
қайсысына жақын деп ойлайсыз?

– "рине, жастарымыз әртүрлі. Бірақ 

шүкір, қазір жақсы 'згерістер жүріп жатыр. 

Жаңа буын келіп жатыр. Олар 'мірді біз 

үйренген, бейімделгеннен басқаша сүргісі 

келеді. Сондықтан 'згерісті талап ететін 

де, с'зсіз, солар болады. �згереміз деп 

үміттенемін. Сенемін. Біз 'ткен ғасырда 

к'п тұрып қалдық. Жақсы, динамикалық 

'згеріс болады деген сенімім бар. Сол 

сенімім – жастарда. 

– Макдональдс компаниясының негізгі 
бизнесі «бургер сату» деп ойлайды к�пшілік. 
Бірақ ол әлемдегі  ең ірі  қалалардың 
орталықтарында орналасқан бургер сататын 
ғимарат тарды сатып алумен айналысады 
екен. Яғни бизнесі – жылжымайтын мүлік. 
Сіздің «Nomad-Explorer», «Мен кепілмін», 
басқа да әлеуметтік, қайырымдылық 
жобаларыңыз бар, осылардың бәрінен саяси 
астар іздейтіндер бар ма?

– "рине, бар. Былай қарасаң, кез 

келген нәрсе – саясат. "жетхана – саясат, 

ішкі туризм – ол да саясат. Қоғамдық 

нәрселердің бәрі саясат. Идеология да – 

саясат, халықты басқару – ол да саясат. 

Біздің елде «саясат» деген с'зді, «билікті 

басып алу» деп түсінетіндер бар. Бірақ ол 

олай емес. Тырнақ астынан кір іздейтіндер 

табылады. Ондайларға қанша шырылдап 

айтсаң да сенбейді. Алайда кімнің кім 

екенін, не істеп жатқанын тек уақыт қана 

к'рсетеді. 

– Oңгімеңізге рақмет, аға!
– �зіңізге де рақмет!

Сұхбаттасқан 
 Мақсат ЯСЫЛБАЙҰЛЫ, 

журналист
Ежелгі Сауран қалашығы

Фотоларды түсірген – 
Дмитрий Ругис

та салатын 'з ішіміздегі полициялар 

мен соттардың жемқорлығы. Осы үш 

нәрсе дұрысталмайынша, заң қанша қатал 

болса да тиімділігі болмайды. Мәселе 

заңда емес, адамда. Мысалы, АҚШ-

та аңшылық мәдени түрде енгізілген. 

Рұқсат беріп қойған, арнайы орындарда, 

белгілі уақытта, заңдастырылған қарумен 

аулайсың дегендей. Тіпті бұл шара жабайы 

аң санының к'беюіне септігін тигізеді 

екен. Ол да, меніңше, дұрыс саясат секілді. 

Бірақ ол үшін әуелі қоғамның сана-сезімі 

мен әл-ауқаты дұрыс болуы керек.

– Жақында парақшаңызда қор нарығы, 
и н в е с т и ц и я л ы қ  с а у а т т ы л ы қ  ж а й л ы 
жаздыңыз. Халқымызға  инвестиция салу 
мәдениетін қалай сіңіруге болады? Мысалы, 
АҚШ-та халықтың 70 пайызы қор нарығын 
қосымша табыс к�зі ретінде қарастырса, 
бізде тек 3 пайыз екен. 

– Мұндай нәрселерді теориялық 

тұрғыда үйрену қиын. Тек іс жүзінде к'ру 

керек. Мәселен, теориясын әбден үйренсе 

де 'з ақшасымен қор нарығына шыққанда 

адамның қылығы мүлдем 'згеріп кетеді. 

"р адамның пайдаға немесе, керісінше, 

ақша жоғалтуға деген сезімі әртүрлі. 

Сондықтан біз қыркүйек айынан бастап 

инвесторлыққа талпынған  азаматтар 

болса, ақыл-кеңесімізбен б'лісіп, ж'н 

сілтейтін жобаны қолға алмақпыз. 

– «Тәуекелдің �зі әрекет» дейді, ендеше 
қор нарығында анда-санда тәуекелге бел 
буған ж�н бе, әлде әркез сақтықпен салым 
жасаған дұрыс па?

– Қор нарығында тәуекелге барма-

саңыз, пайда таппайсыз. Екіншіден, 

тәуекелді басқара білу  керек. Мәселе, 

сақтықта емес. Сақтықта сіздің пайда табу 

к'рсеткішіңіз 'те т'мен, жоққа жақын. 

Ал тәуекелге салсаңыз, пайда табу мүм-

кіндігіңіз 'те жоғары. Бірақ ақша жоғалту 

мүмкіндігіңіз де ерен. Сол үшін тәуе келді 

басқару деген ғылым бар. Соны білсеңіз, 

оны жақсы меңгерсеңіз кенен пайдаға 

кенелуіңізге болады.

– Форекспен айналысасыз ба?
– Онымен айналыстым. Айналысып 

та жүрмін. Бірақ оны сатып алып, сату 

ж'нінде емес, тәуекел, риск менеджмент 

құралы ретінде пайда ланам. Онымен та-

быс табу мақса тында айналысуға болмай-

ды. Ал егер тек тәуекелді басқару ретінде 

айналыссаңыз, пайдалы нәрсе.

– Сонда қалай?
– Қысқаша мысал келтірейін. Егер 

мен Қазақстанға инвестор болып келсем, 

қай валютамен келемін? "рине, дол-

лармен. Яғни инвестициям доллармен, 

пайдам теңгемен. Мысалы айталық, 10 

мың долларлық инвестициям девальва-

ция болып кетсе, 5 мың доллар болып, 

екі есеге қысқарады. Демек, инвести-

ция жасаудың қажеті жоқ. Ал егер мен 

экспортқа шығаратын компанияға ин-

вестиция жасасам, девальвация болған 

жағдайда, пайдасы, керісінше, екі есе 

'седі. 

– Криптовалютаға инвестиция салуға 
к�зқарасыңызды білсек?

– Мен криптовалютаға ақша  салып 

к'рдім де, былтыр қайта сатып жібердім. 

Пайдамды таптым. Одан кейін айналы-

спаймын. Онымен қысқа мерзімде пайда 

табу үшін айналыстым. 

– Бұл сұрақты қойып отырған себебім, 
оған қазір жастар �те к�п қы зығады. 
Kйткені 10 мың биткойнға сатылған пицца, 
т.б. оқиғалар адамды жедел баюға шабыт-
тандыратын секілді. 

– Иә, дұрыс айтасыз, ондай оқиғалар 

бір кезде болған еді. Қазір жоқ. Осы 

уақытқа дейін биткойнда ақша тапқандар 

мен жоғалтқандар саны тең. Сондықтан 

'зіңіз ойланып, қорытынды жасаңыз...

– Джордж Самюэль Клейсон деген 
кісі «Вавилонның ең бай адамы» деген 
кітабында: «Вавилон қамалын салған 
құлдардың үштен бірі ғана соғыста қолға 
түскен тұтқындар еді, қалған үштен екісі 
қазынадан қарыз алу үшін бас бостандығын 
кепілдікке қойған қарапайым вавилондық 
тұрғындар болатын. Олардың к�бі қарызын 
қай тара алмай, құлдыққа түсетін де қала 
қамалын салуға аттандырылатын. Басым 

Жап-жасыл нұр тамған жазғытұрым шақ. Сәуірдің соңғы онкүндігінде «Nomad-Explorer» жобасының «Оңтүстік 
аңыздары» атты экспедициясы күннің жаңбырына қарамастан жоғарғы деңгейде өтіп жатты. Ақыртас, Көне Тараз, 
Қарахан баба, Айша бибі, Домалақ ана, Ақмешіт үңгірі, т.б. тарихи орындарды рет-ретімен аралап келеміз. Әсер – көл-
көсір. 
Сапардың алтыншы күні, әйгілі Сауран бекінісінің түбіне келіп түнедік. Ақшаңқан қазақ үйлер мен сәнді туристік шатырлар 
тоқтаған жерді әп-сәтте көшпенділер ауылына айналдырып жібереді. Бірі жүгіріп, бірі жаттығу жасап, ашық аспанның астын-
да 800-ден астам адам тағы бір таңды қарсы алып жатыр. 
Таң қылаң берген шақта экспедицияны ұйымдастырушы белгілі кәсіпкер, филантроп Марғұлан Сейсембай ағамыз түскен 
киіз үйге таяп келдім. Осы сәт киіз үйдің есігі бірінен соң бірі ішке қарай баппен ашылды да қазақы шапанының белін тар 
 буына, күміс кісесі таң тұрымен шағылыса Мәкеңнің өзі де шығып келе жатты. Бұл көрініс Қасым хан тұсындағы әлемге 
әмірін жүргізген Қазақтың Асқақ Рухын көз алдыма келтіргендей болды...

болуы керек деген мақсат қойдық. Және 

сол сеніміміз ақталады ғой деп үміттенеміз.

– Мен сізге сұхбатқа келерде компас 
сатып алдым. Міне, бір қолымда сол ком-
пас, бір қолымда сағат тұр. Мұның хикметін 
Бодо Шефер айтады: «Сағат – бұл уақытты 
үнемдеу, оны тиімді басқару символы. Бірақ 
сіз бірінші кезекте сағатты емес, компасты 
қолданыңыз, әуелі бағытыңызды дұрыс 
таңдап алыңыз. Егер де жылдарыңыз зая 
кетіп жатса, минутыңызды үнемдеген нен 
не пайда» дейді. Қандай образды айтылған 
жақсы с�з, ә? Сізді бизнесмен ғана емес, 
бизнес-тренер ретінде де білеміз. Kзгерісті 
шын қалаған кісі алдымен не істеуі керек?

– "р адам, біріншіден, проактивті 

кезінде ыстық  шайнекті ұстап алса, кейін 

оған қайта жоламайды. Екін ші – жиналған 

білім. Ол 'се келе кітап оқып, интернет 

қарап, ақыл-кеңес тың дап табылады. 

Үшіншісі – 'з білімі. Жинал ған білімін 

іс жүзінде 'мірде қол да нып к'р гендіктен 

пайда болған білімі. Ондай білімді 'ндіру 

үшін екі шарт керек. Бі ріншісі, біреумен 

с'йлесу, ақылдасып, пі кір таластыру қажет, 

яғни адамға айна керек, сонда жаңа бір 

идея, жаңа білім пайда болады. Немесе 

біреуді оқыту керек. Екін  ші шарты –жеке 

қалып к'п ойлану керек.

– Кейінгі жылдары еліміздің экологиялық 
ахуалы жайлы жиі  айтып жүрсіз. Оны 
жақсартуға арналған жобаларыңыз бар ма?

ДҮБІРЛІ ДОДА ШАРА

«Қазақстан барысы» атанды Түркі жазбалары – өткенді тану 
Нұр-Сұлтан қаласындағы «Барыс Арена» мұз айды-
ны сарайында Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жүлдесі үшін қазақ 
күресінен ІХ «Қазақстан барысы» турнирі �тті. Додада 
еліміздің 17 �ңірінен келген 36 балуан боз кілемде бақ 
сынады. 

Алты сағатқа созылған тартысты доданың үшінші орын 

үшін жекпе-жекте Нұр-Сұлтан қаласының балуаны Айбек 

Сейтен мен Алматы қаласының арланы Руслан "бдіразақов 

арасындағы белдесуде алматылық балуанның жеңісімен 

аяқталды. Осылайша Руслан "бдіразақов екінші рет 

«Қазақстан барысының» қола жүлдесін иеленді. 

Шиеленісті 'ткен «Қазақстан барысы» турнирінің 

финалына Шығыс Қазақстан облысының екі балуаны 

 Айбек Нұғымаров пен Ерасыл Қажыбаев шықты. Белдесу-

де Айбектің бағы жанып, екінші рет «Қазақстан барысы» 

атанды. Ал аталған жарысқа екінші рет қатысып, екінші рет 

финалда бас жүлдеден қол үзіп қалған Ерасыл Қажыбаев 

биыл да «Күміс белбеу» иегері атанды.

«Қазақстан барысы» турнирінің жеңімпазы мен жүлде-

герлерін марапаттау шарасына Халықаралық қазақ күресінің 

президенті Қанат Бозымбаев, Нұр-Сұлтан қаласының әкімі 

Бақыт Сұлтанов, Мәскеу Олимпиадасының  чемпионы 

Жақсылық Үшкемпіров, «Қазақстан барысы» қазақ 

күресін дамыту қоры қамқорлық кеңесінің т'рағасы Арман 

 Шораев қатысты. 2019 жылғы «Қазақстан барысы» Айбек 

Нұғымаровқа «Алтын белбеу» тапсырылды. Сонымен қатар 

шығысқазақстандық балуанға «алтын тайтұяқ» пен 25 мил-

лион теңгенің сертификаты табыс етілді. 

Нұрлан ҚҰМАР

Қазақстан – к�п ұлтты бауырына басқан киелі мекен. 
Солардың ішінде �зге этнос �кілдерімен қатар діні мен 
тілі бір түркі тілдес ұлттар да бір атаның баласындай 
тату-тәтті �мір сүруде. Олармен ең бірінші қазақ халқын 
тығыз байланыстыратын дүние – К�не Түркі жазба 
ескерткіштері.

Осыған орай С.Торайғыров атындағы Павлодар 

мемле кеттік университетінің мәжіліс залында дәстүрлі 

Түркі тілдес халықтарының жазбалары күніне арналған 

концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Шараның басты 

мақсаты – ұлттар татулығын нығайту мен түркі тілінің абы-

ройын асқақтату.

Елеулі күнге арналған шара к'рермен назарына 

ұсынылған Түркі жазуларының тарихы туралы деректі 

фильммен басталып, жоғары деңгейде ұйымдастырылған 

концерттік бағдарламамен жалғасты. Сондай-ақ аталған 

шарада мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтіп жүрген 

зиялы қауым 'кілдері мен этномәдени бірлестіктердің 

белсенді мүшелері марапатталып, оларға бағалы сыйлықтар 

табысталды.

Концерттік бағдарламаны тамашалауға этномәдени 

бірлестіктерінің басшылары мен мәдениет және білім беру 

саласының 'кілдері, жоғары оқу орындарының ғалымдары 

мен студенттері, қазақ-түрік лицейінің тәрбиеленушілері, 

зиялы қауым 'кілдері қатысты. Жалпы к'не түркі жазбала-

рын тану – к'птеген ғылыми жаңалықтарды ашуға, бұрынғы 

замандардағы құндылықтарды зерделеуге, оларды бүгінгі 

уақытпен байланыстыруға негіз болары анық. Олай болса, 

осындай рухани шараның маңызы қашанда айрықша. 

Т�леген ҒИЗАТҰЛЫ
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ANA TILIР У Х А Н И  Ж А Ң Ғ Ы Р У

ЕСКІ  ҚАТЕЛІКТЕРДІ  
ҚАЙТАЛАУ – ТҰЙЫҚҚА  

ТІРЕЙДІ
Мен мұғалім, партия, кеңес қызмет-

терінде болсам да, саналы 'мір жолым-

ды журналист ретінде бастаған едім: 20-

дан сәл асқан кезімізде жаңа ауданда га-

зет құрысып, партия мүшесі болып шыға 

келдік, асқан жауапкершілікті сонда бір-

ақ к'рдік (ол кезде партиялық емес га-

зет болған жоқ). Мемлекеттік қызметті 

 Астана әкімшілігінде аяқтадым, Нұрсұлтан 

"бішұлының Жарлығымен алғашқы 

«Астана» медалінің иегері болғанымды да 

ұмытпаймын. Осынау мақаламда кәсіби фи-

лософияда қалыптасқан уақыт пен кеңістік, 

қозғалыс пен тыныштық, 'мір мен 'лім 

сияқты танымның шекті категорияла-

рын қазақ ұлтының дүниетанымындағы 

ерекшеліктеріне сай қалыптастыру ісіне 

тиіст і  мекемелер  мен ведомстволар 

жұмылдырыла ма деген к'пшіліктің үміті 

орындалуына септігін тигізер деп қолыма 

қалам алдым.

«Ана тілі» газетінің 2014 жылғы 27 

 санында «Саяси плюрализм – даму жолы» 

атты философия ғылымының докторы, про-

фессор Раушанбек "бсаттаровтың мақаласы 

жарияланған еді. Онда автор мақаланы былай 

деп бастапты: «Елбасы Н.".Назарбаевтың 

«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, 

бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан 

халқына арнаған Жолдауында аталмыш 

құжаттың міндеттерінің бірі – плюрализмді 

дамыту екендігі атап к'рсетілген. Осыған 

байланысты қазіргі уақытта аса маңызды 

міндеттердің бірі – саяси плюрализм – 

прогресс жолы екенін дұрыс түсіну болып 

отыр». Мақалада к'терілген мәселе рухани 

жаңғырудың 'зегі болғандықтан плюра-

лизм мен тұлғатану ұғымын кеңейтіп, оның 

мазмұны мен анықтамаларының кейбір 

аспектілеріне қоғамтанушыларымыз да 'з 

ойларын ашық білдірер деген үмітімді де 

жасырмаймын. Ең алдымен «тұлға» және 

оның негізін құрайтын «болмыс» деген тер-

миндерге тоқталсақ. Тұлға (личность) – жеке 

адамның 'зіндік адамгершілік, әлеуметтік, 

психологиялық қырларын ашып, адамды 

саналы іс-әрекет иесі және қоғам мушесі 

ретінде жан-жақты сипаттайтын ұғым 

(«Қазақ әдеби тілінің с'здігі», 14 т., 417 б.). 

Болмыс (Идентичность) – жеке адамның 

әлеуметтік ортадағы қарым-қатынастарда 

'з құндылығын, к'пшіліктің арасында 'з 

Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», 
«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақалалары ұлы 
тұлғаларды жаңа қырынан тануға себепкер болып жатқаны 
белгілі. Бірақ неге тәуелсіз мемлекетіміз ұлы Абайға 
жарияланбаған бойкот ұйымдастырып, қазақ елінің 
тағдыры шешілетін қоғамдық сананы модернизациялау 
ісінен аластатып отыр? Хакім Абайдың жазығы неде болып 
тұр? Оны атамасақ егемендікке енді қолы жеткен қазақтың 
есесі түгенделіп, еңсесі тіктеле қоя ма? Осы сұрақтарды 
үкіметімізге кіретін барлық тиісті министрліктерге қойған 
болатынмын, Абайды ауыздарына алмай-ақ шығарып-
салма жауаптары қолымда бар, оларға тек бөлім басшыла-
ры ғана емес, кейбір вице-министрлер де қолдарын қойған. 
Зиялы азамат ағаларымыз, бауырларымыз баспасөзде 
20-30 жыл жариялап жатқан мақалаларына да, менің 
қалам тартып жүрген дүниелеріме де туған жеріміздің 
адамдары ретінде бірде-бір ақылға сиятын жауап бер-
ген шенеуніктерді көрген емеспін. Тіпті біздің кейбір 
оқымыстыларымыздың жастарымызды шатастыратын, 
түсініксіз, ешбір дәлелсіз жазылып жүрген мақалалары 
сұрақ тудырады емес пе? Айтыңызшы, сіздерді қай шала 
академигіміз Абайды философ емес, Аристотель, Әбу Насыр 
әл-Фараби сияқты хакім емес, тек қана ақын ретінде тану 
керек деп үйретіп қойды? 

Бүгінде өзге ұлт өкілдері арасында мемлекеттік тілді үйренуді жан-жақты наси-
хаттап жүрген азаматтар аз емес. Өз сөздерімен ғана емес, нақты істерімен де үлгі 
болып, қазақ тілінде шешен сөйлеп, тіл мәртебесін биіктетуге күш салуда. Мұндайды 
тек қуана қолдайтынымыз анық. Солардың бірі де бірегейі – Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшесі, ҚР Президенті сыйлығының лауреаты Атсалим Идигов 
еліміздегі барлық ұлт өкілдерін мемлекеттік тілді үйренуге шақырып келеді. Осы 
орайда қазақ тілінің жанашыры Атсалим Идиговтың тіл жайындағы толғаныстары 
мен маңызды ұсыныстарын жариялауды жөн көрдік. 

рып жібергені тарихтан белгілі. Атышулы 

«қайта құру» науқаны кезінде М.Ахундов, 

Л.Баженов сияқты кеңестік философтар 

Н.Бердяевтың, басқа да әлемге танымал 

ғалымдардың еңбектеріне сүйеніп ескі 

идеологиядан қоғамды тазарту жолдарын 

к'рсеткен еді, бірақ компартия басшылары 

ұсыныстарды ж'н к'рмеді. Екінші жағынан 

қарасақ, Кремльдегі қаусаған «к'семдердің» 

кеуіп кеткен «ақыл-саналарын» жаңартуға 

уақыттары да таусылып еді... Осы орайда 

Р.Петров деген КСРО-ның белгілі академигі 

1990 жылғы «Коммунист» журналының №1 

санында жазғанын келтіруді ж'н к'руге 

болады: «Я определяю такое положение 

как опасность бездействия. Это второе 

ограничение оптимистического взгляда на 

будущее. Зло приходит само, из-за нашей 

несостоятельности в этих вопросах». Петров 

«қайта құру» кезекті саяси науқан болып, 

сылдыр с'зге айналып кеткеніне 'кінішін 

білдіргені. Ал «зло» деген қаупі шынымен 

кешікпейді екен – алпауыт мемлекетіміздің 

тез арада талканы шықты. Бұл құбылыс –  

ішкі қатер, біз 'зіміз үркіп, елді де үркітіп 

жүрген сыртқы к'п қатерден де жойқын 

болып шықты. Екіншіден, посткеңестік 

 республикаларда жойылмай жатқан ескі 

идео логия тағы бір сырттан келетін зор 

қауіпті қосып отыр. «"лемдік үкімет» 

құрамыз деген желеумен Батыс бізді енді 

тек экономика жағынан емес (монетарлық 

жүйеге кіргізіп те алды ғой бәрімізді), рухани 

жағынан да бағындырмақшы. «Рим клубы» 

деген 'здерінің қауымдастығына қарасты 

басылымдарда қазір ондай к'зқарастарын 

ашық к'рсетіп келеді. Бұл жерде тарихшы 

Сәбит Шілдебайдың да с'зін келтірмеске 

болмайды: «Кезінде Батыс елдері бар күшін 

Осман империясын құлатуға бағыттады. 

Тура осы жағдай біздің елімізде де к'рініс 

беріп, мемлекетке қауіп т'ндіріп тұр. 

Сондықтан осы мәселеде зиялы қауым, 

билік басындағылар және халық дұрыстап 

ойланса екен деймін» («Қазақ әдебиеті», 

23.05.1996 ж.). Сыртқы жауларымыздың 

арам пиғылын иісінен танып қоятын, шұғыл 

қарсылық білдіретін жиырма бірінші ғасырда 

дайындалған жаңа тұлғаларымыз қайда? 

Сондықтан дұшпандарымыз ойындағысын 

біздін жастардың «мәңгүрттігін» пайдаланып 

іске асырып жатыр.

 Осы тұрғыда жазушы Қуандық Түменбай 

'те дұрыс айтып отыр: «Сізге к'зі ашық, 

білімді, жаһандық бәсекеге т'теп бере ала-

тын саналы ұлт керек пе әлде тойғаны мен 

тірлігіне мәз тобыр керек пе? Екіншісі, 

әрине, басқарғаңға жақсы, бірақ ол қазір 

сіз басқарғанға қалай жақсы болса, ертең 

басқа күштің басқаруына да дәл солай оңай 

жығылады» («Қазақ әдебиеті», 21.12.2018 ж.).

 Тұлға дегеніміз асқан бай немесе үлкен 

шен-биліктің иесі емес, ол бір елдің қоғамға 

еңбегі сіңген адамы, айтулы азамат. Абайдың 

он сегізінші с'зін алайықшы: «Адам баласы, 

адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген 

нәрселермен озбақ. Одан басқа нәрсемен 

оздым ғой демектің бәрі де – ақымақтық». 

Тұлға атану дегеніміз оның жеке болмысына 

да байланысты. 19-ші с'зінде: «Адам туғанда 

есті болмайды: естіп, к'ріп, ұстап, татып 

ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды-

дағы, сондайдан білгені, к'ргені к'п болған 

адам білімді болады...» және «сол естілерден 

естіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман 

дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда 

адам десе болады» деген. Жастармен тәрбие 

жұмысын жүргізсек те немқұрайлылық таны-

тамыз, құлаққа жағымды, к'ңілге сыйымды, 

жүрекке қонымды с'здерден бұрынғыдай 

қашқалақтаймыз. Бұның 'зі формализм, 

құрғақ с'збен айтылып жүрген патрио-

тизм, прагматизм, толеранттық, т.б. құлаққа 

ілінбейді. Қазақтың к'рнекті ақыны "бділда 

Тәжібаев осыны ұғынықты қылып былай 

дейді: «Біз ұрпағымызды к'бінде алалығы 

жоқ, к'рінген жерде сүріне бермейтін,  тумай 

жатып болдырмаған, к'ңіліндегі жаз гүлін 

солдырмаған, сәл күштіге бағынбаған, сәл 

байлыққа табынбаған жартыкеш емес, бүтін 

жан болса дейміз. Ана сүтімен қазақ тілін 

меңгерген, халқымыздың салт-дәстүрін 

 бойына сіңірген, қаршадайынан екіжүзділікті 

к'рмеген, жалтақсыз-бұлтақсыз қимыл-

дайтын баланың еркіндігіне, бүтіндігіне кім 

қызықпайды дейсіз?». Академик Мекемтас 

Мырзахметовтың бастамасымен жасалып 

жатқан Абайдың «Толық адам» туралы ілімі 

қазақ баласын рухани кемелдікке жетелейтін 

құрал екенін исі қазақ оқымыстылары түгел 

мойындаған, Н.Назарбаевтың жаңа еңбектері 

Ұлы даламызға күшті серпін қосқаны да 

баршаға аян. 

 Данышпан Абай қазақ халқының 

 рухани шыңдалуын мұрат тұтса, Тұңғыш 

Президентіміз сол ұлттық құндылықтарды 

адамзат мәдениетінің асқаралы шыңдарымен 

жалғастыруға ұмтылған алтын к'пір бо-

лып жазған барлық еңбектерімен тари-

хымызда қалады. Ұлан-ғайыр тағылымы 

оның биік азаматтық 'ресінен туындайды. 

Азаматтықты осылай түсінгенде ғана біз 

бір елдің мақсаты бір, тілегі бір перзенттері 

болып үлкен істерге жұмыла аламыз. Бұл – 

ақиқат.

Асемхан МҰХАМЕДЖАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Тәуелсіздік бесігінде тербелген 27 

жыл ішінде мемлекеттік тілді дамыту 

жолында к'п дүние жасалды: қолдану 

аясы кеңейді, мәртебесі 'сті. Жыл сайын 

қыруар қаржы б'лінеді. Елбасы Қоры 

жанынан құрылған Мемлекеттік тілді да-

мыту қоры жұмыс істейді. Республиканың 

барлық облысында мемлекеттік тілді 

тегін оқытатын орталықтар ашылды. Бұл 

бағытқа Ұлт К'шбасшысы Нұрсұлтан 

Назарбаев ерекше назар аударып отыр. 

Елбасының арқасында тіл саясаты жан-

жақты ойластырылып, сәтті  жүзеге 

асуда. Елбасы әр с'зінде тіл саяса-

тын жүргізуде асығыстыққа салынып, 

эмоцияға берілмеуді айтып келеді. Барлық 

жұмыс жүйелі жолмен, кезең-кезеңімен, 

қазақстандықтардың мүддесін ескере оты-

рып атқарылуы тиіс.

Осындай жан-жақты ойластырылған оң 

шешімнің нәтижесінде жұмыстың жемісін 

к'ре бастадық. Қазіргі тілдік жағдаятты 

90-жылдармен салыстыруға келмейді. Ол 

уақытта қазақ тілін білмейтіндер 70 пайыз-

ды құрайтын. Бүгінгі таңда да сол 70 пайыз 

деген к'рсеткіш 'згерген жоқ, тек бұл сан 

мемлекеттік тілді білетіндерге қатысты 

қолданылады. Мемлекеттік тіл мәртебесі 

'з дәрежесіне лайық деңгейге к'терілу 

үстінде. Бұл, әрине, бәрімізді қуантады. 

Бірақ бізді тәуелсіздіктің 27 жылы 'тсе 

де, әлі күнге дейін тұрғындардың 30-35 

пайызы мемлекеттік тілді білмейтіні 

алаңдатады. Ең қиыны, біздің елде қазақ 

тілін білмейтін немесе мемлекеттік тілде 

сауатты с'йлей алмайтын жас буын 

'сіп келе жатқаны қатты ойландырады. 

Мұның бәрі сағаттап ғаламтор желісінде 

отырудан, шынайы қарым-қатынастың 

жоқтығынан туындап отыр. Егер бұл 

үдеріс ары қарай жалғаса берсе, рухани 

мүгедектікке ұшыратары с'зсіз. Осы 

олқылықтардың себебін әр адам 'зінің 

ішкі әлемінен іздеуі керек.

Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в 

үштілділік туралы с'зінде қазақ тілі 

үш тілдің біреуі емес, керісінше, тіреуі 

екендігін ерекше айтып 'теді. Қазақ тілі 

барша қазақстандықтарды біріктіруші 

бірден-бір фактор екендігін жеткізеді. 

Бұл – шындық. Мәселен, біз, 18 миллион 

Қазақстан азаматы, ертең таңнан-ақ бір-

бірімізбен: «Қайырлы таң!» деп аманда-

сып, бірауыздан қазақ тілінде с'йлесуге 

к'шсек, келісіңізші, бұрынғыдан да 

'зара түсіністігіміз тереңдеп, бір атаның 

баласындай бауыр болып кетпейміз бе?!

С'зім дәлелді болу үшін 'з басым-

нан 'ткен бір мысалды ұсынайын. Мен 

қазақтардың ортасында жиі жүремін. 

Бірақ ешкім де менің тегімді түгендеп, 

түрімді түстеп, ұлтымды сұраған емес. 

Неге? �йткені мен олардың бәрімен 

бір тілде қарым-қатынас жасаймын. 

Қазақтың дәстүрін, ділін, әдет-ғұрпын, 

мәдениетін, 'мір сүру салтын, керек 

десеңіз, жан дүниесін де бір кісідей 

білемін. Егер 'тініп жатса, бата да беріп 

жіберемін. Бір жарым жыл бұрын  Елбасы 

қазақ тілін кириллден латын графи-

касына к'шіру туралы Жарлыққа қол 

қойды. Бұл шын мәнінде ел мүддесі 

ескеріле отырып жасалған тарихи қадам 

болды. Ендеше, бәріміз осы тарихи сәтті 

ұтымды пайдаланып, «бірінші сыныпқа» 

барайық. Партаға отырып, қазақ тілін 

латын графикасы негізінде үйренуді 

бастайық. Мемлекеттік тілді білу – біздің 

адамгершілік әрі азаматтық міндетіміз. 

Бұл туралы Ата Заңымызда да жазылған.

Тәуелсіздік алғаннан бергі жылдар-

да біз таза 'з ұлтымыздың мәселелерін 

шешу жұмыстарымен айналыстық. 

Қазақстандағы ұлттардың дәстүрі 

мен жоғалған жоралғыларын қайта 

жаңғырттық, тілі  мен мәдениетін, 

ә д е т - ғ ұ р п ы н  д а м ы т т ы қ .  М е м л е -

к е т  қ ұ н д ы л ы қ т а р ы м ы з д ы  қ а й т а 

қалпына келтіріп, дамыту үшін барлық 

жағдайымызды жасап берді. Моральдық-

материалдық қолдау танытты, танытып 

та келеді. Мұндай қолдау, сенесіздер ме, 

посткеңестік елдердің бірде-бірінде жоқ. 

Тіпті, әлемнің федеративтік формадағы 

мемлекеттерінде де кездеспейді. Мұндай 

қамқорлық пен ұтымды ұлтаралық 

саясат Ұлт К'шбасшысы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың бастамасымен жүзеге 

асты. Нәтижесінде, Қазақстанды мекен 

еткен 130 этностың барлық 'кілдері 

рухани құндылықтарын сақтап, бірегей 

ұлт ретінде танылуда. Сондықтан да 

біз Ұлы Даланың тұрғыны екенімізді 

мақтан тұтамыз әрі бейбіт елдің бесігінде 

'зімізді жайлы, 'згелермен тең дәрежеде 

сезінеміз.

Бірақ бүгінгі жағдай 'згеше,  заман 

талабы да басқа. Менің пікірімше, 

жұмысымызға бірқатар 'згеріс енгізетін 

күн туды. Заманауи тілмен айтқанда, 

қызметімізді «қайта жүктеуіміз» қажет. 

Бұл дегеніміз – т'л мұрамызды сақтап, да-

мытумен бірге қазақтың да дәстүрін, тілін, 

әдет-ғұрпын, ділін, 'мір сүру салтын, 

тарихын оқып-білу, дәріптеу. Басқаша 

айтқанда, ұлттық қалыбымыздан шығып, 

максималды түрде қазақ халқының 

ортасына бейімделуді бастаған ж'н. 

Қазақи құндылықтардың бәрін терең 

түсініп, 'зіміздің т'л дүниеміз секілді 

қабылдауымыз керек. Бұл этнос ретінде 

жоғалудың белгісі емес. Керісінше, 

ұлттық мұрамызды сақтау және дамыту 

жұмыстары ары қарай жалғасын таба-

ды, сонымен бірге қазақтың да рухани 

байлығын арқалап жүреміз. Мұндай 

би лингвизм мен 'зара байытылған 

мәдениет к'пұлтты қоғамымызды 

бұрын ғыдан да біріктіре түсетініне толық 

сенімдімін.

Тағы бір ұсынысым бар. Қазақстан 

халқы Ассамблеясы «Мемлекеттік 

тілді ұлықтайық!» атты ұзақ мерзімді 

республикалық акциясын қолға алса 

жақсы болар еді. Акция шеңберінде 

қазақ тілін дәріптейтін күнделікті 

«д'ңгелек үстелдер», семинарлар, ток-

шоу мен байқаулар, әртүрлі оқулар, 

тіл ғалымдарымен кездесулер, тегін 

дәрістер ұйымдастырылып тұрса деймін. 

Нәтижесінде, қазіргі таңда жетіспей 

жатқан тілдік ортаның қалыптасуына 

жол ашылады. Ең бастысы, адамдардың 

мемлекеттік тілге деген ойлау жүйесі 

'згеріп, құрметі артады деп есептеймін. 

Елбасының «Қазақ қазақпен қазақша 

с'йлессін!» деген танымал с'зі бар. 

Мен «Қазақстандық қазақстандықпен 

қазақша с'йлессін!» дер едім. «Мемле-

кеттік тіл – біздің тіл! Қазақ тілін 

біз сыйламасақ, басқа кім сыйлай-

ды? Біз қорғамасақ, кім қорғайды? 

Біз сақтамасақ, кім сақтайды?» деп 

аяқтағым келіп отыр. Мемлекеттік тілді 

білмейтіндерге осы с'здерді аударып, 

ішкі мағынасына үңілуді ұсынамын. 

Одан кейін латын қарпімен қайтадан 

қазақ тілінде жазуы қажет. Бұл сіз үшін 

Ұлы Даланың ұлы мұрасы – әлемдегі ең 

бай әрі түркілердің ең таза тілі – қазақ 

тілін үйренудің басы болсын.

Атсалим ИДИГОВ,
Қазақстан халқы 

Ассамблеясының мүшесі, 
ҚР Президенті сыйлығының лауреаты

Алматы облысы

ҚАЗАҚ ЕМЕС, ҚАЗАҚТАН БЫЛАЙ ЕМЕС

Мемлекеттік тілді ұлықтайық

орнын сезіну, айналып келгенде 'з 'мір 

сүруінің мәнін түсіну. Осындай сезіну бірлік 

пен к'пшіліктің, индивид пен бұқараның, 

адам мен қоғамның байланысы барысында 

адамның 'з мәселесінің оңтайлы шешілу 

жолдарын қамтиды («Наука и жизнь» жур-

налы, №5, 1979 ж.).

Ұлт К'шбасшысы Н.".Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мен 

«Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалы 

мақалалары аясында елімізде қыруар 

жұмыстар атқарылып жатқаны белгілі. 

Тұлғатану да аса маңызды және жаңа жоба 

ретінде осы ұлы істерге қосылғалы жатыр, 

бұл қуантарлық жағдай.

Тұлғаны танымастан бұрын, әрине, 

оны 'сіріп, тәрбиелеп жеткізу керек. 

Қоғамдық сананы 'згерту, ескі стерео-

типтерден құтылу, парақорлықтан тазару, 

егемендігімізді жүрегімізбен сезіну, жаңа 

идеологияны кештеу болса да қолға алу 

істері кезінде біз аты азбайтын, тоны тоз-

байтын Абайды айналып кете алмаймыз. 

Абай «Қырық үшінші» с'зінде адам бол-

мысы туралы былай деп айтқан: «Адам 

ұғылы екі нәрседен: бірі – тән (материя), 

бірі – жан (душа, идеализм)». Осы с'здерде 

бұрмаланбаған нағыз философияның тоқ 

етері жатыр емес пе?! Материализм мен 

идеализм ажырамайтын ұғымдар ғой. Сон-

дай жағдайда ғана саяси плюрализмге жол 

ашылады, тұлға еркіндігіне және адам 

құқықтарына мемлекет тарапынан қысым 

бұрынғыдай жасалмайды, егеменді елдің 

жаңа тұлғасын тәрбиелеуге жол ашылады. 

"лемде материализм ғана бар, ал идеа-

лизм деген нәрсе болмайды деп ұқтыруға 

тырысқан еді ғой ескі идеологиямыз. Ақыл-

есі дұрыс, шексіз зорлық билікті қаламайтын, 

«большевиктерден» бойын аулақ ұстайтын 

'ркениетті ғалымдар классикалық қисынды 

философияға сүйенеді. �ркениет дегеніміз 

ол осы философияны ғана мойындайтын 

озық мемлекеттер ғой. Біз миымыз бен 

жүректегі тоталитаризм қыспағынан боса-

май, жаңарған тұлғаларды 'сірмей сондай 30 

елдін қатарына қосылуымыз мүмкін бе екен?

Дуниежүзіне танымал орыс философы 

Н.Бердяев та Абай сияқты ақылға сыйым-

ды классикалық философияны ұстанған, 

к'зқарасын 'згертпегені үшін оны 1922 

жылы ресейдің «қызыл» үкіметі шетел асы-

Биыл Қап тауындағы халықтардың депортацияланғанына 75 
жыл толып отыр. 1944 жылы 8 наурызда балқар халқы �зі 
тамыр жайған �лкеден шығарылып, азап жолына қуылды. Бұл 
күннің суығынан, �зекке түскен аштықтан, ауыр қайғыдан 
үзілген жандардың сүйегі т�селген 5 мың шақырымдық 
ауыртпалық жолы еді.

Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары неміс-фашист 

басқыншыларына қарсы соғысып жатқан әрбір т'ртінші 

балқардың екеуі КСРО атты ортақ Отанды азат ету жо-

лында ерлікпен қаза тапты. Ал елде қалып, депортацияға 

ұшырағандардың жалпы саны 37 мың 713 адам болса, оның 4 

мың 896-сы жолда жан тапсырды. Қазақстан мен Орта Азияға 

әупірімдеп жеткен 32 мың 817 адамның 10 мың 284-і әйел, 16 

мың 386-сы он алты жасқа жетпеген балалар еді. 1943-1948 

жылдары қудаланған халықтың ауа райының күрт ауысуы-

нан, індет пен аштықтан қырылғанының басым б'лігі белі 

қатпаған бүлдіршіндер болды. Осылайша адам жаны т'збейтін 

қайғы аналардың к'з жасы болып т'гіліп, сақалы селкілдеген 

қарттардың жанын күйзелтті. Сол күндерді еске алудың 'зі қиын 

екенін ұдайы айтатын әжеміз: «Адам басына мұндай қайғыны 

ешқашан салмасын!» деп тілеп отыратын.

1999 жылы Қазақстан халқы Ассамблеясының қолдауымен 

әйгілі балқар ақыны, дәм-тұзы қазақ жерінде таусылған Кязим 

Мечиевтың сүйегі, ақынның аманаты бойынша туған жеріне 

қайта жерленді. Қазақстан Республикасы Үкіметінің сол 

кездегі басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ел мен елдің арасын 

жақындатқан оқиғаға түсіністікпен қарап, істің оң шешімін 

табуына қолдау к'рсетті. Кабарда-Балқар Республикасынан 

шыққан мемлекеттік делегация арнайы ұшақпен келіп, Алматы 

қаласындағы Достық үйінде Қазақстан халқы Ассамблеясының 

мүшелерімен кездесу 'ткізіп, қазақстандық балқарлардың 

тыныс-тіршілігімен танысты. Ертесіне Қаратал ауданына бет 

алған делегация 'мірін 'леңге байлаған шайыр аруағына ар-

нап берілген асқа қатысып, марқұмның сүйегін туған жеріне 

ұшақпен алып кетті. �лілер емес, тірі адамның 'мірі түкке 

тұрмай жатқан сол бір бұлыңғыр кезеңде ауып келген халық деп 

кемсітпей, керісінше, қайтыс болған жанды арулап к'міп, қолға 

түскен нәрсемен қоршалған бейітті аяқасты етпей сақтап қалған 

ауыл тұрғындарының жанашырлығын қалай ұмытармыз?! 

 Қазақ еліне күллі балқар халқының атынан ризашылығымды 

білдіріп, алғыс айтамын. �йткені қазақ халқының болмысында 

адам баласына деген құрмет, алғаусыз к'ңіл, жанашыр ықылас-

ниет басым екендігі анық. Оны Қазақстан Республикасы атты 

бейбіт шаңырақтың астында тату-тәтті 'мір сүріп жатқан 

халықтар жақсы біледі. Күллі әлемге үлгі болған ауызбіршілік, 

бейбітшілік, ынтымақ пен тыныштық қазақтың дарқан пейілінің 

арқасы.

Қазақстан халқы Ассамблеясының ХV сессиясына Кабарда-

Балқар Республикасының атынан қатысқан делегация басшысы 

�зеир Курдановтың с'йлеген с'зі к'пшіліктің есінде қалды. 

Сондағы: «Барлық мұсылман қауымының қасиетті жері Мекке 

мен Медине болса, жер аударылған адамдардың қасиетті де, 

құтты мекені – Қазақстан. Себебі олар қиын-қыстау күндерде 

қазақ халқының дарқандығын к'ріп, аяқтарынан тік тұрды, 

ел қатарына ілікті. Осынау Ұлы Далада қуғын-сүргін к'рген 

халқымыздың үштен бірі жерленген. Қазақ халқының осын-

дай қадір-қасиетін ескерген балқар мен қарашайлар сәждеге 

басын игенде, Қазақстанның болашағы жарқын, жұртының 

аман болуын тілейді. Сессияға қатысумен қатар, біз қазақ еліне 

алғысымыздың шексіз екенін білдіруге келдік. Жүрекжарды 

алғысымызды айтып, күллі қазақ елінің алдында оның дарқан 

жүрегі мен адалдығы, адамдығы алдында біздің ұлт басын иетінін 

айтқым келді» деген шынайы с'здер ұмытылмайды. 

Халқымыздың ниетіне қарай Жаратқан берген бейбітшілік, 

келісім, достық сынды құндылықтар Қазақстанның қасиетті 

жерін мекен еткен әрбір ұлттың берік іргетасына айналып, 

'скелең ұрпақтың 'міріне сіңіп кетеріне сенемін.

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

ҚҰТТЫ МЕКЕНДЕ 
ӨМІР СҮРГЕНІМІЗ – 

БАСТЫ БАЙЛЫҚ

Людмила 
ХОЧИЕВА,

Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 

мүшесі, Қазақстанның 
еңбек сіңірген 

қайраткері, Алматы 
облысының 

Құрметті азаматы
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ОРАЗАДАН КЕЙІНГІ 
ОН КЕҢЕС

Уақыт бір сәтке кідіріп қалсын ба? Рамазан сынаптай 

сырғып 'тті. Алла қабыл етсе, қасиетті айда әркім Ұлы 

Жаратушыға ұнамды қайырлы амалы арқылы 'зіне тиесілі 

сауапқа кенелді. Бойға рух, санаға нұр құйылған Рамазан-

нан кейінгі айларда да иманды сақтау, жұмаққа жетелейтін 

құлшылыққа ықылас таныту – мұсылманның мұраты. Ол 

үшін не істемек керек? Ойланып, керек он кеңесті 'зімізге 

айтуды абзал к'рдік. Бәлкім, сіздің де қаперіңізде қалар, 

кәдеңізге, игілігіңізге жарар. Сонымен...

1. Нәпсінің сағын сындырған сәт – аштық. Оразаны 

тек Рамазанмен байланыстыру әбестік болар. Пенденің 

шектен тыс қалауы қас-қағым сәт сайын түрткілеп тұрады. 

Ендеше, оған қарсы күш тек ораза екен. Нәпсіні тыйып, 

тәубеге келтіретін осы бір теңдессіз құлшылықты аптасы-

на, тіпті айына бір рет жыл бойы жалғастырсақ жақсылық 

емес пе? �зге де кезеңдерде ораза ұстаудың 'зіндік мәні 

зор. «Жыл бойы ораза болса ғой, шіркін» деп әсерленген 

бір ағамыздың с'зінде жан бар.

2. Рамазанда Алланың с'зіне үңілдік. Ой түйдік, 

әсерлендік. Оразадан кейін қалайша «Қош бол, Құран!» 

демекпіз. Тірілер үшін түскен қасиетті кітапты неге басқа 

айларда серігімізге айналдырмасқа. Ұдайы Құран оқудың 

'зімізге, 'згеге, отбасына, қоғамға пайдасы мол. "р әрпіне 

сауап жазылып, Алланың берекеті жауады.

3. Жүректі мешітке байлау. Алланың үйіне кірген құл 

'зін құрғақ жерден суға түскен балықтай сезінеді. Мешітте 

оқылған намаздың сауабын санап жатпай-ақ қоялық.

4. Рамазан – ағайынның арасын жақындата түсіп, 

қарым-қатынасын күшейтетін, тума-туысты, к'рші-

қолаңды біріктіретін ай. Ауызашар дастарқанында бұған 

к'зіміз жетті. Туысқандармен байланысты үзбеуді тек Ра-

мазанмен шектемеу. Ағайын әр кез керек. Қуанышы мен 

қайғысында бірге болу – мұсылманның міндеті.

5. Рамазан келісімен жетімдер, қарттар, мүгедектер 

үйін іздеп кететін әдетіміз бар. Құдды олар бізге 11 ай 

бойы жайнап, шат-шадыман, бақыттан басы айналып, 

шаттықта шалқып 'мір сүретіндей сезіледі. Басқа кезде 

уақытымыз жоқ. "рине, бұл біздің үлкен сылтауымыз. 

Рамазанда қамк'ңіл жандарды жағалап, қайырлы іс 

бітіргендей 'зімізді ақтағымыз келеді. Қамк'ңіл жан-

дармен жиі жүздесу – 'з 'мірімізге шүкірлік сезімді 

нығайтпақ. Олардың хәлін білу, мүмкіндігінше к'мектесу, 

садақа, ауызашар беру үшін отыз күн оразаны күту шарт 

емес-ау.

6. Оразада онша ашуланбаймыз, сабыр сақтаймыз. 

Санада бір ғана ой қатып қалған: бастысы оразам бұзылып 

кетпесінші. Құлшылығымыз қабыл болу үшін айналадағы 

адамдардың ұсақ-түйек с'зі мен ерсі әрекеттерін елемейміз. 

Шіліңгір шілденің бір күнін ш'лдеп, аш 'ткізгеннен 'зге 

түк пайда таппағанның сипатынан болып қалмайық 

деп қорқамыз. Басқа уақытта ашулануға, кек сақтауға, 

ғайбаттауға болады деген Раббымыздан «рұқсат қағаз» 

алып қойғандай күй кешеміз. Рамазаннан кейін де к'ркем 

мінез таныту – ізгілік пен игілікке жол ашады. Иә, к'ркем 

мінез – к'ркіміз.

7. Нәпіл намаздарға к'ңіл б'лу. Кейде бес уақыт 

 намазды «түгелдеп» жүргенде 'зімізді жаннатқа «жолдама» 

алып қойған жандай сезінеді екенбіз. �мірден 'ткен ізгілер 

«пенде қосымша құлшылығымен, нәпіл ораза, намазымен 

Жаратушыға жақындап, Оның рақымына б'ленетінін» 

айтыпты.

8. Рухани іздену. Соқа жер жыртқан сайын жылты-

рап, 'ткірлене түсетінін ауылдан шыққан бәріміз білеміз. 

Спортшы шыныққан сайын бабында жүреді. Рухани 

ізденіп, діни ілім алсақ, к'кейдегі күмән сейіледі, ілім арта-

ды, иман күшейеді. «Мұсылманның бір күні екінші күніне 

ұқсаса – ұтылыста» депті ғұламалар. Мұны атам қазақ: 

«К'п тұрған су сасиды» деп бір ауыз с'збен түсіндірген ғой.

9. "рдайым дұғада болу. Ораза бойы Жаратушы Иемізге 

дұға-тілекті к'бірек айтып, мұң-мұқтажымызбен б'лістік, 

қажетімізді сұрадық. Рамазанда мейірімді, дұғаны қабыл 

етуші Алла Тағала басқа айларда да осынау теңдессіз 

сипатынан айырылған емес, айырылмайды да. Дұға – 

мұсылманның қорғаны, қаруы, таянышы, сүйеніші, т.б. 

Адамзаттың асылы болған пайғамбарлар да әр ісінде, әр 

с'зінде дұғаны тастамаған. Мұны атам қазақ: «Батамен 

ел к'герер, жаңбырмен жер к'герер» деп әспеттеген. 

К'сегемізді к'гертіп, 'мірімізді 'неге ететін дұға-тілекті 

әрдайым айтып жүрудің маңызы зор.  

10. "рдайым Алланы еске алу. Рамазан – біз бен 

Раббымыздың арасындағы риясыз құлшылық. Ораза – 

 Алланы к'бірек еске алуға жетелейтін құлшылық. Біз кейде 

дүниелік болмашы жетістігімізді, аз-кем байлығымызды, 

қызметтік 'рлеуімізді 'зіміздің жеке қабілетімізбен, 

ақыл-ойымызбен, парасаттылығымызбен байланысты-

рып жатамыз. Болмашы тамшыдан жаратылған пенде 

екенімізге мән бермей, Ұлы Алланың құдіретін ұмытып 

жатамыз. Жер басып жүргеніміздің 'зі Жаратушы Иеміздің 

сыйы, нығметі емес пе? Барша жаратылыстардың ішінде 

мұсылман болып жаратылуымыздың 'зі теңдессіз нығмет 

емес пе? Алланы к'бірек еске алу адамның бес күндік 

'мірге келудегі мақсатын айқындап беруге, Құдайға 

ұнамды құл болуға серпін береді. 

ИМАН АЙНАСЫ

айқындалатын с'здер бар. Тағы бір топ арха-

измдер этнографиялық мәліметтерді зерделеу-

мен айқындалады. Жыраулар поэзиясындағы 

бұл с'здердің мағынасын ашу, қолданыс 

аясын кеңейту – филология ғылымының ал-

дында тұрған келелі мәселелердің бірі.

ДОСТЫҚ МOНІ – 
ТУЫСТЫҚ ТІРЕГІ

Ғылыми жиыннан соң, к'п ұзамай-ақ 

алыстағы ағайынның 'мір-тұрмысымен 

жақынырақ танысу мақсатымен – «�збекстан 

қазақ ұлттық орталығына» жолымыз түсті. 

«�збекстандағы қазақ ұлттық орталығы 

'ткен ғасырдың 90-жылдарынан (1992 ж.) 

жүйелі жұмыс жасап келеді. Анығында, қазақ-

'збек халықтары арасындағы достық қарым-

қатынастарды, ұлттық құндылықтарды, 

гуманитарлық байланыстарды  арттырып, 

тиісінше дамыту мен нығайту ісіне сүбелі 

үлес  қосады.  Бұдан басқа,  �збекстан 

Президенті Шавқат  Мирзиеев 2018 жылы 

қазақтың бас ақыны Абай мұрасын оқып-

ТӘШКЕНДЕГІ 
ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ 

ТІЛДІҢ ТУЫ – ЕЛДІК РУХЫ

Ғылыми жиынның пленарлық мәжілісінде 

профессорлар Гари Бархузен, Синтия Вайт 

 (Жаңа Зеландия), Seth Agbo (Канада) арнайы 

баяндама жасады. Басты бағыт: шетел тілдерін 

оқып-үйрену, аударма мәні, мәдениетаралық 

коммуникация, тілдік білім беру, тілді оқыту 

әдіснамасы, орта және жоғары оқу орнында 

оқыту ісі, билингвизм мен к'птілділіктің 

к'кейкесті мәселелері т'ңірегінде пікірталас, 

сұхбат кең 'ріс алды.

Ғылыми жиынның бағдарламасына бай-

ланысты секциялық мәжілістер, арнаулы 

семинарлар 'тіп, шеберлік сағаттары жүйелі 

ұйымдастырылды. 

Конференция бағдарламасына к'з салып, 

к'ктей шолып 'ткенде – әлем картасындағы 

бірқатар елдердің 'кілдері келіп, арнайы 

баяндамалар жасап, секциялық һәм семи-

нар мәжілістерінде белсенділік танытқанын 

аңғарар едік (мысалы, "зербайжан, Жа-

пония, Жаңа Зеландия, Канада, Корея, 

АҚШ, Ресей, Катар, Қазақстан, Қырғызстан, 

Қарақалпақстан, Израиль, Ирак, Неапаль, 

Моңғолия, Словения, Сербия, Сингапур, 

Тайланд, Түркия, Пәкістан, Финляндия, 

 Филиппин, �збекстан, ЮАР, т.б.).

Олардың арасында, әрине, Қазақстан 

ЖОО-лары к'п қатысып, белсенділік таны-

тып, іргелі ізденіс, жаңашыл зерттеулерімен 

к'пшіліктің назарын аудартқаны, с'з жоқ 

жан-жүректі жадыратып, к'з қуантып, к'ңілді 

'сіргені анық. Атап айтқанда, олардың 

бастапқы қатарында Назарбаев университеті, 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Абай атындағы 

ПҰУ, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Абылай 

хан атындағы Халықаралық қатынастар және 

әлем тілдері университеті, КИМЭП, Қазақ-

Британ техникалық университеті, Қазақ 

ұлттық аграрлық университеті, С.Демирель 

атындағы университет, М.Нәрікбаев атындағы 

гуманитарлық заң университеті, т.б. тұрды. 

"сіресе жаңашыл бағыттар, технологиялық 

әдіс-тәсілдер кең орын алды. Ғылыми-

тәжірибелік бағыттарға, соны ізденістерге кең 

'ріс ашылды.

Бұдан басқа, ғылыми жиын барысында – 

16 бағыт бойынша 58 семинар, 20 шеберлік 

сабақтары 'тті. Барлық басқосу, жиындарда 

филология ғылымының докторы А.Акбаров 

модераторлық қызметті мүлтіксіз атқарды. 

Орайлы тұста, профессор А.Ақбаров: – Бұған 

дейінгі ғылыми жиындардың басым б'лігі 

– Еуропа елдерінде 'ткен болса, бірқатары 

Қазақстанда жүйелі жүзеге асты. Ендігі кезек 

– �збекстанға тиді. Келешекте бұл бағыттағы 

іргелі ізденіс пен ізгілікті істерімізді білім-

ғылым бағытына бұрып, бастысы адами 

капиталға, интеллектуалды құндылықтарға 

баса назар аударып, жүйелі жалғастыратын 

боламыз, – дегенді ерекше екпінмен, мадақ 

сезіммен жеткізді. Орайлы тұста, Қазақстан 

мен �збекстанның тамырлы тарихын, арғы-

бергі кезеңдерден желісі үзілмеген берік те 

бауырластық байланысын, болашағы бір, 

мақсаты мен мүддесі ортақ, татулығы мен 

тұтастығы мәңгілікке шеру тартқан достық 

қарым-қатынасын да кеңінен тілге тиек етті. 

�збекстандағы Қазақстан жылының тарихи 

һәм мәдени-рухани к'ркемдік кеңістігін 

де  жан-жүректен қозғады.  �збекстан 

мемлекеттік 'нер мұражайында Қазақстан 

ұлттық мұражайының к'рмесі к'пшілікке 

есігін айқара ашқанын, ондағы айрықша 

экспонат – Есік қорғанынан табылған «Ал-

тын адам» ел рәмізінің үздік үлгісі екеніне 

мән берді. Ұлы дала қуаты мен оның мол 

мүмкіндіктеріне к'пшіліктің назарын ау-

дарды. �збек ағайындардың: «Қазақтан 

жолдасың болса, жолда қалмайсың!» деген 

даналығында кеңдік пен тереңдік жатқанына 

басымдық берді. Ал биылғы конференцияға 

Қазақстан ЖОО-нан әріптес-ғалымдар к'птеп 

қатысып, сан жағынан да, сапалық тұрғыдан 

да айрықша үлес қосқанына баса мән берді. 

 Кезекті тұста, осы жолдардың авторы 

Қазақстан ЖОО-лары атынан с'з алып, 

ғылыми жиынды ұйымдастырушыларға 

ризашылық к'ңілі мен лебіз-тілегін білдіріп, 

бірқатар кәдесыйларды табыс етті.

Арнаулы орындарда – кітап к'рмесі ұйым-

дастырылып, әр алуан бағыт, тақырыптағы 

кітап саудасы да қалың к'пшіліктің біліми-

ғылыми һәм мәдени-рухани қажеттілігі мен 

талап-тілектерін толық қанағаттандыра түсті. 

СKЗ АСЫЛЫ – ТІЛ ҚУАТЫ

Конференция тақырыбына қатысты 

бірқатар баяндамалар мен семинарлар 

мазмұнынан – жаңа бағыттар, тіл мұраты 

мен оны оқып-үйренуге қатысты соны 

әдіс-тәсілдер, ақпараттық-технологиялық 

жүйе тиімділігі, теориялық һәм тәжірибелік 

ұстанымдар к'рініс береді. Атап айтқанда: 

тілді оқыту мен оқытудағы инновациялар, 

қолданбалы тіл білімі, тілдік білім беру, 

тіл оқытушыларын оқыту, тілді  оқыту 

әдіснамасы, тілдік тестілеу және бағалау, 

белингвизм және к'птілділік, тілді меңгеру 

және тілді үйрену, аударматану, латын 

қарпіне к'шу жолдары, психолингвистикалық 

һ ә м  э т н о л и н г в и с т и к а л ы қ  б а ғ ы т т а р , 

когнитивті лингвистика, т.б. шетел тілін 

оқып-үйрену ісіндегі жаңашыл бастама-

лар мен іргелі  ізденістер, тілдік білім 

оқу құралы қазақ тілін оқытудағы қосымша 

дерекк'зі» (Р.Авақова, Қазақстан), «Ағылшын 

тіліндегі жаңа с'здердің прагматикалық 

аспектісі» (С.Сұлтанбекова, Г.Мамаева), «Жы-

раулар поэзиясындағы к'не с'здердің герме-

невтикасы» (Р.Тұрысбек, Б.Қорғанбеков, 

Қазақстан), «Ағылшын және 'збек тілдерінде 

терминдердің шығу тарихына қысқа шолу» 

(В.Каримова, �збекстан), «Қазақ тіліндегі 

виртуалдық мектеп»  (С.Иманқұлова, 

Қазақстан), «Тілді оқытудың методологиясы» 

(Г.Сарыбекова, Қырғызстан), «Тест жүйесі – 

студент білімін бағалаудың әдісі» (А.Асқарова, 

Қырғызстан), «Қазақ-'збек әдеби байланысы: 

к'ркем аударма» (Ж.Мамаев, Қазақстан), 

«Қазақ тілін оқытудағы мотивациялық стра-

тегия» (А.Салқынбай, Қазақстан), «Кәсіби 

қазақ тілі сабақтарындағы тақырып пен 

мәтін таңдау мәні» (А.Сарбасова, Қазақстан), 

«Оқушылардың ағылшын тілін оқудағы 

с'здік қорын дамыту» (Д.Сангиринчингийн, 

Моңғолия) т.б. әр алуан тақырыптарда 

 баяндамалар жасап, оны ауызша һәм жазбаша 

үлгіде, бейнек'ріністер арқылы әр қырынан 

беру дегі шет тілі мен туған тілдің ұлттық 

мұрат тары һәм ерекшеліктері, ақпараттық-

коммуникациялық технология тиімділігі, 

осыған қатысты соны әдіс-тәсілдер жүйесі, 

теория мен тәжірибе байланысы, басқа да 

ортақ мұраттар кеңінен к'рініс тапты. 

 Ғылыми жиынның алғашқы кезеңінде 

с'з алған – Cynthia White, Gary Barkhuizen 

(Жаңа Зеландия), Seth Agbo (Канада), Abdulla 

Magrupov, Azamat Akbarov (�збекстан), т.б. 

күн тәртібіне шығарылған тақырыптардың 

мән-маңызына кең түрде тоқталды. Алыс-

жақыннан келген қатысушыларға бұл бағытта 

ізденіс жұмыстарына, зерттеу жүйесіне 

шығармашылық табыстар тіледі. "рі ғылыми 

жиынның әлем тілдерін оқып-үйрену мен 

дамыту үрдісінде әсер-ықпалы мол екеніне 

үлкен үміт, сенім артты. Жаһандық үдерістегі 

халықтардың 'зара қарым-қатынасы мен 

ұстанымдар жүйесіндегі ортақ мұраттар, 

сабақтастық пен ықпалдастық, әсер-ықпал 

мән-маңызы хақында да жан-жақты с'з етілді. 

Мұның 'зі, с'з жоқ ".Науаидан жеткен: 

«"лемнен қайғысыз 'тем десең, ілім және 

'нер үйрен» немесе Ш.Айтматов айтқан: 

«Халықтың мәңгі ғұмыры оның тілінде. 

"рбір тіл 'зінің халқы үшін – ұлы» деген 

біліктілік пен кемелділік, к'регенділік пен 

танымдық мәні мол тағылымға негізделген 

берік ұстанымдарынан терең танылады. 

Бұдан басқа,  алыс-жақыннан кел-

ген ұстаз-ғалым, тілші мамандар жасаған 

 баяндама мен оның тақырыптары ғылыми 

к'пшіліктің назарын аудартқаны анық. Осы 

орайда, атап айтқанда «К'птілді оқушылар 

мен мұғалімдердің 'зіндік ерекшеліктерін 

зерттеу» (Gary Barkhuizen, Жаңа Зелан-

дия), «Тілдік мұғалімнің к'шбасшылық 

р'лі :  оқушының 'з ін-'з і  жет ілд іру і» 

(Seth Agbo, Канада), «Бағалау және сыни 

оқу жүйесі» (Fauzia Zhaniya, Пәкістан), 

«Жапониядағы к'пмәдениетті жұмыс ор-

нында мәдениетаралық құзіреттілікті зерт-

теу» (Foyoko Takita, Жапония), «Ойындар 

сабағының соңы қандай да бір жақсы нәрсе 

ме?» (Hoyula Cayrili, Түркия), «Сыныпта 

ағылшын тілінің социолингвистикалық 

аспектілері: қабылдау және к'зқарас» (Елена 

Букиевич, Сербия), «Ауызша тілдік талдау 

құралы және экожүйе» (Жер Минг, т.б. 

Сингапур), «Ағылшын тілін үйренушілерге 

арналған ағылшын тілін үйрету: ағылшын 

тілін оқытудың салдары» (Zherusha If.Ong, 

Филиппин), «Қазіргі оқыту жүйесіндегі 

тілдегі  билингвизм және интеграция» 

(Г.Асилова, �збекстан), «Қырғыз мәдениеті 

тарихынан» (Г.Тоқтоғұлова, Қырғызстан), 

«Технологиялық дебат – жетістік кілті» 

(Қ.Сүлейменов, Қазақстан), «Қазақ тілін 

оқытудағы халық музыкасының орны» 

(М.Құсайынова, Қазақстан), «"леуметтік 

медиадискурстағы бағалау» (Н.Ысқақова, 

Қазақстан), «Спорттағы терминология» 

(Н.Аяқұлов, �збекстан), «Тіл мен этнос» 

ашып, ғылыми-теориялық аспектіде мың сан 

мысал, деректермен дәлелдеп, тиянақтай түсуі 

де айтылмыш жиынның мән-маңызы мен 

ауқымын арттыра түсті. Мұның бәрінен, с'з 

жоқ шетел тілін оқыту мен оқыту ісіндегі ин-

новациялар, зерттеу мен зерделеулер жүйесі, 

тың ізденіс пен тұжырым, жаңашыл к'зқарас 

– ұстанымдар һәм танып-талдау мәні жан-

жақты ашылып, кең 'ріс алды. 

Біз де 'з кезегімізде (доцент Б.Қорған-

бековпен бірге) «Жыраулар поэзиясындағы 

к'не с'здердің герменевтикасы»  деген 

т а қ ы р ы п т а  б а я н д а м а  ж а с а д ы қ .  Б ұ л 

 ретте, әсіресе Қазақ әдебиеті тарихының 

 ХV-ХVІІІ ғасырлар аралығында 'мір сүрген 

жыраулардың бір шоғыры қыпшақ тілдік 

тобына жататын түркі халықтарына ортақ та, 

енді бірі с'з 'неріміздің 'з 'кілдері болып 

саналатынына кең түрде мән берілді. Аталған 

екі топтың шығармашылығында ортақ сипат-

тар мол. Жыраулар толғауларындағы қазіргі 

кезде мағынасы к'мескі немесе түсініксіз 

с'здердің дәуір шындығын сезіндіретін, 

патетикалық пафос туғызатын к'ркемдік 

қызметінен басқа танымдық мәні де маңызды. 

Бұл с'здердің мағынасын ашу лингвистикадан 

'зге әдебиеттану, тарих, этнография сынды 

ғылым салалары үшін де мәнді. 

Еске түсірсек, жыраулар шығармашы-

лығындағы архаизмдердің жасалу жолдары да 

әртүрлі. Олардың дені – кірме с'здер. "сіресе 

османлы тілінің ықпалы к'бірек байқалады. 

Бұл қыпшақ тілдік тобындағы түркілерге ортақ 

жыраулардан да анық аңғарылады. Себебі 

Қырым хандығы құрамындағы ноғайлардың 

Османлы мемлекетінің ықпалында болғаны 

белгілі. Сондай-ақ парсы с'здерінің де үлесі 

мол. Олардың басым б'лігі әдеби шағатай, 

түркі тілдері арқылы келгені аян. Бұл тұста, 

әсіресе Қожа Ахмет Ясауи хикметтерінің 

маңызы зор. Жыраулардың дүниетанымдық 

к'зқарасында Қ.А.Ясауи насихаттаған хал 

ілімінің әсері айқын к'рінеді. Бұдан басқа, 

орыс с'здерінің де кездесетіні бар. Бұны 

қазақ хандарының Ресеймен қарым-қатынасы 

негізінде енген с'здер деген ж'н. Қазақ-жоңғар 

соғысының және екі халықтың арасындағы 

экономикалық, саяси байланыстарының да 

ізі к'нерген с'здер арқылы к'рініс береді. 

Жоңғар руларының аттары, олардың діни 

нанымдарын танытарлық атаулар да осы 

қатардан орын алады. К'не және мағынасы 

к'мескі с'здердің бір тобы семантикалық 

' з г е р і с  н ә т и ж е с і н д е  т у ғ а н .  О л а р д ы ң 

біразының 'згерген нұсқасы қазіргі тілдік 

қолданысымызда да кездеседі. Қадымша араб 

қарпінде жазылған с'здерді кирилл жазуына 

к'шіру кезінде жіберілген қателіктер негізінде 

мағынасы түсініксіз с'здер де бар екенін 

ескерген ж'н. Осыларды анықтауда аударма, 

диалектологиялық, этимологиялық және 

түсіндірме с'здіктерді пайдаланудың мәні зор. 

Қыпшақ тілдік тобындағы түркілермен байла-

ныста болған 'зге тілдерді тексеру арқылы да 

үйрену мен насихаттау ісіне қатысты қаулы 

қабылдады. Бұл бағытта, атап айтқанда 

� з б е к с т а н д а  м е к е н д е й т і н  –  1 6 0 0 0 0 -

нан астам қандастарымыз А.Құнанбаев 

шығармашылығын жаңа қырынан танып, 

бірқатар мәдени-рухани бағыттағы игілікті 

іс-шаралар атқарылып келеді. Сондай-

ақ жергілікті халықпен, әсіресе 'зіміздің 

қандастарымызбен берік байланыс бар. �мірі 

мен еңбегі, тұрмыс-тіршіліктері таныс. Ортақ 

мақсат-мұраттар т'ңірегінде кездесіп, кең 

түрде әңгіме-дүкен құрып, д'ңгелек үстел 

 басында емен-жарқын сырлы сұхбат 'рбітеміз. 

�збекстандағы Қазақстан жылы аясында жиі 

жүздесіп, мәдени-рухани шараларда да бас 

қосамыз. Наурыз мейрамы, Тәуелсіздік күн-

дері ұлттық дәстүр мен рәміздерге, мәдени-

рухани ерекшеліктерге кең орын беріледі. 

Кеш-кездесулер 'тіп, ұлттық ерекше ліктерді 

кеңінен танытатын танымдық мәні, тағы-

лымдық сипаты жоғары басқосулар 'тіп, 

концерттік бағдарламаларға, достық пен 

туыстыққа, татулық пен тұтастыққа, атау-

лы к'рмеге кең 'рістер ашылады» дейді 

�збекстан қазақ ұлттық мәдени орталығының 

т'рағасы Серікбай Үсенов.

 �збекстандағы қазақтардың тамырлы 

тарихы мен мәдени 'мірі, әдеби-рухани 

тірлік-тынысы, тіпті талайлы тағдырлары 

туралы жақынырақ к'з жеткізу мақсатымен 

«Нұрлы жол» газеті редакциясында болдық. 

"р жылдардағы газет тігінділерімен таныстық. 

Редакция қызметкерлері Ж."лімбекова, 

Т.Ахметов, Г.Байт'реева, т.б. емен-жарқын 

к'ңіл танытып, ел-жер, мәдени-рухани 'мір, 

тұрмыс-тіршілік т'ңірегінде кеңінен с'з етті. 

Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы хақында да 

құрметі мен сағынышын, сүйіспеншіліктерін 

бүкпесіз баяндады. Бас редактор Ғұламзәкір 

Юсупов: «Республика 'міріндегі қоғамдық-

саяси һәм мәдени-рухани шаралардың бәрі-

баршасымен бауырлас-отандастарымызды 

дер кезінде кеңінен таныстырамыз. "сіресе 

Қазақстандағы әлеуметтік бағдарламалар, 

«Нұр Отан» аясында атқарылған игілікті 

істер, Жастар жылындағы жаңашыл бағыттар, 

біліми-ғылыми арналар һәм мәдени-рухани 

шаралар да қандас бауырларымызға кең 

түрде жүйелі жеткізіледі. Қысқасы, қазақ-

'збек халықтарының байырғы дәстүрі 

мен берік достығы, терең тамырластығы 

мен дүниетаным арналары,  салиқалы 

сабақтастығы кең орын алады» дегенді де 

анық-қанық айтып, ел-жерге құштарлығы 

мен сағынышын мадақ сезіммен, к'теріңкі 

к'ңілмен жеткізіп, мақсат-мұратын байып-

пен, бүкпесіз баяндады.

 

 ТOЛІМ ТҮЙІНІ

 �збекстанға жолы түсіп, Ташкентке кел-

ген әрбір қазақ, с'з жоқ Т'ле би кесенесіне 

барары анық. Кезекті тұста, біз де с'йттік. 

Жасыратыны жоқ, бұрын болған, жүрген 

жерді едәуір шиырлап, зорға таптық. Дұрысы, 

жетіп алып, келіп тұрып, «тәп-тәуір адастық». 

Анығын айтсақ, жол жақ бетті, яки к'рнекті 

жерді – Ислам академиясы алыпты. Бірқатар 

тұсында әлі де құрылыс жүріп жатыр. Айналып 

жүріп, әлдекімдерден сұрай-сұрай межелі жер-

ге де жеттік. Бәрі де орнында. Қаз-қалпында 

тұр. �кініштісі Т'ле би кесенесі к'зге бірден 

к'рінбейді. Тым тасада қалған екен... Алайда 

айналасы, іші-сырты бақылауда, күтімде екені 

айқын аңғарылады. Тілек тілеп, ниетімізді 

айтып, дұға бағыштадық. Кесене ішіндегі Т'ле 

би (1663-1756) с'зіне де ден қойдық: «Тәңірім 

қазаққа елдікті де, ерлікті де, даналықты да 

берген!». Ақиқатында, Т'ле би с'зі – ел-жер 

мәнін, тарих таңбасын, уақыт рухын танытып 

тұр. Елдік рухты, ұлт пен ұрпақ байланысын 

да к'рсетеді.

Жаратушыға бас иіп, «Тәңірге тәубе!» 

дедік. Ел бірлігі үстем екен!

Сапар сазы мен мәні, к'ңілдегі қуаныш 

та – осы. 

Рақымжан ТҰРЫСБЕК, 
филология ғылымының докторы, 

ЕҰУ профессоры

НҰР-СҰЛТАН – ТАШКЕНТ – 

НҰР-СҰЛТАН

Биылғы жылдың мамыр айында   
 Өзбекстан астанасы – Ташкент қаласында 
«Шетел тілдері мен  қолданбалы 
 лингвистиканы оқыту» атты тақырыпта 
дәстүрлі ІХ Халықаралық конференция 
(FLTAL) өтті.
Ғылыми жиын И.М.Губкин атындағы  
Ресей мемлекеттік мұнай-газ универси-
тетінің Ташкент қаласындағы филиалын-
да өтіп, ол негізінен Корея халықаралық 
зерттеулер университеті мен HOY «ERIELL 
prot education» бірлескен ынтымақтастық 
байланыстар аясында ұйымдастырылды. 
Халықаралық ғылыми жиынның ашылу 
рәсімінде И.М.Губкин атындағы Ресей 
мемлекеттік мұнай-газ университетінің 
Ташкент қаласындағы филиалының 
атқарушы директоры – директор орын-
басары Абдулла Мағрупов, профессор 
Азамат Ақбаров сөз алып, баршаға ортақ 
тіл мәселесін, оның ішінде, әсіресе шетел 
тілдерін оқып-үйренудің мән-маңызы, 
жаһандану дәуіріндегі орын-үлесі 
хақында кең түрде әңгіме өрбітті.

Ағабек 
ҚОНАРБАЙҰЛЫ,

ҚМДБ баспасөз 
хатшысы

емес пе? Алланы к'бірек еске алу адамның бес күндік 

'мірге келудегі мақсатын айқындап беруге, Құдайға 

ұнамды құл болуға серпін береді. 
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ANA TILIР У Х А Н И Я Т

ыр сүлейлерінің жырлары мен айтыс-
тарында сирек те болса Тұрым бидің 
есімі аталады. Оның есімі, әсіресе ақиық 
ақын Асқар Тоқмағамбетовтің патшалық 
кезеңдегі Қараөзек бойындағы елдердің 
жай-күйін жазып қалдырған естелік 
жазбаларында көбірек айтылады. 
Тұрым би шамамен 1854-1856 жылдар-
да туып, 1909-1910 жылдарда өмірден 
өтіп, бүгінде №9 бекет маңындағы 
«Шуақтың» бейітінде жерленген. 
Сейітмұрат Ембергенов «Тұрым би» 
туралы жазған мақаласында бидің 
ұрпақтарының бірі Құдайбергеннің ай-
туынша, 1908 жылды меңзейді.  
Алайда Нақыпқожаның Қаңлы Жүсіпке 
қайтарған үшінші жауабында:
...Алмалы биге песір амалың бар,
Өзі алар, Тұрым келсе қырдан қайтып.
Бес күнгі песірлікті көтере алмай,
Әркімге сөз жазасың оттай шалқып, – 
деп Қаңлы Жүсіпке 1909 жылы жазған. 
Олай болса Тұрым би Сауранбайға хат-
шы да болған. Ол 1909-1910 жылдарда 
қайтыс болса керек.

ДӘРІГЕРЛЕР МЕРЕКЕСІ

ТҰҒЫРЛЫ ТҰЛҒА

–  М е н  1 9 6 5  ж ы л ы  А т ы р а у 

 облысы Жылыой ауданы Қаратон 

поселкесінде дүниеге келдім. 1972 

жылы мектеп табалдырығын аттап, 

құралыптастарыммен бірге 'зім туып-

'скен поселкедегі білім ордасында он 

жыл білім алдым. 1982 жылы сол кездегі 

Гурьев медицина колледжіне фель-

дшер б'лімшесіне оқуға түстім. �зіме 

ұнайтын мамандық болғандықтан, сол 

таңдауыма еш 'кініп к'рген емеспін, – 

дейді Шархат Садуақасова. 

Қызығы да, қиындығы да мол 

студенттік шақ к'зді ашып-жұмғанша 

'те шығып, дипломды фельдшерлер 

жолдамамен жан-жаққа тәжірибе 

жинақтап, қызмет етуге жіберіліп 

жатты. Атыраудан қаратондық Шар-

Мейірімді мейірбике

ТҰРЫМ БИ

Шархат Майданқызының есінде тайға 

таңба басқандай сақталып қалыпты.

– Маңғыстауда Қызылт'бе деген 

жер бар. Онда к'біне Түркменстаннан 

к'шіп келген қандастарымыз тұратын. 

Сол елді мекенде тұратын жүкті әйел 

тәжірибесіздіктен бе, үлкендерге 

сенгендіктен бе, айы, күні жеткенше 

үйінде болып, толғағы ұстап, жаны 

қысылғанда ғана «Жедел жәрдемді» 

шақыртқан. Барсақ, шарбақтың ор-

тасында, матрацтың үстінде әйел 

толғатып жатыр екен. Үлкен кісілер 

у да шу. Олардың айқайынан мен 

қорқып, қара терге түстім. Сонда әйелді 

'мірімде алғаш рет босандырып алдым. 

Зарарсыздандырылған т'сеніштің 

үстіне шарананы  жатқыздым да, 

үлкендердің «кіндікті не де болса 

 молынан кескен дұрыс» деген с'зі 

есіме түсіп, молынан кесіп жібердім. 

Сол-ақ екен, үсті-басыма қан шапшып 

кетті. �йткені мұндай жағдайға бірінші 

рет тап болған мен ана мен баланың 

арасында қан айналым жүріп жатқан 

кіндікті екі жағынан қысып қойып 

барып кесу керек екенін тарс есімнен 

шығарғанмын. Жалма-жан кіндікті 

шарық жіппен байлап, анасы мен 

баласын 10-15 минут қашықтықтағы 

емханаға жеткіздім. Кіріп барсам, 

Күміс атты гинеколог маман:  «Шархат, 

не болды?» деді үрейленіп. Ол менің 

қан-қан болған үстіме қарап, адам 'лімі 

болған екен деп ойлапты. Балалық па, 

қорыққандікі ме, бұлай кіріп бару ұят-

ау деп ойлау менің қаперіме кірмепті. 

Кейін әлгі әйел де, баласының да 

денсаулығы қалыпқа түсіп кетті. Бұл 

маған үлкен тәжірибе болды, – дейді 

ол.   

Фельдшер Шархат  кейде  хи-

рург тің міндетін атқарып кететін. 

Бірде к'ліктің алдыңғы әйне гінен 

лақтырылған тастан бір жігіттің беті 

жыртылып кетеді. Ол кезде қазіргідей 

заманауи дәрілік препараттар жоқ, 

жарақаттанған жерді 2 пайыздық «Но-

вокаинмен» жансыздандырып, тігіп 

те жіберіп, әрі қарай емін алу үшін 

орталыққа жеткізеді. 

Ал Ақтау қаласына жиналысқа 

барған бас маман: «Мұнайлы ауданын-

да үш фельдшер бар, дәрігерден артық 

жұмыс жасайды» деген мадақтауды 

естіп, мерейі 'сіп келетін. Жақсы 

 маман қайда да қажет, ондағылар 

 Шархатты Мұнайлыға қалдырғысы 

келеді. Дегенмен, оның ата-анасы 

Атырау облысы Жылыой ауданы 

'з  ауылы Қаратонға келуін 'тінеді. 

С'йтіп,  Шархат Майданқызы ауқымды 

жұмысы бар ауданнан үш жылда 

мол тәжірибе жинақтап, Жылыойға 

 оралады. 

Ж ы л ы о й ғ а  к е л г е н  с о ң  Т е ң і з 

қалашығында вахтамен еңбек етеді. 

«Мұнда да 'з міндетімді атқардым, 

кезекшілікке шықтым, бірақ Мұнай-

лыдағыдай 3 жылға татитын қиындық 

болған жоқ» деп күлді  ол.  1991 

жылы тұрмыс құрған соң, анасының 

ақылымен, күйеуінің 'тінішімен 

вахталық қызметті тастап, аудандық 

емханасына жұмысқа орналасады. 

Бала күтімімен әрі  к'зі к'рмей қалған 

енесіне қарайлаймын деп жұмыстан 

біраз уақыт үзіліс жасайды. Аналық, 

келіндік парызын 'теген соң біршама 

жылдан соң біліктілігін жаңа заманға 

сай жаңғыртып, курс оқып алады 

да, аудандық емханада мейірбикелік 

қызметіне кірісіп кетеді. 

– Бір жақсысы, Құлсарыдағы 

аудандық емханаға алғаш жұмысқа 

кіргенімдегі қарауыма берілген  1-учаске 

соңғы жұмысқа орналасқанымда да 

'зіме қайта оралып келді. Бұл – мен 

үшін үлкен жеңілдік болды. �йткені 

біз 'з учаскеміздің әр к'шесі мен 

үйіне дейін жақсы білеміз, – деді 

жұмысына тиянақты мейірбике. Себебі 

учаскелік мейірбике, жалпы тәжірибелі 

дәрігердің оң қолы, уақытпен сана-

спай науқастардың дертінің шипасын 

табуға тырысатын маман ғана емес, 'зі 

 жауапты аумақтың әр шаңырағындағы 

ахуалды жіті білетін әлеуметтанушы да. 

Күнделікті алдарынан сандаған 

пациенттер 'тіп жатқандықтан, 

одан «Жылыойлықтар қандай ауруға 

шағым айтып келеді?» деп сұрадық. 

Ол тұрғындар арасында қан қысымы 

ауруы к'п екенін, үлкен кісілер ара-

сында  артрит, артроз аурулары к'п 

кездесетінін, ал балалар жиі қызулап, 

тамақ ауруына шалдығатынын айт-

ты. «Біз қан қысымымен  ауыратын 

науқас жандарға күн ыстықта далаға 

к ' п  ш ы қ п а ң ы з д а р ,  ' з д е р і ң і з д і 

ш а р ш а т п а ң ы з д а р ,  а ш у ғ а  б о й 

алдырмаңыздар» дейміз. Сондай-

а қ  а р н а й ы  д и е т а  ұ с т а у ғ а  к е ң е с 

береміз. "сіресе жүкті әйелдерге 

к'п мән береміз. Оларға деген үй 

ішінің к'зқарасына дейін зерде-

леп, дұрыс тамақтануын, тынығуын, 

эмоционалдық к'ңіл күйінің жақсы 

болуын қадағалаймыз» дейді ол. 

Шархат Майданқызының жары 

кәсіпкер, үлкен ұлы мамандығы бағдар-

ламашы (программист) болғанмен, 

қазір әкесінің жанында.  Екінші 

ұлдары автомеханик, қазір Теңіз 

қала шығында еңбек етуде. Ал кіші 

ұлдары Дина Нұрпейісова атындағы 

'нер академиясының күйшілік кла-

сында үшінші курста оқып жатыр. 

Ал әулеттегі медицина саласының 

қызметкері – Шархат айналасын 

мейі рімге б'леп, шипасын дарытып, 

к'пшіліктің алғысын алып жүрген жан.   

Салтанат МҰРАТҚЫЗЫ 

Атырау облысы

Жылыой ауданы

Мейірбике Шархат – қандай маман болатынын бала күнінен бастап білген 
бақытты жанның бірі. Бала біткен дәрі иісі сіңген аппақ бөлмені, қолында инесі 
бар ақ халаттыны көрсе, зәре-құты қалмай жыласа, кішкентай Шархат, керісінше, 
 емдеу бөлмесіндегі іс-шараларды жатсынбай қабылдайтын. Содан ба, ол мектепті 
тамамдаған соң осы саланың маманы болуға ден қойды. 

Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, 
Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. 
Жақсы менен жаманды айырмадың, 
Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың. 
Қазақтың ұлы ойшылы, бас ақыны Абай 

осы 'лең жолында «мұрт» туралы тоқталады, 

мұсылман адам сыртымен де ішімен де к'рікті 

болуы керек.

"р с'зіне қатты мән беретін с'з зергері 

«мұртты» бекерге тілге алған жоқ, мұрт қоюдың 

'з әдебі, тәртібі бар. Орыстану басталған сол 

заманда, олардың мұртты ауыздарына қарай 

сәлеңдетіп 'сіріп, оны сорып жүретін жаман 

әдеті жұқты. Қазақ та ежелден мұрт қойды, 

алайда мұртты ауызға жеткізбей, астыңғы жағын 

жақсылап қырып, бет әлпетіне, қасының ұзын-

қысқа, жуан-жіңішкелігіне сәйкестіре әдемі, 

жарасымды етіп қойып, 'те таза ұстады, ауызға 

түссе ол мәкруһ,ауыз айналысы ашық тұратын, 

керек болса тұмау тигенде ағып кетсін деп мұрт 

ортасын аз ашып қоятын болған. Дәрет алғанда 

мұрт-сақалдың түбіне су тимесе дәрет толық бол-

майтынын жақсы білген, сондықтан да мұртты 

қатты қалың әрі қатты ұзын 'сірмейтін. 

Орыстық (шығыс еуропалық) мәдениет 

қазаққа алғаш келгені туралы Қажығұмар 

Шабданұлы да «Қылмыс» романының алғашқы 

томында сатирамен түйреген. К'ршісінің баласы 

орысқа барып алты ай тұрып келгенде «балаң не 

үйреніп келіпті?» депті бір шал бір шалға, «тік 

тұрып сиюді үйреніпті». «Оны несіне үйреніп жүр 

алысқа барып, біздің қоңыр сиырдан үйрене сал-

мады ма?» деген екі шалдың әңгімесі еріксіз еске 

түседі. Демек, қазаққа сол лас, кір дүниелер еш 

ұнамаған. Абай атамыз соны тілге тиек етеді. Сол 

үшін де Абай «Орыстың ғылымын оның пайдасы-

на ортақ болу үшін, зиянынан қашық болу үшін 

үйрен» деп халқына ақыл айтқан.

Жақсы менен жаманды айырмадың, 
Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың. 
Осы екі жол жалпы 'леңнің 'зегі саналады. 

Онда ақын «салдарын алдымен, себебін арты-

нан» жазған. Неге ақын қан мен майды екі ұртқа 

салды, ауызға салатын басқа нәрсе жоқ па?  

Талқанға-ақ қақалдыра салар еді. Жақсы мен 

жаманды айырмаудың басты себебі адал мен 

арамды айыр мауда екенін осы «қан мен май» 

арқылы 'те тамаша жеткізген. Қан арам, оны 

ауызға салуға болмайды. Бауыздау қан денеге 

тисе дәретті бұзады. Ал май толығымен адал. 

"йтсе, алыстан шалып, кең пішетін дана ақын, 

соны меңзеп, адал мен арамға мән бермесең 

істің бәрі бос дейді. Сол кезден бастап сенде 

жақсы мен жаманды айыру қабілеті жоғалады 

дегенді қадап айтады.

Жал-құйрығы күзелген атты қазақ мінбейді. 

Иесі қайтыс болғанда мініп жүрген атының жал-

құйығын күзеп, ақ байлап тұлдап 'ріске жібереді, 

оны ұрының 'зі алмайды, жылы толғанда асқа 

сояды. Одан соң орыстар жылқының тұяғы мен 

сүйегінен салық салып, қазақты жанама жолмен 

аттан түсіріп, жылқысын азайтып, сиырдың 

етіне еріксіз қаратты, содан кейін қазақтар 

тектіліктен ақырындап ажырап, бірін-бірі жа-

мандап домалақ арыз жазып, орысқа 'здері жем 

болды. Одан соң қойдың етін к'п жегізіп момын 

жасады. 

Адам бір грамм арам ас жесе қырық күн 

бойы ісі 'нбейді, намазы, дұғасы қабыл бол-

майды. Бүгінде адал мен арам қатты араласып 

кеткен, сондықтан да барынша сергектікпен, 

талғампаздықпен адал ас жеуге тырыссақ 'зіміз 

үшін пайдалы. Ғаламтордан «E-қоспаларындағы» 

халал және харамның тізімін шығарып алып, 

ас б'лмесіне жапсырып қойса ұрпақ таза 'седі.  

Сондықтан Абай бар күнәнің басы сол қан  мен 

майда деп топшылайды. Тіпті қазақ еркек қойды 

к'п жесек, еркек бала к'п болады деп ұрғашы 

тоқтысын малдың аналық басын к'бейтуге 

қалдырып, еркегін жеген.

Бет бергенде шырайың сондай жақсы,
Қайдан ғана бұзылды сартша сыртың?
Қазақ дүниетанымында сарт с'зі саудамен 

айналысатын адамды айтады, сондықтан да Абай 

уәдеге тұрмайтын арсыздыққа кетіп бара жатқан, 

болмыс, бітімі бұзылған қазаққа ашынады, 

күйінеді. Түріңе қараса қазақсың, ал ісің сарттікі 

дегенді осы екі жолда толғайды.

Ұқпайсың %з с%зіңнен басқа с%зді,
Аузымен орақ орған %ңкей қыртың.
Бұл екі жолды дәл қазіргі ғаламтордағы топ-

топқа б'лініп алып айтысып, тартысып жататын 

қазақтарға айтқан сияқты Абай атамыз. Адал 

мен арамды парықтамаған адам осындай с'з 

ұқпас, тоғышар болады деп күйінеді. Бұрында 

қазақ с'зге тоқтаған, бір ауыз с'збен үйдей дау-

ды шешіп, ж'нге салған. Т'ле, "йтеке, Қазыбек  

билеріміз дуалы ауыз, аузына арам салмаған нағыз 

тақуалардың 'зі болған.

'зімдікі дей алмай %з малыңды, 
Күндіз күлкің бұзылды, түнде – ұйқың.
Бұл жолдарда ақын қазақтағы ұрлықтың 

асқынып, тыныштықтың ел арасынан кеткенін 

айтады. Ұрлық малдың нағыз арам екенін 

ескертеді, арам табиғи (харам ли аниһи) арам 

және адами фактордан болатын қақысы 'телмеген 

(харам ли ғайриһи) арам болып екіге б'лінеді.

Барлық ел арам жеп бітті деп ашынады. Кезінде 

аталарымыз айдаған бидайы қатар тұрған егістікке 

жел мен тозаңданып бір-біріне 'теді, содан жеген 

наным арам болады деп, елден б'лек жотаның не 

тоғайдың маңына барып бидай айдап нан жеген. 

"йелінің хайызы келген кезде және бала емізген 

уақытында жасаған тамағы мәкруһ деп тамақ 

жемеген. Таза далада жүрген тауықты бір жеті 

аяғынан байлап қойып таза бидай беріп, таза су 

ішкізіп, зәрі (нәжісі) ішіне 'тіп кетеді деп жүнін 

ыстық суға жидітпей, қолмен жұлып тазартып, 

сыртынан қалдықтарын үйітіп тастайтын. Кешегі 

Ақан сері барған үйінде бір тал қыл-қоқыс к'рсе 

дәм татпаған екен. Міне, бұл қазақы тақуалық.

К%рсеқызар келеді байлауы жоқ, 
Бір күн тыртың етеді, бір күн – бұртың. 
Арам ас жеген адам «байлаусыз, тұрақсыз, 

к'рсеқызар» деп с'геді ақын.

Бас-басына би болған %ңкей қиқым,
Мінеки, бұзған жоқ па елдің сиқын?
Екі адам біріксе бірің басшы болыңдар, бір-

біріңді тыңдаңдар, болмаса, екі айрық жолға 

келгенде ұрсысып екіге б'лініп кетесің дер деген 

ұстанымды жақсы білген қазақ с'зге қорыған. Осы 

жақсы қасиеттің елден кеткеніне қатты налиды.

'здеріңді түзелер дей алмаймын,
'з қолыңнан кеткен соң енді %з ырқың.

Тұрым Шуақұлы туралы мақала жазған 

Қаңлы Жүсіп пен Тұрым би тұрған ауылдың 

тумасы Жәнібек Махамбеттің Аққошқар, 

Тұрсындардың Арал 'ңіріне алғаш келген-ді 

дегені менің 1868 жылғы архив деректерінде 

Қазалы уезінің адамдары жазылмағанын 

ескерсек, Тұрымдардың бабалары әуелде 

Арал, Қазалы 'ңірінен кейін Қара'зекке 

ХІХ ғасырдың 40-50-ші жылдарында келіп 

орналасқан сияқты.

Тұрым биден тараған ұрпақтар буынын 

шежірелік талапқа сай таратқанымызда  Тұрым 

баласы Тұрғанбайдың 1885 жылы, оның қызы 

Патыманың 1953 жылы туғанын ескерсек 

Тұрым би шамамен 1854-1856 жылдарда 

дүниеге келсе керек. �йткені замандас туысы 

Қашқынбай  1854 жылы туған екен.

Ел әңгімелерінде Тұрым бидің с'зі екен, 

ана бір дауды былайша шешіпті деген с'з 'те 

к'п. Алайда жинақталып бір жүйеге түспеген. 

Дегенмен, ол ж'нінде жасынан Тұрым, басқа да 

билер жайлы естіп 'скен Асқар Тоқмағамбетовтің 

естелік-жазбаларында к'рініс тапқан. Бұлармен 

қатар Перовскі уезіне қараған Байзақ, Қара'зек, 

Айнак'л болыстары арасы жер-су мәселелерінде 

талас туып, дау болған. Осы жанжалды реттеуге 

болыстар мен билер тартылған. Солардың бірі 

Медетбай, Ешмұрат, Тұрым, т.б. билер қатысып 

кесімді шешімдерін  айтыпты. Бұл архивтегі 1886-

1902 жылдардағы құжаттарда хатталынған. Осы 

жазбадан Қара'зек болысын Сауранбай Құлманов 

1887 жылдары басқарғанын оқи аламыз.

Осының алдында жергілікті болыс к'п 

мәселені дұрыс шешпеуіне, 'здерінің шет-

тетілуіне намыстанған ұлы жүз билері Тұрымды 

Талдықорғанға жіберіп, сол жақтан 60-

70 шаңырақты к'шіріп Қара'зек маңына 

әкеліп орналастырады. Сауранбайдың 'зі 

к'ршілес отырған Назар, Ауғанбас басқаратын 

ағайындарын үгіттеп, күштеп дегендей сайлауға 

қатыстырып,  Қара'зек болысы басқарушысына 

сайланады. Күні бүгінде де осы тұста Тұрым 

Шуақовтың қосқан үлесін А.Тоқмағамбетов 

ауылындағы к'нек'з қариялар айтып келеді. 

Демек, бұл әңгімелер шындық. Сондай-ақ 

к'птеген билермен бірге 1902 жылы генерал-

губернаторды күтіп алуға қатысқан, үй тігу, 

оның ішін сәндеу тағы басқа да шаралардың 

басы-қасында Тұрым би де жүріпті. Оны 

Елді орыстың билеп отырғанын меңзейді.

 Ағайын жоқ нәрседен етер бұртың, 
Оның да алған жоқ па Құдай құлқын? 
Жақын туыстар тез 'кпелегіш келеді, себебі 

ол бір туғанын міндетсініп, туысында жоқ 

нәрсені сұрайды, соны бер деп дәметеді, оның 

қолынан келмейтін істі істеп бер деп қолқа 

салады, солай ол байқұстың қолынан ол іс 

келмесе, к'шке берген тайын сұрап, 'кпелесіп 

кетеді, болмашы бір тал сүйекке де 'кпелейді, 

бұл жамбас менің жолым еді оны ананың алдына 

қойды деп бұртыңдайтыны тағы бар. Міне, осы 

жолдарда қазақтың ағайын араздығын дәл басып 

айтады.

Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ, 
Сапырылды байлығың, баққан жылқың. 
Құрғақ мақтанды, жалған атақты сынайды, 

адамдардың ниеті тарылып кеткенін де осы 

шумақта тілге алады.

Баста ми, қолда малға талас қылған,
Күш сынасқан күндестік бұзды-ау шырқын.
Оңалмай бойда жүрсе осы қыртың,
0р жерде-ақ жазылмай ма, жаным, тырқың?
Ішінде білімі, қолында 'нері жоқ, тек бар 

болғаны т'рт аяқты малға (байлыққа) сенген құр 

кеуделік, егес, малға талас, бақастық, күндестік, 

б'спеліктің елді құртатын дерт екенін жеткізеді.

Қай жеріңнен к%ңілге қуат қылдық, 
Қыр артылмас болған соң, мінсе қырқың? 
Тиянақсыз, байлаусыз байғұс қылпың, 
Не түсер құр күлкіден жыртың-жыртың.
«Басында ми жоқ, 'зінде ой жоқ, күлкішіл 

кердең наданның» деп 'зі жырлағандай мағынасыз 

бос күлкі, тұрақсыздықты с'з еткен Абай адал мен 

арамды білмеген, жақсы мен жаманды, жау мен 

досты айырмаған елде к'ңілге қуаныш сыйлар не 

бар деп ашынады.

 Ұғындырар кісіге кез келгенде, 
Пыш-пыш демей қала ма ол да астыртын? 
Ақыл айтсаң, с'з тыңдамай, күбір-күбір 

сыпсыңдап 'зінше ақылды кісі бола қалады 

деп ақын 'леңін аяқтайды. Демек, күнә мен 

надандықтың басы адал мен арамды айырмауда 

екенін айтады, оған мән бермеген адам жақсы 

мен жаманды білмейді. Осы 'леңде 'рнектеген 

жамандықтың барлығы содан шығады деп 

ишара береді. Себебі имани терең білімді Абай 

мынаны біледі.  Алла Тағала адам тәнін жара-

тып, адамның садрына (кеудесіне) рух (жан) 

салады, содан соң екі қастың ортасына нәпсіні 

орналастырды. Адамға таңдау еркін берді. 

Міне, әңгіме осы жерден басталады. Солай 

адам сыналады.

Аллa тыйым сaлғaн іс тер дің бә рін нәп сі 

қaлaмaйды, Аллaғa қaрсы ке ле тін іс тер тү гел-

дей нәп сі нің қaлaуы. Ақылдaн бұ рын нәп сі  мен 

 (ерк ің мен) кү ре су парыз етілген.

 Нәп сі т'ртке б' лі не ді. 1."мра нәпсі, ол үнемі 

жамандыққа шақырады. 2.Ләуәмма нәпсі, ол бір 

кү нә жaсaсa, де реу 'кі не ді. 3.Мүлқама нәпсі, ол 

тақуалықпен жүрсе де күнәдан арыла алмаған 

нәпсі. 4.Мұтмайын нәпсі, ол күнәдан мүлде алыс, 

тақуалықтың шыңындағы нәпсі. Нaғыз  мү мін 

нә псі сін ұмытпайын етіп тәр бие леп aлaды. Адал 

жеген адамның рухы шаттанады, арам жеген 

адамның нәпсісі күшейеді, солай жамандыққа 

тартады да тұрады, ал адал жеген тақуа жақсы 

іске мойын бұрады. Адамды адам ететін адал ас, 

сондықтан Құран Кәрім де бұл тақырыпқа арнайы 

тоқталады.

�з ұлтын 'зінен артық жақсы к'рген ақын елі 

үшін күйіп жанады. Абайдың ерлігі де осында.

Нұрхалық OБДІРАҚЫН

А.Тоқмағамбетовтің 1965 жылы «Ленин жолы» 

газетінде шыққан «Губернатор келе жатыр» 

атты мақаласынан оқи аламыз. Демек, бұл 

Тұрым бидің сол кезеңдегі шоқтығы биік 

билер қатарында болғанын к'рсетеді. Сол 

жолы генерал-губернатордың құрметіне кілем 

т'селген жер қазірге дейін «Кілем жайған» 

аталады. 

Жалпы ел аузында «Қаңлы қауымшыл ел» 

деген с'з бекер айтылмаса керек. Мұны 1941-

1945 жылдардағы соғыс кезіндегі оқиғалар 

дәлелдейді. Олардың артынан ру атын ием-

денген Қаңлы Жүсіп, Дұрыстыңұлы Сейіл, 

қобызшы Жанпейіс, Бисен, Медетбай, Тұрым 

атты билерінің шыққанын білеміз.

"йімбет балалары Жәреке, Зәке – одан 

тараған Тұреке, Т'лептер, Қашқанбайдан 

тараған А.Жанпейісов, ".Мүслімов, Омар 

қалпеден тараған Омаровтар елге сыйлы, 

қадірменді адамдар болды. Олардың ұрпақтары 

да Сыр елінің 'ркендеуіне мол үлес қосты. 

Біразымен сыйлас та болған едім.

Олар 'мір сүрген 'ңірде «Сауранбай» ка-

налы, «Қара'зек», «Талдык'л», «Бидайк'л», 

«Қарак'л», «Медетбай» сияқты к'лдермен 

қатар «Сауранбай к'пірі», «Омар талы», «Ыбы-

рай талы», «Жанпейістің түбегі», «Бекіш түбегі», 

«Серікбай түбегі» деп аталатын жер-су атаулары 

бар. Осы атаулардан-ақ бұл жерлерде кімдердің 

тұрғанын білуге болады.

Ел аузында «Тұрлаулы с'здің иесі Тұрым 

би», «Тұрым тоқтау салған». «Тұрым кетті – 

Қырым кетті» деген қанатты с'здермен қатар, 

оның алдағы заман хақында: «...С'йлейтін 

қағаз болады. Оқылмай қалған намаз болады» 

деуі тап кеңестік кезеңдегі оқиғаларды бол-

жап айтқаны да оның ерекше жан болғанын 

к'рсетеді. 1905-1914 жылдарда  болыс сайлауы 

тартысқа түсіп, ағайындылардың арасында 

талас-тартыс 'рістегенінен «Тұрым кетті – 

қырым кетті» деген  с'з шыққан.

Бірлік пен тірліктің басы болғандай, ақыл-

ман Тұрым бидің 'з тұсында жасаған билік 

с'здері мен кесімдері арнайы зерттеушісін күтіп 

тұрғандай к'рінеді маған. 

Тынышбек ДАЙРАБАЙ, 
зерттеуші

АЛМАТЫ

«Жақсы менен жаманды 
айырмадың...» С

хат пен оның қосшағылдық курстасы 

Маңғыстау облысының Мұнайлы ауда-

нына жіберілді. Осында ол үш жыл еңбек 

етті. Бірақ осы үш жыл оның есінде 

мәңгі қалды. �йткені ол мейірбикелік 

'міріндегі мамандығының қызығы 

м е н  ш ы ж ы ғ ы н ,  қ и ы н д ы ғ ы  м е н 

жеңісін к'рген еді. Тәжірибесіз маман 

бірден жұмыс ауқымы к'п ауданда 

фельдшердің қызметіне араласып 

кетсе де, жүректі де білікті қыз алды-

нан шыққан қиындықтардан қаймыға 

қойған жоқ. Ал фельдшер дәрігердің оң 

қолы, қажет жерде ем де жасай береді. 

Жедел жәрдемнің к'мегіне әлбетте 

дереу медицина к'мегіне мұқтаж жан 

жүгінеді ғой: жиырма жасар қыздың 

алдында жарақаттан қансыраған  адам, 

толғағы жетіп, босанғалы жатқан 

әйел, жүрек талмасынан жанұшырған 

науқас, қайсыбірін тізіп жаталық, 

'мірде адамның әр қадамын неше түрлі 

қауіп-қатер күзетіп жүрмей ме? Сон-

дай жағдайда ол салқынқандылықпен 

дұрыс шешім қабылдап, науқастарға 

алғашқы медициналық к'мек к'рсетіп, 

аурудың асқынбауына тосқауыл болып 

жүрді. Жедел жәрдем к'лігінің ішіне 

жол-ж'некей әйелдерді де босандырып 

алып, сегіз рет кіндік шеше болды. 

Солардың ішіндегі мына бір оқиға 
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1999 жылдың жазы еді. «Бұланды 
ауданының «Капитоновский» 
кеңшарына қарасты Вознесенов-
ка селосында Балуан Шолақтың 
туған келіні тұрады. Аты – Ғазиза. 
1990 жылы Көкшетау облыстық 
партия комитетінің бірінші хат-
шысы болып қызмет істеп жүріп, 
батырдың зиратының басына 
соққаным бар. Сонда әжей бала-
сы Хайролланың қолында еді. Ал, 
енді... Иә, олардың одан кейінгі 
тағдырынан қазір хабарсызбын, 
қарағым».
Астана қаласының байырғы 
тұрғыны, дербес зейнеткер 
Қасым Аппасұлы Тәукенов 
ағамыздың айтқан осы сөзінен 
кейін: «Тәуекел!» деп жолға 
шыққан едік. Мәшинеде екі 
адамбыз. Журналист әріптесім 
Асқар Ахметов және мен. Ақмола 
өңіріне 1985 жылы ҚазМУ-дың 
жолдамасымен келіп, облыстық 
телерадиода, одан соң «Арқа 
ажары» газетінде жұмыс істеген 
ол біздің редакцияға ауысқалы 
бері бәрімізге жолбасшы. Қазірде 
де көзі трассадан, қолы руль-
ден босамаған әріптесім бұл 
аймақты бес саусақтай білетінін 
аңғартып, Астрахан тас жолының 
төңірегіндегі елді мекендерді жа-
дуалдай жатқа соғып келеді.

Бұл 1999 жыл еді. Әңгіме кезінде Ғазиза әжейден бұдан басқа да көптеген 
жайттарға қанықтық. Кейін редакцияға ертіп келіп, сұхбатымызды одан әрі 
жалғастырумен болдық. Содан соң Жамбыл облысы әкімдігімен, сол кездері 
аталмыш өңірден сайланған Парламент депутаты Арғынбай Бекбосыновпен 
хабарластық. Бұл істе халық қалаулысы ол ағамыздың еңбегі зор болды. 
Нәтижесінде 2004 жылы бір кездері Балуан Шолақтың туған бабаларының 
атамекені болған Тараздан Ақмола облысына делегация келді. Жамбыл 
облысының сол кездегі әкімі Бөрібай Жексенбин батыр баба басына мәрмәр 
тастан еңселі ескерткіш орнатқызды. Ескінің көзі Ғазиза әжей осының бәрін 
көріп, риза болып, 2010 жылы бақилыққа аттанды. 

Ақмола облысы

Бұланды ауданы

А Ш Ы Л М А Ғ А Н  А Р А Л Д А Р

Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

Балуан 
Шолақтың  
келіні

�стіп отырып Қажекең, Қажымұқан 

атамыздың кіндік қаны тамған Буденый 

б'лімшесін артқа тастадық. Одан кейін 

бір кездері осы облыс атқару комитетінің 

т'рағасы болып зейнеткерлікке шыққан, 

қазір жүдеп кеткен �ндіріс атты қазақ 

ауылына келіп, оны арақ ішпейтін, темекі 

тартпайтын дәулетті де сәулетті селоға 

айналдырған Қайредден Кәрібаев ақ-

сақалдың иелігіндегі елді мекеннен 'ттік. 

Содан соң алдымыздан Жалтыр эле-

ваторының сұлбасы сорайып к'рінді. 

Міне, осы жерге келгенде сәл аялдап, 

демалайық деген оймен «Нивамыздың» 

тізгінін тежедік.

Радиатордағы қайнаған суды ағызған 

Асқар қолына шелегін ұстап құдыққа қарай 

кетті. Мен келе жатқан бағытымыздың 

дұрыс-бұрысын анықтамақшы болып 

жол жиегіндегі буфетке беттедім. Іште 

қызыңқырап алған үш жігіт пен олардан 

б'лек үстелде шай ішіп отырған бір шалдан 

басқа ешкім к'рінбеді. Қартқа барып сәлем 

беріп, ж'н сұрадым. Бұл кісі осы жердің 

тумасы, сүйегі атығай Қапез есімді ақсақал 

болып шықты.

– Келе жатқан бағыттарың дұрыс, 

– деді  қария.  – Енді  б ірер сағатта 

Вознесеновканың да т'бесі к'рініп қалар. 

Бірақ Ғазиза әжең мен оның ұлы Хайролла 

онда тұрмайды. Олар содан 8 шақырым 

әріректегі кордонда. Бұрын Үйсін ауылы 

делінетін. Кейін Тасты'зек боп жүрді. 

Ал қазіргі атауы жаңағы... Кордон. Жә... 

Вознесеновканың 'з басында кемпірдің 

кенже баласы Шайдолла тұратын болса 

керек. Ол сонда мектеп директоры деп 

естігенмін.

– Рақмет ақсақал! Сау болыңыз.

...Содан к'п ұзамай Вознесеновкаға да 

келіп жетіп, Шайдолланы оп-оңай  тауып 

алдық. Балуан Шолақтың бел баласы 

Құдайбергеннің отбасында 1958 жылы 

дүниеге келген, орта мектепті бітіріп, 

әскери-теңіз флотында жауынгерлік 

міндетін 'теген, одан соң Алматыдағы 

дене шынықтыру институтын тамамдаған 

ол ашық-жарқын жан екен. Амандық-

саулық сұрасып, танысқаннан кейін: «Анам 

Астанадағы Есенбай деген інімнің үйіне 

кетіп еді. Мен сіздерді қара шаңырағымызды 

ұстап отырған үлкен ағам Хайролланікіне 

апарайын. Себебі әкемнің қасында ең к'п 

жүрген де, с'йтіп, одан  Балуан атамыз 

 туралы ең к'п әңгіме тыңдаған да сол кісі»  

деді аңқылдап.

Жазған құлда шаршау бар ма? Жүре-

жүре Кордонға да иек арттық. Жұмыр 

қарағайдан қиып салынған шатырлы үйдің 

қақпасын т'ртбақ денелі, мығым мойын, 

балуан білекті жігіт ашты. Ішке кірген соң: 

«Хайролла!» деп таныстырды 'зін. Жүзіне 

барлай к'з жүгірттім. Қараторы келген ауыр 

мінезді адам екен. Іле Шайдоллаға қарадым. 

Ол к'кк'з, ақсары жігіт боп к'рінді маған. 

«Демек, атасының 'ңінің жұқанасы мектеп 

директоры боп жүрген мына ұрпағына, ал 

денесінің бітімінен қалған белгі үй иесіне 

келіңкірей ме, қалай?»  дедім Сәбең, Сәбит 

Мұқановтың «Балуан Шолақ» повесіндегі 

суреттеулерді к'з алдыма ойша келтіріп. 

С'йттім де: «Ағам – қыңыр кісі. Тіл 

табыспасаңыз, қайта қайрылмайды. Ана 

жылы бір жазушыға жақ ашпай қойған. Жа-

ратпаса, жатып алады» деген Шайдолланың 

жолдағы с'зін еске алып, сақтықпен с'з 

бастадым. Жоқ, Хайролла қыңыр мінез 

танытпады. Бірден шешіліп, сұрақтарыма 

ынты-шынтымен жауап бере бастады.

– Атамыздың кіндігінен тараған бел ба-

лалары дейсіз бе? – деді ол жанарын маған 

тіктей қадап. – Менің білуімше, олар үшеу. 

Үлкен ұлы Исажар, қызы Бәтен, содан 

кейінгі менің әкем Құдайберген.

– Ол кісі, яғни сіздің әкеңіз сонда 

батырдың ең кенжесі болды ғой...

– Иә. Құдайберген Балуан Шолақұлы 

1901 жылы осы Тасты'зекте туыпты. Ата-

мыз қайтыс болғанда 18 жаста екен. 1937-

1941 жылдары репрессияға ұшыраған. 

Қудалаудан ақталып, елге оралғанда Ұлы 

Отан соғысы басталады. Міне, сол кез-

де оны осы Макинкадағы Гомельден 

к'шіріліп әкелінген әскери зауыттағы 

қара жұмысқа салған. Мұнда ұста, токарь 

боп еңбек еткен әкей елуінші жылдары 

атақонысы Тасты'зекті қайта тауып, ор-

ман, мал шаруашылығы саласында жұмыс 

істеді. Алпысыншы жылдардың басында 

жиналып, әңгіме-дүкен құрмай ма? Немесе 

ауылдағы шал-шауқан жатарда дәрет алуға 

далаға шықпай ма? Міне, сондай кездерде 

егер олардың арасынан Балуанның қарасы 

к'рінсе немесе оның дыбысын естісе 

жарықтық ақбоз 'рісте жүрген жерінен 

желіп отырып келіп атамызға бір соғып 

кетеді екен. Ол кісі иығын тұмсығымен 

түрткілеп: «Мен келдім!» деп тұрған оның 

мойнын алқанымен қағып еркелеткеннен 

кейін ғана аты үйірдегі жылқыларға қайта 

барып қосылатын болған.

– К'п ретте біз: «"ке – балаға сыншы» 

дейміз. Бірақ 'мірде баланың да әкеге сын 

к'збен қарайтын кездері болады. Сіз дұрыс 

түсініңіз. Мен мұны жақсы мағынада айтып 

отырмын. Ол мәселен...

– Біліп отырмын. Бұл сауалыңыз 

арқылы менен: «Балуан Шолақ қандай адам 

болған? "кеңіз одан қандай ерекшеліктерді 

байқаған?» деген жайттарды сұрағалы 

отырсыз ғой. Естуімше, атамыз құстамақ, 

айтуынша, атамыз 'з ажалынан қайтыс 

болған. Революциядан кейін бір-екі жыл-

дан соң, ел күздеуде отырғанда Балуанның 

түсіне кірген әулие-әнбиелердің бірі оның 

ақбо зын жетектеп ала ж'неледі. Атамыз: 

«Таста, тастап кет атымды!» деп жалынады. 

Бірақ олар қайрылмайды. Жалбарын ға-

нынан ештеңенің 'нбесіне к'зі жеткен соң: 

«Ендеше ақбозбен бірге мені де ал... Ала кет 

жаратқан!..» деп жатып оянып кетеді. Таң 

атысымен ұлы Исажарды шақырып алып, 

қораға жұмсаса, ол үсті-басын тер басқан 

ақбоздың қалшылдап тұрғанын айтады. 

Содан бірер күн 'тісімен әлгі жануар да, 

к'п ұзамай Балуан да бақилыққа аттанады.

– Сонда Сәбең жоғарыдағы жайтты неге 

сүйеніп айтқан деп ойлауға болады?

– Менің пікірімше,  ол мынадай 

жағ дайға байланысты ғой деймін. Ка-

зак орыстардың қолынан Балуан емес, 

оның үлкен ұлы Исажар опат болған. 

Қалай дейсіз ғой... Атамыз к'з жұмған соң 

қайтуға жиналдық. Хайролла мен  Шайдолла 

жол айырығына келгенде түсіп қалып, сәт 

сапар тіледі. С'йтіп, қайтадан Астанаға 

қарай бет алдық. Ендігі мақсат – Балуан 

атамыздың келіні, сексеннің сеңгіріне 

шыққан Ғазиза әжеге жолығу.

...Астанаға келген соң ертесінде біз 

Ғазиза әжейді іздеуге кірістік. Таптық та. Ол 

кісі Елордадағы Пушкин к'шесінің 167-ші 

үйінде, кенже баласы Есенбайдың қолында 

ғұмыр кешіп жатқан болып шықты.

Біз келгенде апамыз үкінің ұясындай 

бір б'лмелі пәтерде жіп иіріп отыр екен. 

Байқаймыз, әжей әлі тың сияқты. Келген 

шаруамыздан хабардар болған соң ынты-

шынтымен әңгімеге кірісіп кетті.

– Мен осы 'ңірге белгілі Мәтен деген 

ескіше оқыған діндар адамның қызы едім 

қарағым, — деді үй иесі алғашқы сұра-

ғымызға. – Ол кісі атақты Науан хазіреттің 

алдын к'ріп, одан дәріс алған к'зі ашық 

жан болатын. Мен, міне, сол отбасында 

тәрбиеленіп, 'стім.

– Отағасыңыз, Балуан Шолақтың бала-

сымен қалай таныстыңыз?

– Ұмытпасам, Ұлы Отан соғысының 

бел ортадан ауған кезі. Бұл уақытта менің 

жиырмадан жаңа асып, бойжеткен шағым. 

Ақмоланың базарына келдім. Сол жер-

де Құдайберген атты жігітпен кездестім. 

Аңқылдаған ақк'ңіл жан екен. Артымнан 

қалмай іздеп келіп жүрді. "кеммен таны-

сып, келе-келе екеуі ұзақ әңгімелесетінді 

шығарды. Бір күні әкей шешеме: «Қызым 

менің айтқан тілімді алсын. Мына жігіттің 

етегінен ұстаса қор болмайды. Бұл әйгілі 

 Балуан Шолақтың ұлы Құдайберген. 

Аруақты аттағандай болмайық. Тұлпардың 

тұяғы, асылдың сынығы екенін ұмытпайық»  

депті. Ойлана келе келісімімді бердім. "ке-

шешемнің ақылына тоқтағаныма кейін 

'кінгенім жоқ. �йткені отағасы тұрмыста 

'те жайлы, 'мірде қас-қабағыма қараған 

қайырымды адам болды.

– Ол кісіден қанша ұл-қыз бар?

– Құдайбергеннен 12 құрсақ к'тердім. 

Солардың 5-еуі аман-есен, тіршілік кешіп 

келеді. Үлкен ұлым  Хайролланы к'рдіңіздер. 

Тасты'зекте тұрады.  Шайдолламен де 

әңгімелесіпсіздер. Хамидолла – кәсіпкер. 

Есенбайым болса осы Астанадағы ж'ндеу 

зауытының шебері. Ал Асыл атты қызыма 

келсем, оның мамандығы есепші. Ол 

Ақмоладан 40 шақырым жердегі Мәтен 

стансасында бухгалтер болып қызмет етеді. 

Балуан Шолақ аталарыңның немерелері, 

ұрпағы, міне, осылар қарағым.

– Сіз қазақтың ардақты адамының 

келінісіз. Сол үйдің түтінін түтетіп, қазан-

ошағын ұстаған жансыз. К'ненің к'зі 

ретінде айтыңызшы... Қара шаңырағыңызда 

Балуан Шолақ атамыздан қалған бір зат, 

белгі, жәдігер бар ма?

– Мен келін боп түскенде бұл үйде 

батыр атамыздың 'зі ет жеп, қымыз 

ішкен ағаш табағы мен қайыңның безінен 

жасаған тостағы бар екен. Бертінде, яғни 

алпысыншы-жетпісінші жылдары оларға 

сызат түсіп, жарылып, пайдалануға жара-

май қалды. Қазір сол ыдыс-аяқтың бір-

екі сынығы бар. Ол шүберекке түйіліп, 

сандығымда жатыр. Содан кейін... иә, со-

дан кейін Қаныке енемізден қалған асыл 

 тасты жүзік бар. Оны мен ғұмыр бойы 

сақтап келіп, таяуда қызым Асылға бердім. 

Қазір бұл жәдігер соның үйінде тұр. Одан 

басқа атап айтар ештеңе жоқ.

– Сексенге келген осы жасыңыздың 

ішінде Балуан Шолақтың ұрпақтарын іздеп 

келген, оның қара шаңырағына ат басын 

бұрған атақты адамдар болды ма? Болса 

олар кімдер еді?

– Иә, ондай жандар болды. Бірақ аз. 

Солардың ішінде т'ртеуі мықтап есімде 

сақталып қалды. Олар: Алматыдан арнайы 

іздеп келген этнограф марқұм "шімбек 

Бектасов, қарағандылық жазушы Жайық 

Бектұров, К'кшетауда тұратын қаламгер 

Естай Мырзахметов және Целиноград 

облыстық атқару комитетінің т'рағасы 

қызметін атқарған Қасым Тәукенов. 

Бұлардың бәрі де біздің отбасының шын 

жанашырына айналған адамдар болды. 

Оларды ылғи да ыстық ықыласпен еске 

алып отырамыз.

– Ақмола 'ңірін Балуан Шолақтың 

туған жері деп айтамыз. Бүгінгі облыс, 

 аудан басшылары аты аңызға айналған 

сол тұлғаны есте қалдыру үшін шаралар 

'ткізгенінен хабарыңыз бар ма? Олар сізді, 

Балуан Шолақтың ұрпақтарын біле ме?

– Жоқ. Олай дейтінім, бұл 'ңірде бірде-

бір елді мекенге, мектепке, олардағы 

к ' ш е л е р г е  Б а л у а н  а т а м ы з д ы ң  а т ы 

берілген жоқ. Білсе, осылай істер ме еді? 

1993 жылы Алматыдағы Спорт сарайы 

атамыздың есімімен аталғанын естіп 

қатты қуанғанбыз. Ал мұнда ондай игілікті 

істің қарасы әлі к'рінбейді. Бұл бұл ма, 

Арқаның ардақтысы осы бір аяулы жанның 

басы әлі күнге қарайтылған жоқ. Биыл 

Балуанның қайтыс болғанына 80 жыл 

толған соң 'з күшімізбен ас беріп, зиратын 

шама-шарқымызша ж'ндеген болдық. 

Елге, қарапайым халыққа, кәсіпкер Марат 

Нәбиевке рақмет! К'мектесті. Асқа келді. 

Бірақ облыс пен аудан басшылары қара 

к'рсеткен жоқ.

зейнеткерлікке шықты да, 1975 жылы 

 наурызда қайтыс болды.

– "ңгімеңізге қарағанда әкеңіз аты 

аңызға айналған Балуан Шолақ қайтыс 

болғанда ержетіп, ес тоқтатқан азамат екен. 

Демек, ол кісі атаңыз туралы біраз жайлар-

ды біледі деген с'з. Олай болса...

– Түсіндім... "кемнің әр кезгі с'здерінен 

менің есімде қалғаны т'мендегідей жайт. 

Қай қиырға бармасын, кімдермен күреске 

түспесін... Міне, солардың бәрінде ба-

тырмен бірге оның аққошқар киесі қоса 

жүріп отырыпты. Жасыратыны жоқ: рух, 

аруақ, құдірет деген ұғымдарға күні ке-

шеге дейін мен де онша мән бермей кел-

ген адаммын. Бірақ бертін келе Батыс, 

Шығыс әдебиеттеріндегі пайымдауларға 

қарап, жоғарыдағыдай мифтік жебеу күшке 

сенбеске әддім қалмады. Мысалы, орыс 

қолбасшысы Суворовтың жеңістеріне 

жігер беруші ежелгі славяндардың «рост» 

деп атаған аңы – аю екен. Ал жыр алыбы 

Жамбылдың к'зге к'рінбейтін киесі қызыл 

жолбарыс дейді. Осыларды ой елегінен 

'ткізе келе соңғы кездері: «Балуан атамның 

аққошқары туралы әкем Құдайбергеннің 

де, жазушы Естай Мырзахметовтің де 

айтқандары рас-ау» деген пікірге табан 

тіреп жүрмін.

– Сонда ол белгісіз күш, яғни аруақ 

батырға қалай жәрдемдесіп отырған? 

Түсінде аян беретін болғаны ғой шамасы...

– Жоқ. Аққошқар қиын кезде атамызға 

емес, қарсыласының к'зіне к'рінеді 

екен. С'йтіп, оған айбат шегіп, ықтырып 

отырған. Тұңғыш рет бұл кие Балуанның 

Тоқсанбай деген кісінің асындағы күресінде 

бой к'рсетеді. Сонда жеңіліс тапқан түйе 

балуанға оның шашбауын к'терушілер: 

«Аты да, заты да белгісіз жас баладан 

аяғың аспаннан келіп, қирай жеңілетіндей 

не к'рінді сонша?» дегенде, ол: «Мені 

жыққан Нұрмағамбет Шолақ емес, оның 

сүзеген аққошқары. Екеулеп жүріп діңкемді 

құртты» деп жауап беріпті. Соған қарағанда 

атамыздың киесі оның қарсыластарына 

аққошқар болып елестеп, мысын басып 

отырған болса керек.

– Жұрт аузында Балуанның ақбоз аты 

туралы да әңгімелер 'те к'п. Бұл ж'нінде 

әкеңізден естіген ештеңеңіз жоқ па?

– "кей ақбоз ж'нінде естіп қана 

қоймаған, оны 'зі кезінде к'рген де 

жан. Ол кісінің айтуына қарағанда, бұл 

 жануар 'те белді және ақылды ат болыпты. 

Белді дейтінім, атамыз осы Тасты'зектің 

Аққұдық жайлауында қызы Бәтенді ұзату 

үшін той жасайды. Сонда жігіттер к'кпар 

тартамыз деп оның үлкен ұлы Исажардан 

серке сұрайды. Мұны естіген Балуан оларға: 

«Жапырақтай жалғыз лаққа қайсыңның 

тақымың толады. Одан да тана тартыңдар»  

деп мүйізі шығып қалған торпақты бауыз-

дап береді. Намысқа тырысқан небір атпал 

азаматтар әлгіні қозғалта алмай, әуре-

сарсаңға түседі. Жігіттердің ақ тер-к'к 

тер болғанын к'рген атамыз түс қайта 

ақбозбен «к'кпарды» жерден үзеңгі бойы 

к'терген күйі ауыл шетіндегі Айша  деген 

жесір әйелдің есігінің алдына апарып, солқ 

еткізіп тастай салады. Сонда батырдың 

астындағы аты әлгі екі аралыққа дейін 

сымдай созылған күйі аяғын санай  басып, 

сыр бермей жетті дейді к'ргендер. Ал 

оның ақылдылығын мынаған байла-

ныстырып айтады. �рістен қайтқан малды 

байқастаған үлкен кісілер т'бе басына 

кірпияз кісі екен. Соншама алып күш иесі 

бола тұра тәбеті қатардағы адамның ас 

ішуінен аспаған. Дәл осындай ұқсастықты 

мен Қажымұқан туралы бұдан к'п жыл 

бұрын шыққан б ір  жинақтан оқып 

едім. Сонда Қажекеңнің 'мірінің соңғы 

кезеңінде отасқан зайыбы Мінәй әжеміз 

тура жоғарыдағыдай жайтты, яғни ол 

кісінің барға қанағат ететін жан екенін, асқа 

деген асып кеткен аусарлығы болмағанын 

айтады. Міне, біздің атамыз да осындай 

кісі екен.

Сосын... Иә, сосын Балуан Шолақ атты 

алып күш иесі денесі таудай дейтіндей 

соншалықты жойқын адам болмапты. 

Рас, сұсты еді, денесі ортадан биік си-

дам боп к'рінгенімен, мойны мығым, 

жауырынында алапат күш жатқан жан 

еді дейтін әкем. Ғажабы сол, жай кездері 

атамыздың денесіндегі еттері тым бос, 

терілері салбырап тұрғандай олпы-солпы 

боп к'рінеді екен. «Балуанмын дейсіз. 

Қолыңыздың терісін ұстап к'рсем ылбы-

рап созыла береді. Күшіңіздің қай жерде 

жатқанын к'ре алмай тұрмын батырекесі»  

дейді Үйсін ауылына күйеусініп ойнаған 

бір қыдырмашы. Сонда атамыз: «Ал, 

онда білегімді тістей ғой. Қырши алсаң 

– бәсіңе қырық серкеш. Оны үйіңдегі 

жиеніме бүгін-ақ айдатып жіберейін» 

депті. Мұны естіген күйеу білекке ауызды 

салып кеп жібереді. Байқайды, Балуанның 

еті манадағыдай бос емес, қатып қалған 

бір қаратас (С'йтсе қандай да бір рефлекс 

туа қалғанда жай кездегі бос терілердің 

арасы буылтық-буылтық бұлшық етке 

толып шыға келуі ол кісінің денесінің туа 

бітті әдеті екен). Ақыры батырдың білегін 

қыршымақ түгілі, оның терісіне тісінің 

табын да түсіре алмаған қонақ ағат айтқан 

с'зі үшін атамыздан кешірім сұрапты. 

Жоғарыдағы тақырыпқа байланысты менің 

білетінім, міне, осындай әңгімелер.

– Ал, енді Балуан Шолақтың кенже 

ұлы – 'зіңіздің әкеңіз ше? Біздің ойымыз-

ша, Құдайберген ақсақалда да атаңыздың 

бойындағы ән,  күрес  'нері  сияқты 

қасиеттерінің болмауы мүмкін емес сияқты.

– "кемнің ән айтып, домбыра шерт-

кенін шешем Ғазиза білмесе, мен 'з ба-

сым к'ргенім жоқ. "ңгімешіл еді. Сізге 

айтып отырғанымның бәрі менің жас 

кезімдегі сол кісіден естігендерім. Ал күш 

жағына келгенде әжептәуір қайраты бар 

екенін сеніммен айтуыма болады. Денесі 

т'ртбақ, кең иықты ол кісінің салмағы 

130 килограмм еді. Аудан орталығы 

Макинкадағы «Сельпоның» қоймасынан 

тауар тасып жүргенде 100 литрлік су-

май құйылған темір б'шкені машинаға 

бір 'зі к'теріп қойғанын к'рген жан-

дар ауылда күні бүгінге дейін бар. 1963 

жылғы Қайрақтыдағы бір к'рініс есімнен 

кетпейді. "кей сонда қолдан тоқылған 

алашадан жасалған 2 центнерлік бидай 

толы қапты қиналмай к'теріп, диірмен 

шанағына құйған еді. Соған қарағанда ол 

кісіде біраз қара күш болған-ау деп ша-

малаймын. Бірақ шаршы топтың алдына 

шығып күреске түсіпті дегенді к'ргенім де, 

естігенім де жоқ.

– Жазушы Сәбит Мұқановтың «Балуан 

Шолақ» повесінде батырдың Қайрақты 

селосының старостасы Егор Пропадконың 

қастандығынан қаза тапқаны айтылады. 

Осы дерек дұрыс па?

– Жоқ. "кемнің, к'нек'з қарттар дың 

Қай рақтының қарашекпен мұжықтары 

Тасты'зектегі туыстарымызға қайтадан 

тізе батыруға к'шеді. Сонда басынан бағы 

ұшқан Балуан ауылының намысын жырта-

тын жалғыз Исажар ағамыздан басқа ешкім 

болмайды. Міне, сол кісіні келімсектер 

1932 жылы орманда аңдып жүріп атып 

кетеді. Басқасын білмеймін, маған кейде 

Сәбең «Балуан Шолақ» повесін жазғанда 

бас кейіпкерге қатысты оқиғаны қоюлату 

үшін осы детальды әдейі финалға шығарды 

ма екен деген де ой келетіні бар. Бұған атал-

мыш шығарманың «ұлы орыс халқының» 

басынан құс ұшырмай тұрған кез – 1940-

1941 жылдары жазылғанын қосыңыз. Міне, 

заманның сондай уақытында жазушыға, 

мүмкін, Балуан Шолақты 1916 жылғы 

ұлт-азаттық к'терілісіне араластырып, 

ақтар офицерінің қолынан қаза тапты-

ру, с'йтіп, шығарманы міндетті түрде 

таптық тұрғыдағы к'зқарас талабымен 

алып шығу қажет те болған шығар. Бірақ 

қалай дегенде де Сәбеңе рақмет! �йткені  

ол кісі жоғарыдағы повесті Балуанның 

'мір жолының ізі әлі 'шпей тұрғанда, 

к'зк'ргендерінің мол кезінде жазды ғой. 

Демек, ондағы к'птеген оқиға, эпизодтарда 

шындық бар деген с'з.

– Ендігі білейік дегеніміз мынау еді. 

Айтыңызшы, үйіңізде Балуаннан қалған бір 

зат, белгі, жәдігер бар ма?

– Оны Астанадағы апам біледі. Сол 

кісіден сұраңыз. Жасы сексенге жақындап 

қалған шешеміз: «Ескіден қалған к'з» деп 

бірдеңелерді сандығына сақтап жүретін. 

Бар болса айтады. К'рерсіздер.

..."ңгіме осымен бітті. Шай ішіп, кәделі 

тамақтан ауыз тиген соң Балуан атамыздың 

басына баруға жиналдық. Зират Кордоннан 

5 шақырым жердегі алаңқайда екен. Жан-

жағын қарағай мен қайың к'мк'рген ені 

2 шақырым, ұзындығы 3 шақырым селеулі 

далада үлкен т'бе тұр. Оның т'ңірегіне 

үйдей-үйдей 7 қойтас қойылыпты да 8-ші 

әйдік тас бейіттің басына шығарылыпты. 

Оған: «Балуан Шолақ. 1864-1919 ж.ж.» деп 

жазылған. Басқа ештеңе жоқ. Зираттағы 8 

қойтастың сырын Хайролла мен  Шайдолла: 

«�з заманының сегіз қырлы, бір сырлы 

перзенті еді. Табиғат 'зі берді, 'зі алды. 

Енді, міне, жер қойнында жатыр деген 

ұғымды білдіреді» деп түсіндірді.

Хайролланың айтуына қарағанда, 1925-

1927 жылдары батырдың артында қалған 

ел-жұрты оған күмбез орнатқан екен. Бірақ 

Балуанға қаны қарайған орыстар отызын-

шы жылдары осы белгіні екі рет қиратыпты. 

Үш рет далаға 'рт жіберіп, т'ңірегін тып-

типыл қылған. Қазіргі біз к'ріп тұрған 

үлкен т'бе сол күмбезден қалған үйінді 

топырақ болып шықты. Неткен қатыгездік 

десеңізші.

Зират басында біраз тұрған соң біз 

P.S.

Суретте: (оңнан солға қарай) 
Балуан Шолақтың келіні Ғазиза әжей 

және автор. 1999 жыл, маусым
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«Қазақ газеттері» ЖШС-на қарасты басылымдардың 

еңбек ұжымдары Серіктестіктің Бас директоры Шәмшидин 

Паттеевке әпкесі 

Бибігүл OШЕНҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к'ңіл 

айтады.

P.S.
Жақында КТК арнасынан 17 жылға сырттай сотталып, Лондон көшесінде қыдырып жүрген бір 
облыстың бұрынғы әкімін көрдім. Жағасы жайлауда, төсі қыстауда. Көңілі құрғыр бүлк ете қалды. 
Бұл маған Гогольдің Дуанбасындай боп көрінді. Тегі қазақ болғанымен кейіпкер ортақ қой. 
Мырқымбайды да, Хлестаковты да ешқайда тығып қоя алмайсың. Қояншық Гоголь арамызда 
болмағанымен кейіпкерлері бізбен бірге. Қоғам олардан құтыла алмайды. Өмір дегеніміз осы бол-
са, әдебиеттің құдіреті де осы. 

Қазіргі таңда елімізде ұлттық нақыштағы әндерімен танылып жүрген сазгерлер аз емес. 
Халық қошеметіне бөленген өнер кештері де тыңдарман көңілін баурайтыны сөзсіз. Сондай 
әдемі де әсерлі кештің бірі Елорда төрінде өткен болатын. Бұл – белгілі композитор Қалибек 
Деріпсалдиннің авторлық ән кеші. Концерттің өтуіне Қостанай облыстық мәдениет басқармасы 
мен Нұр-Сұлтан қаласының Мәдениет және спорт басқармасы мұрындық болды. 

Қуандық ТҮМЕНБАЙ

Даланы әнге бөлеген

УНИВЕРСИАДА ТУЫ 
ТАБЫСТАЛДЫ

ӨНЕР ӨЛКЕСІНДЕ

ауылдағы кисық Бертай мен тақуа Камал, 

жатыпатар Сақтағанға да ұқсатып, кейде 

'зімнен-'зім отырып миығым тартады. Сонан 

кейін Белинскийдің «Гогольге хатын» оқып, 

Гогольдің «Шинелінен» шығудың 'зі азабы к'п 

соқпақты артта қалдырған біртуарлардың ғана 

пешенесіне жазылғандығына к'зіміз жетті. 

"лгі Собакевич, Плюшкин, Хлестаковтардың 

іс-әрекеті жатсам да, тұрсам да жанымды қинап 

маза бермеді. Тіпті заманның қылк'пірінде 

соларға ұқсас бейнелер де к'бейе түсті, қатар 

жүргендердің ішінде «жорға Жұмабайлардың» 

салмағы таразы басында зіл тартып,  Хлестаков 

пен дуанбасы Дмухановскийге ұқсап бара 

жатты. Біреу үйлене қалса, «Женитьбадағы» 

болашақ қалыңдығынан сескеніп, терезеден 

қарғып кеткен күйеу жігіт елестейтін болды. 

Олар сол қоғамның бейнесі еді. Қоғам олар-

ды қорқақ, аяр ғып 'сірді. Гоголь қоғамның 

кеселін күлкімен әшкереледі. Гогольдің болмы-

сында аярлық жоқ, 'йткені 'зі аяр қаламгердің 

шығармасынан аярлықтың иісі аңқып тұрады. 

�йткені ол жазып отырып та жағынып оты-

рады. Кешегі жаман – бүгін жақсы, ол ат 

үстінде, керек болады. С'йтіп, қаламдастың 

'зі Гогольдің кейіпкеріне қалай айналғанын 

білмей калады.

Осынау қоғамымызда «Ревизордың» 

кейіпкерлері бүгінгі күннің басты тақырыбы 

– шегірткедей қаптап келеді. «Шегірткеден 

қорыққан егін екпес». «Ревизордың» діңгек 

ағашы – дуанбасы Сквозник-Дмухановский 

мен Петербургтен келген шенеунік Хлеста-

ков. Дуанбасы Дмухановский ш'лден к'л 

болуға – табанда жаншылып тұрып аспанға 

бір-ақ шығуға, аспан жайлы болмаса қайта 

табанға түсіп жаншылуға әбден т'селген 

жұмыр бас пенде. С'йтіп жүріп, қолының 

арам, қалтасының терең екенін де сездірмеуге 

тырысады. Хлестаков секілді мундир  киген 

салқынқанды сылаңдар оның бір сәтте зәресін 

алып, үрейін ұшырады. Бұны қазақ «сезікті 

секірер» дейді. Ал «Ревизордың» бүгінгі күнгі 

к'рінісі... «Салық полициясы бәрін түк кал-

дырмай тексереді екен», «ойбай, «Ревизор» 

келе жатыр, қағазды дұрыстайық!».  «Депутаттар 

'з учаскелерін аралауға шықты – «ойбай, 

келіп қалды, абай болайық!», «Еңбекті қорғау 

министрі бүгін кездесу 'ткізеді» – «Сол не 

бітіреді дейсің...». «Ревизордың» оқиғасын 

тәптіштеудің қажеті жоқ – ол 1836 жылы 

тұңғыш рет сахнаға шықты. Екі ғасырға жуық 

уақыт ішінде сол 'мірлік кейіпкерлердің 

қайталанып, жалған ревизордың тек қорқытып-

үркітіп қалтасын томпайтып жүргені кейіпкер 

ретінде жаныңды марқайтады, кісі ретінде 

Концертте сазгердің «Сарыадырым», 

«Қимаған ба едің, қалқам-ай?», «Айнак'л 

жағасында», «Сағыныш сазы» «Ерке құсым», 

«Ақбота», «Неткен сүйікті ең!» «Армана айым», 

«К'ктем қыздар», «Туған елдің самалы-ай!», 

«Қостанай-достар-ай», «Айлы түнде» тәрізді 

әндері орындалды. Елордаға арналған жаңа 

әннің де тұсауы кесілді. 

Концертке Қазақстанның еңбек сіңірген 

әншісі Ғазиза Жұмакенова, республикалық 

ән байқауларының жеңімпазы Жанатбек 

Кәдіров, Арыстан Құрманов, Азамат Мұқатов, 

Ботаг'з Дүбірбаева, батысқазақстандық Дастан 

Есентеміров пен Дария Бақытова, халықаралық 

байқаулардың лауреаты Есет Сәдуақасов, 

Түлкібек-Бағлан Рысмағамбетовтер, Жарқынбек 

ҚР Білім және ғылым министрлігі Ұлттық ғылыми-
практикалық дене тәрбиесі орталығы мен Қ.Жұбанов 
атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік  университеті 
Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары 
студенттерінің X жазғы Универсиадасының жабылу сал-
танатын өткізді. Елбасының Жолдауына сәйкес бұқаралық 
спортты дамыту, спортты білім беру жүйесінің маңызды 
элементтерінің бірі ретінде ілгерілету, салауатты өмір сал-
тын насихаттауды мақсат еткен шара Ақтөбе қаласының 
150 жылдығы мен Жастар жылына  арналды. 

Ресейдің қалт-кұлт еткен кезеңі – қазақ 

үшін дағдарысты капитализмге бет алған осы 

кезеңге ойысады. Мінез-құлық пен ниет күрт 

'згеріске түскен осы 'тпелі кезең (созылып та 

кетті) қазақ үшін небір 'лмес кейіпкерлер сый-

лайтын алтын дәуір. «�лі жандар» Ресейдің 

тағдырына айналды, Гоголь 'з халқының 

ұлттық ерекшелігін к'ркем айшықтап, ашып 

к'рсете алатын бірегей қаламгерге айналды. 

Ал 'зімізге, бүгінімізге келсек, бетперденің 

хамелеондық шапшандықпен шұғыл 'згеруі 

т'меннен емес, жоғарыдан бастау алғандай. 

Аспанға, Күнге қарап 'скен қайран қазағым 

әрдайым жоғарыға қарайды.  Жоғары 

түшкірсе «жәрекімалла» айту бізде бұрыннан 

бар қасиет. Тіпті шашылған кітапхана, 

сойылып біткен қойды к'ріп тұрып, осы 

қасиет бізде басқа ұлттарға қарағанда мол-

дау ма деп каласың. Хамелеондықты қазақ 

«жүзіктің к'зінен 'ткен екен» десе, «жаман 

атқа жал бітсе, жанына торсық байлат-

пас» – сол кейіпкерлерге арнап айтылған 

афоризмнің атасындай. Осы қасиет тек базар 

мен пойызда жүргендерде ғана емес, біздің 

идеологиялық қуатты құралымыз – ақпарат 

кеңістігі де бұдан құралақан емес. Ділмар 

басшының к'леңкесінен сескеніп, ат мініп 

жүргендерді алдыңғы сапта ұстау – ақпарат 

кеңістігіндегі ұлттық ауру, жазылмай келе 

жатқан кесел. "дебиетте алалауға жол жоқ. 

"дебиеттің 'з адамдары айдалада қалмауы 

керек. Игілік – ортақ, ортақ қазанның ба-

сында жолай қосылғандар емес, сол жолда 

жан азабын тартып жүргендер отыруы керек. 

Есенин күндеріне – ақынның туған жеріне 

"дебиет институты студенттерімен бірге 

жолға шығатын сәтінде бас редакторларды 

жинаған Бас хатшы М.Горбачевке қолындағы 

пойыз билетін к'рсеткен «Литературная 

Россияның» бас редакторы Эрнест Сафонов 

Компартияның бірінші басшысына с'зін 

'ткізіп, шәкірттерін ай мүйізді ақ серкедей 

боп Рязаньға бастап барғанда, қаламгерге 

разы болдық. Соның орнында менің қаламдас 

ағам болса, 'згенің к'ңілінің пұл болғанын 

қалар ма еді? Ол Елбасының қабылдауына 

бір кіргеніне мәз болар еді. �згенің к'ңіліне 

күл шашып жүре беру, 'тірік к'лгірсу – 

к'кжиегін кең жайып бара жатқан ұлттық 

мінезге айналды. Ірілік ығысып, орнын 

ұсақтық тартып алды. Екі жаққа бірдей ұнау 

да қиынның қиыны. Шығармашылық жолда 

жүрген адам алдыңғы орында тұруы керек. 

Ақсақалдарға жол даңғыл. Ағалар алқасын да 

тыңдадық. Енді түк к'рмей 'сіп келе жатқан 

ұрпаққа ұлағат айта бермей 'мір к'рсету 

осы с'здің түп-тамырына үңілсем, «Біздің 

тіршілікке құмар болма, бұл лас кухня» дегенді 

аңғарғандаймын. 

Кенес Одағы кетті – тәуелсіз Қазақ Елі отау 

тікті. Заңгер кауымға саяси сабақ жүйесінде 

Гогольдің «Ревизоры» мен «�лі жандарын», 

Чеховтың «Хамелеонын», Достоевскийдің 

«Кылмыс пен жазасын» оқыту керек дер едім. 

К'ркем шығарма 'мірге деген к'зқарасыңды 

'згертеді, ал заң саласында мәңгүрттің ба-

сындай шашы ішке қарай 'сіп келе жатқан 

бастар баршылық. Қоғам үшін ең қауіпті эле-

мент те желтоқсан күндерінде Адамға емес, 

Жерге қараған осы мәңгүрт бас тар.  Тургенев 

отбасылық-тұрмыстық  роман жазудың 

шыңына жетсе, Чехов әлемі трагедиялық 

тұлғаларға толы («Апалы-сіңлілі үшеу», 

«Шағала», «Хамелеон»). «Сан-Францискодан 

келген мырзаны» жазған Бунин қоғамдағы 

зұлымдықтың түп-тамырын іздейді, мырзаның 

'лімі арқылы сол кұпияның кілтін таба-

ды. Ол кілт – буржуазиялық қоғамдағы ой-

раны шыққан енжар к'ңіл күй, шеңберде 

қалған шектеулі тіршілік. Миллионер мыр-

за 'лгенмен ешкімнің ештеңесі кетпейді, 

т'сегінде киімшең 'ліп жатқандар аз ба? Қоғам 

мырзаның күлкілі 'ліміне тура қарай алатын 

халде емес еді. Тағы да 'тпелі коғам әлегі... 

Бунин де Қазан т'ңкерісін жер бетіндегі 

әділетсіздіктің бір к'рінісі деп қабылдады 

да,  оған тек Тарих-Ана куә деп, 

 Отанынан қоныс аударды. Біздің 

бүгінгі қазақ «'з мырзаларының» 

ит 'ліміне «жегенің желкеңнен 

шықсын» деп ашына қарайтын 

ашулы кейіпте. Бұған киелі 

Түркістанда к'рген әбден 

күнге күйген кейуананың 

аялдамада дір-дір етіп тұрып 

айтқан «Кұдай да зәлімдердің 

жағына шығып кетті ғой» 

 деген с'зі куә.

Гоголь кейіпкерлері сол-

қылдақ қоғамның бел ортасын-

да 'мір сүрді. Дуанбасы ревизор-

дан корықса, ол 'зінің шірік орындықта 

отырғанын білетін. Қорқып тұрып амалсыз 

күлетін. Күлмеске амал бар ма? Қалтаға түскен 

к'з жасының сығындысындай қоқыр-соқыр 

парақорды лас күлкіге кенелтетін. Ал біздің 

қазақ әлеміндегі Мырқымбай мен Күлтай 

болыстың ұрпақтары әзір томаға-тұйык – не 

күлмейді, не жыламайды. Қаламгер қауым 

шымшып жылатайын десе, шымшу үшін де күш 

керек. Бармақта әл жоқ, қалам да бармақтың 

арасына қыстырылмай ма? Қаламгердің қазіргі 

халі – «О да қылған кедейге үлкен сыйы, қара 

қидан орта қап ұрыспай  берсе» (Абай). Олар 

'здерінің 'мірде бар-жоғын Гоголь, Чехов, 

 Бунин, Бейімбет, Бердібек кейіпкерлерін 

салыс тыра отырып сезеді, сонан кейін к'к 

д'неннен де жүйрік қиял шіркін кешегі 'ткен 

к'ркем әдебиетті насихаттау бюросын аңсайды. 

Ол пақырың Чехов жүрген жетінші класты ва-

гон емес, екі адамдық, әрі кетсе т'рт адамдық 

жұмсақ вагонды к'з алдына елестетер еді. Ар-

ман шіркін таусылған ба? «Арман алдамайды».

«Бәрі жақсы болып тұрған жерде ештеңе 

жазудың керегі жоқ» (Б.Шоу).

Ей, Жер бетіне азап үшін келген ағайын, 

жақсы жер, жайлы т'сек іздемей, жазсаң 

кайтеді онан да.

«Тектілік – т'зімділікте. Қазақта «қоңыр» 

деген кеңістік бар. Майқоңыр, назқоңыр, 

әсемқоңыр. Қоңыр жел теңіз тербейді. Тер-

белген к'ңіл сергектеу болады. Шалшығын 

шалпылдатып, к'п с'йлеп, аз ұғатын тобыр 

қоңырды түсінбейді. Тектіліктің, т'зімділіктің, 

ұлағаттылықтың реңі – қоңыр» деген екен 

Сәкен Ғұмар. С'з-ақ қой. Бұзылған құлыпты да 

т'зген адам ашады, т'зімді ғана ж'ндейді. Бір 

әке, бір шешеден туған жеті жүзден аса т'зімге 

суарылған қандык'йлек тағдырластарым, 

бұған не дер екен? «Лас» кейіпкерлер сомдап, 

қоғамды кірден тазарту Гоголь қаламына 

тән құпия. Николай Васильевич қай ғасырда 

'мір сүрсе де, біздің құпиямызға шүңірек 

к'зін терең қадап, күлімсірей қарап тұрар еді. 

Дүниеде қаламгер білмейтін құпия болмауы 

керек. 

Еліміздің 62 жоғары оқу орындарының  арасында 38 

спорт түрі бойынша ұйымдастырылған аталмыш шараның 

қорытындысында Қ.Жұбанов атындағы А�МУ үздік 

университеттердің бірі болып, 48 медальға ие болды. 

Ақт'бе 'ңірінде алғашқы рет 'ткізілген спорттық жарыста 

Қ.Жұбанов атындағы А�МУ-нен 20 спорт түрі бойынша 

командалар қатысып, облыс тарихында болмаған жетістікке 

қол жеткізді.

Салтанатты шараға Ұлттық ғылыми-практикалық дене 

тәрбиесі орталығының бас директоры, «ҚР құрметті спорт 

қайраткері» Садық Мұстафаев, Ақт'бе қаласының әкімі 

Ильяс Испанов, Ақт'бе облыстық дене шынықтыру және 

спорт басқармасының басшысы Мейрамбек  Махамбетов, 

М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан  медицина универси-

тетінің ректоры Мұрат Телеуов,  Қ.Жұбанов атындағы 

А�МУ-нің ректоры, профессор Бауыржан  Ердембеков 

және т.б. ресми тұлғалар, спорт қауымдастығы, жанкүйерлер 

қауымы қатысты.

ҚР Білім және ғылым министрлігі Ұлттық ғылыми-

практикалық дене тәрбиесі орталығының бас директоры 

Садық Мұстафаев  Универсиадаға қатысқан студенттер мен 

жоғары оқу орындарының ректорларына ризашылығын  

білдірді. «Жоғары оқу орындары арасында 'ткізілген 

Қазақстан Республикасының Х жазғы Универсиадасы 

бүгін 'з мәресіне жетті. 2019 жылдың 3 сәуір мен 9 мау-

сым аралығында 'ткен бұл шара еліміздің Алматы, Орал, 

Шымкент, �скемен, Семей, Тараз және Ақт'бе қаласында 

ұйымдастырылды. Былтыр Талдықорған қаласында 'ткен ІХ 

жазғы Универсиадаға 52 жоғары оқу орнының спортшылары 

қатысса, биыл Ақт'бедегі Қ.Жұбанов университетінде 'ткен 

спорттық шараға 62 жоғары оқу орындарының командалары 

қатысты. Сондай-ақ Х жазғы Универсиадаға 480 командадан 

4025 спортшы қатысып, былтырғы жылмен салыстырғанда 70 

пайызға артып отыр» деді Садық Шоңмұрынұлы. 

Жалпы командалық есеп бойынша бірінші орынды 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ко-

мандасы, жүлделі екінші орынды  Қ.Жұбанов атындағы 

А�МУ командасы иеленсе, ал үшінші орынға І.Жансүгіров 

атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің командасы ие 

болды. Тиісінше 4-6 орындарды М.Х.Дулати атындағы Тараз 

мемлекеттік университеті, А.Ясауи атындағы қазақ-түрік 

университеті, С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің командалары еншіледі. 

Шара аясында университет ректоры, профессор 

 Бауыржан Ердембеков универсиада жеңімпаздарымен 

арнайы  кездесті. Басқосуға  жоғары оқу орнының аталған 

жарысқа қатысушы командалары мен оларды спорт додасына 

дайындаған жауапты оқытушылар, бапкерлер қатысты.

Кездесуде Бауыржан Амангелдіұлы: «Біз бұл үлкен додаға 

бір жылға жуық уақыт дайындалған болатынбыз. Дайындық 

барысында Ақт'бе 'ңірлік университетінде спорттың бар 

екенін дәлелдеп және командалық бестікте к'рінуіміз керек 

деген мақсат болды. Міне, 62 жоғары оқу орындарының 

арасында екінші орыннан к'рініп, спортшыларымыз 

биылғы оқу жылының соңында университет абыройын 

асқақтатып отыр.  Бұл тарихи сәт» деді. Университет рек-

торы с'з соңында жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне 

алдағы уақытта бұдан да жоғары жетістіктерге жетулеріне  

тілектестігін  жеткізді.

Айта кетейік, жарыс жеңімпаздары еліміздің  намысын 

қорғау үшін осы жылы 'тетін Неаполь (Италия) қаласындағы 

ХХХ жазғы Бүкіләлемдік Универсиадаға қатысады.  

Шара соңында Универсиада туы А.Ясауи атындағы 

ХҚТУ-ға тапсырылды. 

Сандуғаш БАЙҒҰЛҚЫЗЫ,
Қ.Жұбанов атындағы АKМУ 

Баспас�з қызметі б�лімінің маманы

Биыл орыстың ұлы 
жазушысы Н.В.Гогольдің 

туғанына 210 жыл толды. Гоголь 
кейіпкерлері әрдайым бізбен бірге, 

олардан іргеңді аулақ сала алмайсың. 
Өйткені өмір – әдебиет, әдебиет дегеніміз 

кейіпкер сомдау. Бүкіл дүниежүзі 
айшықтап атап өтіп жатқан ұлы қаламгер 

сомдаған кейіпкерлер біздің қара 
қазақтың арасында да емен-жарқын 

ер көңілмен жүр. Кәне, солардың 
өң-жүзіне тағы да бір үңіліп 

көрейікші.

Партизандар туралы «Мәңгілік 'мір» мен «Біз 

Қызылжарға аттанғанда үшеу едік. Үшіншіміз 

беліне тапанша байлаған НКВД бастығы 

болатын» деген жолдарды үрейлене оты-

рып оқыдық. Мәңгілік 'мір иелері – жер 

бетіндегі әділет үшін жанын қиған партизан-

дар. Нағыз мәңгілік 'мір сүріп отырған Гоголь 

кейіпкерлері Хлестаков, Бобчинский мен Доб-

чинский, Плюшкиндер. Бұлардың қазақтағы 

ізбасарлары Бейімбеттің Мырқымбайы мен 

Талтаңбайы, Ғабиттің Торсаны, Сайынның 

Жүкені, Дулаттың "шені... Тізе берсе к'п-

ақ. «Байға қарағанда кедей мән-мағынасыз 

к'п күледі» деген Сенека с'зі осыларға қарап 

айтылғандай. Неге? Ол күлсе жағады. Ол күлсе 

уысы толады. Ол жақпай қалмайыншы деп 

күлмеуге қорқады. Оталып күлетіндерге сену 

қиын. «Күлкі– арсыз» дегенмен, күлкінің 

орны мен мәнері бар. Дер кезінде келген сұлу 

күлкі жігіттің к'ркі. Сурет бейнесінде риясыз 

күлімсіреген Гоголь – күлкінің тамыршы-

сы. Бір фракті жиырма жеті жыл иығына 

іліп, қыз к'руге келгенде астарын аударып 

киген Гоголь кейіпкері қалыңдық алдында 

жарамсақтанып күле берсе, ол – жағыну, оның 

мұраты сүйкімсіз күлкімен сүйіктіге айналу. 

Ақырында 'з к'ңіліне 'зі сенбей терезе-

ден қарғып кетсе, ол – сенімнен айырылған 

қоғамның 'кілі. Іргетасы шайқалған коғамның 

ісі осындай жаны мен тәні бірдей жұпыны 

'кілдерімен қалайша ілгері бассын.

Арсыз күлкінің түп-тамыры – жағым-

паздық, арсыз к'ңілдің 'зін-'зі алдауы– 

«ұсақ жәндіктерді ұстауға қажет шалт тықпен» 

 (Астафьев) алда жүру. Ұлы Абай «Арсыз бол-

май атақ жоқ...» десе, бұл – арсыздарға ашына 

қарап тұрып айтылған с'з болса керек, сірә. 

Тағдырдың тартуымен жиырмадан асқан 

шағымда Орталық Комитет мүшелерімен 

бір үйде тұрдым. Бірде астыңғы қабаттағы 

Орталық Комитеттің б'лім меңгерушісі ағай 

сырласып отырып: «Қарағым, біз күлкіміз кел-

месе де күліп жүрген адамдармыз ғой» дегенін 

ұмыта алар ма екенмін. Алпыстан асқанда 

түнілдіреді. Біздің к'з алдымызда бірде Жерде, 

бірде Аспанда жүрген, 'зіне-'зі риза, бірақ 

'згелердің қымбат уақытын 'лтірген бейшара 

бейне мәңгіге қалды.

Гогольдің замандасы Антон Чехов дімкәс 

болса да ең т'менгі – жетінші класты вагон-

мен жүруді қалайды екен. Бұл халықпен етене 

араласу деген с'з. Солай жүріп «Хамелеонды» 

жазды. Интеллигенциядан идеялық таным 

іздеген Чеховтың Очумеловы хамелеондықтың 

шыңы болса, біздің 'тпелі қоғам хамелеон 

ұрпақтарының тұтас бір шоғырын тәрбиелеп 

шығарды. Бұларға «жаңа хамелеон қазақтар» 

деп атау берсе дұрыс болар ма еді. Күтемін 

деп алдап кету – 'нер, қонақ дастарқанында 

қолында билігі бар кісі «шай ішемін» десе 

ішіп, сол кісі «ішпеймін» десе, «онша ш'лдеп 

отырғанымыз жоқ» деп, қоғадай жапырылу 

– очумеловшілдік кіші дәстүр. «Жас 'спей 

ме, к'кейді теспей ме» деп күткенде, 'з інің 

'зіңді алдап тұрса – оның «Хамелеонды» 

оқымай-ақ, әдебиеттегі айтулы персонаждың 

мінез-құлқымен қаруланып алғаны – заман 

идеологиясы, заман «жетістігі». Очумеловтің 

түп атасы – дуанбасы Дмухановский. Екеуі де 

адамзат аярлығының алақандағы айнасы.

К'ркем әдебиеттің к'кжиегі кеңейіп, 

«Ревизор» мен «�лі жандарды» тудырған 

кезең, с'йтіп, ұлыларға алтын қалам 

ұстатқан кезең – помещиктік 

керек, еврейлер айтпақшы, «балық берген-

ше, балықшылыкқа баулитын» кез жетті. 

Жолбасшымыз Гоголь к'кем болса, әдеби 

кейіпкерлеріне сеніп, патшадан да ықпапты. 

К'ңілдің кілтін табуды – күлдіріп тұрып жы-

латуды, сосын жылағанды жұбатуды табытта 

жатып та бір аунап түскен сол к'кемнен 

үйренсек қой...

Балаң кезімізде С.Бабаевскийдің «Ка-

валер Золотой Звезды», Г.Серебрякованың 

«Жатва» деген романдарын қызыға оқыдық. 

«Гоголь мен к'ңіл» атты мақала жазу – 

осы бір шашын оң жаққа сыпыра қайырып, 

д'ңгелек жүзі «мен – сатирамын!» деп күлкіге 

тұнып тұрған, о дүниелік деп жер қойнына 

бергеннен кейін де жатқан табытынан 

 аударылып түсіп, жер-жаһанды таңғалдырған 

ғажайып адамды оқығаннан бергі к'ңілімнің 

кұштары еді. Манилов, Коробочка,  Собакевич, 

Плюш кин, Бобчинский мен Добчинский, 

Сквозник-Дмухановский, Хлестаков секілді 

Гоголь кейіпкерлері к'ңілдің құрты, оқи-

оқи келе олар 'мірде бірге жүргендей, тіпті 

САЙЫС

Деріпсалдин, Талғат Ғауезов, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері Сүлеймен  Ибрагимов, 

Гүлмира Жанкелдіқызы жетекшілік ететін 

«Айналайын» балалар хоры қатысып, Қалибек 

Деріпсалдин әндерімен қоса, Қостанай-Торғай 

'ңірінен шыққан талантты музыка шеберлерінің 

әндері мен күйлерін әуелетті. 

Қостанай облысының және 'зі туып-

'скен Амангелді ауданының Құрметті азама-

ты, облыстық меценаттар клубы «Қазына» 

сыйлығының иегері Қалибек Деріпсалдыұлы 'з 

әндерімен қоса Қостанай-Торғай топырағында 

туған композиторлардың әндерін насихат-

тап келеді. Сол үрдіс бұл жолы да жалғасын 

тапты. «Астана» сахнасында күйші Тілеп 

Аспантайұлының, Айтбай Мұздахановтың 

күйлері, Бақытжан Байқадамовтың, "білахат 

Еспаевтың, Болат Хамзиннің, Бақытжан 

Сәуекеновтің, Алтынбай Сейітқасымовтың 

әндері әуеледі. Нұрғиса мен "сеттен бата 

алған Қалекеңнің бұл  іс і  кейінг і  буын 

'кілдеріне үлкен 'неге екендігі даусыз. «Мен 

шығармашылық кешімді Нұр-Сұлтан қаласына 

арнадым. Елордалықтар бізді 'те шынайы, жылы 

қабылдады. Сол үшін алғысымды білдіремін. 

�нерді, әнді бағалайтын халық барда 'нер еш-

қашан 'лмейді. Менің к'зім соған жетті» дейді 

композитор.

Oлібек ЫБЫРАЙ
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ТЕГІНЕ ТАРТҚАН 
ТАРЛАН

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ЖАСТАРМЕН 
имандылық жайында әңгімелесті

ТУРИЗМГЕ 
КӨҢІЛ БӨЛІНСЕ

Бидай өскен кезінде басындағы дақылы көбейген сайын төмендей береді. Сол секілді 
адамның да басындағы ақылы, білімі көбейген кезде еңкеюі міндетті табиғаты бойынша. Ол 
өзгелермен қарым-қатынас жасағанда кішіпейіл, мейірімді, қашанда қоғамға пайдасы тиіп 
жүруі қажет. Егер ақыл көбейіп, тәрбие қалып қойған болса, онда адамның басы көтеріліп, 
көкірегі өсе береді. Бұл кезде адамда тәкаппарлық пайда болады екен. Неге? Өйткені ол 
жоғары лауазымның иесі, тәрбиеден жұрдай ғой. «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие 
берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның барлық 
өміріне апат әкеледі» деген әл-Фараби бабамыз. Жастармен кездесу барысында ҚР Діни 
басқармасының Талдықорған өңірі бойынша өкіл имамы Ардақ Нүсіпханұлы осыған ерекше 
мән беру керектігін баса айты.

ЖҮЗДЕСУ

А

Ақыры Амангелді  Дінұлы ақындар 

айтысының негізгі қолдаушы – демеушісіне 

айналды. «Отан» партиясының басшысы 

болып сайланған соң, біраз уақыт айтысты 

тікелей қолға алды десе де болады. Айтысты 

қайда, қалай 'ткізу, кімдерді қатыстыру, 

қандай жүлде  тағайындау  мәселелері 

Амангелдісіз шешілмейтін. Ең жақсысы, 

билеуші партияның кейінгі басшылары секілді 

"бекең айтысқа келгенде «түйе үстінен сирақ 

үйітпейтін». К'леңкесінен үрікпейтін. Небір 

түйткілді мәселелерді ұшын дырып жырлап 

жатқан айтыскерлерді бетінен қағып, табада 

шыжғыру ол кісінің дағдысында жоқ еді. Қайта, 

олардың асырып айтқан тұстарын тегістеп, 

тігісін жатқызып, к'шелі кісінің бейнесінде 

к'рінетін. �здерінің шығармашылық болмы-

сын терең ұғынып, арқасынан қаға білетін 

ағаға риза болған ақындар да Амангелді 

Дінұлын айтыс сайын алқалап, ардақтап, 

жыр қошеметіне б'легенін алтын қорда 

сақтаулы жазбалардан анық к'руге болады. 

Осы заманғы айтыс 'нерінің арқасы кеңіп, 

тізгіні босап, к'сіле шапқан тұсы сол деп 

батыл айтуға болады. Ақындар айтысының 

ашылуы мен жабылу салтанаттарында есіліп 

с'йлеп, ақындарға жүлдеден шүлен таратып 

тұрған А.Ермегияев елдің к'з алдында қалған 

болуы керек. Ол осы тұста Алаштың ардақты 

азаматтарының қатарына күмәнсіз қосылып 

еді.

А.Ермегияевтің неше айтысқа демеушілік 

жасап, қанша темір тұл пардың тізгінін іні-

қарындас тарына ұстатқанын анықтап айтып 

бере алмаймын. �зі секілді жағ дайы бар қанша 

азаматтың бетін айтысқа бұрып, атамұра 

'нердің қолдаушысына айналдырғанын да са-

намалап айту қиын. "йтеуір, Ерлан Атамқұлов, 

Құсайын Омаров, Серік Үмбетов, Серік 

Керейбаев, Шалбай Құлмаханов, �мірзақ 

Сәрсенов, Иманғали Тасмағамбетов секілді 

біраз қалталы адам Амангелдінің арқасында 

айтыстың қосына жегіліп, демеушіге айнал-

ды. Олардың қайсысының қай тетігін басып, 

қалай тілін тапқанын әңгіме етпей-ақ қоялық. 

Ұйымдастырушылық қабілеттің неше түрлі 

ықпал-жықпылын жетік меңгерген ағамыз 

солардың бәрін ыңғайына к'ндіруші еді. 

ҚР Діни басқармасының  Талды қорған 

' ң і р і  б о й ы н ш а  ' к і л   и м а м ы  А р д а қ 

О р а з б а е в т ы ң  « И м а н  а й н а с ы »  а т т ы 

 жастармен кездесуі болды. Жастарға қызмет 

к'рсету орталығында 'ткен шараны Алма-

ты облысының  жастар саясаты мәселелері 

басқармасы ұйымдастырған. Мұндағы 

мақсат – асыл дінімізді халқымыздың 

салт-санасымен, әдет-ғұрпымен байланыс-

тыра отырып насихаттау, азаматтардың 

дін жолындағы адасуының алдын алу, 

осы мәселелерді бүгінгі ұрпақ санасына 

жеткізіп, оларға дұрыс бағыт беру.

рамызда жүрген ардақты аға, ортамызда жүрген атанжілік азамат Амангелді Дінұлы Ермегияевтің мерей жасқа толуына орай жазбақшы 
болған осы естелікті ойластыру үстінде онымен қашан, қалай танысқанымды есіме түсірейін десем, нақты бір күн қаперіме келер емес. 
Әйтеуір, талай заманнан бері тонның ішкі бауындай жақын болғаныммен, жолымыз бір күні келіп тоғысқаны анық қой. Талай сапарларда 
бірге жүріп, талай күндер мен түндерді бірге өткізгеніміздің арқасында ма екен, мен оны жүз жылдан бері білетін сияқтымын. Ал нақтылай 
келсем, Амангелді Дінұлымен араласа бастағаныма сонша көп те болмаған екен. Өйткені ақындар айтысының жаңа кезеңін бастап кетуге бел 
буып, 1997 жылдың күз айларында Алматының бай-манаптарының табалдырығын тоздырып, демеуші іздеп жүргенімде, мен оны танымай-
тын  болатынмын. Әйтпесе, Мұхтар Құл-Мұхаммед айтысқа қол ұшын созған сол кезде арманымды айтып, алдына бара қалсам, Амангелді 
 Ермегияев та айтыстан қалыс қалмас еді ғой. Ал 2002 жылы Балқашта Ағыбай батырдың 200 жылдық мерейтойы атап өтілгенде, екі жақтан 
жанашыр болып атсалысқанымыз анық есте. Демек, жаңа мыңжылдықтың бас кезінде, мен Хасен Мұсаұлының зияткерлік клубына мүше бо-
лып, атты-тондылармен араласа бастаған кезімде, жолымыз түйіскен ғой. «Алматықұрылыс» холдингінің бірінші орынбасары болған марқұм 
Мекеш Утин бауырымыз да өнер десе елең ететін елгезек көңілімен мені іш тартып, ол кезде тасы өрге домалап тұрған құрылыс холдингіне 
мені жиі баурай беретін. А.Ермегияевтың асқаралы алпысына да қоярда-қоймай қолқалап алып барған сол Мекеш еді-ау...
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Кезінде Алматы қалалық атқару комитеті 

т'рағасының орынбасары, министр қызметінде 

болған "бекең шенді-шекпенділермен 'з тілінде 

сойлесіп, олардың буынын босатудың жолда-

рын тез тауып, иліктіре қоятын. Нәтижесінде 

қазақтың ақындар айтысы Мәскеудің т'рінде 

де ән әуелетті, Париждің қақ ортасында да 

қазақ жырын шалқытып, Еуропада елін аңсап 

жүрген қандастарымыздың к'зіне жас үйірді. 

Бұл ешқашан ұмытылмас еңбек!

Еуропаңыз не,  'зіміздің Қара ғанды 

облысындағы Шет ауданы құрылғанына 

80 жыл толуын тойлай алмай отырғанда, 

Ермегияевтің арқасында арқа-жарқа мерейтой 

жасап, ат шаптырып, балуан күрестіріп, айтыс 

'ткізіп, мәре-сәре болғанын Ақсу-Аюлыға 

Амангелдінің ақшасын дорбалап тасыған мен 

білем ғой. Ақ майдың арасында жүрегі кілкіген 

аудан әкімі Тілеубергеновтың тойдан кейін 

сол Амангелдіні ауылдан ұзатып салуға ақылы 

жетпей, жол үстін дегі шайханадан Ермеги-

яев екеу міздің бәліш жеп, арасан суын ішіп 

аттанғанымызды к'зі к'ргендер бар. 

Қарқаралыда ұлы сазгер Мәдиге қайта-

ланбас ескерткіш орнатып, ұлан-асыр той 

жасаған кім? Осы Ермегияев!

Егіндібұлақтағы ұрпағының қолында 

кемінде екі ғасыр сақталып келген, ешкімге 

к'руге бермейтін Қазыбек бидің шапанын бір 

машина беріп сатып алып, музейге тапсырған 

кім? Осы Ермегияев!

«Сарыарқа саздары» деген атпен арқа 

әндерінің бір томын кітап етіп, елге таратқан 

кім? Осы Ермегияев!

«Тәттімбет тәліміндегі күйлер» деген атпен 

шертпе күйлердің бір томын кітап етіп, елге 

таратқан кім? Осы Ермегияев!

Қасым Аманжоловтың жыр мұрасын екі 

кітап етіп бастырған кім? Осы Ермегияев!

Ақынның екі қызына ел құрметін к'рсетіп, 

Қарағандыдан екі б'лмелі пәтер сатып әперген 

кім? Осы Ермегияев!

К'зден таса болса, к'ңілден де ұмыт бо-

латыны рас. Бүгін мен санамалап айтып 

отырған осы игі шаралардың біразы Амангелді 

Дінұлының 'зінің есінде болғанымен, 

қызығын к'рген былайғы жұрт әлдеқашан 

ұмытып кетті ғой.

Тәттімбетке арналған 

т'рт кітапты баспадан 

шығарып, Құрманғазы 

атындағы консервато-

р и я д а  Т ә т т і м б е т  с ы -

ныбын аштырып, сту-

д е н т т е р г е  ш ә к і р т а қ ы 

тағайындап, әлі күнге 

сүйемелдеп келе жатқанын кім біледі? Не-

месе  айтыспен қабаттастырып, күй жары-

сын 'ткізіп, дәулескер күйшілерге темір 

тұлпар мінгізген атымтайлығын кім ескеріп 

жатыр?  Қадыр Мырзалиев,  Тұманбай 

Молдағалиев, Сәкен Иманасов секілді ұлы 

ақындар бастаған қазақ шайырларына арнап 

мүшайра 'ткізіп, әрқайсысына бір-бір ма-

шина мінгізген жомарттығын бүгін кім елеп 

жатыр. Соның бәріне дәнекер болып, басы-

қасында жүрген мен осыны енді айтпағанда, 

қашан айтамын? Осы оқиғалардың бәрінің 

тұсында мен Амангелді Дінұлымен мидай 

араласып кеткенім соншалық, оның айтысқа 

демеушілігі мен маған ағалық қамқорлығын 

шатастырып алып, оның малын 'з дәулетімдей 

к'ріп  дегендей... Қарағұм түкпіріндегі 'з 

ауылымда мешіт салғанымда, айтыс пен 

ат жарыстың жүлделерін А.Ермегияевқа 

тіктіріп, мерей тойымды сол кісі мен Құсайын 

Омаровқа тойлатып, ат мініп, шапан киіп, 

мерейім тасығанын мен де ұмыттым-ау...

Неге ұмытайын? Амангелді Дінұлының 

 атасы, мыңды айдаған бай Ермегия отыз екінші 

жылдың аштығында жер ауып келе жатып, 

Балқаш к'лінің жағасында аштан 'лген. Сол 

жерге кіші інісі Мұратбек марқұм үшеуіміз ба-

рып, дұға жасағанбыз. Келесі жылы бір т'бенің 

басына ескерткіш белгі орнатылды. Ақшатау 

мен Ақжалдың к'лге қарай құлай берісіндегі 

атамекендеріне, бабалардың ескі зираттарына 

да қада қағылып, белгі қойылды. Нарынқол, 

Кеген 'ңірінде, Албан атамекенінде туып, 

'сіп-'нді! Ұлтарақтай ұйысып отырған елдің 

к'шін к'лікті қылған к'реген азамат болды. 

Аспантаудың аруақты тұлғасына айнал-

ды. Тегінде, Амангелдінің, оның әулетінің 

атамекені сол Ақжал, Қарабұлақ аймағы, арқа 

жері. Тегін сұрасаңыз – Арғын, Қаракесек 

ішіндегі Керней табы. Жаужүрек Жарылғап 

батырдың ұрпағы. Осының бәрін тізіп 

отырған "мет Дінұлы деген шежіре қария бар. 

Амангелді мен атамекен арасындағы «байла-

нысшы» да сол. "мет аға ескінің әңгімелерін 

с'йлегенде, құлағыңды т'сеп тыңдай бергің 

келеді. Айтпақшы, Ермегияев әулетінде маған 

іштартып жүретін тағы бір аға бар, ол – Совет 

Дінұлы. Қатты с'йлейтін, қатты қимылдайтын 

Сәкеңнің бойында бабаларының қасиеттері 

сақталып қалғаны анық к'рінеді. Қанжығалы 

қарт Б'генбаймен құдалығы жарасқан 

Жарылғап батырдан осындай бір тұқым 

қалмаса қалай болар еді? Осы Амангелдіні 

оқытамын деп, жасынан бейнет астында 

болған Совет аға кісілік қалпын сақтаған, 

бітімі б'лек, кесек тұлға. Қылығы жақпаған 

кісіні бетің бар, жүзің бар демей сықпырта 

салу Сәкеңе түкке тұрмайды. Ұнатқан адамына 

иіліп к'рпе, жайылып жастық болу да қолынан 

келеді. Жетпістің желкесіне мол шықса да, 

аңшылығын тастамаған сері адам. Амангелдіге 

еріп, Қақпақ тауларына сұғына кіріп, аң қағып 

жүргенде талай рет ат үстінде сырластық. Бірге 

қарауыл қарадық. Ер-тоқым жастанып, от 

басында жылындық. Бұғының жілік майын 

шағып жедік. Биенің сүтін б'ліп іштік. �зі 

ара ұстайтын омарташы. �зін-'зі емдейтін 

емшілігі де бар. Заманның тәуір, адамның 

мейірбан кезінде Совет ағадан сәлемдемеге 

шелек-шелек бал, соғымға мал келіп тұрушы 

еді, соңғы кезде хабарсыз қалдық. 

Амангелді Дінұлын 'зім туған Қарағұмға 

екі қыс ертіп барып, аң ауладық. Бір жаз 

Ұлытауды аралаттым. Елге бара қалсам, 

ағайын-туғандарым Амангелдінің отбасының 

амандығын алдымен сұрайды. Туыс деп біледі.

Ал мен Ермегияевтардың Кеген, Жа лаңаш-

тағы мекендерінде мың рет болдым. Желілеп 

бие байлатып, саумал ішіп, аңға шықтық. 

Ана бір жылы әке-шешесінің жүз жасқа 

толған асына да барып қатыстым. Астан кейін 

Асанәлі "шімов, Балташ Тұрсынбаев, Тоқтар 

"убәкіров, Құсайын Омаров бесеуміз Қақпақ 

тауына еніп, екі күн аңшылықпен айналыстық. 

Асекең, Тоқтар үшеуміз б'лек қайттық. Жол 

үстінде Ермегияевтар туралы с'йлесіп келдік.

– Осы Амангелді әке даңқымен жүрген 

жоқ. "рі кішіпейіл, әрі іскер. Маған ұнайды, 

– деді Тоқаң. 

– Бәрі  шыққан текке байланысты. 

Осылардың арғы жағында бір қасиет бар, – 

деді Асекең.

Ермегияевтар әулетімен риясыз арала-

сып кеткенім соншама, Амангелдіні 'зімнің 

марқұм боп кеткен жалғыз ағам Жұмағалимен 

бірдей к'ріп, арсың-гүрсің с'йлеп, кейде артық 

с'зіне с'з қайтарып, дүңк ете қалатыным бар. 

Ондайда Аман аға да жасы үлкендігін есіне 

түсіріп, қыңырайып қалады. Сондай бір 

сыздауықтың жарылмаған кезі болса да Асекең 

мен Тоқаңның Ермегияевтар әулеті туралы 

жылы с'зі жаныма майдай жағып, Амангелді 

Дінұлы туралы 'леңімді жатқа оқып бердім. 

�з с'зім олқы соғып қала ма деп, соң жағына 

ұлы жыраудың: 

Жақсыдан жаман туса да,

Жаманнан жақсы туса да,

Тартпай қоймас негізге! – деген даналығын 

қосып жібердім. С'зім 'тімді болса керек, 

Тоқтар "убәкіров: 

– Сен күшті ақын екенсің ғой. Теле-

фоныңды жазып берші. Хабарласып тұрайық, 

– деп қолқа салды. 

Мәселе менің ақындығымда емес. Мәселе 

'зекжарды с'зімді сыртқа шығаруға се-

беп болған Амангелді Дінұлының кісілік 

қасиетінде. 

Мен Амангелді  Дінұлының құры лыс 

саласындағы еңбек шежіресін тізбелеп бере 

алмаймын. Толып жатқан құрметті атағы бар, 

академик дәрежесі бар 'ндірістің ірі командирі 

қарапайым құрылыс шеберінен бастап күрделі 

холдингтің басшысына дейін к'терілгенде, 

бүкіл білімі мен тәжірибесін Алматыға 

арнағаны анық. Қаланың т'рт түпкірінде, тіпті 

т'ңіректегі аудандарда бірге сапарлап жүргенде, 

мынау менің қолтаңбам қалған ғимарат еді деп 

талай нысандарды к'рсетті. Ал құрылысшылар 

мен шаруашылық басшыларының ауқымды 

басқосуларында Амангелді Дінұлымен 'зге 

азаматтардың қалай с'йлесетінін, оны қалай 

сыйлап-құрметтейтінін к'зіміз к'ріп жүр. 

Қажетті жерінде кесіп айтатын туралығы да 

оның осындай абырой табуына тиянақ болған 

шығар. Ұлттық дәстүрлерге, тіл мен салтқа 

беріктігі айтысқа, ән мен күйге жетелеп алып 

келсе, онда да тектен келген заңдылық бар. 

Жетпіс бестің биігіне енді ілініп, ұлттың 

қамын жейтін ұлық тұлға лардың қатарына 

қосылған Амангелді Дінұлы Ермегияев секілді 

ардақты ағаның қолына су құюға жараған 

інілердің алды да, арты да біз емеспіз. Соған 

шүкіршілік етеміз.

Амангелді Дінұлының Мәди деген бір 

немересі Америкада тууы себепті сол елдің 

азаматтығын иеленіп, АҚШ-тың әскери акаде-

миясында тыңдаушы болып жүр. Қазақшаға да 

жетік, орнықты, кісі болайын деп жүрген бала. 

Жаужүрек Жарылғап батырдың бір ш'пшегі 

мұхиттың арғы бетінде тәрбие алып, егемен 

елдің ертеңіне тұтқа болғанын к'рсем деп 

армандайтын ата Амангелдінің бүкіл әулетінің 

ғұмыр шежіресінде тәуелсіз Қазақстанның 

бүгінгі 'мір шындығы бейнеленіп тұр.

Жүрсін ЕРМАН,
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

Ардақ Нүсіпханұлының айтуынша, 

адамға білім екі жолмен келеді. Оның 

бірі оқумен болса, екіншісі тоқумен, 

яғни қателесіп барып 'мірден сабақ алу 

арқылы немесе үлкендердің кеңесіне 

қатысу арқылы. �кіл имам әңгіме бары-

сында жастарға мамандықты дұрыс игеру 

керектігін түсіндірді.

«Біздің жастар к'біне атақ қуу үшін оқи 

бергенді жақсы к'реді. Меніңше, ол дұрыс 

емес. Университетті тамамдадың ба, 'з 

салаң бойынша екі, үш жыл қызмет қыл. 

Одан кейін магистратураңды оқы. Неге? 

Себебі сен тәжірибе жинау арқылы әрі 

қарай нені оқу керектігін білесің. Қай сала 

тиімді, соны меңгересің. Мүмкін сенің 

оқып барған білімің қоғамда сұранысы 

жоқ болуы ықтимал. Сіз барып кітаптың 

тілімен с'йлейсіз, ал қарапайым адамдар 

оны түсінбейді ғой. Иә, к'п оқығандықтан 

сіздің сатыңыз жоғары, бірақ т'менге түсе 

білу керек» деген А.Оразбаев тәжірибеге 

к'п мән беру қажеттілігіне тоқталды.

Сондай-ақ  имам ата-анамен дұрыс 

қатынаста болуды, үлкенге құрмет, кішіге 

қалай ізет к'рсету жағын бірнеше мы-

салдармен айтып берді. �з кезегінде 

қоршаған ортаға күтіммен қарау керектігін 

де жастардың санасына сіңірді.

« И м а н н ы ң  е ң  ү л к е н  д ә р е ж е с і 

–  Алладан басқа тәңір жоқ екендігін 

жүрекке бекіту болса, т'менгі дәрежесі – 

жолда жатқан кедергі затты алып тастау. 

Жүрген жерімізді ластамай, керсінше, 

жерде жатқан қоқысты жинап, 'згелерге 

үлгі к'рсетуіміз керек. Қазақ «Құдайдан 

қорықпағаннан қорық» деп бекер 

айтпаған ғой. Құдайын танымаған адам-

нан к'п нәрсені күтуге болады. Алланың 

99 к'ркем есімі бар екендігін білеміз. Егер, 

соның ішіндегі бір ғана «Бақылаушы» 

деген сипатына адамдар амал қылатын 

болғанда, жер бетінде тәртіп орнайтын 

еді» дейді 'кіл имам.

Кездесу соңында құрметті  мейман 

жастарға уақытты тиімді пайдалану 

керектігін к'терді. Имамның  айтуынша, 

бүгінде адамдар к'п уақытын теле-

фонмен 'ткізеді. "леуметтік желіде 

біреудің суретіне қарап, жазған постта-

рын талқылап, бас қатырып жататыны 

ақиқат. Шындап келгенде, оның барлығы 

адам 'міріне қажетсіз. Осы жайттарды 

тілге тиек еткен имам жастарды пайдалы 

дүниемен айналысуға шақырды.

«Адам үнемі даму үстінде болуы  керек. 

Сіздің бір күніңізбен екінші күніңіз 

ұқсамауы тиіс. Бір жасаған дүниеңіз 

кешегіден артығырақ болып тұрса, 

нұр үстіне нұр болады емес пе?» деді 

А.Оразбаев жастарға қаратып айтқан 

с'зінде. Кездесу соңында жастар имамға 

түрлі сауалдарын жолдап, рухани азық 

алып тарқасты. Айта кетейік, облыстық 

жастар саясаты мәселелері басқармасы 

мен ҚР Діни басқармасының Талдықорған 

'ңірі бойынша 'кілдігі арасында екіжақты 

меморандумға қол қойылған болатын. 

Соның аясында тұрақты түрде айына бір 

рет жастармен тәрбие т'ңірегінде осындай 

кездесулер 'ткізіліп келеді.

Данияр ЖАРЫЛҚАСЫНҰЛЫ 

Алматы облысы

Бәрімізге белгілі Ұлы даламызда тарихи орындар жеткілікті. 
Oсіресе Ұлы Жібек жолының орны ерекше. Осы әйгілі жол 
қазақ елінің топырағын басып �ткені к�зіқарақты жұртқа 
аян. Сауда керуендері қандай елді мекендерді қамтып, оның 
тұрғындардың әл-ауқатын жақсартуда қандай әсері болғанын 
білу де үлкен міндет. 

Керуен жолы қай уақытта басталғанына бір дәлел – Бектемір 

сопы кесенесі. Бұл кісі 1710-1790 жылдары 'мір сүріп, 1730-1790 

жылдары Ұлы Жібек жолының бойында керуен басы болған 

тұлға. Кесене Қорғалжын табиғи қорының аумағында орын теп-

кен. Егінді к'л аудан орталығынан 22 шақырым жерде. Басына 

белгі қойылған.

Бектемір сопы Ұлытаудың Басқамыр қаласындағы мыс 

қорытатын пештерден алтын, күміс, т.б. заттарды Қытай, Үнді, 

Иранға апарып, бағалы бұйымдарға (жібек мата, құнды әшекейлі 

заттар) айырбастаған. Содан қайтадан Оңтүстік арқылы 

Басқамырға соғып, әрі қарай Атбасар, Бурабай, Қызылжар 

арқылы Ресей қалаларына дейін барып, бағалы аң терілерін 

алып қайтқан. Соғыс жүріп жатса да сауда керуендерін сақтап, 

межелі жеріне барып отырған. Бірнеше тіл білгенге ұқсайды. 

Жүрген жерінде абыройлы да болған. Оны Бектемір сопы-әулие 

деп Ақмола т'ңірегіндегі халық ерекше құрметтеген.

Сауда жасауға ең басты себеп болған Басқамыр тарихта 

VII ғасырдан бастап бар қала. Онда 'ндірілген мыс, алтын, 

күміс, т.б. бағалы 'німдер сауда жүргізуге себепкер болған. Бұл 

қаланың орны мемлекеттік мәдени-табиғи қорық аумағында 

мемлекеттік қорықта орын тепкен бұл ескерткіш белгілер 

еліміздің Мәдениет және спорт министрлігіне қарайтынын 

ескерсек, осы Жібек жолының бойымен неге туризмді 

дамытпасқа?!

Министрлік Ұлытау ауданында жылда этно-ауыл мәдениетін 

к'рсетеміз деп миллиондаған қаржыны далада тойлап қайтуға 

жұмсағанша, 'здерінің меншігіндегі тарихи орындарды 

халықаралық туризм саласын дамытуға неге к'ңіл б'лмейді? 

Егер осылай болғанда туризм 'тетін жерлер дұрыс дайындалып, 

халықаралық талап деңгейінде к'ркейер еді. Осы мәселе барша-

мызды ойландырады. 

Серік ТІЛЕУБАЕВ,
Ұлытау ауданының құрметті азаматы, 

ҚР Мәдениет қайраткері,
Құрмет орденінің иегері
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Қыран құстың зары

I

Жағыңа Жаппар Ие жыр берсе егер,

Жалғанда не бар, сірә, тілден шебер!?

Бесігі адамзаттың – арда Алтайда,

Жырла ақын, туғандығың шын болса егер!

Жырла ақын, бойға шабыт күшпен қонбас,

Ол қонса – сенен ешкім үстем болмас!

Бабаңның жырла жанын, жерде – жылқы,

Аспанда – самғап ұшқан құспен жолдас.

Хас сақтың заты 'згеден 'ктем дейді,

Қазақ боп аты бізге жеткен дейді...

Біреуі – аспан, біреуі – жерде к'шіп,

Ақ қаздан қазақ болып кеткен дейді...

Білмеймін, басқа шығар ішкі айырмам,

Аңыз к'п бұл 'лкеден тыс жайылған.

Білерім – бабам алғаш ат үстінде,

Алтайдың аспанынан құс қайырған.

Далаңда құс жолындай жосып 'ткен,

Із жатыр тарихтың к'ші жеткен.

Бірі – жер, ал біреуі – к'к серісі,

Самғатып үш мың қыран Жошы да 'ткен.

Сауық па, салтанат па, білді нені?

Айта алман, құс қайырып ілді нені?..

Тамырын ұстап ұлы даласының,

Сырқатын емдей ме екен, кім біледі?

Нұрындай аспандағы жарық айдың,

Құс тілін білген елдің жаны да – айдын.

Қалқыпты к'к жүзінде бес жүз бүркіт,

Баптаған құсбегілері Абылайдың.

Ғұрып па, заң ба солай орнаған бұл?

Қызық па, жан құмарын алдаған бір?

"йтеуір, нағыз ерге саналмапты,

Қолына бір қаршыға қонбаған ұл.

Не дерміз?.. 

Таңдай жұқа тамсанарға,

Ол кезді жырлап ақын тауыса алар ма?

Одан да тымақты ки, мін атыңа,

Шығайын 'зім ертіп қансонарға!

II

Кешкілік қызыл арай бояп қырды-ай!..

Ақиық алтау іліп, тоят қылмай.

�теді ә, қанша қазақ дүниеден,

Қысында 'р Алтайдың саят құрмай.

Кешкіл бас, бұлан санды, бұжыр тұяқ,

Қара тіл, қылыш қанат, алма қияқ.

Емшекті екі езуі, күйсіз қыран,

Емес ол жадағай к'з, жарғақ аяқ.

Аузы үлкен, жұтқыншақ кең, т'сі шалқақ,

Т'гілген балақ жүні, бұты талтақ.

Қайыңның тошынындай қос топшысы,

Жыланк'з, биік қабақ, т'бе – жалпақ. 

Шып-ширақ, шымыр тұлға күйкіленбей,

Қағылез, қараған к'з сүйсінердей.

Тұғырға отырғанда екі шалғы,

Айқасар бір-бірімен бір сүйемдей.

Сығымның түбі – шымыр, ұшы – сида,

Тастары түйме сынды күміс құйма.

Сарғайған жездей емес жембасары,

Сексеуіл бұтағындай к'кшіл бұйра.

Тұмсықтың шұғыл имек, тар иіні,

Шегедей шеңгелінде қан ұйыды.

Құлтабан, тегеуріні қысқа, жуан,

Кәдімгі қарт Алтайдың ақиығы.

Түскенде қырбақ қардың ұшқындары,

Қылпылдап келіп тұрар құстың бабы.

Шығады салбурынға саятшылар,

Сарылтқан әрең атып қыстың таңы.

Ұларбек НҰРҒАЛЫМҰЛЫ 

Түлкінің таңда жортқан ізі жеткен,

Жүрегі бір жотаның дүрсілдейді.

Жотаның таяғанда етегіне,

Айналып із кесуші 'теді де.

Арыға 'тіп шыққан іздің жоғын, 

Білдірді ат үстінен к'теріле.

Ендеше, Құдайының бергені де,

Жотаға қос бүркітші 'рледі де,

Қағушы қамшысымен тоқым қақты,

Т'беге енді жете бергенінде.

Шыққандай қар астынан қан атылып,

Қып-қызыл қашты түлкі аласұрып.

Үстінде аппақ қардың 'рттей лаулап,

Барады кең жазықты сара тіліп.

Кенеттен тамырына қан жүгіріп,

Далалық басталды бір лаңды бүлік.

Шерінен шегетұяқ бір шықсын деп,

Айғай сап томағасын алды жұлып.

Жазбайды-ау, жарықтығың қалыбынан,

Иә, сәт! 

Салалы аяқ салымынан.

Созылған сом білекті солқ еткізіп,

Аспанға к'терілді кәрі қыран.

 К'к те айғай, «айт, ұйттаған» жер де айғай:

– Ілініп бұдырмаққа кетті-ау, пай-пай!

– Қашпай ма, былай тұрсаң түлкі былай.

– Осыны бекер ерттік, қырсығын-ай!.

– Мал ма екен, қайыратын түлкі саған?

– Мынаның беттен алып қырсығуы-ай!..

Айығып ақшаңқан боз ала тұман,

Айырылып құс келеді тағатынан.

Қыжылы қыран ғой бұл қыр астынан,

Гүрілдеп дауыс жетер қанатынан.

Аспаса сасқан түлкі белесінен,

Болғаны оңай олжа ол осымен.

Шүйіліп шырқау к'ктен бүркіт т'мен, 

Құйылды сорғалап кеп т'бесінен.

Біздің ауламызға жақын Сәндібектің отбасы тұрды. Әйелі Рысты екеуі екі ұл, екі қыз тәрбиелеп, ұлдың 
үлкені шаңырақ көтеріп бөлек кеткен. Сәндібек кісі баласымен сөйлеспейтін, ауылдың той-томалағына, 
өлім- жітіміне жақындамайтын томаға-тұйық кісі болатын. Ал әйелі, керісінше, бір күнде ауыл-
аймақты аралап, салдырлап сөйлеп, саңқылдай күліп жүретін аяғы жылдам әйел еді. Атам оған «соңғы 
хабар» деп ат қойып алған. Барған үйінде не болып жатқанын, келесі үйге міндетті түрде жеткізеді. 
Сол «мәртебелі» өсегінің арқасында сол үйдің бәйбішесімен терлеп шай ішіп, тәбеті тартқан асын жеп 
қайтады. Егер жамандаған адамы үй иелерінің көңіліне жақса, солардың киюге жарамаса да тастауға 
қимай отырған киім-кешегін қолтықтап кетеді. Мен ол кезде бала едім. 

КИЕ
Е

с білгелі к'ріп, таныған алғашқы к'р-

шім. Біздің үйге жиі келеді. Д'п ас 

ішетін мезгілде келетінін бәріміз біліп 

алғанбыз. Ешкім де үйде оған қабақ шытпайды. Ол 

кезде ауылдың қадір-қасиеті, бірлігі де сол еді ғой. 

Есіктеріне құлып салынбай, қойлары қораласып, 

қазандары араласып жүре беретін. Кедейлік деген 

ұғым жоқтың қасы. Жоқ кісінің үйінде бір сиыры, 

екі-үш қойы, есігінің алдында егіндік жері болады. 

Бірақ осы Сәндібектердің отбасы тақыр кедей 

еді. Қабырғасы құлауға сәл тұрған құжырасы бар, 

 ауласында кішкене ас сарайы бар. Үйдің жан-жағы 

қоршалмаған. Ол үйге кіріп-шығып жатқан кісі 

к'рмейсің. Кіруді де ауыл адамдары ар санай-

тын болуы керек. Менің сол үйдің ішін к'руге 

аңсарым ауа берді. Сүт сұрай баратын, хал сұрай 

кіретін үй емес... Менен екі жас үлкен Айгүлмен 

араласудың жолын қарастырдым. �зі сабаққа да 

сирек баратын, үйінен де шықпайтын тұйықтау 

қыз. Ол кезде ауыл шетінен су таситынбыз. Суға 

МӨЛТЕК СЫР

Екпіні тұлымырдың жанын жай қып,

Ілер деп тұрған сәтте енді қайтып.

Түлкіден қайырыла тік шапшыған,

Жалтарып қайқаң етіп шықты тайқып.

«Апыр-ау, келмеген бе бір күй бабы»,

Дегенше қайта айналып ылдилады. 

Қомдап ап қос топшыны шоқпардай боп,

Тұйғынша тік шаншылып құлдилады. 

Қарт түгіл бұл шаншылу балаға әйгі,

Ашуы аң ұстамай тарамайды.

Алдында түлкі түгіл қасқыр тұрсын,

Шапши ма, арсылдай ма, қарамайды!

Секілді мына аспанға жалғыз ие,

Қыранға басын исін паң дүние.

Ой, дүние-ай, ойран бар ма одан 'ткен,

Келгенде жез еңіреу зар күйіне!

Бұл күйге мүмкін емес жан шыдауы,

Қалатын қаншеңгелде қарпығаны.

Талайын таңнан іліп тік к'теріп,

Қапталға барып басқан қарсыдағы.

Тағы бір сондай шақтың туғаны анық,

Дүние-ай, бір-ақ сәтің – бір қаралық.

Түлкіден қаймығу жоқ қарсы ұмтылған,

Тұмсықтан тұмшалады тура барып.

Ұлпадай бұрқ еткізіп қарды құшқан,

Тегеурін шырқыратып жанды қысқан.

Жұмарлап, бүре сығып, бүктеп басып 

Салды әкеп бір аяқты 'кпе тұстан.

Жан-жақтан шапты аңшылар аптығысып,

Тегеурін темірдейін жатты қысып.

Лып етіп түсті атынан қарт құсбегі,

Сыпырылып қала берді қасқыр ішік.

«Кәрім-ай, тарланым-ай, баршыным-ай,

Шарықтап, самғауың-ай, қалқуың-ай.

К'ңілімді қалдырмаған жолдасым-ай,

Қанатты құс біткеннен артығым-ай».

Босатпай аштық, соғыс құрығынан,

Қан кешті қаншама ерлер жұлығынан.

Ес кетіп, еркіндік жоқ, ел сандалды,

Қазақтың қыран кетті тұғырынан.

«Жер куә, аспандағы ай да куә»,

Дейді жұрт аңыз қосып айғағына.

Қабірге қарт құсбегі жерленген күн,

Ақиық қонақтапты сайғағына...

IV

Желтоқсан!

Талқандалып тас бұғаулар,

Шынжырды бырт-бырт үзіп жас қырандар.

Еркіндік елшісіндей кетті аспанға,

Ұлтының рухы самғап асты заңғар!

К'рсе де жүз кесапат, мың кеселді,

Ешкімге бермеді елім бұл мекенді.

Қазақтың азат күнге қолы жетіп,

Аспанға алқара к'к ту к'терді!

Беу, қазақ жас ұрпағы, бағы батпан! 

Бұл сенің енді батпас таңың атқан!

Қыранның шаңқылдаған үні естілді,

Қазағым қайта тіккен шаңырақтан!

Тасытып бойындағы бұла күшті,

К'здеген отты жанар тым алысты.

Туымен аспан түстес күн арқалап,

Қазақтың аспанында қыран ұшты!

Шанақтан күйі тасып домбырамның,

Уа, қазақ! Мен қуандым, сен қуандың!

Сұлтаның томағасын сыпырды алғаш,

Қанатын сүйіп тұрып сол қыранның.

Сол қыран!

Содан кейін қайда ұшпады!?

Қалықтап ғарыш жайлап, ай қыстады.

К'реді аспанынан сол қыранды,

Жердегі жүрген қазақ қай тұстағы.

Сол қыран!

Еркіндікті қанша ұқтырды!

Десімді талай жұрттан артық қылды.

"лемдік додада алғаш жас Бекзаттың,

Жарқырап т'бесінде қалқып тұрды!

Сол қыран!

Еске салып кешегімді,

Жатқандай алып беріп есемізді.

Алдына адамзатты тік тұрғызып,

Аспанға қаншама рет к'терілді!

Менің де сол қырандай серпілді үнім,

Ағылды асау толқын ж'ңкіп жырым.

Самғады сан тарапқа дамыл таппай,

"йгілеп қазағымның еркіндігін!

Аңсаған азаттықтың құсын к'ктен,

Баба арман, қуатты еді күшің неткен!

Сол қыран сол баяғы ақиық па,

Шыққанда туым к'кке ұшып жеткен!?

Жалғанбай тар заманда үмітке арман,

Асаудай кетті арыстар құрықталған.

Сол қыран рухындай сол ерлердің?

Самғап кеп к'к аспанда тұрып қалған.

Сол қыран еске салып қайдағымды-ай,

Тұр қалқып аспанымда айбарымдай.

Кеудесін жарып шыққан Алашымның

Іштегі арманының айғағындай.

Не керек!

Қыраныңа ілгіз бәрін,

Бағындыр жер-жаһанның шың-құздарын.

«Қанатың талмасын» деп бата берер,

Қыранға балап қазақ ұл-қыздарын!

Ж'нің жоқ енді ешкімнен бұқпалайтын,

Қыран ол – басқаларға ұқсамайтын:

Жердегі жалғыз ғана жаратылыс,

Жасқанбай күн к'зіне тік қарайтын!

Тәуелсіз тұғырымда Тұранда азат,

Туыма к'з суарып тұрам ғажап.

Ендеше, еркіндіктің аспанында,

Самғай бер мәңгілікке қыран – қазақ!

(поэма)
Құс отыр құмарына әлі қанбай,

Марқайып мақтау бар деп тағы қандай.

Жем жұлып, иығына иесінің,

Тұмсығын сүртіп алды жанығандай.

Жүргендей күлкі жүзіп күллі аңғарда,

Ырситып түлкі сойып тұрған жанға.

Жамылып ақ к'рпесін керілгенде,

Алтайдан сұлу не бар бұл жалғанда?!.

Арпалыс, айғай да жоқ алдындағы,

Жадырап сала берген жанның бәрі.

Түлкі емес, қолға ұсталмас бір аңсары,

Секілді ақиыққа алдырғаны.

Ғұмыр-ау бір ғанибет бұл да сірә,

Жетеді осы қызық бір басына. 

Олжаны қарт құсбегі 

кемпірі 'лген,

Байлады жетпістегі құрдасына.

Бұйырса ақиығы алар деген,

Бір емін жарым к'ңіл табар деген.

Сол шығар ебін тапса, ер қайғысы

Қыранның қияғында қалар деген.

Бір сәтте-ақ түгелденген т'ңірегі,

Бұл сірә неткен ғажап 'мір еді!?.

Түлкі емес сыйлағаны құрдасының,

Жер-к'ктен табылмайтын к'ңіл емі. 

Құсты ұстап аспандағы тілін тауып,

Ілдіріп жердегі аңды ізін шалып.

Сонарда тымақ сыйлап бір-біріне,

�тетін к'ңіл жалғап неткен халық!

III

�рнектеп 'тпелі 'мір ғапылдығын,

Жалғасын ары қарай ақын жырын.

Алтайдың т'сіндегі сол қансонар,

�ткен жай бұдан тура ғасыр бұрын.

Шыңғыртып қылдан салған бұрау санды,

Қазақтың басын ауыр мұнар шалды.

Опырып омыртқасын жіберердей,

Ойраны отарлықтың лаң салды.

К'бейіп паралы би, қарғылы бек,

Қарғадай жұрт басына саңғыды кеп.

Қазақы салттың бәрін санап тұрып,

Сынады «ескіліктің қалдығы» деп.

От тастап т'бесінен әр ұяның,

Осы ма лайланғаны дарияның?

«Шығатын қансонарға күн кетті» деп,

Жармасты бүркітіне қарияның.

«Керек пе, қорадағы малымды ал» деп,

«Мал түгіл, бойымдағы барымда ал» деп.

Құсбегі қарсы ұмтылды жандайшапқа,

«Алғанша бүркітімді жанымды ал» деп.

Тұрғандай жалғыз билеп замананы,

Сызданды жаңа шыққан «заң адамы».

Қатулы қаруланған қанішерлер,

Қауқарсыз қарсылыққа қарамады...

Тұтқындап бас к'терер тамам ерді,

Үрейден үйшік жасап қамады елді.

Ап кетті қапқа салып хас қыранды,

Қан қақсап қарт құсбегі қала берді.

Дүние, ұйтқып соққан құйын желдей,

Үкімі жеткен жанды үйіргендей.

Тіршілік айналады шыр к'белек,

Күштінің қолындағы диірмендей.

Қолдағы құс кеткен соң зар жылатып,

Білмейді күн шыққанын, таңның атып.

Құсбегі құсаланып т'сегінде,

Тұрмастай ш'ке түсіп қалды жатып.

Ешнәрсе тыңдамады, келсін кімі,

Жерде еш қызық жоқтай желпір мұны.

Ол үшін қолдан ұшып самғаған құс,

Жанының к'кті кезген – еркіндігі. 

Кетті алып еркіндігін, жалмауыздай,

Тірлікте мән-мағына бар ма мұндай?

Қарияның мүмкін сол құс созса қолын,

Буырыл бұлттан асқан арманындай...

Бұл с'зге күдік, күмән үстемеңіз,

Қиял да, оны жай бір түс демеңіз.

Сүйетін еркіндікті, кең даланы,

Қазақтың жаны ежелден құспен егіз.

Күні-түн құсы кетпей зердесінен,

Қарт ұзақ хабар күтті келмесінен.

Аспанға қарап жатып алқара к'к,

Кетті ұшып қыран жаны кеудесінен.

Басына бозқараған құрып сәнді,

Шыңылтыр аяз келіп шырышталды.

Шашады ат тұяғы жалтылдатып,

Шағылған күн к'зіне күміс қарды.

Қан тілеп қанжығасы салақтаған,

Қағушы, із кесуші к'п атты адам.

Саусылдап тау қолтығын тінтіп келед,

К'теріп 'ңшең қыран жалақтаған.

Жеткізбей түлкібұлаң алдап әлек,

Шиырға шатысады із қар к'белеп.

Ширатып аңшы ойын, қыран бойын,

Суық жел сумаңдайды тау жебелеп.

Қандык'з аяқбауын жұлқып жейді,

Тамағы іш жарғыштың бүлкілдейді.

Айгүл шықпайды, үлкен ағасы барады. Бір күні 

су таситын арбамның д'ңгелегі сықырлайтынын 

сылтауратып Сәндібек ағаға ж'ндеп беруін 

'тіндім. Үйден Айгүл де шыға келді. Сәлемдесіп, 

к'рінбейтінін айтып, әйтеуір ұсақ-түйекті с'з 

еттік. Беті мен мұрнының ұшына қалың сепкіл 

түскен, ақ сары қыз екен. Ол да с'йлескісі келген 

ыңғай танытты. Үйіне кіріп, ауызғы б'лмеден 

су ұсынды. Айналама ұрыншақтана к'з тастап 

қоям. Үйдің үш б'лмесіне де еден т'селмеген. 

Қара жерге су себілгені байқалады. Шілденің 

ыстығында үй іші қоңыр салқын болсын десе ке-

рек. �збектің жолақ түскен жұқа алашасы екі түпкі 

б'лмеге жайылыпты. Пештің оң жақ қапталында 

қағазға оралған нан, шыны ыдыста сүттен басқа 

ас жоқ. Терезе сарғайған газетпен тұмшаланған. 

Түпкі б'лменің бұрышында құжынаған қағаз, 

к'бісінің мұқабасы жоқ кітаптар. Кереует, үстел 

байқалмайды. Ауызғы есіктен бастап қарама-

қарсы орналасқан шағын б'лмелердің жарты-

лай жайы анық байқалып тұр. Мынандай ауыр 

к'ріністен к'ңілім тас-талқан болып далаға 

шықтым... 

Ештеңеден хабары жоқ, 'з-'зіне бек сенімді 

алып күн ғана аспанда алтынданып тұр. Анандай 

жүз метрдей жерде біздің үйдің ауласында атам 

жылқысын суғарып, су ішуге тізіліп келе жатқан 

қойларын санайды. "жем к'зін к'легейлеп 

'рістен келе жатқан малдарға қарап сұқ саусағын 

ербеңдетеді. Сезем, сол жануарларды біртүрлі 

маңғаздықпен жақсы к'ріп тұр. Ас пісіретін 

ошақтың түтіні де будақтайды... Малды қораға 

жайғастырып, олардың әрқайсысына ас ш'бін 

беріп, т'рге жайғасатын атама ас дайындалып 

жатқан болуы керек. Етсіз асы, сүтсіз шайы бат-

пайтын бұл кісінің бабы б'лек қой... «Арбаңды 

майлап бердім, енді зымырайды» деген Сәндібек 

к'кенің с'зінен ойымды жиып алдым. Айгүлмен 

қоштаспастан жымы білінбей қалған арбамды 

сүйретіп үйге келдім де, пләгімді салып суға 

кеттім. Жол бойы ойлар жаныммен жағаласып 

келеді. Рысты апайды да, Сәндібек к'кені де, 

Айгүлді де, оның есі кіресілі-шығасылы деп ел ай-

татын әпкесін де жақсы к'ріп келем. «Қанатымен 

тамақ тасып жүретін қарлығаш екен ғой Рысты 

апай... Неге бұл үйді кедейлік иектеп алған? 

Ауыл болып, алақандай сол үйге береке кіргізіп 

бере алмағаны ма?» деймін. Уақыт 'те берді. Сол 

құжыра, сол аула... Шаңырақ к'терген ағасы тым 

алыста біреудің малын бағып жүр екен. �здері де 

к'рмегелі к'п болған. «Жарқынбек, келсе бәрін 

д'ңгелетеді ғой, әкесінің керегін де әкелер...» 

деп Рысты айтқалы жылдар 'ткен. Одан кейінгі 

ұлы қалада жүк тасиды. Содан кейінгісі екі қыз. 

Айгүлдің әпкесі 'зімен-'зі с'йлеп жүретін есінде 

кемістігі бар жан болып шықты. Жиырмадан аса 

жынданып 'лді. Оған қайғырған жан болмады. 

Бір молда, екі-үш к'рші жиылып бір-ақ күнде 

жерлеп келген.

...Бірде мынандай оқиға болды. Менен 

бір жас үлкен ағам ойын баласы жасында 'зі 

құралыптастарымен суға шомылып жүріп, ауыл 

сыртына шығып кетеді. Ымырт үйіріле бір 

топ бала ауылға таяп қалғанда жидесі т'гілген 

мәуелі талды к'реді. Жиде, жеміс ағашын ар-

найы баппен 'сірмесе біздің жақта жапырақ 

жаюы екіталай. Балалар қуанып тал басына 

'рмелеп, жидесін жеп, армансыз тояттайды. 

Қайтып келер жолда соңдарынан үлкен ақсақал 

қолына талдың бұтағын ұстап алып бұларды 

қуып келеді екен. Бәрі тым-тырақай қашып 

үйлеріне сүрініп қабынып жетеді, әйтеуір. Сол 

түні ағам сандырақтап шықты. «Жай, шаршаған 

ғой...» деп әжем кесеге салқын су құйып бетіне 

бүркіп қояды. Екінші күні тіпті күрделеніп кетті. 

Киіз үйдің т'бесіне шығып, 'зінен-'зі күліп 

бәрімізді алаңдата бастады. �зімен бірге жүрген 

екі баланың күйі де осыған ұқсас болып шықты. 

Содан пәлен жерде емші бар екен дегенді естіп, 

үш ана үш ұлын жетектеп сонда кетті. Емшінің 

емі сеп болып, олар бұрынғы балалар болып қайта 

оралды. Айтуларынша, сол қашқаннан кейінгі 

сәт естерінде жоқ. "жем мен атам бұл жәйтті 

естіп үнсіз ғана күрсінді. «Сәндібектің әкесінің 

сол жерде бағы болған. Сәндібек жал ғыз ұл еді 

атадан. Сол баққа ие бола алмады. "кесі молда, 

емші кісі еді. �лгенде осы баққа жерлеңдер деген 

аманатын орындадық қой. Сол бақтың жазда 

жұрт рақатын к'рді, қыста отындыққы қырқып 

алды. Ол жердің бабын Сәндібек те келістірмеді. 

Ішуін ішті ғой бұл жарықтық та...  Ақыры әкесінің 

'зі жатқан жердегі екі тал ғана қалған... «Мына 

жүгірмектердің оған қайдан тап болып жүргенін» 

деп атам үстел үстіндегі нан қиқымын алақанымен 

сыпыра бастап: «Сәндібекке береке қонбағаны да 

сол ғой» деді... 

Жердің де, с'здің де, судың да киесі бар деген 

рас-ау... "йтпесе түнде құдықтан су аларда «Су 

иесі Сүлеймен су алуға рұқсат бер!» деп сұранар 

ма едік? «С'здің киесі ұрады» дегенді де естігенім 

бар. «�з босағаңның да киесі болады» дейтін. Ол 

туралы аңыз-әпсаналар да бар ғой...

Рысты үйге келгіштеуін доғар ған жоқ. Бәрі 

бәз-баяғыша... Бір күні Сәндібек 'кпе ауруы-

нан 'з боса ға сында жатып 'лді. Рысты да 

жолдасы жырақтағасын үйінен шықпай, сирек 

қана к'рініп жүрді. Лезде қартайып, ш'гіп 

кеткен әйел жыл ұзамай, ауырмай-сырқамай 

аттанып кетті. Атам Құранын оқып, біреуі 

 нанын, біреуі шайын әкеліп к'ңіл қопсытып 

шығарып салғандай болды. Айгүл қалаға кет-

кеннен оралмады. О, бастан іргесін аулақ салған 

алыс жамағайындары оны тұрмысқа шыққан, 

үбірлі-шүбірлі екен деп сұрағандарға жауап 

беретін. Рысты жетім 'скен соң оның туысын, 

тегін ешкім білмеді, білсе де ел есінде қалмады. 

Бүгінде құжырадай үйдің т'рт қабырғасы 

да құлап әр жерде т'мпешіктер ғана қалған. 

Есігін жан адамға ашпайтын ауылда «бай 

Мәкен» болып аталып кеткен к'ршісі ауласын 

кеңейтіп біраз жерлерін иеленіп алыпты. Кешегі 

жанұшырып, жанталасып үй-үйдің босағасын 

аралап табаны талмайтын Рысты да бұл ауыл-

да болмаған секілді... К'леңкеде ағаш жонып, 

әлденеге шұқшиып отыратын Сәндібекті де 

ешкім еске алмайды. Ұлдары да сол кеткеннен 

шаңыраққа оралмаған. Тірісін, 'лісін іздейтін 

ағайынның ақылы, жақынның мейірімі оян-

бады. "лдебіреулер әкесіне ас беріп, әулетімен 

құран бағыштап жатқанда бұл шаңырақтың 

аттары аталмасы анық. К'з алдымда уақытқа 

жұтылған тағдырлар, жердің бетінде желпініп 

'мір сүре алмаған пенде елестейді. Бәлкім бақыт 

дегеннің 'лшеуі болмайтын шығар. "ркім 'з 

сана-сезіміндегі бақытпен, 'зін қуанта алатын 

жүрек ішіндегі рақатпен де 'мір сүруі мүмкін 

ғой... 

Динара МOЛІК
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А Л Т Ы Н  К Ө М Б Е

Алдымда 1996 жылы «Жалын» баспасынан жарық көрген, құны мен құпиясын, сыры мен сиқырын 
ішіне бүгіп: «менен ұрпақ қалмаса да, күндердің күнінде мені әлемге әйгілейтін «Шипагерлік бая-
ным» артымда қалмақ, бұл – соңғылықтар қадірін біліп ұстана білсе – қанғысыз бұлақ, қадірін білмесе 
– отбасы аяқпен тозатын тулақ» деп, жауар күн алдындағы қабағы түксиген сұр бұлтша сұрланып 
Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының «Шипагерлік баян» атты кітабы жатыр. 
Анығында бес ғасыр бойы атадан балаға мирас болып, бір әулетте жеті рет қағаздан қағазға көшіріліп, 
өте құпия сақталып келген таңғажайып еңбектің қазақ жұртымен қауышуы 1992 жылы ҚХР-ға 
қарасты Іле Қазақ автономиялы облысында болған еді. Міне, содан бері 27 жыл  өте шығыпты. Бір 
қарағанда бұл аз да, көп те емес. Десек те, туынды жөнінде әттеген-айы мен бәрекелдісі қатар өрілген 
ойларыммен бөліскенді жөн көрдім. Әуелі әңгімені «бәрекелдіден» бастағаным жөн болар. 

Кітап Қытайда жарық к'рген күннен 

 бастап айтулы еңбекке сондағы зерттеушілер 

– "зімқан Тышанұлы, Сұлтан  Жанболатов, 

Жақып Мырзақанұлы, "уелқан Қалиұлы, "рін 

Саржанұлы, т.б. назар аударып, зерделеуге кірісіп 

кетті. Сол уақыттан бері жазылған дүниелердің 

жалпы санын д'п басып айта алмаймын, бірақ 

әдеби және ғылыми мақалалардың ұзын-ырғасы 

жүзге жуық.

«Шипагерлік баян» тақырыбына ең алғашқы 

болып түрен салған "уелхан Қалиұлы ағамыз 

«Киелі кітап. Ғұлама ғалым» атты зерттеу еңбегі 

арқылы 'зінен кейінгілерге арна ашып берсе,  

марқұм "рін Саржанұлы  осынау рухани мұраны 

сала-салаға жіктеп, «�тейбойдақ: әрекеттік 

мүрде боршалау ғылымы» (Іле халық баспасы. 

2002 ж.), «�тейбойдақ: жан тану ғылымы туралы» 

(Шыңжаң әсем'нер-фотосурет баспасы. 2011 

ж.),  «Алты 'зегі тұғыр – жиырма екі таяныш» 

(Шыңжаң әсем'нер-фотосурет баспасы. 2011 

ж.) деп аталатын том-том кітап жазған болатын. 

Осы ғалым ағаларымызды үлгі еткен жас буын 

зерттеушілер де қолдарына қалам алып, түрлі 

тақырыпта ғылыми еңбектер жариялады. 

Мәселен, химия саласының білгір ғалымы 

Күндәулет "лімжіұлы  «Шипагерлік баянда» 

айтылған Жәнібек ханның бұйрығы бойынша, 

қазақта жеті атаға дейін қандас ағайындардың қыз 

алысуына салынған  тыйымды негізге ала отырып 

ою-'рнектегі жұлдыз 'рнектері де 

қазақ халқының 'здеріне мәлім 

болған, әр жұлдыздың ел арасында 

ғажайып хикаялы елудей жұлдызбен 

қатысты деуге болатындай.

Мысалы, аспанда «аққу», «мер-

ген», «торпақ», «ешкімүйіз», «бүркіт», 

«бикеш», т.б. жұлдыздардың 'з ал-

дына әңгімелері бар. Осылардың бірі 

– «аққу». Қазақтар аққуды ата-тегіне 

балайды. "рі аққу – қыз делініп, 

«Қалшақадыр батырды аққу қыз 

'лімнен құтқарып қалып, содан ба-

стап аққу қыз «аруға» айналып, батыр-

мен бірге болады. Міне, осылардан 

қазақ және қазақ ұлы тараған-мыс». 

Сол сияқты «торпақ» жұлдызы – 

малдың құтын, амандығын сақтайтын 

байлық жұлдызы делініп, осындағы 

бақыт-байлық, ғұмыр сыйлайтын 

жұлдыздардың әрқайсысын пір санап, 

оларға сыйынып, табынып отырды. 

Сондықтан халқымыз 'з 'мірінде 

қолданған мүкамал мүліктерге сол 

қасиеттерді ою-'рнек ретінде «бүркіт 

қанат», «аққу», «құс қанаты», «мүйіз», 

«жебе ұшы» сияқты 'рнектерді әр 

 алуан түрмен қолданып, сондағы 

арман мен тілектерін бір-біріне 

тоғыстыра рух пен тұрмысқа тең 

 байланыстырып келгенін байқаймыз.

Біз  осы пікірімізді  дәлелдеу 

үшін, аспанда к'рсетілген бірнеше 

ж ұ л д ы з д ы ң  б е й н е с і н е  қ а р а й 

'рнектердің 'мірге келуін дәлелдесек 

барып пікірімізді тіпті растаймыз.

Жоғарыдағыдай аспан жұлдызда-

рының аңызы немесе орналасу бітіміне 

қарай 'з тұрмыстарына жұлдыз пішімді 

'рнектерді жаңғыртып қолдана білген 

халқымыз олардың 'зара мазмұндық 

сәйкестігіне қашанда құрмет к'рсетіп, 

тұрмыстарына үйлесімді қолданып 

отырды. Мысалы, «шұғыла» үлгісінің 

аспан жұлдызы «бикештің» жарқыраған 

сәулесінен нұр алып, мәңгі ашық, 

жайдарылықты бейнелесе, «шолпан» 

жұлдызының адамзатқа, күллі табиғатқа, 

жан-жануарларға беретін мейірі мен 

қасиетін «шұғыла» үлгі 'рнегіне әкеп 

қондырды. Ал «аққу» жұлдызы, «байт-

сайын» (батсайын) 'рнегіне 'з мейірін 

т'ксе, «қошқар мүйіз», «сыңар мүйіз» 

сынды мүйіз 'рнектер үлгілері, аспандағы 

«торпақ», «саратан» жұлдыздарының 

қасиетімен үндесіп, адамзатқа мейір, 

б а й л ы қ ,  ж а қ с ы л ы қ  ж ә н е  ғ ұ м ы р 

бағыштау мазмұнын толықтады. Ал 

«балық», «кит» жұлдызы, тіпті Ғұн, 

Алан  тайпаларының 'рнектерінен де-

ОЮ-ӨРНЕКТІҢ 
ЖҰЛДЫЗДАРҒА 

ҚАТЫСЫ

Әр жылды он екі айға, әр айды отыз жұлдыздан  жиыны 
360 жұлдызбен жыл есебін қайырып, жер бетіндегі адам қанша 
болса аспанда сонша жұлдыз болып, әрбір пенденің жұлдызы өзінің 
ғұмырын, тірліктегі бақ пен сорын бейнелеп қоймастан, табиғаттың түрлі 
құбылыстарынан сыр тартып, сол жұлдыздармен салыс тыра болжап әрі 
оларға барынша сеніп сыйынатын халқымыз аспан әлемі, ондағы жұлдыздар 
жайында ғажайып мифологиялар тудырып, олардың бейнелерін өрнектеріне 
де қолданып отырған.
Мысалы, бір жылды он екі ай десек, осындағы ақпан, наурыз, бүркіт, 
ешкімүйіз, ақбозат, үркер, шолпан сынды әр айға, әр жылға, әр күнге тура 
келетін жұлдыздар болады. Осындағы аспанда тұрған әрбір жұлдыз бір-
бірімен үндесіп, бір жылдағы үлкен он екі жұлдыздың маңына топтасады да, әр 
жұлдыздың өзіндік ерекшелігі, қасиеті, қаһары болатынын, сондықтан осындағы 
әр жұлдыздың ішінде туған әр пенденің өмірі, тағдыры бақ пен соры әр басқа 
болатындықтан «жұлдызы өшу», «жұлдызы болмау», «жұлдызы жану» дегеннің 
бәрін осы пікірімізге байланыстыра дәлелдеген. 

1. жамал (қозы, қошқар, 

тоқты) жұлдызы 

(绵 ). Бұдан ( ) 

«қошқар мүйіз» үлгісі 

алынды

3. егіздер (қос бикеш) 

жұлдызы ( ). 

Бұдан әйелдерді 

бейнелеген тұлға ( ) 

'рнегі алынады

2. сәуір ('гіз, бұқа, сиыр, 

сарқан-алабел 'гіз) 

жұлдызы( ). Бұдан 

'рнектеріміздегі «сиыр мүйізі) 

( ) 'рнегі алынған

4. шаян (қышқаш) 

жұлдызы ( ). Бұдан 

қоңыз ( ) 'рнек үлгісі 

алынған

5. аспан (арыстан) 

жұлдызы ( ). Ерлікті 

бейнелейтін «мұлғалы 

оюларға» ( ) жатады

6. бикеш жұлдызы (处 ). 

Мұлғалық оюда билеп тұрған 

әйелдер ( ) үлгісі алынған

7. таразы жұлдызы ( ). 

Тұлғалы ою ( ) үлгілері 

алынған

9. қауыс (жақ, садақ, 

мерген) жұлдызы ( ). 

Бұдан «садақ», «жебе» ( ) 

'рнектері алынған

11. дәлу «қауға, су құйғыш, 

қос балық) жұлдызы 

( ). Бұдан «кісі тұлғасы» 

( ) 'рнегі алынған

8. ақырап (сарышаян) 

жұлдызы ( ). Бұдан 

«қысқашбас» ( ) 'рнегі 

алынған

10. жодай (лақ, тәутеке) 

жұлдызы ( ). Бұдан 

«ешкі», «тәутеке»( ) 

'рнектері алынған

12. құт (балық, қос 

балық) жұлдызы ( 鱼 ). 

Бұдан «балық» ( ) 

'рнектері алынған.

рек беретін «ұлу», «балық» пішімді ою 

үлгілерімен жаңғырып, «ұзақ ғұмыр», 

«пәктік, тазалықтың негізін адамдарға 

бағыштаған» тілектер мен барлық 

'рнектерге келіп сіңіп отырғанын 

байқаймыз.

Осылайша әрбір үлгілердің келіп 

шығуы адамдар 'здері сеніп, нанған 

немесе қиялдаған бейнелердің құдіреті 

мен тылсым сырынан 'мірге келіп, 

сол сенімдердің бейнеленген үлгілер 

арқылы халықты үлкен мақсат, тіпті 

ұлы мұрат сынды 'ркениетке жетек-

теп отырғанын аңғарамыз, ендеше 

жоғарыдағыдай пікірімізді тіпті де 

дәлелдеу үшін жұлдыздардан немесе 

аспан әлемінен алынған ою-'рнек 

үлгілерін оқырманға ұғынықты етіп 

таныстыра кетейін.

М і н е ,  б ұ л а р д а н  қ а з а қ  о ю -

'рнектерінің жұлдыздармен тікелей 

қатысы бары аңғарылады.

Ендеше осы наным-сенімдердің 

жаңғырығы сынды бүгінгі тұрмысы-

мызға жеткен «жұлдыз», «айшық», 

«бұлт» 'рнектерінің туындауы да, 

әрине, жоғарыдағы сенімге қатысты 

екенін байқаймыз. Мысалы, ежелгі 

ғ ұ н д а р  қ о р а л а н ғ а н  к ү н д і  ( ) 

белгісімен бейнелесе, ежелгі түріктер 

наурыз айын ( ) бейнесінде «табақ 

оюы» делініп, «аспаның ашық, айың 

оңынан тууын» дәлелдесе, кей дерек-

те ( ) бейнесі оюы «айбас» делініп, 

бұл айдың қораланған бейнесін 

келтіргендіктен, «қарғыс ретінде 

қолданған» делінеді.

Осы пікірімізге бір дәлел. Қазақтар 

сары түсті жақтырмайды. Мұнысы 

«аспанда» сары жұлдыз» деген жұлдыз 

болады. Біткен жамандықтың иесі сол 

«сары жұлдыз», сондықтан жүйеден 

ою-'рнекке сары түсті қоспайды. 

Егер 'рнекке сары жұлдыз пішімдерін 

қосса, ол «бақытсыздық тілеген 

қарғысты» меңзейді екен. Сондықтан 

1. «гүл» мен «қанатты адамдар» үлгілерінің жұлдыз арқылы бейнеленуі
2. «жұлдызша» үлгісінің «үшқұлақ» порымымен бейнеленуі
3. «жұлдызша» үлгісінің «қармақ» бейнелі үлгінің дамуы
4. «жұлдызша» үлгісінің «тұлға мүйіз» өрнегінің толықтануы
5. «айшық» үлгісі
6. «жұлдызша» үлгісі, «қосқұлақ», «үшқұлақ», «төрт төңірек» үлгілерімен 
бейнеленуі
7. «айшық» үлгісі және төңірегіне сәулесін құйған «ай» үлгілері
8. «торпақ» жұлдызынан алынған өрнектің әсілгі нұсқасы
9. «бұлт», «иірек» үлгісі
10. «бұлт», «ширатпа» үлгісі
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таң-тамаша жұмыс жазды. Қабырғалы қаламгер 

Тұрсынәлі Ырыскелдіұлы «Ұлы дала шипагері» 

атты жеті б'лімнен тұратын кинофильм әзірледі. 

Бағдәулет "лтайұлы «Шипагерлік баянды» қазіргі 

заман әлем медицинасымен, қытайдың ұлттық 

шығыс медицинасы және 'зге де халықтардың 

бұл бағыттағы ізденістерімен салыстыра отырып, 

«Шипагерлік баян – медициналық ғылымнама» 

(Шынжаң ғылым техника баспасы. 2005 ж.) атты 

ғылыми еңбегін 'мірге әкелді. Сонымен қатар 

философ, профессор, абайтанушы Шәйтқазы 

Зейнелқазыұлының «Шипагерлік баянның 

медициналық философиясы» деп аталатын тал-

дамалы еңбегі де к'пшілік қауымға жақсы таныс. 

Бұл орайда педагог, жоғары дәрежелі ұстаз Рахила 

Алтынбекқызы «Шипагерлік баяндағы» ел ша-

тасып жүрген түйіндерге арнайы зеттеу жүргізіп, 

ондағы қателіктердің қалай туындап, қалай пайда 

болғанын дәлел-дәйектермен к'рсете отырып 

жазған «�тейбойдақ» кітабы да ерекше атап 

айтуға тұрарлықтай. Алтай аймағының әкімшілік 

орталығы Сарысүмбе қаласында Аусағи "меров, 

Қалибек Қанжарбайұлы  бастаған медицина 

мамандарының «Шипагерлік баянды» негізге 

ала отырып қазақ ұлттық медицинасының оқу 

құралы ретінде баспадан шығарған 18 оқулығы 

да осы салаға келіп қосылған қомақты дүние деп 

есептеймін. 

Бір айта кетерлігі, Алтай аймағының орталығы 

Сарысүмбеде арнайы ашылған Қазақ ұлттық 

медициналық колледжінде ұлттық медициналық 

бағытта мыңдаған шәкірттер білім алуда. Қытай 

үкіметінің қызығушылығы арқасында Нұрбақыт 

есімді медицина маманы «Шипагерлік баянның» 

біраз б'лігін қытай тіліне аударып, қытай 

халқының танып-білуіне жол ашып, осы елдегі 

ұлттық медицинамыздың дамуына зор үлес 

қосуда. 

Америкадан патентін алып, заманымыздың 

медицина ғылымына 'згеше үлес қосып 

отырған 'те қарапайым әрі ешқандай операция 

пышағынсыз тобық арты үзілген сіңірді табиғи 

жолмен жалғаудың «киіз үй түріндегі аяқ кимін» 

(«Шипагерлік баянның» дене мүшелерінің еншілі 

кеңістік теориясына негізделген) жасап шығарған 

Жасарат Жәлелұлы бауырымызды айрықша 

айтуға болады. Медицина ғылымының докторы 

Мұрат Қызайбекұлының «Шипагерлік баяндағы» 

теорияға негіздей отырып, балаларда болатын  

түрлі-түсті ұсақ-түйек қышыма мен жарақаттың 

алдын алатын қазақ қара сабынын  ғылыми жол-

мен жасауды жүйелеп жүзеге асырған еңбегі де 

ерен. 

«Шипагерлік баянның» құндылығына к'зі  

әбден жеткен Қытай мемлекеті 1997 жылы 

мемлекеттік ұлт-дін істері комитеті тарапынан 

3-кезекті ұлттық кітаптарды бағалауда бірінші 

дәрежелі сыйлықты берумен бірге республикалық 

ақпарат-баспас'з мекемесі тарапынан «таңдаулы 

кітап» мәртебесін де беріп, жылдамдатып зерттеп, 

қытайдың ұлттық байлығына айналдырып алу 

мақсатына шындап кірісіп кеткелі қашан.

Иә, кісі жерінде алтын жұлдызша жарқырап, 

жан-жағына нұрын шашып, таңдантып та, там-

сандырып та отырған ұлтымыздың ұлы байлығы, 

теңдесіз асыл қазынасының еліміздегі орны мен 

зерттелу деңгейі қалай деген сұраққа келейік те, 

ендігі әңгіме тізгінін «әттеген-айға» берейік.

Мақаламыздың бас жағында айтқанымыздай 

«Шипагерлік баянның» Қазақстанға оралғанына 

23 жылдың жүзі болып қалған екен. Ол кезде 

(1996 ж.) егемендіктің алғашқы шағы еді, ел 

экономикалық жақтан әлсіз болса да ұлттық 

сана-сезім оянып, рухтанып тұрған тұсы 

болғандықтан, кітап шыға салысымен қалың 

оқырман жапатармағай қолдан-қолға алып, 

алыстағы ағайын бір-біріне қолқа салып, Алма-

тыдан алыс аймақтарға ж'нелтіліп, кереметтей 

оқиғаға айналып еді. Бір қызығы, біздің қазақта 

кітап оқитынның к'бісі әдеби шығарма болса 

жақсы оқып, керемет түсінеді. Ал алдымызда 

жатқан «Шипагерлік баян» бір бағытта немесе бір 

сарынды  жазылған жеңіл-желпі дүние емес еді. 

Сонысынан болса керек, оқымыстылар тобынан 

суырылып шыққан кей азаматтар «Шипагерлік 

баянның» ішіндегі 'здері түсінген немесе 

сезінген аздаған мазмұндарына байланысты 

там-тұмдап болса да  біраз мақалалар жазды да, 

баспа беттерінде жарияланды. Нәтижесі  ретінде 

«к'ненің к'зі, дананың с'зі» деген тақырыпта  

мақалалар жинағы  топталған бір кітап бол-

са да жарық к'рді. Бірақ қазақ баспаларынан 

«Шипагерлік баянның» ғылымилығы ж'нінде 

жан-жақты зерттеп-зерделеніп жазылған бірде-

бір кітап к'рмедік. К'ріп жүргеніміз, к'ңілге 

медет ретінде Зиядан ақсақалдың «Шипагерлік 

баян» атты газет шығарып, �тейбойдақ пен 

Жәнібек ханның жүздесіп, салиқалы сұхбат 

құрған сәтінен қысқа да нұсқа фильм түсіріп, 

қазақ халық емшілігін дамыту үшін талмай 

еңбек етіп жүргені игілікті іс еді. 2017 жылы 

Шымкент қаласындағы дәрігерлер аллеясына 

ғұлама ғалым �тейбойдақ бабаның тас мүсіні 

орнатылды. Бұл да қазақ медицинасының алыбы 

�тейбойдаққа деген құрметтің бір белгісі болар. 

Қазақтың қанағатшыл халық екені рас. Бірақ 

ол қанағат заманымыздың ұшқан құстай зымы-

рап бара жатқан дәл осы тұсында ғылымда әлі 

күнге дейін соңғы жұрт қатарында келе жатқан 

біз үшін орынды бола қоймас деп ойлаймын. 

Айтпақшы, «әттеген-айымыздың» жанға бата-

тын ең ауыр тұсы мұнда жатыр. Сан ғасырлар 

бойына сартап болып сақталып  келген ұлттық 

құндылықтарымызды дер кезінде қадірлеп-

қастерлей алмай жүргенімізде 'зге бір ұлт не-

месе 'зге бір елдің аяқасты ие болып, патенттеп 

алғанын к'ргенде ғана байбалам салатынымыз 

бар. Бұған біраз жыл ілгері әлеуметтік желілерде 

желдей ескен к'кпарымыз бен қымызымыздың  

жыры дәлел болса керек.

«Шипагерлік баянды» 'зге елде жүрсе де 

Қытайдағы қандастарымыз зерттеп, зерде-

леп, ондағы құндылықты ғылыми айналымға 

түсіре алды. Соның айқын дәлелін айтсақ, 

жоғары оқу орындарында қазақ медицинасын 

арнаулы мамандық ретінде ашып, теориялық 

және практикалық тұрғыдан тынымсыз еңбек 

етті. Соның нәтижесінде қазақ медицинасын 

Қытайдағы 56 ұлттан құралатын миллиард 

халықтың ішіндегі ең алдыңғы орындағы  алты 

ұлттық медициналардың қатарына қосты. 

Енді біз не істеуіміз керек? Баба біздікі деп 

арқаны кеңге салып жүре бергеніміз жараспас. 

�з ойымша, дереу іске кірісіп, арғы беттегі 

қазақ зерттеушілерінің том-томдаған ғылыми 

еңбектерін елімізде жарыққа шығарып, мұндағы 

жұртпен жүздестіргеніміз дұрыс болар еді. Бұл, 

бірінші кезекте, «Шипагерлік баянда» нендей 

дүниенің бар екенінен хабардар етіп, екіншіден, 

жас ғалымдардың қызығушылығын тудырып, 

ғылымда жаңалық ашуына үлкен септігін тигізеді 

деп ойлаймыз. Сонымен қоса «қазақта оқу, жазу, 

мәдениет, ғылым-білім болмаған, тек біз келіп 

хат таныттық, 'нер үйретіп, адам қылдық» деп 

жүргендерге тамаша тарту болар еді. «Шипагерлік 

баяндай» құнды мұраны ғылыми айналымға енгізе 

алсақ, ғылымда ғана емес, ұлттық рухымыз да 

серпіліс алып, ұлттығымыздың алтын шаңырағы 

аспандап, уығы бекемдей түсетін болады.  
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ANA TILI

Абылай МАУДАНОВ – 
1983 жылы Қостанай облысы 

Жангелдин ауданы Көкалат 
ауылында туған.

2005 жылы Қостанай 
мемлекеттік педагогикалық 

институтының филология 
факультетін тамамдаған.

«Арқалық хабары», облыстық 
«Қостанай таңы» газетінде 

тілші, «Қазақстан-Қостанай» 
облыстық телеарнасында 

редакторлық қызмет атқарды.
Алғашқы туындысы 2001 

жылы «Жас Алаш» газетінде 
жарық көрген. Өлеңнен 

бөлек, мақала, проза, 
сатиралық әңгімелері интер-

нет, республикалық баспасөз 
беттерінде жарияланып жүр.  

2004 жылғы Халықаралық 
«Шабыт» шығармашыл жастар 
фестивалінің әдебиет аталымы 

бойынша Гран-при иегері.
«Бір өлең, бір әлем» 

республикалық жазба ақындар 
мүшайрасының лауреаты. Өзге 

де республикалық жас ақындар 
мүшайрасында жүлделі 

орындарға ие болған.
Бүгін Алматы мен Астана-

дан алыста, әдеби ортадан 
жырақ жүрген жас таланттың 

сатиралық шығармаларын 
«Ана тілі» газетінің 

оқырмандары үшін арнайы 
жариялап отырмыз.

Ескертпе:  Қысқа мерзімді пайдалануға ұлттық парктің 
учаскелері туристік соқпақтар мен маршруттарды, демалу 
алаңқайларын, жағажайларды, тамашалау алаңдарын пайдалануға 
жағдай жасау үшін бес жылға дейінгі мерзімге беріледі.  

Ұлттық парктің Ақсай филиалы, Қаскелең орманшылығы 
(киіз үйлі кемпингі): 

1) 6 ор. 9 тел., аум – 0,2 га.
2) 8 ор.8 тел., аум – 0,2 га.
Ұлттық парктің Медеу филиалы, Үлкен Алматы 

орманшылығы (киіз үйлі кемпингі): 
3) 26 ор.14 тел., аум – 0,2 га.
4) 62 ор.3,4 тел., аум – 0,3 га.
5) 26 ор.20 тел., аум – 0,2 га.
6) 10 ор.6 тел., аум – 0,4 га.
7) 11 ор.35 тел., аум – 0,2 га.
8) 27 ор.6,7 тел., аум – 0,2 га. (тамақтану нүктесі)
9) 62 ор.3 тел., аум – 0,2 га. 
10)  34 ор. 21 тел., аум – 0,2 га (Каменка орманшылығы, 

тамақтану нүктесі).
Ұ л т т ы қ  п а р к т і ң  Т а л ғ а р  ф и л и а л ы ,  Қ о т ы р б ұ л а қ 

орманшылығы (киіз үйлі кемпингі): 
11)  27 ор.7 тел., аум – 0,2 га. 
Ұлттық парктің Түрген филиалы, Түрген орманшылығы 

(киіз үйлі кемпингі): 
12)  21 ор.1 тел., аум – 0,2 га.  
13)  58 ор.3 тел., аум – 0,2 га. 
14)  21 ор.1 тел., аум – 0,2 га. 
15)  13 ор.22 тел., аум – 0,02 га. 
16)  24 ор. 10 тел., аум – 0,2 га.
Түсіндірме сөздік: ор. – орам, тел. – телім, аум – аумағы, га. 

– гектар. 
Жеке және заңды тұлғалардың өтінімді тапсыру уақыты 

15.07.2019 ж. сағат 10:00-ге дейін, мына мекенжай бойынша: 
Алматы қаласы, Наурызбай ауд. Таусамалы ы/а. Жандосов 1 к-сі., 
байланыс телефоны. 297-07-72., электрондық пошта: alataupark@
mail.ru. Жеке және заңды тұлғалар (өтінім беруші) қысқа мерзімді 
пайдалануға ұлттық парктің учаскелерін алу үшін ұлттық паркке 
мына құжаттарды береді:  1) жеке немесе заңды тұлғаның атауы 
мен деректемелері, учаскенің орналасқан жері мен алаңы, пай-
далану мақсаты мен мерзімі көрсетілетін еркін түрде жазылған 
өтініш; 2) заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың көшірмесі, 
жеке тұлғалар үшін - жеке басын куәландыратын құжат және дара 
кәсіпкерді тіркеу туралы куәлік; 3) мемлекеттік табиғи-қорық 
қоры объектілерін сақтау жөніндегі іс-шараларды, санитариялық-
гигиеналық және өртке қарсы іс-шараларды қоса алғанда, ұлттық 
парктің учаскесін пайдалану және көркейту  жоспары. Ұлттық парк-
ке келіп түскен өтінімді Ережеге сәйкес құрылған комиссия он бес 
жұмыс күні ішінде қарап, жер учаскесін пайдалануға беру немесе 
беруден бас тарту  туралы шешім қабылдайды.

ІЛЕ-АЛАТАУ МЕМЛЕКЕТТІК ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІ 
(МӘТІНДЕ АРЫ ҚАРАЙ – ҰЛТТЫҚ ПАРК) ТУРИСТІК 

ЖӘНЕ РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН 
ДАМЫТУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МАҚСАТЫНДА ҚЫСҚА 
МЕРЗІМДІ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛЕТІН УЧАСКЕЛЕР 

ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ ЖАРИЯЛАЙДЫ. 

ХАБАРЛАНДЫРУ

Ит сатып к'рдім. Ит дегенің он 

теңгеден «оптом» алып, бытырлатып он 

бес теңгеден сататын (шіркін!) шемішке 

емес екен. Шыр жұқпады. Иттеріме кінә 

жоқ, итше күшіктеуін күшіктеді. Бірақ 

шайдан қалған шайындым олардың 

қорегіне жетпеді. Ақыры, иттей болып 

жүріп ол шіркіндерден құтылып тын-

дым. Ең соңғы қалған тұқымды т'бетімді 

сүйек-саяқ сатып алып тұрған қасапшыға 

қарызымның 'теуіне т'ледім. Бит сатсам 

деп ойланып к'рдім. Бит деген жарықтық 

сары ауруға таптырмайтын дәру ғой. Осы-

ны қанша айтсам да қаншырдай қатқан 

қатын құрығыр түсінбеді. Аяқ астынан 

пысықтығы ұстап, тотыдай таранып, 

әлеке тазыдай жаланып, бит дегенде 

ит к'рген ешкік'зденіп ежірейіп шыға 

келді. Атасы астаудағы суға тұншығып 

'лгендей бес баламды бауырына қысып, 

ваннадан шықпай жатып алғаны. Күнде 

жуынған ол байғұсқа биті құрығыр қай 

бетімен тақасын. �ртенген қопадай бес 

тал шашы бар жарғақ басым бұл бизнесті 

'ркендетіп жарытпады. Ақыры ойласа 

келе елде жоқ бизнесті 'мірге әкелдім. 

Бизнестің түпкі мақсаты – табыс табу. Ал 

мен ештеңе сатпай-ақ та к'л-к'сір пайда 

таба аламын. Және жұрт сияқты кәсіп 

айналдырғаным үшін не үкіметке, не 

мемлекетке бір тиын салық т'лемеймін. 

�йткені менің бизнесім елде жоқ бизнес, 

яғни «батыр жасау бизнесі». "рине, табысы 

шаш-етектен болғанымен, бұл ретте де біраз 

еңбектенуге тура келеді. Текке отырғанша 

бейімі барларға бизнесімнің қыр-сырын баян-

дай отырайын. «Батыр жасау» бизнесін қолға 

алмас бұрын ең бірінші беделді бір руға «барлау» 

жасайсың. Ол рудың ішінде Кеңестің кезіндегі 

«комонес», егемендікпен бірге есін жиып, тегін 

түгендеп жүрген бір-екі «самопал» молда, сосын 

бір-екі биліктің тізгінін ұстаған атқамінер әкім, 

бес-алты банкир, бизнесмен болса – Құдай 

тілеуіңді берді дей бер. Мысалы, рудың аты 

Шауыпкел болсын делік. Бірінші аудандық 

газеттің бетіне «Шауыпкел атамыздың есімін 

шаң басып қалғаны ма?!» деген сықпыттағы 

к'лдей мақаланы «ұрып» жібересің. «Есте жоқ 

ескі замандағы әлдебір хан-патшаның бас 

батыры болған Қырыпкел батырдың ш'пшегі 

еді, ескерусіз қалғаны сүйекке таңба… кешегі 

«келмеске кеткір» Кеңес үкіметінің солақай 

саясаты бабамыздың атын әдейі айтқызбады… 

енді есімін ескеріп, ерлігін насихаттамасақ 

елдігімізге сын» деген «намысқа шабар» с'здерді 

тықпалауды ұмытпасаң, іс бітті!!! Келесі күні 

әлгі «к'м'нес-молдаларың» табалдырығыңды 

тоздырмаса, маған кел! Олардың қолында 

т'рт атасына барып тірелетін шалағай шежіре 

болады. Осы «шежірелердің» бәрін асықпай 

жинап, бесінші, алтыншы, жетінші баба-

сын 'зің ойлап табуыңа тура келеді. Олар-

ды апарып Шауыпкел-бабаның кіндігінен 

таратасың. "лгі әкімдер мен бизнесмен-

дер шыққан аталарды міндетті түрде текті 

жердің қызы, аталы тұқым бәйбішеден 

туғызасың. «Еттің бәрі қазы емес, иттің бәрі 

тазы емес», ру ішіндегі жарлы-жақыбайларды 

тоқалынан таратқаннан келіп-кетер қауіп 

жоқ. Осылай «шежірені» бір шегендеп алған 

соң, қалған жұмыс – «мақала» жазу. Аудан 

газетінің бас редакторына бір шиша құйып 

қой да, «ертегілер» циклін шұбырта бер. 

"детте «әпсаналардың» тақырыбы бы-

лай болып келеді: «Шауыпкел батырдың 

Б'генбаймен белдесуі»… «Қабанбаймен 

қалжыңдасуы», «Шақшақ Жәнібектен 

шақша сұрауы»… «Райымбекті райы нан 

қайтаруы», «Қарасаймен қарсыласуы», 

« Қ а л м а қ т ы  қ ы р ғ а н ы » ,  « Ж о ң ғ а р д ы 

жойғаны», т.с.с… Осымен сенің шаруаң 

бітеді де, қалғанын ру ақсақалдары 'здері-

ақ тындырады. Нәтижесі – газетке шыққан 

к'лдей мақалаларың шалдардың шалдыр-

шатпағымен «толығып», республикалық 

баспа дан түрлі-түсті болып жарық к'реді. 

Сенің к'рсетуіңмен баяғы к'п совхоздың 

бірінің ең шеттегі нүктесінің қозы  суаратын 

жасанды су қоймасы бұдан былай «Шауып-

кел шоқысы» деп аталатын (революцияға 

дейін солай аталған деп қоясың) жер-

ге барып ас беріледі («Тап осы жерде 

атамыз қалмақтың жеті батырын жер 

жастандырған екен» деп қойсаң, халықтың 

саған деген құрметі еселене түседі). Астың 

соңында «атамыздың аруағын тірілткен 

тарлан тарихшы, шынайы шежіреші» 

ретінде саған Шауыпкелдің банкир 

ш'пшегі авток'ліктің кілтін табыстап, 

бизнесмені қажылыққа жолдама беріп, 

ауылдағысы ат мінгізбесе, «тіпу» деп 

бетіме түкір. Ол ол ма, қалыңдығынан 

с'ре қайысатын сере кітаптарыңды 

тай болмағанмен тайыншаның құнына 

сатасың да отырасың. Кемі он жылдық азық. 

Ең ғажабы, осы «шаруалардың» бәрі біткенше 

әлгі рудан шыққан әкімдердің есігі айқара 

ашық. Теуіп кіріп, үкіметтің жеңілдігі ретінде 

орталықтан ойып тұрып т'рт б'лмелі пәтерді 

тегін аласың. Ал Шауыпкел батырға к'ше 

беру идеясына ауданның «құрметті азама-

ты» есебінде қол қойсаң жарап жатыр, он-

дай мазасыз жұмыспен бас ауыртып қажеті 

жоқ. Алда-жалда ескерткіші ашылып жатса 

«мұның бәрі еркіндіктің арқасы» деп екі сағат 

«есіріп» қайт, ештеңең кетпейді. «Шауып-

кел батырдың 300 немесе 200 жылдығына 

(келтірген «деректеріңе» қарай мерейтой да-

тасы 'згере беруі мүмкін) арналған ақындар 

айтысының» бас қазысы болатыныңды «бонус» 

деп түсін. Обшем, бұл бір «құпиясын» аша-

тын дүние емес еді, бірақ ит сатып, бит сатып 

жүрген байғұстарды к'ріп жаным ашыған соң 

жария еттім.

Бүкіләлемдік қоршаған ортаны қорғау күні аясында С.Жиенбаев 
атындағы облыстық жас�спірімдер кітапханасының қызметкерлері  
«Туған �лке экологиясы» атты экологиялық сағатын �ткізді. 
 Жастарды Отанын, елін сүюге, табиғат әсемдігін к�ре білуге, 
оны аялауға, қорғауға тәрбиелеуді, экологиялық білімділік, ой-
лау қабілетін, сауатты с�йлеу дағдысын дамытуды мақсат еткен 
шараға №34 орта мектептің лагерь оқушылары мен  ұстаздары және 
кітапхана оқырмандары қатысты. Кітапхана қызметкері Радна 
 Кенжебаева табиғаттың маңыздылығын және оны қорғаудың   жол-
дарын, оның бізге қаншалықты қажет екенін толық түсіндіріп берді.

Табиғат – тіршілік к'зі. Табиғатты қорғау, аялау – әр адамның 

міндеті. Үлкен-кіші әрдайым оны таза ұстап, құрмет тұту қажет. Адам 

табиғатқа мейірімділікпен, сүйіспеншілікпен, қамқорлықпен қарап, 

үйлесімділік сақтағанда, адамзат баласы үшін табиғат – кең сарай, 

мәңгі тозбас құтты қоныс болады. Жер бетіндегі барлық тіршілік 

атаулы табиғат-анаға қарыздар. Адам баласы табиғаттың ең ұлы 

перзенті болумен бірге, ең ұлы қамқоршысы да екенін ешқашан естен 

шығармауымыз керек. Қазіргі таңда табиғатты қорғаудың түрлі жолда-

ры қарастырылған. Бірінші жолы – түрлі заңдар шығарып, оны жүзеге 

асыру. Саябақтар, қорықтар санын молайту. "рі «Қызыл кітапқа» 

енген 'сімдік, жануар түрлерін қорғап, к'бейту. Табиғатты тиімді 

және ұқыпты пайдалану. «Жасыл ел» ұйымының жұмысын нығайту, 

жандандыру. Табиғат – адамның бойына қуат, к'ңіліне  шабыт, 

сезіміне ләззат шапағатын ұялататын сұлулық пен әсемдік әлемі. 

Сол сұлулық пен әсемдікті талай ақын жырға қосып, небір әншілер 

ән арнаған. Осы орайда шараға қатысушы Асыл Қобылан, Ділназ 

Сағындықова,  Альфия Жұмаева, Дастан Биарыстанов, Азиза  Алимова, 

Жан Жангелдіұлы табиғат к'ркемдігін  жырға қосқан ақындардың 

'лең-шумақтарын мәнерлеп оқыды. Сонымен қатар табиғат жайлы 

'негелі с'здер, мақал-мәтелдер  айтылды. «Табиғат байлығы – халық 

байлығы» атты кітап к'рмесі ұйымдастырылып, кітапханашы Бибігүл 

Шамеденова библиографиялық шолу жасады. 

Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында Қазақстан 

Жазушылар одағының «"деби 'лкетануды дамыту» жобасы бойынша  

Ақт'бе облысына келген ақын-жазушылар Байбота Қошым-Ноғай 

мен  Жанат "скербек Ақт'бе 'ңірінің табиғаты  туралы  кітаптармен   

танысып, 'з  ой-пікірлерімен б'лісті.

Ләззат БKЛТЕКОВА,
 С.Жиенбаев атындағы облыстық 

жас�спірімдер кітапханасының 
б�лім меңгерушісі

АҚТ�БЕ

қазақ емес, нағыз қазақ домбыра» дейді ғой. 

Бірақ домбырамен беташарды ғана істейміз 

да. А так досым, базар жоқ, термені айырат... 

Просто егер үйлену той боп жатса жастар 

домбыраны түсінбейт та. Біз бүкіл халықпен 

жұмыс істеуіміз керек та. 

– «Халықтын қамы бірінші орында тұру 

керек» дейсіз ғой. Мұнынызға қосылам. 

Біздің журналистиканын мақсаты да ең ал-

дымен халыққа қызмет ету болып табылады. 

Жана 'зініз айттыныз ғой «'нер жолы қиын» 

деп. Онынызбен келісем. �йткені к'ре ал-

майтындар к'п болады да. Мысалы, менін 

'лендерімді де газеттердін жарияламайтыны 

жасырын емес. �йткен себебі, қазақ халқы 

күншіл болып табылады. Енді сұрағым 

келгені... қандай-қандай қиындықтар әсіресе 

сізді қинайтыны...?

– Не ғой, қиындық к'п қой. Халық қазір 

қу да. Асабаларға аз т'легесі келіп тұрат 

та. Беташарды бергісі келмейт. Сол жағын 

түсінбейм да.. а так айтады ғой, қанша жер-

ден қымбатқа жасасаң да, тойды жыртатын 

асаба деп. Кейде шу шығарады. Жаңа 'зіңіз 

айтқандай к'ре алмайды да. "р с'зіңе, 

музыкаңа тисед. Ойындарға қатыспайды. 

Кейде кафені жауып кетіп, такси келмей, 

далада қатып қалатын кездеріміз болады. 

Ондайда тоңбас үшін «қатып аламыз» да. Енді 

ол да не ғой, денсаулыққа зиян ғой. Соны 

түсінбейт та адамдар. 

– Түсінікті. �нер жолында түсінбестіктін 

болуы заңды құбылыс деп есептеймін. Оның 

себебі, жанағы, к'ре алмаушылықтан екені 

белгілі. Енді алдағы жоспарларыныз?

– Жоспар? Жоспар енді не ғой, таксиге 

шығындана бермес үшін досым екеуміз бір 

машина сатып алсақ деп ек. 

– Кешірініз,  сіз мені дұрыс ұқпай 

қалдыныз ғой деймін. Оқасы жоқ, «ондай-

ондай ханнын қызында да болады» демекші, 

мен мынау, 'нер, шығармашылық жоспар-

ларыныз? 

– Ааа.. Түсіндім, түсіндім. А так басын-

да түсінбей қалып жатсам... Енді жоспар, 

Туканың, Тұрсынбектің новый приколдарын 

жаттап алсақ деп ек та. "йтпесе, сцена-

рий уже жыртпай жүр да халықты. Сосын, 

Т'реғалидың жаңа әнін скачать ету... 

– «Жүктеп алмақшымыз» дейсіз ғой. Ола-

рыныз да дұрыс. �йткені халыққа жанашыл-

– �нер жолында жүргенінізге қанша 

жыл? – деді «ң»-ға тілі келмейтін қызыл 

к'йлекті сары қыз сұрағын 'тірік қымсына 

қайталап. 

– Тәәк, тоғыз, жоқ,.. аа, сегіз жыл екен 

ғой, – деді бата тілеген дей алақанын жайып 

жіберіп жылдам есептеп, екі саусағы ғана 

бүгілмей қалған жасыл жейделі аққұба жігіт 

алақ-жұлақ жұтынып.

– Кешірініз, бұл екінші сауалым екен 

ғой, – деді сары қыз сызыла түсіп, – 'нер 

жолына қалай келдініз? Соны сұрағым келген 

екен ғой...

– Не ғой, 'нер жолының босағасын ап-

паратура арқалап аттадым да. Барлық аса-

балар сүйтет та. Ең алғаш екі курс жоғары 

оқитын жолдасыммен бірге шықтым да. 

Ол айтатын да, «ет етке, сорпа бетке, 

сиғаны ішке, симағаны пакетке» деп та. 

Ет жеп қайтсаң да олжа ғой деп. Сүйтіп-

сүйтіп «суперлердің» сценарийін сол қалпы 

жаттай бастадым да. Бірде алпыс жасқа 

толып жатқан Асқар деген ағаны асаба 

«аскарблайт» етіп алт та. Ішіп алғандар 

талдырып тастат та. И сосын екінші 

дастарқанды жүргізетін ешкім болмай, 

амалсыз микрофон маған бұйырт та. 

Сүйтіп, тосыннан тұсауым кесілт та ше! 

Тіпа, тіпа, қазір 'нер жолында 'ршеленген 

'лермендердің ішіндегі дені дұрысы 'зім да. 

Айтпақшы, әлгі досым екеуміз «дуетпіз». 

Любой тойды жыртып аламыз... Мінекей, 

визиткам, – деді, «да, де, та, те-леп» екіле 

с'йлеп, не жазып жатыр екен дегендей 

қызыл к'йлекті қыздың қойын дәптеріне 

мойнын созған жігіт. Сары қыз салып 

жатқан суретін сұх батшысына к'рсетпеуге 

тырысып, айфонын алдыға шығарып, блак-

нотын бүйірге ысырды. 

– Маған негізі  диктафонға жазған 

ынғайлы да. Сосын да мән берменіз. Менін 

мақсатым негізі сізді халыққа кенінен та-

ныстыру болып табылады. Сол үшін айып 

етпесеніз анықтап алсам деп ем. �нер жо-

лында жүру қиын бе?

– Айтып отырмын ғой, 'нер жолы 'те 

ауыр деп. Онда қазір екінің бірі жүре алмайт 

та, конкурент к'п та просто. Айтады ғой, 

«нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ дом-

быра» деп, сол сияқты кейбір қазақтар біздің 

шуткаларды түсінбейт та. Сосын сразу шатақ 

шығарат та.. 

–  К е ш і р і н і з ,  ә л г і  м а қ а л ы н ы з д ы 

қайталайсыз ба? Нағыз қазақ... қалай дедініз? 

– Ол мақал емес, тақпақ та. «Нағыз қазақ 

дық керек екені түсінікті. Тойларыныз 

күлкінішті 'тетін болар? 

– Халық жарылып, күлкіден құлап жа-

тады. 

Бәсе. �зім де солай деп неткем. Енді тағы 

бір сұрағым, сізге осы 'нер кім арқылы дары-

ды? Тұқымдарынызда 'нер адамдары бар ма? 

– Дұрыс айтасыз. Бірақ біздің тұқымда 

'нер адамдары жоқ. Атам қойшы, әкем шо-

пыр. Бірақ қазақ айтады ғой, «жігіттің жақсы 

болмағы нағашыдан, үйдің жақсы болмағы 

ағашынан» деп, мүмкін нағашыларым 

жағынан келген шығар. �йткені қазір кіші 

інім де 'нер жолында жүр да 'зім сияқты. 

– "рине, адамға 'нер қанмен берілуі 

заңды құбылыс. Менін де нағашы атам 'лең 

жазған. Оны да кезінде к'ре алмаушылар 

шығартпаған. Бизнесмен баласы былтыр 

уже бесінші томын бастырды. Сонымен 

нағашыныз кім болған?

– Менің ба? Нағашым веттехник... 

– Менін нағашым да зоотехник. Ол кезде 

не да, шығар ма шылық адамдар ауылда қалып 

қойған да. Қазіргідей интернет болса, мен ой-

лаймын, ол кісілер де танымал болар еді деп... 

– "рине, қазір менің инстада елу мың, 

вкда қырық мың, другвокругта отыз мың, 

мой ондакласникте жиырма мың, фейзбук-

те бес мың, твиттерде т'рт мың досым бар. 

Тіпа, тіпа, сол арқылы бәрі танит та. Фотоны 

салған бетте лайк басып жатады. Соның бәрі 

танымал болғасын деп ойлайм да. 

– Сұхбатынызға к'п-к'п рақмет. Таны-

мал дылығыныз арта берсін. �йткені қазір 

 заман танымалдылықтын заманы болып 

табылады ғой. Мен ойлаймын, сіздін 

танымалды лы ғыныз біздін материалымыз 

шыққаннан кейін тіпті арта түседі деп. 

– Рақмет, қарындас, тойыңыз болса 

хабарласыңыз... скидка.. 

– О, рас па? Алдағы апта боссыз ба?... 

Айтпақшы, айтпай кетіппін ғой, басым 

да бос.

«Үйленетін» нем... подругам ғой. Жұлдыз 

жүргізуші іздеп жүр. А так менін де басым бос.

P.S. Мынандай бастар «бос емес» дегенге 

басқаны қайдам, мен сенбеймін.
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