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СОЦИОЛОГ –
САУАЛНАМАШЫ ЕМЕС...

БҮГІНГІ САНДА:

Менің Жазушылар одағымен қарым-қатынасым ерте басталды. Қайнекей 
Жармағамбетовтің көмегімен сол ортада сөйлеп, баяндамалар жасап 
жүрдім. «Әдебиет» баспасында, «Әдебиет және искусство» журналында 
істедім. Сыншы болып танылып, Жазушылар одағы мүшелері қатарына 
өттім. Қазақстан жазушыла рының ІІІ-съезіне қатысып, сөз сөйледім, КСРО 
жазушыларының ІІ-съезіне бардым. Осылардың бәрі біртіндеп, мені 
одақ жұмысына тартты. Одақтың белсенді мүшелерінің қатарына кірдім. 
Осының бір айғағы – 1958 жылы Мәскеуде өткен Қазақ әдебиеті мен 
өнерінің онкүндігіне баруым. Онкүндікке көп адам қатысты. Аттары белгілі 
аға жазушылармен бірге жастар да тізімге ілікті. Біздің қатарымыздан да 
бірсыпыра адам барды. Онкүндікке баратындарды Ғабит Мүсірепов (одақ 
басқар масының І-хатшысы) өзі қабылдады. Онкүндіктің жұмыс кестесімен, 
онда болатын шаралармен таныстырды. Ең басты мәселе – Мәскеудің үлкен 
театрында өтетін онкүндіктің ашылу салтанатын көтеру, ұлт өнерін таныту, 
оның өсу жолын көрсету екенін айтты.

(Жалғасы 9-бетте)

ӨМІР ӨТКЕЛДЕРІ ҚАЗАҚ ӘЛЕМІ: БОЛАШАҚ
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Гүлжамал ҚАЗАҚБАЕВА: 

«Атыңнан айналайын Әулиеата,
Атыңды ап қойды деп болма қапа....» деп 1940 жылы сәуір айының 9-жұлдызында Жамбыл 
қаласына келген Жамбыл жәкем көзіне жас алған екен. Көзіне жас алмай қайтсін, сан ғасырдан 
бері қазақ халқы үшін киелі орын – Әулиелер мекені атанған қасиетті құт мекеннің аты  Кеңестік 
жүйенің сол кездегі жандайшаптарының кесірінен, дүниенің төрт бұрышына мәшһүр бола 
бастаған өз атымен еріксіз алмастырылып жатса. Бағы жанып, қанша танымал жыр алыбы 
атанса да бұл Әулие бабалар алдында кешірім сұрап тағзым еткені де жарықтықтың. 1853 жылы 
– Әулиеата, 1936 жылы – Мирзоян, ал осы партия қайраткері «халық жауы» атанғаннан кейін, 
1938 жылы жыр жампозының қарсылығына қарамастан, Жамбыл қаласы деп атанса, Жамбыл 
жәкеміздің жазығы қайсы?! Бабамыз бүгінгі заманғы пысықайлар сияқты «маған атақ беріңдер, 
менің есімімді ұлықтаңдар» деп ешкімнің алдына бармаған шығар...

Қазақ поэзиясының алыбы, халқымыздың 

ұлттық мақтанышы – ұлы Жамбыл бабамыздың 

Тараз қаласындағы ескерткішіне қатысты 

бүгінгі таңда орын алып отырған келеңсіз 

оқиғаға байланысты Халықаралық Жамбыл 

қоры қарт абызды қастерлейтін бүкіл жұрт-

шылықтың атынан $зінің алаңдау шы лығын 

білдіреді. Ұлтымыздың біртуар  сәу лет шісі 

Хакімжан Наурызбаевтың қолынан шыққан 

қорының мүшелері, еліміздің бір топ белгілі 

сәулетшілері мен суретшілерінің бұл оқиғаны 

Қазақстан Республикасының «Тарихи-мәдени 

мұра обьектілерін қорғау және пайдалану» тура-

лы және «Авторлық құқық туралы» Заңдардың 

талаптарын $рескел бұрмалау деген пікіріне 

толық қосылады.

Сол себепті қазақ тарихындағы шоқтығы 

биік $нер туындысының тұғырына қайта 

орнауына  ықпал етсеңіздер деген $тінішіміз 

бар. Ұлы Баба рухына қатысты тарихи 

әділдік сонда ғана белең алып, әділеттілік 

орнаған болар еді. 3рі ол қазақтан шыққан 

тұңғыш кәсіби мүсінші, Қазақстанның халық 

суретшісі – «Абай», «Шоқан», «Жамбыл», 

«Бала  Жамбыл» атты тарихи ескерткіштердің 

авторы Хәкімжан Наурызбаевтың болашақ 

ұрпаққа тағылымы мол, тәрбиелік мәні зор 

мұрасына деген  шынайы құрметіміздің айғағы 

да болар еді.

Манарбек ІЗБАСАР, 
Халықаралық Жамбыл қорының 

т�рағасы, Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі

АЛМАТЫ

І. ЖАЗУШЫЛАР
ОРТАСЫНДА 

Диана КОПБАЕВА: 

Шетелде оқып келген жастар қайда жүр? «Болашақ» бағдарламасы түлек терінің 
елге нақ қандай пайдасы тиіп жатыр? «Ана тілі» газеті Ұлыбританиядағы Қазақстан 
PhD Қауымдастығымен бірге «Қазақ әлемі: Болашақ» жобасын бастаған еді. Аталған 
қауымдастық – қазақстандық ғалымдардың шетел дегі аса ірі бірлестігі, оған 
 Ұлыбри тания   мен Ирландияның ең озық уни верси тет терінде білім алып жатқан 82 док-
торант мүше. Оның ішінде медицина, қаржы және инвес тиция, гидрология, химия,  био-
логия, генетика, физика, экономика, математика, IT, бизнес басқару сияқты мамандық 
иелері бар. Докторанттардың 85 пайызы – халықаралық «Болашақ» стипендиясының 
иегерлері, өзгелері – Британ жоғарғы оқу орындарының грантын жеңіп алғандар. 
Жобаның кезекті кейіпкері – жас ғалым Диана Копбаева.

Диана – «Болашақ» шәкіртақы сының 
екі дүркін иегері. Қазір  Ұлыбри таниядағы  
Ньюкасл университетінің PhD докторан-
тура  сында  оқып жатыр. Ғылыми зерт-
теу жұмысын жазу үстінде. Оған қоса 
Астанадағы Назарбаев  университетінде 
сабақ береді. Жас ғалымның Алматыға 
жолы түскенін ести сала, сұхбаттасып 
қалудың қамына кірістік. Мақсат – 
біреу. Зерттеу жұмысымен танысып, 
Қазақстандағы ғылымның жай-күйі 
 туралы пікірін білу. Сұхбатқа келіскенде 
белгіленген жерге келіскен уақыттан 
ерте барып алу – әдетім. Ойымды тағы 
бір пысықтап алу үшін. Күн де жадырап 
тұр. Кофехананың к�пшілік жайғасқан 
ішіне емес, сырттағы қалтарыста тұрған 
үстелдердің біріне жайғастым. Дая-
шы шай ұсынды. Бір кесені тауысар-
тауыс пас  тұста кейіпкерім де келді. 
Қолында біраз парақ бар. «Шамасы, 
айтар ойын түртіп алса керек» деп топ-
шыладым. Аман-саулық сұрасқан соң, 
жайғасып, ыстық шоколадқа тапсырыс 

берді. Алғашқы сауал  зерттеу жұмысы 
жайлы еді. 

 – Well,– деп бастады ол әңгімесін. 
«Жақсы» дегені. 

– PhD докторанту ра ны тамамдағалы 

о т ы р м ы н .  З е р т т е у  ж ұ  м ы с ы м н ы ң 

тақырыбы – «Қазақ стан  дағы ұлт дис-

курстары». Мен мұнда мемлекеттік 

бағдарламаларды, саяси эли таның 

қазақ ұлты туралы ресми с$з дерін 

қарастырдым. 3зірге жұмыстың нақты 

қандай жетістіктерге жеткенін немесе 

нәтижелері туралы б$лісе алмай мын, 

себебі әлі жұмысым аяқталған жоқ... 

Қысқа қайырды. Тақырыпты зерттеу 
үшін қандай әдіс-тәсілдерді қолданғанын 
сұрадым.

– Fieldwork (практикалық жұмыс, 

зертханада немесе кеңседе емес, табиғи 

ортада, адамдармен жүргізіледі – авт.) 

үшін алты апта уақытым болды. Осы 

аралықта Қазақстандағы орта шенді 

шенеуніктермен тілдесіп, олардың тара-

пынан қабылданып жатқан бағдарламалар 

туралы ойын сұрап, атқарылып жатқан 

іс-шаралар ж$нінде сұхбат алдым. 

Олардың айтуынша, халықтың елімізде 

қабылданған ұлттық бағдарламалар 

(мысалы:  «Рухани жаңғыру») туралы 

хабары аз, к$пшілігі дұрыс түсінбеген. 

Демек, мұндай идеяларды ұсынған кез-

де оның мақсаты қандай, нені к$здеп 

отыр – бәрін халыққа жіті түсіндіру 

керек. Бәлкім, «Мәңгілік ел боламыз» 

деп айтардан бұрын, «Мәңгілік ел» де-

ген қандай ел, негізгі белгілері қандай, 

ол үшін не істеуіміз керек деген сияқты 

нақты, жалпыға түсінікті жоба жасау ке-

рек шығар. Менің зерттеуім барысында, 

мемлекеттік бағдарламалар туралы кейбір 

шенеуніктердің $здерінің түсініктері 

біркелкі емес екендігі анықталды. Ал 

бағдарламаларды іске асыру бойынша 

іс-шаралар, к$бінесе, д$ңгелек үстелдер 

$ткізумен ғана шектеліп жатыр. Зерттеу 

жасап жүрген кезде шенеуніктер тым 

болмаса еліміздегі басты бағдарламалар-

ды толық түсініп, қайда бет бұрғанымыз-

ды білетін шығар деп үміттендім. Ұлт 

құрылымы, ұлттық біртектілік деген – 

мемлекет үшін ең басты құндылық емес 

пе? Мемлекет қай бағытқа бет алады, 

қандай құндылықтарды алға шығарады? 

Осы арқылы ұлтаралық, тіпті дінаралық, 

т.б. қақтығыстарды да шешуге болады.  

Жалпы алғанда зерттеу жұмысымда осын-

дай мәселелерді қарастырдым. 

(Жалғасы 7-бетте)

бұл бірегей ескерткіш күні кешеге дейін 

шаһардағы ақын атындағы алаңда жарты 

ғасырдан астам уақыт, тұғырынан таймай, 

жарасымын тауып тұрған еді. Ескерткіш 

1963 жылы облыстың сол кездегі басшысы 

– танымал мемлекет және қоғам қайраткері 

Асанбай Асқаровтың бастамасымен, мемле-

кет тік комиссияның арнайы шешімі бойынша 

Ленинград қаласында шойын нан құйылып 

жасалған. Керек десеңіз, ақын ескерткіші сол 

тұста күллі Одақтас республикалардағы ең 

таңдаулы 100 ескерткіштің санатына кіргізіл-

ген болатын. Тағы бір ескерте кететін жағ дай, 

осы ескерткіш, шамамен, 3 жыл бұрын ғана 

министрліктен келген са рапшы мамандардың 

арнайы тексерісінен $ткізіліп, «жарамды» 

 деген ресми баға алған екен.

ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің 

келісімінсіз орнынан алынған осы Жамбыл 

бабамыздың ескерткіші қазір Тараз қаласының 

тазалығын қамтамасыз ететін коммуналдық 

мекеменің қоймасында күресінде жатыр. Ал 

ескерткіштің жаңадан жасалған, түпнұсқасына 

мүлде ұқсамайтын сұрықсыз к$шірмесі, ешбір 

мемлекеттік сараптамадан $ткізілмесе де, 

бір түнде облыстық әкімшілік кеңсесінің 

алдындағы тас тұғырға келіп жайғасты. Неге 

екені белгісіз, бұл қабағын қарс түйіп алып, 

алақанын айқара жайып, елінен «жылу 

сұрап тұрған» абыз атамыздың келеңсіз 

кейпі қарапайым халыққа ұнамағанымен, 

оны асығыс-үсігіс жасатуға есепсіз қаржы 

жұмсаған облыстағы атқамінерлерге ұнайтын 

болуы керек. Бір таңғаларлығы, осы мүсіннің 

 авторы мен жобалаушысының аты-ж$ні әлі 

күнге дейін мемлекеттік құпиядан арман атал-

май, сақталып отыр. Халықаралық Жамбыл 

БҰЛ ЖАМБЫЛ – 
ҚАЙ ЖАМБЫЛ?

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ НАЗАРЫНА! 
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ANA TILIЖ А Ң А Л Ы Қ Т А Р

Арыс қаласында 24 маусым күні орын алған апат Қазақстан халқын бейжай 
қалдырмады. Президент пен Үкімет, министрліктерден бастап облыстар, 
 аудан әкімдіктері, қоғамдық ұйымдар, жекелеген кәсіпкерлер, еріктілер 
мен жастар, өзге де белсенді азаматтар қаланы қалпына келтіруге, апат-
тан  зардап шеккендерге гуманитарлық, әлеуметтік көмектер көрсетуге 
 атсалысуда. Арыс қаласында күнбе-күн атқарылып жатқан іс-шаралар – 
осының дәлелі. Біз, Түркістан облысы әкімдігінің баспасөз қызметі  жеде ғабыл  
таратып отырған ақпараттарына сүйене отырып, қаладағы қолға алынған 
жұмыстардың тізбегін хронологиялық ретпен ұсынуды жөн көрдік. 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары, ҚР Президентінің 
жанындағы Әйелдер ісі және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі 
ұлттық комиссия төрайымы Гүлшара Әбдіқалықова Еуропа қайта құру және 
даму банкінің (ЕҚДБ) вице-президенті Элизабет Нельсонмен кездесті. 

Павлодардағы орталық көшенің «Тәуелсіздік» атауы 
«Nursultan Nazarbaev» болып өзгертілген. Тәуелсіздік пен 
Елбасы, сөз жоқ, егіз ұғымдай болып кетті ғой. Десек те, қала 
руханиятының күн тәртібінде Павел патшазаданың атына 
қойылған Павлодар атауын өзгерту мәселесі әлі тұр...

МӘССАҒАН!

БӘРЕКЕЛДІ!

ӘРІПТЕСТІК

ӨНЕР

АҚОРДА АРЫС, БІЗ БІРГЕМІЗ!

Партияның міндеті – 
қоғамдық бақылауды күшейту

Нақты жобалар талқыланды

 «ТӘУЕЛСІЗДІК» 
АТАУЫН 

ҚИМАЙ МА? 

ЖҰМЫЛА КӨТЕРГЕН 
ЖҮК ЖЕҢІЛ

«Сазген сазы» тамсантты

Даламыздың үні

Еліміздің атқарушы билік саласында 
бірқатар өзгерістер орын алды. 
Қырымбек Көшербаев – Қазақстан 
Республикасы Президенті 
Әкімшілігінің басшысы, Бауыржан 
Байбек – «Nur Otan» партиясы 
Төрағасының бірінші орынбасары, 
Бақытжан Сағынтаев – Алматы 
қаласының әкімі, Қуанышбек 
Досмайылов – Қызылорда облысының 
әкімі болып тағайындалды. 

Ал жуырда Қазақстан Президенті 

Қасым-Жомарт Тоқаев «Nur Otan» 

пар тиясы Т$рағасының бірінші орын-

басары Бауыржан Байбекті қабылдап, 

Үкімет, Мәжіліс, мәслихаттармен $зара 

іс-қимылды күшейту, бастауыш партия 

ұйымдарын нығайту қажеттігін айтты. 

Қасым-Жомарт Тоқаев сайлауалды 

уәделердің орындалуы үшін партиялық 

және қоғамдық бақылауды қамтамасыз 

етуге назар аударды.

– Партияның міндеті – сайлауалды 

уәделердің орындалуы үшін қоғамдық 

бақылауды күшейту. Халықтың барлық 

аманатының орындалуын қатаң ба қы-

Г.3бдіқалықова ел Президенті 

Қ.Тоқаевтың 12 маусымда Қазақстан 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  П р е з и д е н т і 

қызметіне кірісуінің ресми рәсімінде 

айтқан с$здеріне назар аударды: «Біз 

конструктивтік, теңдестірілген, к$п 

бағытты сыртқы саяси қадамымызды 

жалғастырамыз. 3лемдік аренада 

ұлттық мүдделерді нық ілгерілететін 

және қорғайтын боламыз. Елдің 

сыртқы саяси қызметі елге, ұлттық 

бизнеске, әрбір азаматқа нақты пай-

да әкеледі». Ол Мемлекет басшысы 

халықаралық қаржы институттары-

мен ынтымақтастыққа маңызды мән 

беретіндігін атап $тті. «Біз ҚР Тұңғыш 

27.06. Түркістан облысында құрыл ған 

штабтағы баспас$з мәслихатында  облыс 

әкімі Lмірзақ Ш$кеев Арыс қаласы 

1 айда толық қалпына кел тірілетінін 

мәлімдеді. Сонымен қатар арыстықтарға 

құрылыс-ж$ндеу жұмыстарына к$мек 

беру үшін еліміздің барлық $ңірінен 160 

арнайы бригада келетінін жеткізді. 3рбір 

облысқа Арыс қаласындағы б$лінген 

секторлар бойынша жұмыстар берілмек.

Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрі Бердібек Сапарбаев  зар-

дап шеккен дердің жағдайымен  танысты. 

Министр Арыс қаласы 17 секторға 

б$лінетінін, 17 облыс әкімдері бақылау 

жасайтынын мәлімдеді. Арыс қаласы 

аумағындағы т$тенше жағдайдың салда-

рын жою мақсатында ҚР ІІМ-нің жеке 

құрамынан 1488 адам және 189 бірлік 

техника жұмылдырылды. 

28.06. Таңғы сағат 8.00-де Арыс 

қаласы ның тұрғындары қалаға кіргізіле 

бастады. 4 күн бойы Шымкент қаласы 

мен облыстың $зге де аудандарындағы 

эвакуациялық орталықтарда күн кешкен 

тұрғындар ұйымдасқан түрде автобус 

 колонналарымен туған жерлеріне орал-

ды.

29.06. Арыстағы қалпына келтіру 

жұмыстарымен танысу үшін шаһарға 

Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі Асқар Мамин келді. Премьер-

Министрдің сапары барысында арыстық 

отбасындағы әрбір адамға, яғни 44 

мыңнан астам тұрғынға 1 айдың ішінде 

Үкіметтен 100 мың теңгеден берілетіні, 

әскери қару-жарақ қоймасы 2 аптада 

к$шіріле бастайтыны, қала 1 айда толық 

ж$ндеуден $ткізілетіні мәлім болды. 

29.06. Түркістан облысының әкімі 

Lмірзақ Ш$кеевтің тапсырмасына 

сәйкес, Арыс қаласы шартты түрде 

17 секторға б$лінген болатын. 3рбір 

секторға 17 аудан-қала әкімі бекітілді. 

бүгінгі күнге 5-ші секторға  жауапты Т$ле 

би ауданынан 47 жауапты тұлға қалаға 

келген тұрғындарды жайғастырумен 

және аулаларды тазартумен айналысса, 

13 медицина саласының қызмет кер-

лері арыстықтарға дәрігерлік к$мек 

к$рсетуде. Сонымен қатар қоғамдық 

тәртіпті сақтауға полициядан 30 қыз-

меткер жұмылдырылған.

30.06. Елордаға Арыс қаласынан 200 

бала жазғы демалысқа аттанды. Бұған 

дейін 130 оқушы Павлодар облысына 

ұшақпен жеткізілсе, Жамбыл облысы 

100 баланы демалыс лагеріне алдыр-

ды. Жалпы 4000 оқушыны осы жазда 

басқа облыстарға демалысқа алып бару 

 жоспарланып отыр.

Арыс қаласындағы жарылыстан зар-

дап шеккен тұрғындарға бүгінгі күнге 

дейін қоймаға 270 тонна қажетті азық-

түлік $німдері, киім-кешек, гигиеналық 

заттар жиналса, соның 198 тоннасы 

тұрғындарға берілді. 

Гуманитарлық к$мектің 70 тоннасы 

бүгін таратылады.

1.07. Түркістан облысының әкімі 

Lмірзақ Ш$кеев апталық аппараттық 

мәжілісті Арыс қаласының әкімдігінде 

$ткізді. Жиынға $ңірдегі құрылым бас-

шыларынан б$лек, республиканың 

барлық облыстарының $кілдері қатысты. 

Күн тәртібінде Арыс қаласын қалпына 

келтіру мәселесі қаралып, атқарылатын 

жұмыстар пысықталды. 

Арыс қаласын қалпына келтіру 

 жұ мыстарына алғашқылардың бірі 

 болып Жамбыл, Атырау, Қарағанды 

 облыстары кірісті. Жалпы қалада 7 

708 үй тізімге алынды. Шамамен, бұл 

үйлердің 85%-на зақым келген. Қазір 

бүлінген  баспаналарды актілеу, есептеу 

жұмыстары аяқталуға жақындады. 

Ордабасы ауданы Бадам ауылдық 

окру гінен бүгін Арыс қаласына кезекті 

к$мек тиелген к$ліктер жолданды. 

Арысқа келген гуманитарлық к$мек 

270 тоннаға жуықтады. Ол күн санап 

ұлғаю да. Бүгінгі күнге дейін қоймаға 269 

тонна қажетті азық-түлік $німдері, киім-

кешек, гигиеналық заттар  жиналса, 

соның 198  тоннасы тұрғындарға 

берілген. 

2.07. Арыс қаласының іргесіндегі 

қос ауылға да тиісінше к$мек к$рсету 

қарастырылды. Ақдала мен Дерменеге 

арнайы барған Түркістан облысының 

әкімі Lмірзақ Ш$кеев жергілікті тұрғын-

дармен ашық кездесіп, емін-еркін пікір 

алмасты.

Арыс қаласында арнайы б$лінген 

17 сектор, яғни 17 штабтың жұмысы 

жандана түсті. Тұрғындарға азық-түлік, 

гуманитарлық к$мек жеткізу жүйеленді. 

Түлкібас ауданы әкімінің орын басары 

Е.Күзембаев Арыс каласындағы Ал-

маты қаласы мен Түлкі бас ауданына 

бекітілген 14 сек торда орналасқан 

500 үйдің әр 10 үйінен белгіленген 

азаматтардың басын қосып, жиын 

$ткізді.  Сонымен қатар бұл күні 

Түркістан облысы әкі мінің кеңесшісі 

Ұ.Сәдібеков Арыс қаласында штаб жи-

ынын $ткізді. 

3.03. Арыс қаласындағы тіршілік 

қалпына келді. Үйлеріне орныққан 

халық жұмыстарына кірісті. Наубай-

хана лар мен азық-түлік дүкендері 

қалыпты қызмет к$рсете бастады. 

Halyk  Bank  Арыс қаласының 

тұрғын дары мен кәсіпкерлерінің 

қолданыстағы қарыздары бойынша 

2019 жылғы 1 шілдеден бастап сыйақы 

есептеуді тоқтатты. Бұл қиын күндері 

клиенттерді қолдау мақсатында Банктің 

басшылығы 1 шілдеден бастап, Арыс 

қаласында берілген барлық қарыздар 

бойынша  1 млрд. теңгеден артық 

соммаға сыйақы есептеу тоқтатылды. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі»

Бүгінгі таңда Арыстағы ағайындарға көмек қолын созып жатқан аза-
маттар, мекемелер аз емес. Қалаға түскен ауыртпалық пен қиындықты 
еліміз бірге көтерісуде. Ынтымақ пен бірлік осындайда керек. Тиісті көмек 
көрсетулер әлі де жалғасуда. Осы орайда құрамында «Ана тілі», «Тenge 
Monitor», «Уйғур авази», «Ақиқат», «Мысль», «Үркер» басылымдары бар 
«Қазақ газеттері» ЖШС Арыста орын алған апатты жағдайға байланысты 
материалдық көмек ретінде «Түркістан» корпоративтік әлеуметтік даму 
қоры ұсынған реквизиттер бойынша (Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 
Кызылорда тас жолы, 34 А ғимараты, Пошта индексі 161200, БСН (БИН) 
100440016000, «ForteBank» АҚ Түркістан қаласындағы филиалы, ЖСК 
(ИИК) KZ7196528F0007014540, БСК (БИК) IRTYKZKA) қаражат аударды. 

Дайындаған 
Дәуіржан ТCЛЕБАЕВ

Р.S.

лауға алып, олардың нақты орында-

луын қамтамасыз ету керек. Елімізде 

жүр гізіліп жатқан реформалардың 

мәнін халыққа уақытылы әрі тиімді 

жеткізу маңыз ды, – деді Қазақстан 

Президенті.

Кездесу барысында Қасым-Жомарт 

Тоқаев Қоғамдық сенім ұлттық кеңесінде 

және жас мамандардан Президенттің 

кадрлық резервін жасақтауда партияның 

жұмысын жандандыру үшін бірқатар 

тапсырма берді. 

Президенті – Елбасы Н.Назарбаевтың 

2015 жылы  Ұлы британияға сапары  

барысында жа салған АХҚО, ЕҚДБ 

және The City UK британдық ұйым-

дар қауымдастығы арасындағы 

$зара түсіністік туралы үшжақты 

меморандумды жүзеге  асыруды 

жоғары бағалаймыз» деді Гүлшара 

3бдіқалықова.

Кездесу барысында ЕҚДБ-мен 

ынтымақтастықтың бірқатар $зекті 

мәселелері талқыланды. 26 жылдан аса 

уақыт ішінде 7,5 млрд. еуро сомасында 

246 жоба қаржыландырылды. 2015 

жылдан бастап «Бизнестегі әйелдер» 

бірлескен бағдарламасы жүзеге асы-

рылуда, жалпы сомасы 26,1 млрд. 

теңгеге 20 мың ауылдық жерлерде 

әйелдер басқаратын шағын және орта 

бизнес субъектілеріне қарыз берілді. 

2017 жылы «Бизнестегі әйелдер» 

екінші бағдарламасы іске қосылды, 

ол 100-ден астам кәсіпкер әйелдер 

үшін кәсіпкерлік мәселелері бойынша 

консалтингтік қызметтер к$рсетуді, 

коучинг $ткізуді к$здейді.

Тараптар ынтымақтастықты да-

мыту дың ағымдағы серпініне қа на ғат-

танушылық білдірді және инклю зивті 

даму мен әйелдердің эко номикалық 

мүмкіндіктерін кеңейту бойынша 

жобаларды іске асыру мәселелерін 

талқылады. 

Бірлескен жұмыстың нәтижесінде, 

2018 жылы гендерлік шектеулері бар 

тізбеден жұмыстың 96 түрін алып 

тастау мүмкіндігі туды,  осылайша, 

Соған қарамастан жергілікті билік Павлодардың 

орталық саябағына «Қазақстан халқы Ассамблеясы» деген 

атау беру мәселесін қолға алды. Бұл жайында облыс әкімі 

Б.Бақауов Қазақстан халқы Ассамблеясының облыстық 

XV сессиясында айтты. 

– Келесі жылы Қазақстан халқы ассамблеясының 

құрылғанына 25 жыл толады. Осы мерекенің қарсаңында 

сіздердің бастамаларыңызбен қалалық мәдениет және 

демалыс саябағына Қазақстан халқы Ассамблеясының 

атын беру шешімі қабылданды. С$зсіз, аталған  демалыс 

орнының келбеті  қандай болатынын сіздермен 

талқылайтын боламыз, – деді әкім. 

Бұл жағдайға біз алаңдаушылық білдіреміз. Lйткені 

еліміздің ең ұлы құндылығы – Тәуелсіздік! Тәуелсіз-

діктен артық қасиетті ұғым жоқ. Тәу етер жалғыз 

киеміз – Тәуелсіздік! Қазақстан халқы Ассамблеясы 

болса Тәуелсіздіктің арқасында дүниеге келген к$п 

құрылымдардың бірі ғана. 

Ендеше орталық саябаққа «Тәуелсіздік» атауы беріліп, 

қала тұр ғын дарына қасиетті атау қай та рылуы керек. 

Егер ондағы аллеялар дың бірі «Қазақстан халқы Ас-

самблеясы» аталса – құба-құп. Шырайлы Шымкенттің 

к$рікті орындарының бірі – «Тәуелсіздік саябағы» екенін 

Павлодар облысының әкімі, облыс Қазақстан халқы 

Ассамблеясының т$рағасы Болат Бақауов мырзаның есіне 

саламыз.

Арман ҚАНИ
ПАВЛОДАР

«Сазген сазы» фольклорлық-этнографиялық 
ансамблі жуырда гастрольдік сапармен Австрия 
мемлекетінің Грац және Словения мемлекетінің 
Пиран, Порторож, Любляна қалаларында �нер 
к�рсетіп қайтты. Қазақстан Республикасының 
Австрия мемлекетіндегі елшісі Қайрат 
Сарыбайдың ұйымдастыруымен �ткен концерттік 
бағдарламада   қазақтың халық күйлері мен 
әндері және халық композиторларының 
шығармалары орындалды. 

Грац қаласының Эггенберг сарайында $ткен 

концертте ансамбль «Аспаптар шеруін» орында-

са, Эльмира Қашқымбаева сазсырнайға арналған 

С.Кәрімбаевтың «Жетісу» шығармасын, Ақажан 

Бақжол қылқобызбен Ықыластың «Аққу аңызы» 

атты күйін, Диляра Окманова Байжігіттің күйі 

«Б$кен жарғақты» жетігенде, Сымбат 3лімбетова 

Еспайдың күйі «Б$гелекті» домбырамен орын-

дап, к$рерменге тарту етті. Сонымен қатар са-

пар барысындағы $нер кештерінде әлемдік 

классикалық музыка шығармалары орындалды. 

Олардың ішінде Моцарттың «Түрік маршы», 

Монтидің «Чардаш», Штраустың «Радецкий марш», 

Пьяцолланың «Либертанго» және басқа танымал 

туындылар бар. Қазақстан Республикасының 

еңбек сіңірген қайраткері Гүлзат Дәуірбаева қазақ 

әндерімен бірге, Р.Леонкаваллоның «Mattinata», 

Л.Делибтің «Испанское  болеро» атты классикалық 

шығармаларынан ариялар орындады. 

Ансамбль Словения Республикасында, атақты 

композитор, скрипкашы, дирижер Джузеппе 

Тартинидің туған жері Пиран қаласында екі күн бойы 

концерт қойды. Қазақтың ұлттық аспаптарының 

сүйемелдеуімен жоғары деңгейде орындалған 

классикалық шығармалар еуропалық талғампаз 

тыңдарманның к$ңілінен шығып, қошеметіне ие 

болды. Сондай-ақ еуропалықтар қазақ халқының 

музыкалық аспаптары мен артистердің әсем ою-

$рнектермен к$мкерілген киім үлгісін таңғала 

тамашалады. 

Дина ХАЛЫҚ

Тарихтың сан алуан сырларынан сыр шертетін 
домбыра күнінің әспеттеліп, мерекенің қатарын 
толтыруы былтырдан бастау алды. Елбасы  
Н.Назарбаев ұлттық аспаптың Күлтегін 
 заманы нан келе жатқанын еске салып, 
домбыраны  қазақтың бренді мен паспорты, 
ешкімге ұқсамайтын қайталанбас келбеті деп 
бағалап, шілденің бірінші жексенбісін – Ұлттық 
домбыра күні деп белгіледі. 

Жыл сайын тойланатын мерекелер қатарына 

енген Ұлттық домбыра күніне биыл да ерекше 

дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Елорда-

мыз Нұр-Сұлтан қаласында мерекелік кон-

церт $теді. «Қазақ Елі» монументі алаңында 

сахна жасақталып, жиналғандар «Сарыарқа», 

«Адай», «3лқисса», «К$ңіл толқыны», «Бал-

бырауын», «К$роғлы» күйлерін тыңдай алады. 

Суырыпсалма ақындар домбыраны жырға 

қосып, елордалық музыка мектептерінің 

шәкірттері $нерлерін ортаға салады. «Жастар» 

театрының актерлері тарихи қойылым ұсынса, 

кештің соңы Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің 

Мемлекеттік академиялық филармониясының 

ұйымдастыруымен Есіл $зенінің жағасындағы 

Амифтеатрда «Нағыз қазақ – домбыра» атты 

концертпен жалғасады. 

Домбырадан шыққан саз кеудесі қазақ деп 

соққан адам баласын бірден баурайды.  Белгілі 

ақын-жазушылар да үн қосып, $лең арнаған. 

Ш$мішбай Сариев «Бабамыздың мұңысың сен, 

домбыра, Анамыздың сырысың сен, домбыра. 

Қазағымның жүрегінен жаралған, Даламыздың 

үнісің сен, домбыра!» десе, Қадыр Мырза 3лі 

«Нағыз қазақ – қазақ емес, Нағыз қазақ – дом-

быра» деп, бір-ақ ауыз с$збен жеткізген. Ендеше, 

Ұлттық домбыра күні аясында атқарылар игі 

шаралардың ауқымды болғаны, киелі аспаптың 

қадірін арттырып, адамзаттың к$кірек к$зінің 

ашылуына септігін тигізсе, жақсылықтың жаршы-

сы болса деген тілек бар. 

әйелдерге рұқсат етілмеген жұ мыс-

тардың саны, шамамен, 30%-ға қыс-

қартылды. Бұл, біріншіден, әйелдерге 

бульдозер, грейдер және локомотив 

машинисі, асфальтбетоншы, металл 

құюшы, қазаншы, тиеу машинасының 

машинисі, краншы, механик және 

электрик және т.б. ақылы жұмыс 

орындарын алуға мүмкіндік берді. 

Екіншіден, әйел  дер еңбек нарығының 

гендерлік не гізінде б$лінуін қысқарта 

отырып, жылдам $сіп келе жатқан 

және жоғары ақы т$ленетін сектор-

ларда жұмыс істеу мүмкіндігіне қол 

жеткізді.

Кездесуде, сондай-ақ жасыл тех-

нологиялар саласында әйелдердің 

қатысуымен ғылыми зерттеулерді 

 дамыту мәселелері талқыланды.

Айтуған ДNУЛЕТ
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
«Ана тілі»: Lзіңіз ойнайтын «Жу-

сан иісі» қойылымындағы кейіпкердің 

 «Алыста қалған балалық шағым ойымнан 

бір кетпейді» дейтіні сияқты, әңгімемізді 

ба  ла лық шағыңыз, отбасыңыз туралы 

бастасақ... 

Гүлжамал Қазақбаева: Мен соғыстан 

кейінгі сонау 1949 жылы Алматы облысы, 

Кербұлақ ауданы (бұрынғы Талдықорған 

облысы Гвардия ауданы) К$ксай  деген 

кішкентай ауылда $мірге келгенмін. 

 Ауылымыз атына заты сай, К$ксай десе, 

К$ксай енді! Таудың етегінде орналасқан, 

табиғаты жап-жасыл, мың түрлі гүл 

$седі. Кішкентай күнімізде тауға к$п 

шығатынбыз. Қызғалдақ теретінбіз. Ал 

қыстыгүні қар қалың түседі. Онда сырға-

нақтың түбін түсіреміз. Сірә, табиғаттың 

осы бір әсемдігі адамдардың да болмы-

сына әсер ететін болуы керек. Тұманбай 

Молдағалиев айтпақшы, «тау баласы 

тауға қарап $седі» екен. Біздің ауылдың 

тұрғындары жайсаң мінезді жандар еді.

Біз бір әке-шешеден жеті бала – бес 

қыз, екі ұл $сіп-$ндік. «Бірге тумақ болса 

да, бірге жүрмек жоқ» деген ғой, қазір 

әрқайсымыз әр жақта $мір сүріп жатырмыз. 

Отбасымыз қарапайым, ата-анамыз адал 

адамдар болды. Ата-әжеміз бүкіл ауылға 

сыйлы адамдар еді. Жетім-жесірлерге 

қарайласып, қолдан келгенше қол ұшын 

созатын, жарықтықтар. Қолымызда талай 

сондай кісілер тәрбиеленіп, еншісін алып 

кетіп жататын. 3жеміз ауылдың бәріне 

киім тігіп беретін қолы шебер, ісмер жан 

болды. Ал атамыз оқымаған болса да, 

к$зі ашық, к$кірегі ояу адам еді. Кешкі 

астан кейін бәрімізді д$ңгелек үстелдің 

айналасына жинап, әкемізге майшамның 

жарығымен батырлар жырын оқытатын. 

Сол кезде «Батырлар жыры» деген қалың 

кітап болды. Ішінде әр жырдың: Қамбар 

батырдың жолбарысты $лтіріп жатқан 

шағы, Қыз Жібектің күймеден шығып 

тұрған сәті бейнеленген керемет суреттері 

болатын. Кейін хат танып, есейген шақта 

біз оқып беретін болдық. Атам сол жыр-

ларды $зі жатқа білсе де, ғұмырының 

соңына дейін немерелеріне оқытып кетті. 

«Ана тілі»: Lнер жолын таң дауыңызға 

атаңыздың сол оқытқан жырлары әсер 

еткен болар?

Гүлжамал Қазақбаева: Иә, шынында 

да, сол шақ менің $нерге, сұлулыққа деген 

құштарлығымды оятқан болар. «Қозы 

К$рпеш – Баян сұлу» эпосындағы Баян, 

«Қара қыпшақ Қобыландыдағы» Құртқа, 

«Ер Тарғын» жырындағы Ақжүніс бәрі-

бәрі к$з алдымда кино болып $тіп жата-

тын еді. Солар сияқты болғым келетін. 

С$йтіп, бала күнімнен актриса болып, 

киноға түсуді армандадым. «Ауылға кино 

келіпті» дегенді естігенде-ақ, қалмай ба-

ратынбыз. Ол кезде ауылымызда клуб жоқ. 

Сырты әктелген жалғыз дүкен бар еді. Сол 

дүкеннің артқы қабырғасын экран қылып, 

кино қоятын. Небір фильмдерді солай 

к$рдік. Ескі кинолардың бәрі керемет еді 

ғой! Есімде қалғаны – «Дала қызы» мен 

«3н шақырады» деген фильмдер. Кейін 

арман қуып Алматыға келіп, Мұхтар 

3уезов театрының қасынан ашылған 

актерлерді оқытатын екі жылдық студияға 

оқуға тапсырдым. Сол кезде «Дала қызын» 

ойнаған актриса Зәмзәгүл Шәріпова 

екенін, ал «3н шақырады» фильміндегі 

басты әйел бейнесін Раиса Мұхамедиярова 

сомдағанын білдім. Бала кезімде жасаған 

образдарына тамсанып $скен мен $скенде 

сол кісілердің $зімен қатар жүремін деп 

ойламаған да едім...

«Ана тілі»:  Білуімізше, $зіңіз ай-

тып отырған екіжылдық студияға оқуға 

тапсыруға келгеніңізде құжат қабылдау 

уақыты бітіп кеткен екен...

Гүлжамал Қазақбаева: Иә, ондай 

қызық болған. Оқуға тапсыруға жез-

дем ертіп әкелген еді. Келсек, құжат 

қабыл дайтын уақыт бітіп кеткен. Бірақ, 

Алланың бұйыртқаны шығар, сәті түсіп, 

оқуға қабылдандым. Сол екі жылдың 

ішінде біз керемет мектептен $ттік. 

3йгілі актер, театр $нерінің корифейі 

Қа либек Қуанышбаев сырқаттанып 

жүргеніне қарамастан, бізбен, жаңадан 

оқуға түскен студенттермен кездесу 

$ткізді. Сонау Қоянды жәрмеңкесінде 

қалай актер болғанын, қалай қыздың 

сыңсуын айтқанын, сол сияқты ғажайып 

естеліктерін айтып берген еді... Одан 

б$лек,  Серке Қожамқұлов,   Елубай 

Lмірзақов, Қапан Батыров, Сәбира 

Майқанова,  Хадиша Б$кеева, Шолпан 

Жандарбекова, Нұрмұхан Жант$рин, 

Ыдырыс Ноғайбаев, Фарида Шәріпова 

сынды сол кездегі атағынан ат үркетін 

актерлердің бәрімен бір сахнада ойнадық. 

Ол кісілер басты р$лдерді сомдайды, сту-

денттер к$пшілік сахнасына қатысамыз. 

«Болмасаң да ұқсап бақ» деп, сол аға-

апаларымыздың $неріне тамсанып әрі 

еліктеп жүріп, екі жылымыздың қалай 

$ткенін де аңғармай қалдық.  

«Ана тілі»: Бірақ сіз негізгі актерлік 

қызметіңізді Шымкенттегі қазіргі Жұмат 

Шанин атындағы театрда бастадыңыз ғой?

Гүлжамал Қазақбаева: Сол студия ның 

соңғы курсында оқып жүргенде $зіммен 

бірге оқитын Мырзагелді деген жігітпен 

бас қостық. Екеуіміз де дипломдық 

жұмысымызды үздік қорғаған соң, бізді 

осы 3уезов атын дағы академиялық театрға 

жұмысқа алып қалатын болды. Бірақ мен 

оқу бітірген соң, аяғым ауыр болғандықтан 

ауылға кеттім. Жолдасым қалып, осында 

алты айдай жұмыс істеді. Қанша деген-

мен, үй жоқ, күй жоқ, мен ауылда болған 

соң, ол да Шымкентке ауысты. Lзі сол 

$ңірдің тумасы болатын. С$йтіп, екеуіміз 

 Шымкент театрына жұмысқа орналастық. 

Сол театрда үлкен-үлкен р$лдер ойнадық. 

Ең бірінші ойнаған р$лім – Мұстай 

Гүлжамал ҚАЗАҚБАЕВА: 

ТЕАТР 
ҚҰМҒА СІҢГЕН 
СУ СЕКІЛДІ...
Кәрім деген башқұрт драматургінің «Ай 

тұтылған түн» трагедиясындағы Зүбәржат 

деген жас қыз. Ал екінші ойнаған р$лім 

– Құртқа. С$йтіп-с$йтіп, баяғыда кіш-

кентай күнімде армандаған, к$з ал-

дымда кино болып елестеген Баянды, 

Құртқаны, Ғабит Мүсіреповтің «Ақан 

сері – Ақтоқтысындағы» Ақтоқтыны, 

Ш ы ң ғ ы с  А й т м а т о в т ы ң  « А р м а н ы м 

3селімдегі» 3селді, Тахауи Ахтановтың 

«Ант» драмалық дастанындағы Бопай 

ханшаны ойнадым. Бұл театрда үлкен 

бір тәжірибеден, мектептен $ттім деп 

айтсам болады. Ол кезде мұнда да небір 

талантты актерлер қызмет ететін. К$бісі 

арнайы оқу бітірмесе де, халықтың ішінен 

шыққан нағыз туабітті $нер адамдары 

еді. Баяғыда Шәкен Айманов студент-

термен кездесу $ткізіпті. Сонда бір бала: 

«Сіз артистің қандай оқуын бітірдіңіз?» 

деп сұрапты. С$йтсе Шәкен аға: «Мен 

Қалибек Қуанышбаев деген университет 

бітірдім» депті ғой... Актер болу үшін 

адамда ең бірінші туабітті талант, жанын-

да, жүрегінде түйсік болуы керек. Т$леген 

Айбергеновтың $леңі бар ғой: 

«Ақын боп �мір кешу оңай деймісің, 
қарағым,

Аузында болу бұл �зі сыздаған 
барлық жараның.

К�кірегіңе құйып ап әлемнің 
асқақ бар әнін,

Қосудың арпалысы бұл – 
тоғыспас жолдар торабын» 

дейді. Сол сияқты, актер болу оңай дей-

місің, қарағым. Жұрт «артист дегенді 

біреу жазып берген с$зді жаттап айтып 

жүре беретін жеңіл жұмыс» деп ойлай-

тын шығар. Ал шын артист суарылған 

болаттай болуы керек. Сенің жан дүниең, 

сезімің домбыраның күйі келтірілген 

шегіндей тартылып тұруы тиіс. Сонда ғана 

р$лді д$п басасың, сонда ғана жүрегіңнен 

шыққан дүние халықтың жүрегіне жетеді... 

Шымкент театрында сегіз жылдан астам 

уақыт қызмет еттім. Содан кейін $нердің 

қайнаған ортасына – Алматыға ауыстым. 

«Ана тілі»: Сол Шымкент театрында 

қызмет етіп жүргеніңізде «Қобыланды» 

қойылымын қоюға келген Шолпан 

 Жандарбекова сізге Құртқаның костюмін 

тарту етіпті...

Гүлжамал Қазақбаева: Ол кезде сондай 

үрдіс бар еді. Театрлардың репертуарын-

да бірдей қойылымдар болса, артистер 

деп... Бәрі сол баяғыдай к$рініп... Театр 

деген құмға сіңген су сияқты ғой. Сенің 

жаныңмен, жүрегіңмен жасаған р$ліңді 

к$рген адам к$рді, к$рмеген адам сол күйі 

білмей кетеді. Бітті... Р$л жоқ... Ал кино 

болса, тасқа басылған таңбадай таспасын-

да қала береді...

«Ана тілі»: Сұхбаттарыңызда алдыңғы 

толқын апаларыңызды аузыңыз дан 

 тастамайсыз. Бір сұхба тыңызда «Оларға 

с$йлемек түгілі, беттеріне тік қарауға 

жүрек сінетінбіз» депсіз. Қазіргі жастардың 

сіздердің буынға деген құрметі сол 

деңгейде ме?

Гүлжамал Қазақбаева: Ол кісілерді 

сыйлағанымыз сонша, алдарынан кесе-

к$лденең $тпейтінбіз. Lнеріне табынып, 

адамгершілігіне бас иіп $стік... Қазіргі 

жастар да осал емес. Олардың талабын 

ұштап, талантын ашатын небір керемет 

қойылымдар жүріп жатыр. Мысалы, 

 Сайын Мұратбековтың екі шығармасынан 

біріктірілген «Жусан иісі» қойылымы 

бар. Режиссері – Жұлдызбек Жұманбай. 

Ж ұ л д ы з б е к  б ұ р ы н  о с ы  т е а т р д ы ң 

актері болған. Кезінде екеуіміз Нұрлан 

3бдіқадыров деген қырғыз режиссерінің 

«Қайдасың, бақыт?» қойылымында бірге 

ойнағанбыз. Сосын «Пияз бала» деген 

спектакль болды. Жемістер патшалығында 

болып жатқан оқиға. Сонда мен – Шие 

графиняны, ол Апельсинді ойнайды. 

Бірде шымылдықтың артында бәріміз 

шығатын уақытымызды күтіп отырғанбыз. 

Жұлдызбек, қалжыңбас, айналасын 

күлдіріп жүретін тамаша бала ғой, маған: 

«Апай, мен болашақта режиссер бола-

мын. Мына шие деген немене? Мен 

сізге кейін картошканың р$лін беремін» 

деп күлдірген. Айтқандай-ақ, Мәскеуде 

режиссерлікті оқыды. Елге оралғанда 

маған «Жусан иісіндегі» әженің р$лін 

берді. Сұм соғыстың қазақ ауылдарына 

қандай күш салғанын, тылдағы $мірді, 

қазақ әйелдерінің тауқыметін, $рімдей жас 

балалардың тағдырын к$рсетеді. Керемет 

қойылым! Сол спектакльді ойнағанда жа-

ным рақат табады. 

Одан кейін Жұлдызбек қазіргі қоғам-

ның дертін к$рсететін «Ұмы тыңдар 

оны» деген қойылым қойды. Басты р$лді 

«Алашұлы» тобындағы Мақсат Рахмет ой-

найды. Мен Құдайлар үйінің шырақшысы 

– Эританың бейнесін жасадым. Заманмен 

бірдей қадам басып келе жатқан жастарға 

ілесіп р$л ойнау деген – оңай шаруа емес. 

Сонда да жастардың мені таңдап алғанына 

рақметімді айтамын. 

«Ана тілі»: Бір сұхбатыңызда: «Сахна 

үшін туған талай саңлақ есімі еленбей 

$мір ден $тті. Lнерді $рістету жолында 

қалт қысыз қызмет етсе де, ешкімнен 

атақ-даңқ сұраған жоқ» депсіз. Сіз осы 

с$з дерді айтқан кезде кімдер ойыңызда 

болды? Кімдердің еңбегі еленбей кетті деп 

ойлайсыз?

Гүлжамал Қазақбаева: Бізде  Бибиза, 

М ә к і л ,  А қ ы л  Қ ұ л а н б а е в т а р  д е г е н 

ағайынды үш артист болды. Олар – осы 

театрдың ең бірінші кірпішін қаласқан 

адамдар. Мәкіл Құланбаев ағаны айт-

тым ғой. Комедияны да, трагедияны да 

кемеріне жеткізіп ойнайтын талантты 

актер еді. Жаны тап-таза сәби сияқты, 

$зі қожанасырлау, сенгіш адам болды, 

жарықтық. Сол кісінің әпкесі Бибиза 

Құланбаева деген актриса $ткен $мірден. 

Мінезді р$лдерді күшті ойнайтын. Соғыс 

жылдары «Алтын сақа» деген қойылым 

болған.  Сондағы Мыстан кемпірді 

ойнағанын жұрт аузынан тастамай, там-

санып айтып жүретін. Кейін де талай 

образдарды, аналардың бейнесін жасады. 

Сол кісінің еңбегі еленбей кетті. 

3уезов атындағы академиялық театрда 

Раушан 3уезбаева деген актриса қызмет 

етті. Студент кезімізде талай р$лдерін 

к$рдік. Ол кезде қойылымдарды оркестр 

сүйемелдеп отырушы еді. Раушан апай 

«Абай» спектаклінде романстарды орын-

дайды. Сонда дауысының кеңдігі сондай, 

оркестрді басып кететін. Бізге екі жыл сах-

на тілінен сабақ берді. Қалай с$йлеу  керек, 

тынысты қалай алу керек, даусыңды ең 

соңғы қатарға қалай жеткізесің – бәрін 

үйретті. Сол кісінің де еңбегі еленбей, 

$мірден озып кетті. 

Айта берсек, ондай тасада қалып 

қойған таланттар к$п...

Lнер деген – картаның ойыны сияқты. 

Қолың жүріп, оң жамбасыңа келетін р$л 

шықса, сені аша білетін режиссер кездес-

се, бағың жанып, жұлдызды сәтің туады. 

Ал р$лің, режиссерің кездеспесе, уақыттан 

ұтыласың...

«Ана тілі»: Ел анасы жасына келіп 

отырсыз. Сізді қазір ана ретінде, әже 

ретінде не алаңдатады? Не мазалайды? 
Гүлжамал Қазақбаева: Біз асарымыз-

ды асадық, жасарымызды жасадық. Мен 

$зімді бақытты адаммын деп ойлаймын. 

Алланың осы бергеніне ризамын. Ал 

ұлтымыздың болашағы жарқын болса екен 

деген аналық тілек бар. Балаларымның, 

немерелерімнің ертеңіне алаңдаймын. 

Қоғамда болып жатқан түрлі түйткілдер 

к$ңілге алаң салады... Біз саясаттан алыс 

адамдармыз. Бірақ $зіңді саясаттан қанша 

алыс ұстағанмен де, қоғамнан б$ліне 

алмайсың. Қоғамның ауруы сені де ауыр-

тады... Қазір жас-кәрі демей, телефонға 

«кіріп» кеттік. Бұл да – заманның бір 

дерті. Жақында осы туралы әзіл оқыдым: 

«Бүгін интернет істемей қалып, бәріміз 

отырып шай ішіп едік, жақсы адамдармен 

бірге тұрып жатыр екенмін ғой» депті бір 

жазған. Сол айтпақшы, жанымыздағы 

жақсы адамдарды к$рмей, бағаламай 

кетеміз бе деген қауіп бар менде. 

Сұхбаттасқан 
Nсел САРҚЫТ

$зі ойнасын. Батамды берейін» деп, 

$зінің Құртқаға киемін деп алып кел-

ген костюмін сыйлап кетті. Сол менің 

$мір бақи есімнен кетпейді... Бұл кісінің 

Құртқаны ойнағанын студент кезімде 

3уезов театрын да к$ргенмін. 3зірбайжан 

Мәмбетов қойған. Ол бір керемет спек-

такль болды. Ұзақ жылдар бойы репертуар-

дан түскен жоқ. 

Мен негізі біреудің іші-бауырына 

кіріп кете алмайтын, тез шешім қабыл дай 

алмайтын адаммын. Ылғи кейінге қал-

дырып, ұят санап жүретінім – мінезімнің 

$зіме ұнамайтын тұсы. Осы Шолпан 

апама: «Сізге ризамын. Кезінде с$йтіп 

мерейімді тасытып едіңіз ғой» деп айт-

падым. Алматыға келгенде талай мәрте 

оқталдым, бірақ батылым жетпеді ме, әлде 

сондай үлкен адамның мазасын алғым 

келмеді ме, тартыншақтап қалдым. Соған 

қазір $кінемін. 

«Ана тілі»: Алматыға Мүсірепов атын-

дағы театрға қашан, қалай ауыстыңыз?

Гүлжамал Қазақбаева: Алматыға 1978 

жылы ауыстым. Арманым – академиялық 

театрға орналасу болатын, бірақ оған баруға 

батылым жетпеді. Алланың жазуымен осы 

Мүсірепов театрына орналастым. Мен 

оған еш уақытта $кінбеймін. Керісінше, 

қуанамын. Алла сол кезде дұрыс жолға ба-

стап тұрған екен. Бәйділда Қалтаев, 3мина 

Lмірзақова, Сәлима Саттарова, Күләй 

Мұратәлиева, Роза 3шірбекова, Мұхтар 

Бақтыгереев, Алтынбек Кенжебеков,  

Мәкіл Құланбаев, Айтжан Айдарбеков...

тізе берсең к$п, қандай актерлер еді, 

шіркін! Сол кісілердің қасында жүріп, 

сахнада бірге $нер к$рсеттік. Lзімнің сол 

кездегі тұстастарым: Ғазиза 3бдінәбиева, 

Д о с х а н  Ж о л ж а қ с ы н о в ,  Н ұ р ғ а н а т 

Жақыпбаев, Лидия Кәденова – бәріміз 

бірге сахналас болдық. Мен сол үшін 

де бақыттымын. Lміріміздің жарқын 

сәттері, жастық шағымыз осы театрда 

$тті. Алпыс күндеп гастрольдік сапарлар-

да жүрдік. Қарақалпақстанның 60 градус 

ыстықтарында $нер к$рсеттік. Соның 

бәрі к$рген түстей $те шықты. Қазір ондай 

гастрольдер жоқ. Қазір тек оншақты күнге 

қалаларға барып келеміз. 

«Ана тілі»: Баян, Құртқа, Ақтоқты, 

3сел, Бопай ханша, Шолпан, Офелия, 

Алуа... «Тоғыз ұлым бір т$бе, Ер Т$стігім 

бір т$бе» дегендей, $зіңіз үшін қымбат 

р$ліңіз қайсы?

Гүлжамал Қазақбаева: Б$ліп-жарып 

айтпаймын, Құдайға шүкір, барлық 

р$лдерім сәтті шықты. Ауызға ілініп, 

баспас$зде жазылып-айтылып жатты. 

Дегенмен, кейін Алматыға ауысып, об-

лыстық театрдан республикалық театрға 

ананың жоғын жоқтап, с$з с$йлейді.  Пьеса 

осылай аяқталады. Сонда екі сағаттың 

ішінде бір адамның $мірбаяны арқылы 

қазақ елінің басынан $ткен ұжымдастыру, 

ашаршылық, Ұлы Отан соғысы сияқты 

қадау-қадау оқиғалар к$рсетіледі. Осы 

қойылым $те сәтті шықты. Мемле-

кеттік сыйлыққа ұсынылып, режис-

серім, ұстазым Райымбек аға, қойы лымда 

 болысты ойнаған Мұхтар Бақтыгереев, 

қойшы шалды ойнаған Мәкіл Құланбаев 

– т$ртеуіміз Мемлекеттік сыйлық алдық. 

Сонда мен 32-ақ жастамын. Осы мені 

биікке шығарған, жұлдызымды жаққан, 

сол уақытқа дейінгі жинаған тәжірибемнің 

нәтижесіндей р$л болды. Ал одан кейін 

менің Алуадан т$мендеуге қақым жоқ еді... 

Бикен Римова жазған «Қос мұңлық» 

деген пьеса бар. Онда жесір қалып, тағ-

дыр дың тауқыметін тартқан аналар-

дың тағдыры к$рсетіледі. Күйеуі үлкен 

қызметте істеген, бірақ $кімет берген 

үш б$лмелі үйін қанағат тұтқан адал 

адам болған. Қызы тұрмысқа шыққанда 

оны алмастырып, бір б$лмелі пәтерге 

к$шеді. Бірақ ұлы $сіп, университетті 

үздік тамамдағанымен, жұмысқа тұра ал-

майды. Қайда барса да пара сұрағандарға 

беретін тиыны жоқ. Үйленейін десе, 

жалғыз б$лмеде анасы екеуі тұрады, не 

үйлене алмайды. Сосын ол анасына: 

«Жағдай жасай алмасаң, мені неге тудың?» 

дейді. С$йтіп, анасы соңында баласының 

бақытты болуы үшін қарттар үйіне кетпек 

болады. Бірақ оған жетпей, жүрегі ұстап 

$мірден $тіп кетеді. Бұл да к$рермен 

жақсы қабылдаған, лайықты бағасын 

алған жақсы р$л болды. 

Райымбек Сейтметов ағай Семей 

полигоны жайында «Заманақыр» деген 

қойылым қойды. Онда Салиха деген жесір 

әйелді сомдадым. Ол – күйеуі соғыстан 

қайтпаған, Абыралыда бір ұл, бір қызымен 

қалған ана. Сынақ бомбасы жарылғанда 

баласы соған қараймын деп, к$зінен айы-

рылып, зағип болып қалады. Бүкіл ауылды 

к$шіреміз дегенде «Күйеуім соғысқа кет-

кен. Ол қайтып келсе, бізді таппай қалады. 

Мен ешқайда к$шпеймін» деп, жалғыз үй 

болып қалып қояды. Күнде қырға шығып, 

шалын күтеді. Ал қызы тұрмысқа шығады. 

Бірақ жеті құрсақ к$терсе де, жетеуі де 

мүгедек болып туады. Ең соңғысы $мірге 

томар бала болып келеді. Соған шыдай 

«Ана тілі»: Сахнада кейіпкердің $мірін 

сүресіз. Солардың ішінде $міріңізде із 

қалдырғандары болды ма? Lзіңіз айтып 

отырған «Заманақыр» қойылымындағы 

Салиханы сомдаймын деп, шашыңыз 

ағарып кеткенін естігенбіз...

Гүлжамал Қазақбаева: Ол – ұлт тағ-

дыры, халқыңның трагедиясы туралы 

қойылым. Үстірт ойнай алмайсың. Бүкіл 

жан дүниеңді соған қоспасаң, кейіп-

керіңнің барлық қайғы-қасіретін $не 

бойыңнан $ткізбесең, образ шықпайды. 

Сол қойылымды бір ай ма-екі ай ма, 

қанша уақыт дайындағанымыз есімде 

жоқ, бірақ сол кезде шынында да шашым 

ағарып, самайыма ақ түсті... Сахна деген 

– айна ғой. Онда $тірік айта алмайсың. 

Lтірігің к$рерменге к$рініп тұрады. 

 Сондай болғаны рас. Актер қандай р$л ой-

наса да, бәрін $зінің жан дүниесінен қазып 

шығарады. Сенің $мірдегі к$рген қуаныш-

қиындықтарың, мұңайған сәттерің – бәрі 

жаныңа жиналып, жүрегіңдегі жүгіңе 

айналады. Сол жүгің бейне жасарда 

к$мекке келеді. Владимир Машков деген 

орыс актері бар. Сол: «Актер – чемодан 

 неприятностей» дейді. Сол сияқты актер 

деген – мұң-қайғысын жүрегіне жинаған 

адам. 

«Ана тілі»: Сіз Мүсірепов театры-

на кіргелі т$рт буын ауысыпты. 3мина 

Lмірзақова апалармен бірге  талай 

гастрольдік сапарларға шықтыңыз. Сол 

кісілерді еске алғанда ойыңызға не орала-

ды? Небір жылы естеліктер қалған болар... 
Гүлжамал Қазақбаева: 3мина апамен 

Тахауи Ахтановтың «Күшік күйеу» де-

ген қойылымында ойнадық. Сол қойы-

лыммен Жамбыл облысын аралаған едік. 

Киноның құдіреті сол ғой, ауылдағы 

адамдар «Тайлақтың шешесі келіпті» 

деп, кішкентай балаларын арқалап, 

біздің түскен үйімізге келетін. Сол кезде 

халық тың 3мина апаға деген ыстық ықы-

ласының, махаббатының куәсі бол ғанбыз. 

3мина апа басынан небір қиын жағдай $тсе 

де, мойымай, $мірде жарқылдап жүретін... 

Ол кезде ауылға келген атақты адамға 

сыйлық ретінде конверт беретін дәстүр 

бар еді. Қазіргілердің шапан жабатыны 

сияқты ғой. Сонда 3мина апа қойылым 

біткен соң, $зіне берілген конвертті ашып, 

бәрімізге таратып беретін. Мәре-сәре бо-

лып қалатын едік. С$йтіп ол кісімен талай 

керемет гастрольдерде бірге жүріп, тәлім-

тәрбие алдық. Қасында Жамал Бектасова 

деген апамыз болған. Ол кісі де керемет 

адам еді. Lкінішке қарай, бәрі $мірден 

$тіп кетті ғой... 

Кейін сол «Күшік күйеуді» араға қанша 

жыл салып, Жанат Хаджиев қайтадан 

қойды. Классика – бағасын жоймайтын 

туынды ғой. Айтар идеясы, $зектілігі 

ешқашан $лмейді. Сол кезде мен баяғы 

3мина апам ойнаған р$лді алдым. Сол 

үшін Жанатқа ризамын. Lкінішке қарай, 

ол да қазір арамызда жоқ, жаны жәннатта 

болсын. Ал Жамал апа ойнаған р$лді – 

құрбысын Лидия Кәденова алды. Бұл 

Лидия екеуіміздің бір-бірімізді қас-

қабағымыздан түсініп, үндестік тапқан 

керемет р$ліміз болып шықты. Он жылдай 

ойнадық. Кейін жастарға табыстадық. 

Буын ауысу деген – осы. «Алдыңғы 

толқын – ағалар, кейінгі толқын – інілер, 

кезекпенен $лінер, баяғыдай к$рінер» 

п, 

л-
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Алматыда 
әйдік  жазушы Ғабит 

Мүсіреповтің атындағы театр 
бар. Балалар мен жасөспірімдер 

театры. Аты жастардыкі болғанымен, 
заты – ұжымы тек жастардан ғана тұрмайды. 

Бәйділда Қалтаев, Әмина Өмірзақова, 
Сәлима Саттарова, Мұхтар Бақтыгереев, Мәкіл 

Құланбаев, Айтжан Айдарбеков тер сынды театр 
корифейлерінің ізі қалған бұл киелі сахнада. 

Бүгінде сол саңлақтардың көзін көрген, кезінде 
солар сомдаған рөлді абыроймен алып келе 

жатқан өнер иелері де аз емес. Солардың 
бірі, әйгілі актриса, өмірінің елу жылын 
өнерге арнап келе жатқан талант иесі – 

Гүлжамал Қазақбаева. Ол кісі биыл 
мерейлі 70 жасқа келіп 

отыр. 

тәжірибе алмасып, шеберлік сағатын 

к$рсету үшін бір-бірімен алмасып ойнап 

жататын. Сонда Шолпан  Жандарбекова 

келді. Ол кісі $зі Оңтүстік $ңірдің 

келіні, Құрманбек Жандарбеков 

деген ұлы актер, әнші, режис-

сер $ткен $мірден, сол кісінің 

жары. Ол кезде біздің театрда 

«Ажар мен Ажал», «Жат елде», 

«Қозы К$рпеш – Баян сұлу» 

қойылымдары жүретін. «Қара 

қыпшақ Қобы ландының» 

т ұ с а у к е с е р і н е  д а й ы н д а -

лып жатқанбыз. Шолпан апа 

сондағы басты әйел образда-

рын жасауға келді. Сонда апай 

біздің дайындығымызды к$ріпті. 

Репетициядан кейін қасымызға келіп: 

«Мен Құртқаны ойнамаймын. Жастың 

жолын кескендей болмайын, Гүлжамал 

ауысқанда жаңа ұжымға сіңісіп, $з ор-

ныңды алу $те қиын екенін ұқтым. Оң 

жам басыңа келетін р$л бірден бұйыра 

қалмайды. С$йтіп жүргенде, бағыма 

қарай, осы театрға талантты актер, режис-

сер, педагог Райымбек Сейтметов келді. 

Сол кісі Мұхтар 3уезовтің отыз жыл бойы 

еш жерде сахналанбаған «Алуа» пьесасын 

алып, мені басты кейіпкер – Алуаның 

р$ліне бекітті. 

Алуа – болыстың есігінде күң болып  

жүрген 13 жасар қыз. Тезек теріп, қолға 

су  құйып жүрген оны болыс $зіне 

тоқалдыққа аламын дегенде қашып, Кеңес 

$кіметінен пана іздеп келеді. С$йтіп, 

ол оқып, білім алып, ғылым жолына 

түседі, ел басқарады. Ең соңында 

Азия, Африка елдері әйелдерінің 

конгресінде әйелдің намысын 

қорғап, бейбітшілікті сүйетін 

алмаған күйеу баласы $зіне қол сала-

ды, қызы жынданып кетеді. Соңында 

кемпір жұртта тас мүсінге айналып жалғыз 

қалады. Сондай трагедиялық бейнені 

сомдадым. 

Одан кейін У.Шекспирдің «Гамле-

тіндегі» Офелияны, Мұхтар 3уезовтің 

«Қаралы сұлуындағы» Қараг$зді, «Ай-

Қараг$здегі» М$ржанды сомдадым. Бәрі 

де мен үшін ыстық, бәрі де – шоқтығы 

биік образдар.
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Жанарбек ӘШІМЖАН,
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері,
ҚР Президенті сыйлығының 

лауреаты

Қазақ журналистикасы мен к$сем-

с$зінің кейінгі кезеңдерін к$рнекті 

публицист, Қазақстан Республикасы 

Президенті сыйлығының лауреаты, 

Қа зақстан Журналистер Академиясы-

ның  толық мүшесі  – академигі 

Жұмабек Кенжалинсіз  елестету 

мүмкін емес. Ол $зі де Алаштың әйгілі 

қайраткерлері – Ахаң мен Жақаңның 

топырағынан түледі. Кенезесі кепкен 

Кеңес Одағының соңғы жылдары 

мен сын-сағаттарында және Тәуелсіз 

Қазақ Елінің қалыптасу жылдары-

нан күні бүгінге дейін ақырғы демі 

үзілгенше т$л кәсібінен бір сәт те қол 

үзген емес. 

КазГУ-дегі ұлттық журналисти-

к а н ы ң  қ а р а  ш а ң ы р а ғ ы  с а н а -

латын  факультеттен түлеп ұшып, 

«Социалистік Қазақстан» газетінен 

басталған Жұмабек Омарұлы ның 

ҚОЛЖАЗБА ОҚИТЫН 
МАМАН ТАПШЫ 

еңбек жолы әр жылдары еліміздегі ең 

іргелі басылымдарда сәтті жалғасқаны 

баспас$з хақындағы шежірелерде 

ерекше баға беріліп, тасқа түскен 

таңбадай к$рсетілген. 

Қазақстан Тәуелсіздік алған 

алғаш қы кезеңдерде әлеуметтік-

экономикалық құрылымдармен 

қатар, ұлттық канон дарға сай ақпарат 

кеңістігін құру да оңайға түспегені 

баршаға мәлім. Жаңа дәуір... Жаңа 

кезең... Жаңа мемлекет. Тоталитарлық 

вакуумда дем жетпей келген қоғам-

д ы қ  п і к і р д і ң  т ы ғ ы н ы  а т ы л ы п , 

демократиялық ұйымдар түрлі жалау-

ларды к$теріп к$шеге шыққан сәт... 

Жауыннан кейінгі саңырауқұлақтай 

қаптаған сол ұйымдардың ішінде ұлт 

болып қалыптасу жолын таңдаған 

Қ а з а қ  Е л і н і ң  т а м ы р ы н а  б а л т а 

шапқысы келген кертартпалар да 

аз болған жоқ. Тілге, дінге, ұлттық 

рухтың тұтасуы мен елдік мүддеге 

сай жобаларға тас атушылар қатары 

артып тұрған шақта идеологиялық 

майданның ауыр жүгін ақпараттық 

үгіт-насихат саясаты атқарды. Біз 

оқуға тапсыруға келген тоқсаныншы 

жылдардың басында саясаттың 

к$рігін қыздырып, к$бігін аспанға 

атып жатқан Жоғарғы Кеңестің 

құрылтайшылығындағы «Халық 

кеңесі» басылымы «бара жатқанның 

балтасын, келе жатқанның кетпенін» 

алып тұр екен. Редакторы – Жұмабек 

Кенжалин. Жариялылықтың жалауы 

желбіреп, деморкатияның демі ішіне 

тартып тұрған кез ғой. Жалпы кез кел-

ген тарапты тыңдап барып баға беретін 

сырбаз мінезді Жұмағаңның жараты-

– «Бұл ән бұрынғы әннен $згерек» де-

ген секілді, аталған конференцияның ж$ні 

б$лек. Себебі бұл жиын бабаларымыздың $з 

қолымен жазып кеткен қолжазбаларын табу, 

зерттеу мәселесіне арналды. Қолжазба бойын-

ша елімізде, кітапханалардың $з ішінде талай 

жиын дар $ткізіліп тұрса да, бұл қолжазбаның 

$зіне арналған алғашқы халықаралық дәрежедегі 

симпозиум.  Бұған нақты қолжазбамен жұмыс 

істей білетін, к$не және ортағасырлардағы жаз-

баларды оқи алатын, алыс-жақын шетелдегі 

түрколог, петроглиф мамандар жиналды.

Қағаз түгіл жан қайғы болған соғыстардан, 

а ш а р ш ы л ы қ ,  т а б и ғ и  а п а т т а р д а н ,  с а я с и 

тәркілеуден, т.б. әлеуметтік, саяси, табиғи 

жағ дайлардан, ғасырлардан аман-есен жет-

кен бабалардың үні мен к$зі болған халық 

үшін қымбат дүние – қолжазба! Ғалым Тұрсын 

Жұртбай: «...Бәріміз бір қолжазбаны алып, 

$зіміз бен-$зіміз жеке бір әлемде зерттеу жасап 

жат қандай к$рінгенімізбен, бәріміздің түп-

тамырымыз бір» деген с$зі тыңдаушыларға 

қол жазбаның артында үлкен тарих жатқанын 

аңғартты.

Кеңес $кіметі тұсында түркі, соның ішінде 

қазақ халқын «жазуы болмаған, жазуы кеш 

дамыған халықтар» санатына жатқызғаны мәлім. 

Бұл басқосу осыған үлкен тойтарыс беретін 

Мемлекеттік тіл мәртебесін к�теру 
мақсатында облыстық тілдерді дамы-
ту ж�ніндегі басқарма сы  маусым-тамыз 
аралығында болатын «Тіл тазалығын 
сақтайық» акциясын бастады.

Осыған орай, Ақсу аудандық мәдениет 

және тілдерді дамыту б$лімі басшысының 

нұсқауымен К$шкентал ауылындағы орта 

мектептің саябағында мәдениет қызметкерлері 

мен кітапханашылардың ұйымдастыруымен 

акцияның ашылу салтанаты $тті. Шараға ауыл 

тұрғындары, мекеме қызметкерлері, оқушылар 

лысында демократтың смокингінен 

г$рі  консерватордың костюмін 

лайық к$ретіні іс-әрекетінен анық 

аңғарылатын. Жаңа құрылып жатқан 

мемлекеттік жүйені жүргізу үшін ар-

найы заңдар қабылдау керек болды. 

Сол кезеңдерде «Халық кеңесінің» 

Парламенттегі тілшісі болған, бүгінде 

елімізге белгілі қаламгер, «Ана тілі» 

газетінің бұрынғы Бас редакторы 

Самат Ибраим бір күнде ондаған 

заңдардың қабылданғанын айтып 

таңғалдырып еді. «Мемлекеттік тіл 

туралы» Заңды даңқты академик 

Салық Зимановтың мінбеде сегіз 

сағат бойы тік тұрып қорғағаны тура-

лы аңызға бергісіз әңгіме бар. Осын-

дай от-жалын шарпып тұрған, түрлі 

к$зқарастар арнасынан асып-т$гіліп 

жатқан шақта қоғамдық пікірдің 

мінбесіне айналған басылым тізгінін 

түрлі саяси топтардың жетегінде кет-

пей $те абыройлы басқарған Бас 

редакторды әріптестері әлі күнге 

ауыздарының суы құрып айтады.

Біз білім ала жүріп газет ісіне арала-

са бастаған 1996-97 жылдары Жұмағаң 

заманында Орталық Комитеттің ор-

ганы болған «Қазақстан коммунисі», 

бүгінгі «Ақиқат» журналының Бас 

редакторы қызметінде екен. Іле-

шала еліміздегі бірден-бір тарихи 

басылым «Қазақ әдебиетінің» тізгінін 

ұстады.  Сол жылдары ақпарат-

тық үгіт-насихат әлеміндегі күллі 

газет-журнал, теле-радиолардың 

әлеуметтік жағдайы толық жүйелене 

қоймаған, айлап жалақы берілмейтін 

қиын кез еді. Жұмабек Кенжалиннің 

амалдың жоқтығынан әдеби басы-

кеңесінің т$рағасы қызметіне қайта 

оралды.

Ұлттық мақсат-мұраттарға бейжай 

қарамайтын қайраткер азамат қо-

ғамдық қызметтерден де шет қалған 

жоқ. Үкімет жанындағы Мемлекеттік 

терминологиялық комиссия мүшесі, 

Алматы қалалық Мәслихатының  

депутаты болып сайланып, әсем 

Алматымыздың мәдени-рухани, 

әлеуметтік дамуына да к$п қызмет етті. 

3йгілі тұлғаларымыздың есімдерін 

 тарихта қалдыру бағытын да атқарылған 

аруақты істердің басында жүріп, к$ше 

аттарына к$рнекті азаматтардың атта-

рын беруде бел шешіп араласты. 

Қаламгер ретінде деректі проза-

да жаңа заманның тыныс-тірші лігін 

к$ркем бейнелеген бірнеше шығар-

маларын тасқа басып, тарихқа қаттап 

кетті. «Желкілдеп $скен құрақтай», 

«Шындықты шырақ етіп ұстаңыз», 

«Ұлт рухын ұлықтаған ұрпақпыз» 

атты бірнеше деректі әңгімелер мен 

эсселері,  публицистикалық ой-

толғамдарға құрылған кітаптары сол 

жанкешті еңбектің нәтижесі.

Жұмағаң – $те мәдениетті және 

жауапкершілікке берік адам болды 

ғой. Және $те сақ. Кез келген тарап-

ты ең әуелі мұқият тыңдай біледі. С$з 

бұзбай, тосып с$йлейді. Жиындар-

да қайсыбір қаламгер әріптестеріміз 

секілді қайнаған қазандай қақпағын 

лақтырып жатқан тосын мінезін 

к$рмеппіз. Кеудем соқтанып мінбеге 

ұмтылмайтын, ал жол-ж$німен мін-

беге к$теріле қалса құлаққа қона-

тын идеяларды, елдік мәселелерді 

айғай-аттандамай-ақ қоңыр ғана 

 даусымен күллі аудиторияға наным-

ды, сенімді жеткізіп береді. Жастар 

жағы Жұмағаңның осы бір сабырлы да 

салмақты, бостекі с$зден ада болмысын 

және еңбекқорлығын қадір тұтатын еді.

Артынан ерген перзенттері де 

Жұмағаң секілді «аспай, саспай, жа-

ман жерді баспай» жүретін салиқалы 

азаматтар болды. Дастан Жұмабекұлы 

бауырымыз, әріптесіміз әкесінің 

ізін басып журналистика саласында 

абырой лы қызмет етіп келеді. Дастан 

да к$ркем мінезді.

Жұмағаңдай тұлғаға сыйлас інісі, 

қас-қабағына қараған әріптесі бол-

ғанымды Жаратқан Иеміздің $зінше 

бір сыйы деп сезінем.

Ұлттық журналистиканың адал-

бақандары мен уықтары майыспай, 

шаңырағы шайқалмай тұрса Жұмабек 

Кенжалин дейтін кесек болмыс  ты, 

арына кір жұқтырмаған ЗИЯЛЫ 

тұл  ғаны кейінгі ұрпақ ешқа шан 

ұмытпайды.

ЗИЯЛЫ

лымды нарықтық кезеңге бейімдеп, 

әлеуметтік, экономикалық тақырып-

тарға икемдегенін оқырман ретінде 

анық сезінгенбіз. Бұл орайда ақсақал 

қ а л а м г е р л е р і м і з д і ң  « ә д е б и е т т і 

шаруашылыққа айналдырып жіберді» 

деген с$здерін де жиындарда естіп 

қалатынбыз. «Заманың түлкі бол-

са, тазы боп шал» дейді, уақыттың 

диірменіне қарай солай істеуге тура 

келді, кейін тарихи басылым $зінің 

ырғақты қалпына қайта келді.

Жұмабек Омарұлы кәсіби жур-

налист қана емес, журналистика 

теориясының терісін илеген кәнігі 

ғалым, ұстаз болды. Саяси ғылым  

кандидаты. Кейінгі жылдары газет-

журналдарды басқара жүріп, тәжірибе 

мен теорияны ұштастырып, жур-

налистика факультетінде студент-

терге дәріс оқыды. Бүгінде елімізге 

есімі мәлім біраз журналистердің 

дипломдық жұмысына жетекшілік 

жасады. Бакалаврлық оқуды бітірген-

нен кейін біраз жыл газеттерде жұмыс 

істеп, араға бірнеше жыл  салып 

 барып ҚазҰУ-де магистратурада 

оқыдым. Сонда магистрлік диплом 

жұмысыма Жұмағаң сарапшы болды. 

Сарапшылық қызметін тап-тұйнақтай 

етіп, ғылыми жұмысты бастан-аяқ 

мұқият оқып, ғылыми салмағын 

жан-жақты талдап, таразылап барып 

сарапшылық пікірін қағазға түсірді. 

Кейін ағамызбен кезекті бір іс-сапарға 

шыққанда бүгінгі ғылымдағы пробле-

малар туралы майын тамызып кере-

мет тұжырымдамалар айтты. Сосын: 

«Сенің ғылымға да ебің бар екен, сенен 

тәуір ғалым шығады, докторантураға 

тәуекел етіп к$рмейсің бе?» деп ақыл-

кеңесін айтып еді...

Еліміздегі ұлттық басылымдардың 

басын біріктірген «Қазақ газеттері» 

ЖШС құрылғанда басы-қасында 

болып, басқарды. Аралықта «Ана 

тілі» апталығында жетекші болды. 

Кейін Бас директоры – Редакторлар 

Туған ай – тураған ет... Кезінде Жұмағаң, Жұмабек Кенжалиннің қажыр-қайратымен құрылған «Қазақ газеттеріне» табаны күректей 20 
жыл болыпты. Аяулы қалам қайраткерін уақыт-ағзам арамыздан алып кеткелі де аунап айлар, жылжып жылдар өтуде... Көңіл сенбейді...
Атырау мен Алтайдың, Арқа мен Алатаудың арасындағы сан сапарларда өзінің сырбаз да сымбатты болмысымен көшімізді бастап, ағалық 
жолынан айнымай жүретін Жұмағаң дүниеден өтті дегенге көңіл сенбейді... Ай аунап, жыл да жетіпті. «Журналистика» дейтін көрінгенге жа-
лынан сипата бермес сұрапыл әлемнің бүгінгідей әлемжеліге «жем болмай», сүйкімі қашпай тұрған кездері қоғамдық пікірге ақ жағалыларды 
жалт қаратып, мойын бұрғызып, кезең-кезеңімен көсемсөз көшінің берекесін кіргізген басы сонау Алаштықтардан басталатын аға буынға 
тағзым! «Басына ас құйып, сабына қарауыл қойған» керзі етік киген кеңес өкіметі кезінде де «басы ноқтаға сыймаған» Шерхан Мұртаза, 
Балғабек Қыдырбекұлы, Сейдахмет Бердіқұлов, Нұрмахан Оразбеков, Сағат Әшімбаев сынды қазақ журналистикасының семсер сөзді 
серкелері аз болған жоқ. Қидай сыпырылып, қынадай қырылған ұлыларымыздың атын атауға үрейленіп, ұлттың өзегі талып жүргенде 
өртеңге шыққан осы тұлғаларымыздың мектебінен түлеген кезекті буын – Жұмекеңдердің қатары. 

шара болды. К$не түркі жазба жәдігерлері, 

ортағасырлық қолжазбалар,  шағатайша, 

 османша жазылған мұралар, қадим мен жәдид 

жазуындағы ескерткіштер, бергісі т$те жазу, 

бұның барлығы – біздің асыл қазынамыз. Енді 

осы қазынаны іздеу, табу және оны зерттеу 

жұмыстары, оларды оқи білетін мамандар 

 даярлау – түркітану мен қазақ тіл білімі үшін зор 

жұмыс. Ұлттық кітапхана және Орталық ғылыми 

кітапханалардың сирек қолжазбалар қорында 

бұрын ешкім оқымаған шағатайша және османша 

жазба мұралар сақталған. Тіпті Түркияның $зінде 

жоқ османша қолжазбалардың біздің еліміздің 

кітапханаларында сақталып тұрғаны к$ңілімізге 

мақтаныш сезімін ұялатады. Бұл дегеніміз, біздің 

ата-бабаларымыз шағатайшамен бірге осман-

ша оқи, жаза білгенін, $з замамында сауатты 

болғанын, қиын-қыстау заманнан аман $тіп, 

бүгінгі уақытта к$здің қарашығындай сақтап 

отырған кітапханашылардың ерен еңбегіне 

сүйсініп, рақмет айтамыз.

Бұл қолжазбаларды сақтау бар да, енді оны іздеп 

табу, халыққа таныстыру, ғылыми жұртшылыққа 

жариялау тағы бар. Осы мақсатта жас зерттеуші 

Осман Қабадайының еңбегі орасан. Осман мырза 

1,5 жыл Қазақстандағы кітапханалардан күні-

түні бабалардың қолтаңбасын, мұрасын іздеумен 

болды. Lз жұмысының нәтижесі ретінде алдағы 

және ұстаздар қатысты. Акцияның ашылу сал-

танатында ауыл әкімі Ұлан Серіков құттықтау 

с$з с$йледі.

– Ана тілінің қадір-қасиетін жете түсініп, 

оның әдемі иірімдерін таныту $ркениетті елдер-

ге тән құбылыс. Lз тілін, дінін, салт-санасын 

қадірлемеген адам толық зиялы бола алмайтыны  

хақ. Осындайда, Бауыржан Момышұлының: 

«Lз тіліңнің сұлулығын сезінбей, $зге тілдің 

сұлулығын сезіну екіталай» деген даналығы ойға 

оралады. Бүгінгі таңда күн тәртібіндегі алғашқы 

мәселелердің бірі де – осы тіл мәселесі. Тіл – 

ұлттың жаны. Сол үшін ана тілінің мәртебесін 

уақытта қолжазбалардың каталогын шығармақшы. 

Осы каталогтан зерттеушілердің назарынан тыс 

қалып жатқан дүниелер, архивтердегі шаң басқан 

жазбалар ғылыми айналымға енері хақ. 3рі 

кітапханаларымыздың ғылыми, танымдық, тари-

хи мәртебесі артатыны даусыз. Орталық ғылыми 

кітапхананың сирек қолжазбалар қорының бастығы 

Гүлшат Абикова к$птеген кітап пен қолжазбаның 

сандық форматқа түскенін, $з оқырманы мен 

зерттеушісін күтіп отырғандығын айтты.

Бүгінгі хай-тек технология дамыған заманда, 

қолжазбаны сақтау мен оқу, зерттеу мәселесі 

де біртіндеп шешіліп келе жатыр. Бұл «бала-

ларымыз кітап оқымайды» деп уайымдайтын 

кезеңде, к$не кітаптар мен қолжазбаларды оқу 

арқылы, мүмкін, біз жастарымыздың оқуға 

деген құлшынысын  оятармыз. К$не дәуір мен 

ортағасыр ескерткіштерін оқуға үйрететін, 

к о н в е н т о р  а р қ ы л ы  г р а ф и к а н ы  а у ы с т ы -

ра алатын  мобильдік қосымша жасасақ ата-

бабаларымыздың с$з әлеміне атпен жорғалатып 

емес, ұшақпен ұшқандай тез барар едік. Осы 

игі мақсатта тасқа жазылған жәдігерлерді, к$не 

кітаптар мен қолжазбаларды оқи алатын маман-

дар даярлау, мобильдік қосымша жасау бүгінгі 

күннің абыройлы міндеті.

к$теру – бәріміздің азаматтық парызымыз, – 

деді ауыл басшысы.

Шара барысында мектеп оқушылары тіл 

 туралы $леңдерін тарту етсе, 3ли Еркетаң «Туған 

$лкем», Жұмабек Ерсінбек «Туған жерім  тамаша», 

Бекзат Мәліков «Атамекен» әндерін шырқап, 

акцияға қатысушылардың патриоттық сезімін 

оятты.

Nлия ТҮСТЕБАЕВА,
К�шкентал ауылдық 

кітапханасының қызметкері
Алматы облысы

ПІКІРТҰСАУКЕСЕР

ШАРА

Жуырда Алматыдағы «Ғылым ордасында» «Түркі тілдеріндегі тарихи қолжазбаларды зерттеу 
халықаралық симпозиумы (Қолжазбаларды жариялау, каталогын жасау және цифрлау)» атты түркі 
тілдеріндегі тарихи қолжазбаларды зерттеудің өзектілігі және оның ғалымдар назарынан тыс қалған 
мол мұрасын жарыққа шығару жөніндегі халықаралық жиын өтті. Осы шараның мән-маңызы жайын-
да симпозиумға қатысушы жас ғалым Гүлжиһан Көбденова әңгімелеп берді. 

Кітаптың тұсаукесер рәсіміне  Прези дент 

Кеңесшісі Мақсат Ысқақов, Сатыбалды  

 Нарымбетов, Сергей Азимов, Тұрысбек 

Сәукетай, т.б зиялы қауым және БАҚ $кілдері 

қатысты. Шараны «Ана тілі» газетінің бас 

 редакторы Жанарбек 3шімжан жүргізді. 

Идея авторы Шыңғыс Мұқан «К$шбас-

шылық» кітабының дүниеге келуіне кеңінен 

тоқталды. «Маған к$шбасшылық тақырыбы 

$те қатты ұнады. Кітаптарды ағылшын тілінде 

оқып отырып, «не деген зерттеулер мен тал-

даулар?!» деп таңғалдым. «Осындай қажетті 

еңбектерді неге қазақ тіліне аудармасқа» 

деген ой келді. Зерттесем,  бұл тақырыпта 7,5 

мың кітап шыққан екен. Оның бәрін аударып 

шығу мүмкін емес. Сондықтан ең үздік он 

кітапты іріктеп алып, бір кітапқа сыйғыздық» 

деді ол. 

Оның айтуынша, кітап оқырманға білім 

ғана бермейді. 3р бетте қажетті терминдердің 

қазақ-орыс-ағылшын тілдерінде с$здіктері 

берілген. Ол арқылы оқырман үш тілде 

тілдік лексиконын арттырып, тіл меңгеру де 

пайдасын  к$ре алады. Сонымен қатар адамды, 

қоғамды, мемлекетті дамытатын идеялары 

барын айтқан автор «кітапты шығарудағы ең 

басты  мақсат – әр адам к$шбасшы бола алаты-

нын к$рсету» деді. 

Президент Кеңесшісі Мақсат Ысқақ 

мұндай кітап қазақ үшін, жалпы ел үшін қажет 

дүние екенін атап $тті. «Мықты адамдардың 

барлығының жер бесігі қандай болды, олар-

дың тал бесігін кім тербетті, олар кімнің жан 

бесігінде тербелді» деген с$з бар қазақта. 

Бұл құнарлы жерден ғана үлкен дүниелер 

шығатынын дәлелдейді. К$шбасшы кез 

келген жағдайда ұлттың ішінен суырылып 

шығады. Қазақ әр нәрсеге к$ңіл б$лген, біздің 

ұлылығымыз сонда. К$шбасшы деген, алдымен  

$з отбасында, одан кейін әулетінде басшы бола 

білу керек. Сондай адамдар ғана қоғамды ар-

тынан ерте алады. Осы мәселенің барлығын 

Шыңғыс бауырымыз кітабында жақсы жаза 

біліпті» деген кеңесші кітап авторының т$зім-

жігеріне ризашылық білдірді. 

Осылайша, Шыңғыс Мұқан қолға алған 

«Мазмұндама» жобасы маңызы зор әлемдік 

кітаптарды ықшамдап, қазақ тілінде ТОП-10 

сериясын ұсынды. Аталмыш серияға енген 

кітаптар тізімі оқырмандардың сұранысы (Good 

Reads, New York Times, Amazon) мен  сарапшы 

мамандардың (Harvard Business Review, Forbes) 

пікіріне сүйене отырып дайындалған. Ау-

дарма мектебі толық қалыптаспаған кезеңде 

аудармамен айналысудың жауап кершілігі зор 

екенін білетін мамандар бұл жолы алғашқы 

кітаптың тұсауын кессе, алдағы уақытта «Эко-

номика», «Келісс$здер», «Жетістік», «Отбасы», 

«Денсаулық», «Кемелдену»,  «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Байлық», «Болашақ», «Саясат» 

сериялары шығатын болады.

Қоғамда көшбасшы біреу ғана болмайды. Әр саланың, әр ортаның өз көшбасшысы 
болады. Осы бастаманы көтеріп, идеясын ашық жеткізіп жүрген белгілі журналист, 
«Болашақ» бағдарламасының түлегі Шыңғыс Мұқан арнайы кітап шығарды. Алматыда 
тұсауы кесілген кітап «Көшбасшылық» деп аталыпты. 3 мың тиражбен басылған туынды 
«Мазмұндама» қорының қолдауымен шығарылған. 

Көшбасшылықтың 
сыры неде?

Тіл тазалығын сақтайық

Ақбота ҚУАТОВА
«Ана тілі»
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МЕДРЕСЕ – 
РУХАНИЯТ МӘЙЕГІ

Хатиб Бағдади «Фақиһ уа мутафаққиһ» кітабының мешіттерде 

білім беру артықшылығы туралы б$лімінде ғалым 3бу Ахуастың: 

«Біз мешіттерде білім мәжілісін $ткізетін ғалымдарды к$зіміз 

к$рді» деген дерегін келтіреді. Алжир зерттеушісі Абдулхадим 

бин Бадис: «Ислам келген күннен бері мешіт пен білім беру – егіз 

ұғым. Пайғамбар қай елді мекенге қоныс тепсе, ең алдымен мешіт 

құрылысына к$ңіл б$летін» дейді. Мешіт ежелден намаз оқылатын 

және сахабаларына білім беретін ошағы еді. Мешіт намаз оқылуға 

арналғаны сияқты, тәлім ордасы қызметін қатар атқарды. Намаз 

оқылмайтын мешітті елестету мүмкін емес болғандай, білім және 

тәлім жүргізілмейтін мешіт ешуақытта болмаған. Міне, осылайша, 

мешіттің ең маңызды әрі тұрақты қызметі: құлшылық һәм білім 

беру ошағы болды. 

Бүгінгі таңда әлемде осы үрдісті сол қалпында сақтап қалған 

бірқатар мешіттер бар: бұлар – Мысырдағы 970 жылдан  бастап 

қызмет етіп келе жатқан әл-3зһар мешіті (университеті), 

Тунистегі Зайтунә мешіті (университеті), 859 жылы негізі қаланған 

Мароккодағы Қарауин мешіті (университеті). Мысыр еліндегі 

мәмлүктер дәуірінде мешіт пен медресе қатар салынатын. Сұлтан 

Заһир Бейбарыс салдырған мешіт пен медресе күні бүгінге дейін 

қаз-қалпында сақталған. 

Уақыт $те келе, медресе $з еншісін алып, жеке отауын тікті. 

Десе де, медресе мешіт кешеніне енетін құрамдас б$лігі болып 

қала берді. Оның басты себебі, Хадистерге келіп негізделетін. 

Риуаяттарда: «Білім алу мақсатында жолға шыққан адамға Алла 

Тағала жәннатқа баратын жолын жеңілдетеді. Алла Тағала 

үйлерінің бірінде адамдар бас қосып, Алланың кітабын оқыса, 

$зара үйренетін болса, оларға тыныштық түсіп, мейірімділік орап, 

періштелер қоршап алады...» деп айтылған. Мешіттің $зіндік ру-

хани ахуалы болғандықтан, біздің заманымызда да бастапқы діни 

білімді мешітте үйрету тұрақты жүргізіліп келеді. 

ХІ ғасырдан бастап діни медреселер $здігінше дербес орталық-

тарға айнала бастады. Медресеге қарасты арнайы қызметкерлер 

ғимараты, медресені қамтамасыз етіп тұратын шағын кәсіпорын 

немесе сауда дүкендері болды. Ал оқу тегін жүргізілді. Діни 

пәндермен қатар медреседе математика, грамматика, поэзия, 

 тарих сынды пәндер де оқытылды.

Бұхарадан білім алып келген ахундар мен хазіреттер қазақ 

даласының шығысы мен батысында, оңтүстігі мен солтүстігінде 

медреселер ашты. Соның ішінде хазірет Сұлтан, хазірет 

Мүсірәлі сопы, Науан хазірет, Нұрпейіс хазірет, хазірет Досжан 

(Досмұхаммед) ишан секілді діни қайраткерлер атымен тығыз 

байланысты медреселер бар. Сондай-ақ Сайрам, Шаян және 

Кентау шаһарларының атымен негізін салған діни ағартушылық 

ордалары да бар.

Медреселердің басты міндеті – ағартушылық. Хәкім Абай:

«Баламды медресеге біл деп бердім,
Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім» деп айтқандай, бүгінгі 

таңдағы мектептің қызметін жүргізді. Кешегі қазақ зиялы ларының 

барлығы дерлік медреседен тәлім алды. Сондықтан медресенің 

тұтас халықтық идеологияны қалыптастыруда $зіндік салмағы 

болды. Халықтың руханиятын қаз-қалпында ұстап тұратын 

темірқазық еді. 

Патшалық Ресей де Қазақ елінің руханиятын әлсіретуді мешіт-

медреселерді жоюдан бастады. Кеңес одағы орнауымен бірге, 

сол сұрқай саясат жалғасын тапты. Бір ғана Кентау қаласының 

маңайында Қазан т$ңкерісіне дейін жиырмаға жуық медресе 

болған. Бұл жолы «дін – апиын» деген ұранмен мешіттермен 

қатар, медреселер де қиратылды. Арабша және шағатайша сауат 

ашқандарды «сауатсыз» деп таныды. Осылайша, солақай саясат 

Қазақ руханиятымен қатар, емлесін де, шағатай, араб және парсы 

тілдерінде жарық к$рген кітаптарын да біржолата жоюға әрекет 

етті.

Тәуелсіздік күні туған кезеңнен бастап, Қазақстанның барлық 

аймақтарында медреселер қызметі қайта жанданды. Бастапқыда 

имам-молдалардың ауыл балаларына Құран жаттатуымен шек-

телген медреселер, келе-келе мемлекеттік үлгіде біліктілігін 

айқындайтын құжат беретін ресми діни арнайы орта оқу орындары 

мәртебесіне дейін к$терілді. 

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының облыстардағы 

$кілдіктерінің қарамағынан жаңа медреселер бой к$терді. 

Елордамыздағы «Астана», Алматы қаласындағы «3бу Ханифа», 

Алматы облысындағы «Үш қоңыр», Ақт$бе облысындағы «Ақт$бе» 

медресесі, Батыс Қазақстан облысындағы «Орал» медресесі, 

 Павлодар облысындағы «3бу Бәкір Сыддық» медресесі, Түркістан 

облысындағы «Сарыағаш», Шымкент қаласындағы медресе-

лер он бес жылдан астам уақыттан бері білікті дін мамандарын 

 даярлаумен айналысып келеді. Осы жылдар ішінде әрбір $ңірдің 

медресесі $зіндік оқыту әдісін тапты. Бұл оқу орындарының 

оқыту бағдарламасы к$не ханафи-матуриди медреселер жүйесіне 

негізделген. Сонымен қатар қазақтың танымал дін ғалымдары мен 

ойшылдарының да еңбектері арнайы пән ретінде оқытылады. 

Қазіргі заманауи медреселер дін мен дәстүрдің $зара 

сабақтастығының жоғарғы үлгісіне айналып отыр. Медресе тек 

қана бастапқы сауаттандырумен ғана шектелмейді. Бұлардың 

басты қызметі Қазақ халқының діни сауатын ашып, қасиетті 

Құран құндылықтары мен сүннет сырларын үйретумен бірге, жас 

ұрпақтың ұлттық нақышты салт-дәстүрімізді де тереңірек танып 

білуіне бағытталған.  

Десе де, Қазақ даласындағы кешегі медреселер тарихын, 

 ойшыл ұстаздар мен олардың құнды еңбектерін әлде де жіті 

 зерттеп-тану – бүгінгі дін мамандарының басты міндеті. 

ИМАН АЙНАСЫ

Медресе – діни ағартушылық ордасы. Ислам дінінің алғашқы 
төрт ғасырында медресе міндетін мешіт атқарды. Ардақты 
пайғамбар (оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) Медина 
қаласына көшіп келгенде, ең әуелі қолға алған жұмысы – мешіт 
құрылысы еді. Әлмисақтан бері мешіт қызметі тек құлшылық 
мекені ретінде шектелген емес. Бес уақыт намаз өтелетін киелі 
орын болуымен бірге, қоғамдық маңызға да ие болып, үлкен-
кіші мәжіліс өткізілетін және делегацияларды қабылдайтын 
резиденция қызметін атқарды. Қажет кезінде өзекті қоғамдық 
мәселелерді талқыға салып, шешу үшін халық мешітке жина-
латын. Шариғат негізінде өмір сүрген пайғамбар дәуіріндегі 
қоғам үшін бұл қалыпты жағдай еді. Сонымен бірге білім мен 
ғылымның пікірталас алаңы да мешіт болды. Мешіттің әр 
бұрышында Ислам ілімінің алқалары тұрақты жүргізілді. 

С Ы Р - П Е Р Н Е

Төлеби ОСПАН, 
ҚМДБ-ның Ақтөбе 

облысы бойынша 
өкіл имамы

ОЛ КҮНДЕР 
МNҢГІЛІК ЕСІНДЕ

Биыл шырайлы қала Шымкентке 

 жолым түсті. Онда кезінде Абылай 

ханның сенімді қолбасшыларының 

бірі болған Сіргелі Жабай батырдың 

туғанына 290 жыл толуына арналған 

жиынға қатысқан едім. 

Lйткені мен осы тарихымызда 

есімі алтын әріппен жазылған ардақты 

тұлғаның ұрпағымын. Ұмытылмас 

басқосуда бүгінгі кейіпкерім, миллион-

нан астам халқы бар к$рікті шаһардың 

тұрғыны, кеудесіне таққан медальдары 

$зіне ерекше жарасқан Тельман Спаев 

ақсақалмен жолығудың сәті түсті. 

«Адам с$йлескенше, жылқы кісінес-

кенше» демей ме? Lмірдің біраз асула-

рынан $ткен ағамыз $зінің бойындағы 

айрықша қасиеттерімен бірден баурап 

алды. 3ңгімеміз жарасып, еркін тілдестік. 

Уақыттың тапшылығына қарамастан, 

оған бірқатар сауалдарды да қойып 

үлгердім. Осы сұхбаттасу барысында ол 

маған әлемге танымал к$рнекті тұлға, 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті, Елбасы Нұрсұлтан 3бішұлы 

УКРАИНАДАН

ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ

«Санасы жоғары адамдар идея талқылайды, санасы орта адамдар оқиғаларды талқылайды, санасы төмен адамдар адам-
дарды талқылайды». Елімнің тағдыры – менің де тағдырым деп білетін барлық қазақстандық патриоттар секілді мен де 
жан-жағымдағы болып жатқан жайттарға бейжай қарай алмаймын. Ойымды айтып, көзқарасымды білдіріп жүремін. 
Қоғамда қанша адам болса, сонша пікір болады. Осы тұрғыдан алғанда, мен үшін Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті, Елбасымыздың орны қашанда жүрегімнің төрінде.
Тәуелсіздіктің бастапқы жылдарындағы еліміздің ауыр жағдайын бәріміз басымыздан кештік. Жоқшылық пен 
тапшылықтан тарығып, тіршілігі тоқтап, үдере көшкен ауыл жұртынан қалмай, қалаға ағылдық. Әлдекімдердің шамасы 
ірі орталықтарға қоныс аударуға жетті. Біз секілді жоқ-жұқаналар елсіз, егесіз шағын қалашықтарды паналап, қарбаласқа 
толы үлкен ауылға айналдырды. 

Олардың бәрі де Украинадағы жыл-

дардан кейін туған елдеріне оралды. 

Нұрсұлтан 3бішұлы $зінің іскерлігінің, 

жауапкершілікті жоғары сезінуінің, 

жоғары пайым-парасатының арқасында 

дүние жүзіне танылды. 

Кешегі металлург комсомол, пар-

тия жұмыстарында әбден шыңдалды. 

К$птеген лауазым ды қ ызмет терді 

атқарды. Тәуелсіз Қазақстанның 

Тұңғыш Президенті атанды. Арқа 

т$сін де Елордамыз Астананың, 

яғни қазіргі Нұр-Сұлтан қаласының 

негізін қалады. Оның сәулетшісі де 

$зі болғаны жер-жаһанға аян. Қазір 

бұл шаһар адам танымастай $згеріп, 

баршаны таңғалдырып отыр. 

Еліміз бен халқымыз да оның 

еңбегін жоғары бағалады. Осы 

жылы миллионнан астам халқы 

бар астанамызға Елбасының 

есімі берілгендігі ешкімнен 

 жасырын емес. Жалпы Елбасы 

жайлы қаншама деректі филь-

мдер түсірілді, кітаптар жазылды. 

Ол қандай жауапты қызметтер 

атқарып ж ү рсе де достарын 

ешқашан ұмытқан емес. Бұл 

тыңдаған жанның к$ңіл күйіне ерекше 

әсер етеді. Қазақтың қара домбырасын 

қолына алып, ән салғаны қандай ғажап 

десеңізші! 

– Украинада жүрген кездің $зінде 

ұстаздары Нұрсұлтан 3бішұлының келе-

шегіне нық сенді. Одан үлкен үміт күтті. 

Мәселен, ұстазымыз Дмитрий Изотович 

ерекше к$регенділік танытқан еді. 

Ол жастармен болған әңгімесінде: 

«Назарбаев болашақта Қазақстанның 

Орталық Комитетінің бірінші хатшысы 

болады» деген-ді. Сол тәлімгеріміздің 

айтқандары, шынайы тілектестігі ерек-

ше қымбатты досымыздың $мірінде 

айна-қатесіз келді» деп әңгімесін одан 

әрі $рбітті. 

Бұған кейін бәріміз де куә болдық. 

Нұрсұлтан 3бішұлының есімі әлемге 

кеңінен танымал. Күллі түркі әлемінің 

ардақты перзенті. Осындай ұлы бар 

біздің қазақ халқы да бақытты екендігі 

с$зсіз. 

ТЕЛЬМАН АҒА – 
ЕЛ МАҚТАНЫШЫ

К$рнекті мемлекет қайраткері, 

 Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н  3 б і ш ұ л ы 

 Назарбаевпен жастық шағы бірге $ткен 

Тельман Спаев 1938 жылы 5 тамызда 

қазіргі Түркістан облысының Ордаба-

сы ауданындағы Бәдірата деп аталатын 

киелі елді мекенде дүниеге келді. Бір 

әулеттің иесі, яғни әкесі Сыпайы және 

анасы Сырбаз айналасындағыларға сый-

лы, еңбекқор, $здері мәпелеп $сірген 

қос перзентінің келешегін ойлаған 

парасатты жандар еді. Олардың бер-

ген тағылымды тәлім-тәрбиесінің 

арқасында бұлар да $з қатарларынан 

қалмай, азамат болып қалыптасты. Жас-

тайынан қазақтың ежелден келе жатқан 

салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын 

бойына сіңіріп, білімге ұмтылды. Lз 

қатарының алды болды. Сондықтан да 

шығар, Нұрағамен бірге тағдырлары 

түйісіп, Украина жерінен бір-ақ шықты. 

Тельман ағаның $ткен $міріне шолу 

жасасақ, Шымкент шаһарындағы к$пке 

белгілі атақты қорғасын зауытында еңбек 

етті. Осында бал қытушы жұмысын 

атқарып, кейін ұйымдастырушылық 

және іскерлік қабілетінің арқасында 

бригадирлік дәрежеге дейін к$терілді. 

Днепродзержинск қаласындағы 

к$збен к$ріп, к$ңілге түйгендері 

оның алдағы ғұмырында кәдеге асты. 

3лі күнге дейін сол жақтағы бастан 

кешкендерін $зінің ұрпақтарына 

$неге  ет іп  отырады.  Ол әлг і 

аталған зауытта жұмыс істеген соң, 

Алатаудың баурайындағы әсем қала 

Алматыда еліміздегі ең байырғы да 

нағыз білікті кадрлардың ордасы 

атанған халық шаруашылығы 

институтында білім алды. Осы 

жерден экономист кәсібін 

алып шықты. 

Содан соң шырайлы Шым-

кентте экономист, бас есепші, ревизор 

секілді кез келген азаматтың қолы жете 

бермейтін жұмыстарды абыроймен 

атқарды. Отбасында да сыйлы да абы-

ройлы. Lзінің к$ңілі ұнатқан қазақтың 

Ұлжалғас есімді аруымен тағдырын 

қосып, $з алдына шаңырақ к$терді. 

Екеуі ынтымақтары жараса ғұмыр кешіп, 

екі ұлы мен екі қызын кішкентайынан 

ізгілікке, бейнетқорлыққа, адалдыққа 

тәрбиеледі. Олар да ата-анасын жер-

ге қаратпады. Бәрі де $зінің қабілет-

қарымына қарай кәсіптерді меңгерді. 

Бұл күндері ардақты ағамыз бен апамыз 

осы перзенттерінен 11 немере, 2 ш$бере 

сүйді. 

Адамның $мірінде жастық шақ ерек-

ше орын алады. Lйткені ол кез ешқашан 

да қайталанбайды. Достық та ескірмейді. 

Жылдар $ткен сайын оның қадір-қасиеті 

арта түседі. Шымкентте жолығып, $зім 

ерекше ардақ тұтқан Тельман ағам 

қымбат досы Нұрсұлтан 3бішұлы тура-

лы екі кітап жазды. Олар «Келешекте», 

«Қызылк$пірдегі кездесулер» секілді 

очерктер және естеліктерден тұрады. 

Оқыған адамның тебіреніске түсіп, 

қиялы қияндарға шарықтайтындығы 

хақ. 

Міне, «Қарты бар елдің қазынасы 

бар» демекші, ұлтымыздың ардақты 

ақсақалдарының бірі, бір әулеттің тірегі 

Тельман Спаев – осындай сан қырлы 

ағамыздың бірегейі. Ол сыйлас досы 

Нұрсұлтан 3бішұлы туралы әрқашанда 

кездесулерде тебірене с$з с$йлеп, $ткен 

шақтарды сағынышпен еске алып оты-

рады. 

– Мен $зім ді бақ ыт тымын деп 

есеп теймін. Ғұмырымда талай $мірі 

мәнді де мағыналы тұлғалармен жүз-

десіп, олармен сырластым. Дәмдес 

болып, етене араластым. 3рине, солар-

дың ішінде жастық шағымның куәсі 

Нұрсұлтанмен арадағы қарым-қаты-

насым ерекше орын алатындығы дау-

сыз. Онымен әрбір жүздесу мен үшін 

ұмытылмас та айшықты сәттерім бо-

лып табылады. 

Lз басым, оған алдағы уақытта да 

мықты денсаулық, ел мүддесі жолындағы 

жауапты қызметінде табыс тілеймін! – 

дейді Тельман аға $з с$зінде. 
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Назарбаевпен сонау 1958-1960 жыл-

дары Украинаның Днепродзержинск  

қаласындағы №8 техникалық училищеде 

бірге оқығандығын айтты. 

Оның жүзі мен мақтанышпен айтыл-

ған с$здерінен қазақтың біртуар перзенті 

Нұрағаңмен арадағы қарым-қаты нас-

тары $те жақсы, сыйластықтары жо ғары 

болғандығын байқау әсте қиын емес-ті. 

С о л  ж ы л д а р ы  ұ л т ы м ы з д ы ң 

бірқатар білімге құштар жігіттері ту-

ыстас  Украина елінде оқығаны $ткен 

тарихымыздан да баршаға аян болса 

 керек. Сол кездері Тельман ағаның 

с$зіне қарағанда, $зі 20-дағы нағыз 

тепсе темір үзетін  азамат еді. Сыртта 

жүргенде адам  баласы елдің, ағайынның, 

ата-ананың қадірін айқын сезінеді. 

Сол  Днепродзержинск қаласындағы 

$ткен кезеңдер Қазақстаннан барған 

жастардың бәрін де тіпті жақындастырып 

жібергені белгілі. Онда олар бір үйдің 

адамдарындай болып, бір тілім қара 

нанды б$ліп жесті. Мұндай кезеңдердегі 

сыйластық ешқашан да ұмытылмайды. 

Ағамыздың баяндауына және бер-

ген мәліметтеріне сүйенетін болсақ, 

Нұрсұлтан 3бішұлы сол кездің $зінде 

жан-жақтылығымен, тек бірге барған 

достарын ғана емес, украиналық қыз-

жігіттерді де тәнті еткен. Бойындағы 

$згеше асыл қасиеттерімен дараланған. 

Оқуда да, қоғамдық жұмыстарда да тек 

қана алғы шептерден к$рінген. Бастау-

ыш комсомол ұйымының бюро мүшесі 

болған. Сол кездің $зінде-ақ жанындағы 

жалындаған жастарды ортақ іске 

жұмылдырып, $зінің болашақта нағыз ел 

қамын жейтін жігерлі, білімді де білікті 

азамат атанатындығына к$пшілікті нық 

сендірген-ді. 

3лі күнге есіме алсам, т$бе шашым тік тұрып, құйқам 

 шымырлай ж$неледі. Қалай күн к$рдік? Не жарық жоқ. Не 

жылу жоқ. Не су жоқ. Не жалақы жоқ. Балкондарымызға 

қойған пештерімізге ескі-құсқы аяқ-киімді жағып, ас-ауқат 

пісірген күндер ұмытылар ма. С$йтіп жүріп аяқтарын апыл-

тапыл басқан егіз ұлымның соңынан дүниеге тағы нәресте 

келді. Балабақшалар жабылып қалған. Емізулі б$бегімізді 

к$теріп жүріп те жұмыстан қол үзбедік. Айлап, жылдап 

алынбаған айлықтан күдер үзіп, мектепті тастап, мұғалім 

құрбыларым құсап қап арқалап, Қаратау мен Ақмола, Ново-

сибирск аралап кетпесем де, нарықтық экономика $з дегеніне 

к$ндірген. Елең-алаң заман $з заңына бағындырса да, ілгергі 

үміттен к$з жазғызған жоқ. Lйткені мен де қалың к$пшілік 

секілді мемлекетімізді бастап алып келе жатқан басшымызға 

сендім. 

Ол – «Қазақстанды қазақ басқарсын!» деп желтоқсанның 

мұзға жаққан алауының арқасында, халық қалауымен билік 

басына келген Н.Назарбаев болатын.

Тәуекелге басын тіккен Нұрсұлтан Назарбаевтың 

 ор нында басқа біреу болғанда мемлекетіміздің халі қандай 

болатынын к$з алдыма елестете алмаймын. Lйткені бірде 

қатты айтып, бірде жұмсартып, бірде арқадан қағып, бірде 

қамшылап отырып, халқын экономикалық тығырықтан 

аман-есен алып шығып, енді ғана аяғына тұрған сәбидей 

әлжуаз жас мемлекетін ыдырау мен құлдыраудан сақтап 

қалған Нұрсұлтан 3бішұлының $лшеусіз еңбегін әсте жоққа 

шығаруға болмайды.

Кемеңгер к$шбасшы мемлекетімізді ауыр сынақтан 

қасиет к үллі билікте ж үрген қазақ 

жігіттеріне тағылым екендігі даусыз. 

Украинада бі лім а лған жастардың 

қ ат ары н д а басқ а д а ш ы м кен т т і к 

жігіттер болды. Мәселен, олардың 

қатарында Қазақстанның білім беру 

саласының үздігі Марат Қыстаубаев, 

КСРО-ның еңбек сіңірген металлургі, 

КСРО мемлекеттік сыйлығының лауре-

аты, Шымкент қаласының құрметті аза-

маты Аманәлі 3бдіраманов бар. Асқар 

таудай ардақты ағамыз, еңбек сіңірген 

металлург жоғарыда есімдері аталған 

ел ағаларымен тіршілікте кездесетін 

қуаныштары мен $зге де басқосуларда 

араласып, сыйласып тұрады.   

Нұрсұлтан 3бішұлы Шымкент секілді 

$ркендеп келе жатқан қалаға келген 

 сапарында достарын да к$ріп, бір жасап, 

марқайып қалады. Lткен жылы  Тельман 

ағамыз 80 жасқа толғанда  Елбасы  арнайы 

құттықтау да жіберді. Оны оқып, мұның 

ұрпақтары да қуанышты бастан кешті. 

Жалпы сол жастық шақтары бірге 

$ткен кезеңдерде де Нұрағаңның 

 бойында мол адамгершілік, нағыз жігітке 

тән мәрттік пен жайсаңдық, руханиятқа 

деген шексіз құштарлық, елжандылық 

пен ұлтжандылық айқын сезіледі екен. 

– Оның кісілік, мейірімділік, жана-

шырлық секілді қырлары да жеткілікті. 

Мәселен, 1959 жылы ардақты әкем 

қайтыс болып, туған ауылыма аттан-

дым. Қайтып барған кезімізде Нұрекең 

жігіттердің басын қосып, маған к$ңіл 

айтты. Бұл жылы с$здер менің к$кейімде 

сақталып қалды, – дейді ол $зінің бір 

сұхбатында. 

Елбасы табиғатынан $те шешен адам. 

Қара с$здің нағыз шебері. К$рнекті 

тұлғаның әзіл-қалжыңдарының $зі 

басталған жол

Жүрегімнің төрінде

сүріндірмей $ткізіп, жаһандық сын-қатерлер туғызып жатқан 

әлемдік тәртіптің тұрақсыздығынан зардап шектірмеуге 

мейлінше тырысып, дамудың қазақстандық жолын  салып 

бер ген адам. Алтай мен Атырауға дейінгі ұлан-ғайыр дала-

мыздың шекарасын шегендеп бекітіп берді. Абылай бабамыз 

армандаған астананы салды. Алты құрлыққа ұялмай к$рсете 

алатын ғажайып шаһарға айналды. Соғыссыз отыз жыл 

басқарып, елге бейбіт заман орнатты. Түрлі этностар мен 

қырық рулы ұлтымыздың арасында тұрақтылық пен тату лық-

ты салтанат құрғызды. Lркениетті елу елдің қатарына қосты.

Тәуелсіз мемлекетіміздің іргетасын к$теріп, негізін 

қалаған Елбасы ел халқын ғана емес, дүниежүзін таңғалдырып, 

билікті $ткізіп берудің $зіндік үлгісін жүзеге асырды. 3лемдік 

қауымдастықтағы саяси бет-беделі жоғары, Шығыс пен 

Батыс елдеріндегі, Ислам әлеміндегі, Түркі елдеріндегі, 

Орта Азиядағы, ТМД аумағындағы абырой-атағына ешкім 

де, ешбір алпауыт мемлекеттер де к$зжұмбайлықпен қарай 

алмайтын, Қазақ дейтін халықтың әлем жұрты алдындағы 

беделі мен абыройы үшін парасат биігінен к$ріне білген, 

ұлт болашағы үшін ұлы қадам, үлкен ерлік, салмақты шешім 

жасаған Н.Назарбаевтың есімі мемлекетіміздің тарихында 

с$зсіз алтын әріппен жазылады.  

Тұңғыш Президент – Елбасы, Ұлт к$шбасшысы, 

Қауіпсіздік Кеңесінің Т$рағасы, «Нұр Отан» партиясының 

Т$рағасы, Конституциялық Кеңестің мүшесі, ел қамы, халық 

қамын $з мүддесі санайтын, басшылардың жаңа буынының 

билікке келуін қамтамасыз етуді $з міндеті деп санайтын 

Нұрсұлтан 3бішұлы, міне, мен үшін осындай ұлы тұлға.

«Қазақстандықтар Нұрсұлтан 3бішұлының еңбегіне 

шын бағасын береді, бірақ жарамсақтардың мақтауын 

халық қабылдамайды. Ол кісі де қабылдамас деймін. Мақтау 

психологиялық шегінен шыққанда мадақтаған тұлғаға да 

жағымсыз пікір тудырады, мақтатып отыр дегендей ой 

қалдырады, айналып келгенде беделіне де к$леңке түсіреді. 

Осыдан «табынусыз мәдениет болмайды, ал мәдениетсіз та-

быну – қауіп» деген с$з шыққан. Қазіргі жастар ақпараттық 

заманның жастары, $зімізді $згемен салыстырып бағалайды, 

арзан с$здерге алданбайды. Тарихи тұлғаның беделін бағалау 

мен оған табынудың арасын айыра білудің саяси мәдениеті 

бізге жетпей жатыр» деді бірде мемлекет және қоғам 

қайраткері Амангелді Айталы ағамыз.

Ж$н-ақ. Lз басым жол к$рсетер алдыңдағы үлкенді 

әкеңдей сыйлау, ағаңдай құрметтеу, оның дұрыс бағытын 

қолдап, бастаған игі істерін аяқсыз қалдырмай, соңына 

дейін жеткізу үшін жалғастыру – жағымпаздық, не жеке 

басқа табынушылық емес, инабаттылық пен имандылыққа 

негізделген қазағымыздың ұлттық құндылығы, адами атри-

буты деп білем. Ендеше Елбасының еліміз үшін еткен еңбегі 

құрметтеуге тұрарлық. «Адамдар біздің жақсылығымызды 

ұмытады, бірақ істеген қателіктерімізді есінде мәңгі 

сақтайды» деген пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) с$зін 

жадымызда ұстасақ, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған 

осынау уақытымыздың қадірін түсінерміз.  

Сол Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) айтқандай, «Сана-

сы қаншалықты т$мен болса, мұрнын соншалықты аспанға 

шүйіретін адамдардың да» табылып қалатынын ескерсек, 

арандап, адасушылыққа да түспесіміз аян.

Сонда ғұлама Жүсіп Баласағұн айтып кеткендей, «Негізі 

ең күшті адамдар – сабырлы, салмақты адамдар. Сіз туралы 

жаман ойлайтындар – сізден әлсіз адамдар. Мықты адамдар 

сіз жайлы ойлауға уақыттары да жоқ» екеніне к$зіміз жетер 

еді.

Үміт БИТЕНОВА, 
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі
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Алматыдағы «Rahat Palaсe Hotel» 
қонақүйінде Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің бастамасы-
мен «Педагогикалық білім берудің заманауи  
трендтері» атты халықаралық форум �тті. 
Шараның мақсаты – қоғамның наза-
рын педагогикалық білім берудің заманауи 
трендтеріне аудару, республикадағы білім беру 
мазмұнын жаңарту міндеттеріне ықпал ететін 
жетекші халықаралық инновациялық техно-
логияларды тарату.

Форумға шетелдік спикерлер:   Дэвид 

Фрост  (HertsCam Network,   Кембридж, 

Ұлыбритания); Яакко Скантси (Edu Cluster 

F i n l a n d ,  Ф и н л я н д и я ) ;    Х и р о к и  Ф у д ж и 

(Окайама  университеті,  Жапония); Джон Ким 

(АҚШ), Нурпер  Улкуер (Балаларды дамы-

ту және тәрбиелеу қауымдастығы, Түркия), 

 Карлос  Мачадо (Магдебург университеті, 

 Германия), Стефания  Алишаускиене  (Шяуляй 

университеті,  Литва), Ли Сёнг Хё (Оңтүстік 

 Корея), Лю Вэньбинь (Чжэцзян технологиялық 

университеті, ҚХР),  Назарбаев Университетінің 

Жоғары білім беру мектебінің деканы Аида 

Сағынтаева, Алматыдағы Қазақстан, Қыр-

ғызстан, Тәжікстан және Lзбекстан бой-

ынша  ЮНЕСКО Кластерлік бюро сының 

$кілдері, Республикалық білім беру одағының, 

«Диалог» аудармашылар одағы» қоғамдық 

бірлестігі (Қазақстан), облыстық білім беру 

басқармаларының басшылары мен $кілдері, 

білім беру бас қармаларының, біліктілікті арт-

тыру жүйе сінің басшылары мен $кілдері, білім 

беру ұйымдарының мұғалімдері, колледж және 

жоғары оқу орындарының студенттері мен 

оқытушылары, магистранттар мен докторант-

тар қатысты.

Жиынды ашқан ректор Такир Балықбаев 

қазіргі жаңа технологиялар және жетістіктер 

 заманында педагог жаңартылған жалпы орта 

білім беру стандартының әдіснамасы мен 

мазмұнын қабылдауға, білім беру үрдісін 

бағдарламалық және әдістемелік қамтамасыз 

етуді $згертуге, білім беру қызметінің мақсаттары 

мен әдістерін $згертуге дайын болуы керек 

екендігін атап $тті. 

Басқосуға заманауи білім беру мәсе-

лелерін бірлесіп талқылауға әлемдік зерттеу 

орталық тарын тарту, Қазақстандағы білім беру 

мазмұ нын жаңарту міндеттеріне ықпал ететін 

педа гоги калық білім беру дің қазіргі заманғы 

трендтерін дамытуға жәрдемдесу, білім беру 

сапасын арттыруға ықпал ететін қазіргі заманғы 

халықаралық білім беру технологияларымен 

және бірегей оқыту әдістемелерімен тәжірибе 

алмасу және танысу, кәсіби педагогикалық 

қарым-қатынастың жаңа түрлерін дамыту 

тақырыптары талқыланды. Сондай-ақ еліміздің 

педагогикалық білім беру трендтерін дамыту 

бойынша тиімді шешімдер іздеу және ұсыныстар 

әзірлеу, ин новациялық білім беру технология-

лары және оқыту әдістері бойынша Ұлт тық 

сараптау кеңесін құру мәселелері қарас тырылды.

Пленарлық мәжілісте Окаяма универси-

тетінің (Жапония) Тұрақты дамуға арналған 

білім беруді дамыту орталығының директоры  Хи-

роки  Фуджи, Ускудар университетінің мектепке 

дейінгі педагогикасының профессоры, Балалар-

ды дамыту және тәрбиелеу қауымдастығының 

президенті (Түркия) Нурпер Улкуер, Edu Cluster 

Finland (Финляндия) жетекші сарапшысы Яакко 

Скантси баяндама жасады.

Нұрлан ҚҰМАР

Педагогика білімінің жаңа бағыттары

Ардагер ҮМБЕТБАЙҰЛЫ: 

ЖИЫН

ҚАЛАМГЕР 
болуымды армандады...

УАЙДИННІҢ ҰЛЫ БОЛУ – 
ҮЛКЕН СЫН

«Балаң жақсы болса – жердің үсті 

жақсы, балаң жаман болса – жердің 

асты жақсы», «Баласы жаман әкені 

түйенің үстінен ит қабады» деген халық 

даналығы бар. Міне, осы сияқты бізге 

де Уайдин фамилиясын арқалап жүру 

үлкен сын болды. Қай жерде, қай кезде 

болмасын «Бұл Үмбетбайдың баласы 

емес пе?» деп сұқ саусақпен шошай-

тып к$рсетуге жол бермеуге тырыстық. 

Біз жас болғанымызбен, әкеміздің $мір 

бойы қасықтап жинаған абыройын бір-ақ 

сәтте т$гетін жағдайға жеткізбейтіндей 

жауапкершілікпен қарадық. Мен мектепте 

жақсы оқығаныммен, мінезім тентек-

теу, ұрда-жық болды. Бірде балалықпен 

тентектік істеп қойып, жұрттың бәрі 

мені мектептен шығару керек деп жатты. 

Сол кезде әкем: «Бұл менің балам бол-

сын, мейлі... Басқа бала болсын, мейлі... 

Мектептен шығарып жіберейік, жақсы. 

Бірақ баланың балалығына ата-ананың, 

ұстаздың даналығы қайда?» деген бір-

ақ ауыз с$з айтты. Осы бір ғана с$збен 

осы кезде тест деген шығып жатты. Бұл 

«бап шаба ма, бақ шаба ма» дегендей, 

болашағы белгісіз дүние ғой. Мені «тесттен 

қалай $темін, оқуға түсе алам ба, жоқ па... 

Грантқа түсе алмасам, апайым да ақылы 

б$лімде, мені де қалай ақылы оқытады... 

Жағдай қалай болады...» деген сияқты 

ойлар қатты мазалады. Осы кезде анам 

мені жатпай-тұрмай «Қазақстан тарихы-

нан» олимпиадаға дайындады. К$п оқып, 

к$п дайындалдым. Оған ұстазым Орынша 

Қарабалинаның к$п ықпалы тиді. 1998 

жылы Lскемен қаласында Республикалық 

олимпиада болып, мен «Қазақстан тари-

хынан» жүлделі орын алып, Абай атындағы 

ҚазҰПУ-нің Шығыстану факультетіне ем-

тихансыз қабылдандым. Сол кезде тесттен 

қорқақтамай, тәуекелге барып, тапсырсам, 

мүмкін қазір тағдырым басқаша болар ма 

еді, кім білсін?! Дегенмен, маңдайымызға 

жазылғаны осы. 3ртүрлі қызметте болдым. 

Оның ішінде пагон тағып, әскери қызмет 

те істедім, полицияда, құқық қорғау са-

ласында қызметтер атқардым. Осы са-

лада жүріп ІІМ-нің баспас$з қызметіне, 

одан кейін Ақт$бе облысы ІІД баспас$з 

хатшысы қызметіне ауысқанымда әкем 

бір б$ркін аспанға лақтырып қуанды. 

Неге десеңіз, «міне, журналистермен 

бірге жұмыс істей бастады, қалам ұстады, 

қызметі біртабан болса да жақындады» 

деген сияқты.

Мен Ақт$беде жүргенімде, бір күні 

ата-анам келетін болды. Пойызға алған 

билеттерін жолсерік тексеріп тұрып: «Сіз 

Ақт$бедегі Ардагер Уайдиннің әкесісіз 

ба?» деп сұрапты. Сонда анам: «Заман 

ауысты деген осы. Бір кезде сендерден 

Үмбетбайдың ұлысың ба деп сұраушы еді, 

енді Үкеңнен Ардагердің әкесісіз ба деп 

сұрап жүр» деп күліп еді. 

3кем Қадыр құрдасының кітапхана-

сына қатты қызығатын. Lйткені ол кітап-

ханасын құмырсқа бейнесінде жасаған.  

Оны Қадырдың $зі «Аяз би әліңді біл, 

құмырсқа жолыңды біл» деген, міне, нағыз 

еңбекқор деп құмырсқаның суретін салып, 

осыған қараған сайын еңбектенемін» 

деп түсіндіреді екен.  Қадыр мен әкем 

екеуінің қалжыңдары да жарасып жүретін. 

Қадыр әкей үйіне барған қонақтарымен 

қайтарда құшақтап қоштасады екен. 

Келген кісілер: «Оу, бағана салқын аман-

дасып, қолыңның ұшын ғана беріп едің, 

қайтарда құшақтадың ғой» дейді. Сонда 

Қадыр: «Енді бұл $мір ғой. Сені к$ргенде 

аман-есен екен ғой деп қолымды бере са-

лып едім. Қазір кетіп бара жатсың. 3ртүрлі 

жағдай болуы мүмкін. Бір-бірімізді енді 

к$реміз ба, жоқ па деп құшақтап жатыр-

мын. Екіншіден, қойын-қонышыңа кітап 

тығып бара жатқан жоқ па деп тексеріп 

жатырмын» деп күледі екен.

3кемнің $з кітапханасы да әжептәуір 

үлкен болды. Кітап тұрған сайын шаң 

жинайды, беріректе жуып-шайып, сүртіп-

тазалағанда санадық, 5000-ның үстінде 

кітап бар екен, бұл отбасылық кітапхана 

үшін тәп-тәуір үлкен. 

Кез келген адам, оның ішінде біз 

болсақ та, немерелері болса да, сұрап 

алған кітабын жазып қоятын. Сосын 

«Сен ана кітапты мына күні алғансың, 

ол қайда?» деп сұрап отырады. Ортаншы 

ағам 15 жыл бұрын «досым сұрап жатыр» 

деп бір кітапты алған екен. Сенесіз бе, 

соны 15 жылдан кейін «3й, Мұхтаржан, 

сен ана досыңа алған кітап қайда? Міне, 

жазып қойғанмын» деп отыр. Басқа басқа, 

кітапқа, қағазға, газеттің тігінділеріне 

деген ұқыптылығы ерекше болатын. 

Н$мір-н$мірімен газет тігу біз үшін 

үйде үлкен бір шаруа. Алдымен «Егемен 

Қазақстанды» б$лек, «Ана тілін» б$лек, 

«Қазақ әдебиетін» б$лек жинап аламыз. 

Сосын н$мірлеп қоямыз, сыртын кар-

дон қағазбен жақсылап тігеміз. Осының 

барлығы, сайып келгенде, тәрбиеге келіп 

тіреледі екен. Газетті жинап отырып, 

бірдеңе к$ріп қалып, оқып кетесің. «3й, 

бала, кеш батты ғой, болсайшы» дейді. Біз 

газеттің қызығына кіріп кетеміз. С$йтсек, 

сол газетті оқысын дейді екен ғой, үстелдің 

үстінде жатса, мән бере бермейміз. 

БАҒАСЫ КCЗІ 
ТІРІСІНДЕ БЕРІЛДІ

Шығармашылық адамының болмысы 

б$лек қой. Бізде қалыптасқан тенденция 

қандай? Ақын-жазуышыларды, жалпы 

адам баласын тірісінде бағаламаймыз. 

Мысалы, кезінде Мұқаңды Мұқағали 

деген жоқпыз,  ал кеткеннен кейін 

Мұзбалағымыз деп аспанға к$теріп жа-

тырмыз. Ал менің әкем к$зі тірісінде 

$зінің бағасын алған адам. Пафостан ада 

адам еді ғой, қоңыр күй кешіп, биікке 

ұмтылмағанымен $з бағасын ала алды.

3кем жалпы адам баласына дауыс 

к$теріп с$йлемейтін. Біз кейде байқамай 

к$зі тайып кеткен кезде немерелерін 

шымшып алып, болмаса жекіріп қалсақ: 

«3й, мен қайсыңа дауыс к$теріп едім, 

қайсыңа қол к$теріп едім?» деп бізге жай 

ғана қоңыр дауыспен айтатын.  Сосын сап 

тыйыламыз.

Ол үйде болсын, түзде болсын болмы-

сын жоғалтпаған, бірқалыпты адам еді. 

Біреуге қатты с$йлеп, жекіп к$рген адам 

емес. Жүрсін Ерман ағамыздың «Бәріміз 

пендеміз ғой, Періште к$кте ғана» де-

ген $леңі бар. Расымен, Періште к$кте 

ғана болса, ал менің әкем жер бетіндегі 

пендешіліктен ада, Періштеге бір қадам 

жақын азамат болды. 

3кем 1935 жылы дүниеге келсе, 

$мірден қайтқан күніне дейін к$рмегені 

жоқ. Ол соғыстан кейінгі жылдарды, 

аштықты, жетімдікті к$рді. Денсаулығы 

да жиі сыр беретін. «Жарты жолда атың 

$лмесін, жарты $міріңде әйелің $лмесін» 

деген с$з бар ғой. Қырықтан аса бергенде 

жарынан айырылды, тұла бойы тұңғышы 

да ерте кетті. Мұның бәрі оған ауыр бол-

ды. Үлкен шешеміздің есімі Ақтеңгеш 

екен. 3кемнің Дүйсенбек Қанатбаев деген 

курстас досы болатын. Сол кісі «Үкеңнің 

жанында 40 жыл дос болып жүріп, к$зіне 

жас алғанын үш-ақ рет к$ріппін» дейді. 

Біріншісі сол Ақтеңгеш шешеміз қайтқан 

кезде болса керек. 

«Аққайыңдар жайқалып жылап тұрды, 
Жаратқаннан сабырлық сұрап тұрды. 
Бір Ақтеңге домалап түсті жерге, 
Бір Үмбет б�ркін жерге лақтырды» 

деп жырға қосқаны да бар. Одан кейін 

тағдырдың жазуымен біздің анамызбен бас 

құрап, $мірінің соңына дейін бірге болды. 

Екі анадан туған балалар бір-бірімізді 

ешқашан б$ліп-жарған емеспіз. Біз үшін 

бұл тақырыпқа әңгіме қозғау – табу (яғни 

айтуға болмайтын дүние) еді. Ол да болса 

әке-шешенің парасаттылығы деп білемін. 

Баланы б$ліп-жармай, бәрін бірдей к$ріп, 

алақанына салып осы күнге дейін $сіріп 

келген ата-анамның алдында басымды 

иемін. 

«35-ТІҢ КОМАНДАСЫ...»

Жалпы $мірінде «жабысқақ» аттары 

к$п болды. Мәселен, к$п адам «Үндемес 

Үмбетбай» дейді. Бірде бір журналист 

сұхбат алып отырып: «Ағай, сізді «Үндемес 

Үмбетбай» деп атайды екен» десе, әкем: 

«Иә, үндемеймін. Атом бомбасы да 

тимесең үндемей жатады ғой, шырағым. 

Бірақ уақыты келгенде ол жарылады» де-

ген екен. Яғни әр нәрсенің шегі бар, бір 

күні мен де жарыламын дегені шығар...

Мен үйдің кенжесі болған соң, к$ліктің 

д$ңгелегі айналса, мен де қоса айналушы 

ем. Ата-анам қайда барса да мені бірге 

алып жүрді. 1995 жылы 60 жылдығын 

$ т к і з і п  ж а т қ а н  к е з д е  « А қ қ а й ы ң » 

санаториінде демалып жаттық. Сол маңға 

бір к$лік келіп тоқтады да, ішінен екі 

жігіт секіріп  түсті. Біріншісін айнытпай 

таныдым: Жарылқасын Дәулет. Екіншісі 

– шалқарлық 3ділгерей 3уелбаев. Қазір 

ол Ақт$бе облысы әкімінің орынбасары 

қызметінде, сол кезде «Аймақ» деген 

фирманың директоры еді. Келді де: «К$ке, 

60 жылдығыңызға орай кітабыңызды 

ш ы ғ а р а й ы н  д е п  ж а т ы р м ы з .  М ы н а 

 3ділге рей балаңыз демеуші болады, менің 

баспамнан шығады» деді. Сонда анам: «3й, 

баспаңның аты қандай?» деді. «Баспамның 

аты –«Қожанасыр». Содан шешем күліп: 

«Мынау үлкен Қожанасыр, мынау кіші 

Қожанасыр» деп, екеуіне ат қойған. 

 Расымен, әкемді к$пшілік «Қожанасыр» 

деп атайтын. Қожанасырлығында шек 

жоқ еді. 

Бір күні 3нес Сараев деген досы 

қ о н а қ қ а  ш а қ ы р ы п ,  с о н д а  б а р ғ а н . 

Кешқұрым үйге қайта оралғанда Шынар 

апам алдынан шығып: «3кеее, Алтыншаш 

апа звондап жатыр, ана үйде бір кісі кете 

алмай отыр екен, б$тен аяқ киім киіп 

кетіпсіз ғой» деп шырылдайды. Ондай-

да әкемнің $зін ақтап алатыны да бар: 

«Біз енді үнемі ойдың үстінде жүреміз, 

байқамай киіп кеткен болармын» дейді. 

Осындай оқиғалар к$п болатын. 

Адуынды ақын Мейірхан Ақдәулетов 

деген аталас ағамыз бар, қазір Ақт$беде 

тұрады. Ағалі-інілі  екеуі  қаламдас, 

пікірлес. Ол кезде Самал ықшам ауда-

нында арамызды тек әл-Фараби к$шесі 

б$ліп жатыр. Сонда екеуі бірер сағат 

серуендеп жүреді. Мейірхан ағам: «Аға, 

мынаны естідіңіз бе?» деп бір әңгімені айт-

са, әкем: «Ааа, солай ма, жоқ, естімедім» 

деп тыңдайды екен. Содан бір сағаттай 

серуендеп, қайтарда қоштасып жатса, 

біздің әкей: «Айтпақшы, Мейірханжан, 

сен ананы естідің бе?» деп жаңа $зі айтқан 

әңгімені $зіне айтып береді екен. К$рдіңіз 

бе, ойдың үстінде жүрген адам әңгімеге де 

мән бермей келе жатады екен ғой.

3кем жан-жағына жылу сыйлап, шуақ 

шашып жүретін адам болғаннан кейін, 

оған үйір болған, қасында жүргісі келген 

адамдар к$п болды. Үйге қонақ шақырған 

күннің ертеңіне «3й,  Мариямжан, 

қазір студенттерім келу керек еді» деп 

дастарқан жайғызады. Кейін анам: «Сон-

да кешегі қонақтан қалған сарқытты 

студенттерім жесін» дейді екен ғой деп 

жүретін. Шаруасы болсын-болмасын 

«3й, айналайын, мына газеттің тігіндісін 

алып кетіңдер, кітап алыңдар» деген 

сияқты түрлі сылтау айтып студенттерін 

шақырып алады. 

Жастау кезінде Шәмшімен қатар 

жүріпті. Шәкеңнің әңгімелерін к$п ай-

татын. Ол кезде қазіргідей әлеуметтік 

желілер жоқ, теледидардың $зі екінің 

бірінің үйінде болмайды. Шәмшінің 

атын естігенімен, к$біне түрін к$рмеген. 

Содан алаяқтар к$бейе бастапты. Бір күні 

достарымен шайханада отырса, к$рші 

столда бір кісі Шәмшімін деп к$піріп 

отыр екен. Шәкең келгенде «Ана жақта 

сен отырсың ғой» деп күледі достары. 

Сонда ол кісі әлгі адамның қасына ба-

рып: «А, Шәмші деген сіз бе? Жақында 

«Қайықта» деген әніңізді естідім. Кере-

мет шыққан. Мен 3білақат Еспаев деген 

композитор боламын» деп қалжыңға 

айналдырып жіберіпті. 

Жарасқан ағамызбен әзілі жарасып 

жүретін. 

«Уайдин Үмбетбай, 
Таң атпай не күн батпай, 
Шыға келдің алдымдан 
Домаланған құндақтай» деп Жарасқан 

ағамыз әзіл айтқан кезде, соған бір 

марқайып, мақтанып қалатын еді. Жақын 

пікірлес жолдас-құрдастарын «біз 35-тің 

командасынанбыз» деп к$п айтатын. 

Олардың қатарында Қадыр, Тұманбай 

ағаларымыз да бар. 

ҚазҰУ-да ұстаздық қызмет еткеннің 

арқасында Намазалы Омашев, Бауыржан 

Жақып ағамыз, Дәмилә, Роза апайымыз 

да $те жақын болды. 

Жақын жолдастарының ішінде 40 жыл-

дан бері қатар келе жатқан  курстастары 

болды. Есімде, курстастар үйге келіп 

жиналған кезде ырду-дырду әңгіме, 

бір марқайып қалатын еді $здері. Ол 

курстың үлкені әкем болды, одан кейін 

3нес ағай, ақын Дүйсенбек Қанатбаев, 

сыншы Кәдірбек Уәли, Ақат Жақсыбаев, 

Жарылқасын Нұсқабаев, Т$лен 3бдіков, 

Т$лен Қауқымбаев – барлығы курстас 

болды. 

Сонымен қатар «Тамашаның» тар-

ландары Құдайберген, Тоқсын, Уайс 

ағаларымыз, кейін К$пен к$кемнің және 

Сейіт ағамыздың да орны б$лек. Ең жақын 

досы – Ғаббас Қабышұлы еді. Құрдасы 

ғой, әкем қайтқан кезде  к$зіне жас келіп, 

с$зін айта алмай, кемсеңдеп қалды. 

Қазір сатира жанрындағы театрлар 

да, ойындар да к$п. Соның ішінде «нағыз 

жазғыштар осы кісілер ғой, біз осылардың 

жазғандарын оқып $стік» деп бағасын 

беріп, мойындаған «Шаншар» театры 

ғана болды. Уәлибек ағамыз кеш берер-

де әкемді, Ғаббас ағаны, Сейіт ағаны, 

К$пен ағаны жұбайларымен бірінші 

қатарға отырғызып, батасын алып барып 

концертін бастайтын еді. Мен үйленген 

кезде де Уәлибек ағамыз азаматтық таны-

тып: «К$ке, балаңызды үйлендірейін деп 

жатыр екенсіз, тойды $зім жүргіземін» деп 

дүркіретіп $ткізіп берді. 

3кеміз жанына билігі бар адамдарды 

емес, қаламдас достары мен шәкірттерін 

жинады. Lзі де: «Мен кеудеме сықырлаған 

орден-медаль таққан жоқпын. Менің 

марапатым – шәкірттеріме к$рсеткен 

шарапатым. Шәкірттерім мен халқымның 

маған айтқан алғысы, менің кеудемдегі 

о р д е н - м е д а л ь д а р  –  о с ы »  д е й т і н . 

Шәкірттерінің ішінде Бекжан 3шірбаев, 

Жанарбек 3шімжан, Жұлдыз 3бділдә 

сынды талантты шәкірттері бар. 

3кем қайтқан соң құлыптасының 

бір жағына $зінің с$зін, екінші жағына 

с а т и р а н ы ң  м ы қ т ы с ы  О с п а н х а н 

3убәкіровтың с$зін жаздық:

«Айтып-айтпай не керек,
Үмбетбай деген бұл кісі.
Қазақ деген халықтың
Құдай берген ырысы». 
Осы б ір  ғана  шумақта  әкемнің 

қоғамдағы салмағы бейнеленіп тұр емес 

пе? Бұл Осағаңның менің әкемнің 50 

жылдығында жазған $леңі еді, ұзақтау 

болатын. Осы $леңді жазып-жазып келіп, 

соңында «сенің інің, ағаң, жақының, 

досың, жалпақбасың, анау-мынау» деп 

к$п с$з жазған. Бұл екеуінің бір-біріне 

соншалықты жақын екенін білдірсе керек. 

Мен $з балаларыма әкемнен $зім 

алған тәлім-тәрбиенің бәрін бергім келеді. 

Lмірімді әкемдей әке болу үшін сүргім 

келеді. 

Жазып алған:
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

біреудің киімін киіп алып, онысы үстіне 

қонбай тұрған сияқты $зін ыңғайсыз 

сезініп қалады. Міне, к$рдіңіз бе, әкем 

бізді қазақша оқытқаны үшін мен кез 

келген ортада $з орнымды таба аламын.

КІТАПТАРЫНА 
ҰҚЫПТЫ ҚАРАЙТЫН

Кішкентайымнан әке-шешемнің 

қасында бірге жүрдім. 3кем мені сахнаға 

тәрбиеледі. Lлеңдерін жаттатқызды. Lзінің 

ғана емес, Асқар Тоқмағамбетовтың, 

Оспанхан шығармаларының жартысын 

жаттап алған шығармын. Кейін $се келе 

Шахановтың поэмаларын жатқа оқыдым. 

К$пен к$кемнің шығармаларын әлі күнге 

дейін $зіне оқып берем, «3әә» деп басын 

шайқап қояды. 

Lмірімдегі ең үлкен қателігім – әкенің 

арманын орындамадым ба деп ойлай-

мын... Нақтырақ, мамандық таңдаудағы 

арманын... Ол мені сахнадан к$ргісі келді. 

3лде қолына қалам ұстасын деді ме екен... 

3йтеуір, мені Т.Жүргенов атын дағы театр 

институтына түсіргісі келді.

Менен бір жас үлкен апайым біраз 

н а у қ а с т а н ы п  қ а л ы п ,  о қ у ғ а  т ү с у г е 

мүмкіндігі болмады. Сосын оны 1996 жылы 

ҚазҰУ-дың экономика факультетінде 

ақылы оқытты. Заман болса қиын. Дәл 

бүкіл дауды тоқтата алды. Осыдан кейін 

қатты тентектікке бармадым, баруға арым 

да жібермейтін. 3кем атақты сатирик, 

анам $зім оқыған мектепте мұғалім бол-

са да  «маған не істей алар дейсің?!» деп 

аяқты алшаңнан басып жүрген жоқпын. 

Кейде балалық басқа ондай да ой келеді. 

 Дегенмен, Шона атамыздың «Мен-мен 

деп бұл қасқа т$сін ұрады, т$сі сынса несін 

ұрады?» деген шымшымасы бар ғой. Мына 

біздің т$сті ұруға жанымыз қас болды, 

әкем бізді барынша қарапайымдылыққа 

тәрбиеледі. 

Мектеп бітірген соң Абай атында ғы 

Қазақ ұлттық педагогикалық универси-

те тінің Шығыстану факультетіне оқуға 

түстім. Сол кезде де журналды ашқан кез 

келген оқытушы менің фамилияма кел-

генде кілт тоқтайды. Содан кейін «Сен 

Үкеңнің баласысың ба?» деп сұрайды. 

Алғаш танысқан кезде тарихтан сабақ 

берген профессор Жанұзақ Қасымбаев 

та солай деп еді. Сосын сабақтан кейін 

мені алып қалып, «Біз студент кезімізде 

Үкеңнің жатақханасына барып бірге 

тұратын едік. Қатар жүріп едік...» деп 

біраз әңгімелесіп, жүрегіме бір жылылық 

ұялатқан. 

Біз – Кеңес дәуірінің ұшын к$ріп 

қалған балалармыз. Біз – пионер, октя-

брят болып Ленин атамызды т$сімізге 

таққан буынбыз. Ол кезде мен $зімнің 

айналамда к$зі қара балалардың қазақша 

с$йлейтінін кездестірген  емеспін. Ал 

әкем бізді қазақ мектебінде оқытты. 

Үлкен үшеуін №12 мектепке беріп, одан 

кейін үшеуімізді №2 қазіргі қазақ тілі мен 

әдебиетін тереңдетіп оқытатын мектеп-

интернатқа (ол кезде шопандардың 

балаларына арналған экспериментал-

ды мектеп-интернат) беріп, қазақша 

оқытты. Талай жерде замандастарынан, 

зиялы қауымнан «Балаларыңа қиянат 

жасап жатырсың, Үмбеке, неге олай 

істейсің?» деген с$зді естіген. Естісе де 

бір ауыз артық с$з айтпай оқыта бер-

ген. Біз одан жаман болған жоқпыз. Ол 

үшін әкеме алғыстан басқа айтарым 

жоқ. «Балаларыңның болашағына балта 

шауып жатырсың» деген зиялы қауым 

$кілдерінің балалары $згеше тәрбиеленді. 

Қазір мен кез келген ортада $зімді суда 

жүзген балықтай сезінемін. Орыстілді 

ортада да, қазақтілді ортада да айтатын 

ортақ әңгімем бар. Бүгінгі таңда кейбір 

зиялы қауымның балаларымен дос болып 

жүреміз. Олар қазақи ортаға келгенде 
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Дианамен арада өрбіген әңгіменің жобасы – осы. Кофехананың дәл ортасына отырып 
алып, бар даусымен ғылым жайын талқылаған екеуге көпшілік оғаштау қарады. Ішінен 
«Жұрт отбасымен келіп таңғы ас ішетін жерде ғылым жайын талқылағаны несі?» деген 
де болар. Бірақ біз айтпасақ, басқа кім айтады?.. 

Nңгімелескен 
Nсел САРҚЫТ

P.S.

Диана КОПБАЕВА: 

САУАЛНАМАШЫ ЕМЕС...

Қ А З А Қ  Ә Л Е М І :  Б О Л А Ш А Қ
(Басы 1-бетте)

– «Бағдарламалар туралы шенеунік-
тердің түсінігі бірдей емес» деп отырсыз 
ғой, сонда мәселе неде? Бағдар лама 
�з кемеліне жетіп жасалмаған ба, әлде 
оны түсіндіру функциясы жолға дұрыс 
қойылмаған ба?

– Менің ойымша, мәселе ұсыны лып 

отырған идеяның тұжырым дамасында. 

Ол  нақты емес. Тіпті «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын алайықшы. Аталған 

бағдарламаның бірнеше тармақтары 

бар. Бірақ оларды жоғарғы билік орган-

дары орта шенді шенеуніктерге нақты 

талдап, түсіндірмейді. Ал бағдарламаны 

іс жүзінде іске асыратын – солар. 

С$йтіп,  орта шенді  шенеуніктер 

әрқайсысы шамасы жеткенінше түсініп, 

$з бетін ше шаралар ұйымдастырады. 

Бағдар ламаның науқандық, бір реттік 

шара ларға  айналып кеткен себебі 

осында. Биліктің ішкі коммуникациясы 

ақсап тұр.  

– Англиядағы ұстаздарыңыз біздің 
осы бағдарламалар туралы білетін 
болар?  Қалай қабылдады? 

– Бір супервайзерім (ғылыми 

жетекші – авт.) Орталық Азия бойын-

ша маман.  Ол біздің еліміздегі ұлттық 

бағдарламалар туралы менен білді. 

Елімізде бір бағдарлама басталып, 

біраз жылдан соң ұмытылып қалатыны 

оны $те таңғалдырды. 

Nңгімеміздің осы тұсына келгенде 
Алматының ауа райы құбылып қоя берді. 
Тәтті сұрап жылаған баладай бір ерке жел 
ана тұсымыздан бір, мына тұсымыздан 
бір соғып, қағаз-қаламымызды ұшырып 
әкете жаздады. Амалсыз, кофехананың 
ішіне ендік. Адам к�п. Шулы. Бірақ 
жылаған бала, жылжыған орындық, 
кофемашинаның дауысы бізге кедергі 
бола алмады. Nңгіме ауанын енді со-
циология ғылымына бұрдым. Диананың 
ыстық шоколады да келді.

– Еліміздегі социология ғылымының 
жағдайы қалай? Аяқ алысы, деңгейі 
 туралы не ойлайсыз?

– Бұл саланың сарапшысы емеспін, 

бірақ, меніңше, Қазақстанда адам-

дар, тіпті мемлекеттік органдар мен 

ұлттық компаниялардағы маман-

дар да социология ғылымын, оның 

мақсат-міндетін түсінбейді. Мысалы, 

бір министрлікке шұғыл түрде халық 

арасында сауалнама жүргізу керек 

болды дейік. Байқау ұйымдастырып, 

сол сауалнаманы жүргізіп беретін 

компания іздейді. Ақшасын т$лейді. 

К$п жағдайда мұндай компанияларда 

пиар, жарнама саласының мамандары 

қызмет етуі мүмкін, бірақ социолог 

болмайды. Бұл адамдардың кейін 

 сараптама нәтижесін қалай шығарып, 

қалай есеп беретіндерін түсінбеймін. 

Осындай зерттеулердің нәтижесі еш 

жерде жарияланбайды. Жарияланған 

күннің $зінде құрғақ цифрмен шек-

теледі. Оның пайдасы қанша? Мұндай 

зерттеулердің мемлекеттік бағдар-

ламаларға, саясатқа ешқандай ықпалы 

жоқ. Ал менің «міне, халық арасында 

мынадай зерттеу жүргізілді, нәтижесі 

мынадай, ол бойынша осындай жұмыс 

жүргізіліп жатыр» деген есеп к$ргім 

келеді. Қалай деген күнде де зерттеудің 

бәрі халық үшін жасалады ғой. 

Ал әзірге  социология ғылым 

ретінде... Ол үшін әңгімені әріден, 

Кеңес кезінен бастау керек шығар. 

Қателеспесем, Қазақстанда социо-

логия $ткен ғасырдың 60-жылдары 

пайда бола бастады. Қазіргі кезде 

1-2-курс студенттеріне тек базалық 

дисциплиналардың бірі  ретінде 

$ткізіліп жүр.  

– Nлем тарихында зерттеу жұмыс-
тары мен қоғамға пайда келтірген соци-
ологтар к�п қой... 

– Иә, ондай адамдар бар. Мысалы, 

америкалық социолог, бейбітшілік 

саласы бойынша Нобель сыйлығының 

иегері Джейн Адамсты алайық. Ол 

халықтың кедей тобының, оның ішінде 

Еуропадан келген эмигрант балалар да 

бар, әлеуметтік жағдайын  зерттеумен 

айналысты және соны шешу жолын 

іздеді.  Осы мақсатта әйелдер мен 

балаларға арналған қайырымдылық 

орталығын ашып, олардың  білім 

 алуына, танымын кеңейтуге жағдай 

логтар да бар, осы елде оқығандар бар, 
берілген білімнен, тәжірибеден қандай 
ерекшелік, айырмашылық байқадыңыз? 

– Well... Докторантураны осын-

да оқып жатқан немесе бітірген та-

ныстарым к$п. Теориялық немесе 

әдістемелік тұрғыда айтарлықтай 

айырмашылық бар деп айта алмай-

мын. Бірақ бір байқағаным – сыни 

ойлаудың жоқтығы. 3ріптестердің 

жасап жатқан тұжырымдарын, тео-

рияларын, зерттеу нәтижелерін сы-

наудан қорықпау керек. Керісінше, 

бізге сондай сын керек. Сол сын бізді 

$сіреді, жағдайды түзетуге к$мектеседі. 

тепте де, бакалавриатта да, басқа да білім 

деңгейлерінде сыни ойлау үйретілмейді. 

Lзім мектепті, бакалавриат ты осында 

оқыдым, магис тратураны шетелде оқып 

келген соң, Қазақстанда да, Англияда 

да сабақ бердім. Дегенмен, әлі күнге 

дейін түсінбейтін бір нәрсе бар. Ол – 

сту денттерге, тіпті ма гистранттарға 

оқушы сияқты қарау. Бізде к$птеген 

оқытушылар $здері бір проб леманы 

қалай к$рсе және сол туралы не ой-

ласа, студенттерден солай к$руді, ой-

лауды талап етеді. Студент кітаптан 

тыс мағлұматтар келтіріп, еңбекте 

жазылған тұжырымдамамен келіспей, 

$з ойын білдірсе, «Қайдан шыққан 

ақылдысың?» деп ұрсып тастайды. 

Магистранттарға да дәл сондай қарым-

қатынас жасайды. Сол себепті білім 

алушылар, ал олар – болашақ маман-

дар, сыни ойлап, к$зқарасын ашық 

білдіре алмайды. Бұл дегеніңіз – үлкен 

кемшілік. Оны түзету керек. 

Сосын екі елде де сабақ берген-

де байқағаным – бізде оқытады, ал 

Англияда $здігінен дамуға, ізденуге 

үйретеді. Мен 2-3-курс студенттеріне 

социологиядан сабақ бердім. Ол 

жақта да біздің еліміздегідей семинар 

сабақтары бар. Бірақ менің тәжірибем 

бойынша, бізде кейбір оқу орында-

рында қажетті балл алу үшін матери-

алдарды жатқа айтып берсең болды. 

Пікірталас ұйымдастырмайды. Бірақ 

бір аудиторияда 30 адам отырған жерде 

қандай пікірталас болсын?! Ал сту-

дент түсінді ме-түсінбеді ме, ол еңбек 

туралы ойы қандай – сол маңызды. 

Бұл – осыдан 5-6 жыл бұрын к$ргенім. 

Қазір, бәлкім, $згеріс болған шығар 

деп үміттенемін, бірақ күмәнім бар. 

Достықтың алтын бесігі саналған Жетісу 

жерінде ұстанымы мен сенімі жылдар бойы 

нығайған 71 этномәдени бірлестік әр этнос 

$кілдерінің бейбіт қатар $мір сүруінің тәлімді 

тәжірибесін жинақтап үлгерген. Түрлі мәдениет 

пен салт-дәстүрлер мемлекет құраушы ұлт – қазақ 

халқының салт-дәстүрі мен мәдениеті т$ңірегінде 

тоғысып, $ркендеуіне берік негіз қаланғанын 

к$ргенде к$ңіл толады.

Жетісу жерінде 1 миллион 900 мыңға жуық 

халық тұрса, солардың 1 миллион 286 мыңы 

қазақ, қалған 32,3 пайызын $зге 103 этнос 

$кілдері құрайды. Олардың ішінде 320 мыңнан 

астам орыс, 151 мыңнан астам ұйғыр, 16 мыңға 

жуық әзербайжан, 17 мыңнан артық корей, 13 

мыңнан астам күрд пен татар, 6 мыңға жуық 

шешен, 2 мыңдай дүнген мен поляк және тағы 

басқа этностық топтар тату-тәтті ғұмыр кешіп, 

қоғамдағы ынтымақ пен бірлік туын жоғары 

ұстауда.

Қай кезде де жүйелі жұмыс қаржыға келіп 

тірелетіні белгілі. Осы орайда Қазақстан халқы 

ассамблеясы туралы Заңды, Ел бірлігі доктри-

Англияда семинар сабақтарын 

қалай $ткізу туралы таңдауды студент-

тер жасайды. Ол seminar discussion 

деп аталады және онда  шыны-

мен қызу пікірталас болады. Сту-

дент еңбекке қатысты ойын ашық, 

еркін жеткізеді. Автормен келісетін-

келіспейтін тұстарын дәлелдеуге ты-

рысады.  Солайша, олардың сыни 

ойлау қабілеті дамиды. Қазір осы әдіс-

тәсілді  Назарбаев университетінде 

қолданамыз. Мен онда тарих пәнінен 

сабақ беремін. Біз «Міне, мынадай 

кітап бар, оқыңдар, жаттаңдар» деп 

талап етпейміз. Біз тарихқа кәсіби 

т а р и х ш ы н ы ң  к $ з і м е н  қ а р а у д ы 

үйретеміз. Үнемі түпнұсқа құжаттармен 

жұмыс істейміз. Ол – архив құжаттары. 

Студенттер сол құжаттардың бәрімен 

танысады, талдайды, к$зқарастарын 

қорғап шығады. Ал біздің міндет – 

тақы рыптан тым алшақтап кеткендер-

ге бағыт-бағдар беріп отыру. К$птеген 

ЖОО-да мұндай жүйе жоқ. Оған 

оқытушыларды кінәлай алмаймын. 

Себебі олардың мойнына артылған жүк 

к$п: сабақ берумен қатар, әкімшілік 

жұмыстармен де айналысуы керек. 

Оған қоса оларға ғылыми журналдарға 

мақала жариялау ды міндеттейді. 

Ал беделді журналдарда мақала 

жариялау үшін ұзақ уақыт күтуге тура 

келеді, себебі онда тек сапалы матери-

алдарды қабылдайды. Оқытушыларда 

ондай уақыт қайдан болсын?.. Сосын 

«әйтеуір жарияланса болды» деген 

оймен арзанқол журналда мақаласын 

жариялауға мәжбүр. Мұндай әрекеттің 

нағыз ғылымға қатысы жоқ. Ғылыммен 

айналысып, мақала жариялау әркімнің 

$з еркі болуы қажет.  

– Қандай шешім ұсынасыз?
–  К а д р л а р м е н  ж ұ м ы с  і с т е у 

керек.  Жоғарғы оқу орындарының 

б а с ш ы л а р ы  к а д р л а р д ы ң ,  б і л і м 

беру бағдарламаларының, ғылыми 

жобалардың, публикациялардың са-

пасына к$ңіл аудару қажет. Білім беру 

саласында оқытушыларға пәндердің 

сапасын жақсарту, оқыту әдістерін, 

инновацияларды енгізу мүмкіндігін 

беру керек. Біліктілікті жоғарылату 

үшін түрлі семинар-тренингтерге 

қатыстыру қажет. Шетелдік маман-

дармен тәжірибе алмасуына жағдай 

жасау қажет. Сосын солай ізденіп, 

оқып келген адамның жиған білімін 

істе сынауына мүмкіндік беру керек. 

Соңғы кезде PhD докторантураға 

тапсыратындардың саны артты. Бұл 

қуантады. Бірақ таяқтың екі ұшы бар. 

Докторанттардың к$бі оқуын бітірген 

соң ғылыммен айналысуды тоқтатады. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ары 

қарай кеңейтіп алып кететіндер аз. 

Онда олар не үшін PhD оқыды? 

Тағы бір байқағаным: к$птеген 

адам магистратура, докторантураны 

еңбек нарығында сұранысқа ие болу 

үшін оқитын сияқты. Себебі соңғы 

кезде акционерлік қоғамдар немесе 

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер 

менеджер сияқты қызметке вакансия 

жариялағанда «ғылым магистрі не-

месе PhD дәрежесі болуы керек» деген 

талап қоятын болыпты. Сонда олар 

ғылыммен айналысайын деп жатыр 

ма? Не үшін? 

– Бакалавриат – толық емес жоғары 
білім саналады. Толық жоғары білім 
болуы үшін магистратура оқуың керек. 
Ел арасында осындай пікір бар. К�бі сол 
үшін тапсырады. 

– 3лем $згерді, қазіргі заманғы 

қарқынмен бакалавр дәрежесіне 

4 жыл, ал магистратурада бір жыл 

$ткізу – уақыт пен ресурс үшін үлкен 

ысырап. 3рине, еңбек нарығында 

магистр дәрежесімен армандаған 

жұмысыңа орналаса алмасаң немесе 

оқуға деген үлкен ниет болса, онда 

түсінікті. Қазіргі кезде диплом ғана 

емес,  дағдылар керек. 3лемде жоғары 

білім туралы дипломынсыз да табысты 

жұмыс істеп жатқан адам к$п. Мыса-

лы, Google және Apple компаниялары 

белгілі бір жұмысқа икемді, бірақ ба-

калавр оқымаған адамдарды жұмысқа 

ала береді.

Ал докторантура деген – ғылымға 

жасалған алғашқы қадам. Ал толық 

жоғары білім алу үшін... Толық емес 

жоғары білім деген не жалпы? Бака-

лавр – ол бакалавр. Басқа елдерде ол 

толық емес жоғары білім деп санал-

майды. 

СОЦИОЛОГ –

1 9 9 0 - 2 0 0 0 - ж ы л д а р ы  м е м л е к е т 

техникалық мамандықтарға к$бірек 

к$ңіл б$лді. Социологияның қоғамға 

қажет мамандық екені енді білініп келе 

жатқандай. Оған дәлел – бұл салаға 

б$лінетін мемлекеттік грант саны жыл 

санап артып келеді. Дегенмен, соци-

олог ретінде біздің елде жаңалық ашу 

қиын. Жалпы социологияда жаңалық 

ашу – ілуде бір болатын құбылыс. Бірақ 

социологтар жұмысында қолданыста 

жүрген теорияларға сыни к$збен қарап, 

оның Қазақстанда қолдануға келетін-

келмейтінін анықтай алады. Қазақстанға 

жарамайды деп тапса, себебін к$рсетеді, 

оның орнына басқа әдіс-тәсіл, теория-

ларды ұсынады. Бірақ сирек. К$бінесе бір 

теорияны алады да, Қазақстанды соның 

аясында қарастыруға тырысады. Ол бізге 

жарай ма-жоқ па, қызықтырмайды.

Ал шындап келгенде социолог – 

қоғамдағы мәселелерді зерттеумен ай-

налысатын маман. Олар проблеманы 

зерттеп қана қоймайды, себебін, сал-

дарын к$рсетеді, шешімін ұсынады. 

жасады.  Джейннің идеялары әлі 

күнге дейін $зекті және АҚШ-тағы 

әлеуметтік, экономикалық, сая-

си рефоромаларға әсер етті. Мы-

салы, оның иммигранттар тұратын 

аймақтағы нәрестелер $лімінің себебін 

зерттеген еңбегі АҚШ саясатына әсер 

етіп, бірнеше $мірді құтқарып қалуға 

септігі тиген. 

Ньюкасл университетінің профес-

сорлары мен Carers Northumberland 

қайырымдылық ұйымының мүгедек 

адамдардың $мір сүру жағдайын 

ж а қ с а р т у  м а қ с а т ы н д а  б и з н е с -

құрылым дар мен билік $кілдеріне ар-

нап жасаған нұсқаулығын да мысалға 

кел тіруге болады.  Олар зерттеу бары-

сында мүгедектермен және олардың 

күту шілерімен тілдесіп, қоғамдағы 

келеңсіздіктерді, дәретхана мәселесін 

к$терген. 

– Сіз қазір Назарбаев универси-
тетінде сабақ бересіз.  Англиядан 
Қазақ станға қайтып келгенде, �зіңіз 
сияқты шетелде оқып келген социо-

 Сонымен қатар Қазақстанда ғылыми 

ақпарат қолжетімсіз.  Кітапхана 

уақыты жұмыс уақытымен бірдей. 

Сосын оның бірінен іздегеніңді таба 

алмасаң, екіншісіне барып, уақыт 

$ткізесің. Оны осында сабақ бер-

ген кезде к$рдім. Ал Англияда 

университет кітапханасы іздеген 

кітабыңды сен үшін сатып алады не-

месе басқа кітапханадан алдыртады. 

Сосын тәулік бойы ашық тұратын 

кітапханалар бар.

– Сынаудан неге қорқады деп 
ойлайсыз?

– Мен қорқады деп айтпай-

мын. Бәлкім бар мәселе  жалпы 

білім беру жүйесінде шығар. 

С о н ы ң  і ш і н д е  P h D 

бағдарламасында. 3рине, 

м е н  д о к т о р а н т у р а н ы 

б а с қ а  е л д е  о қ ы д ы м , 

сондықтан тек сырт-

т а й  б а й қ а ғ а н ы м д ы 

ғана айтып отырмын. 

Меніңше, бізде мек-

Ынтымақ пен берекенің алтын ұясы
БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

насын жүзеге асыру үшін жұмсалатын қаржы 

к$лемі жыл сайын ұлғайып келеді. Осыдан 5-6 

жыл бұрын облыстық ассамблеяның бюджеті 5 

миллион теңгеге жетер-жетпес болса, бүгінде 

50 миллионнан асып, 10 есеге артқан. Lткен 

жылы облыстық этномәдени бірлестіктерге 

мерейтойлық мәдени-к$пшілік шаралар $ткізуге 

11 миллион 500 мың теңге б$лініп, 23 бірлестіктің 

әрқайсысына арнайы мемлекеттік тапсырыс 

берілген. Нәтижесінде, ұлттар достығы тамырын 

тереңге жайып, салт-дәстүрлер мен тілдерге, $зге 

де мәдени шараларға орай бірқатар кездесулер мен 

мазмұнды кештер $тті.

Елбасының «2011 жылды Қазақстан Республи-

касы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы деп жариялау 

туралы» Жарлығы облыстық ассамблеяның ар-

найы жоспары бойынша кезең-кезеңімен жүйелі 

жалғасып, мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру 

мәселесі облыстық ассамблеяның күнделікті 

жұмыс ауқымындағы мәнді шараларға ұласты.

Ұлттық ерекшелігімізді, әрбір этностың 

тілін, дәстүрін сақтай отырып, $зара түсіністік, 

адамгершілік пен ізгілік негізінде шынайы 

бірлікке келу бүгінгі күннің басты талабы екені 

анық. Бұл бағытта мемлекеттік тілдің ел азамат-

тарын біріктіруші аса маңызды фактор екендігін 

жақсы түсінген этномәдени бірлестіктер, әсіресе, 

жастардың қазақ тілін оқып-үйренуіне баса к$ңіл 

б$ліп, оның тиянағын келтіруге атсалысты.

Lңірде қазақ тілінің қолданыс аясы жыл 

сайын кеңейіп келеді. Бұрын мемлекеттік тілде 

с$йлейтін бірді-екілі $зге этнос $кілін кездестірсек 

тамсанып, таңырқағанымыз жасырын емес. 

Қазіргі кезде оқу орындары мен мекемелерде 

мұндай жастардың қатары жыл сайын арта түсіп 

келеді. Этномәдени бірлестіктердің әдістемелік-

тәжірибелік орталығы болып табылатын Достық 

үйінде арнайы жасақталған бір ғана тіл кабинеті 

арқылы 3 жыл мерзімде 100-ден аса азамат – әр 

этнос $кілдері қазақ тілі мен $з ана тілдерін оқып-

үйренді.

Этномәдени бірлестік $кілдері «Мемлекеттік 

тіл – менің тілім», «Тіл дарын» байқауларына және 

дәстүрлі Абай, Ілияс, Мұқағали оқуларына белсе-

не атсалысып, жеңімпаздар қатарынан танылуда. 

Мәселен, К$ксу ауданындағы орыс этномәдени 

бірлестігінің жұмысын $згелерге үлгі етуге бола-

ды. Орталықты «Құрылысшы» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігінің басшы сы Александр 

Бузыкин басқарып, кәсіпкерліктің әлеуметтік 

жауапкершілігіне ерекше назар аударып отыр. 

Мұнда Елбасы тапсырмасын орындаудағы 

бағдарлы жұмыс жүйеленіп, ауылды к$ркейту мен 

жеткіліксіз қамтылған жандарға қамқорлық аясы 

кеңи түскен. Жастарды елжандылыққа баулу, ізгі 

қасиеттерді қалыптастыру мәселесіне де бірлестік 

мүшелері белсене қатысады.

Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы  

«3нім сенсің,  Астана!» кітабын жарыққа 

шығарды. Онда $ңірдегі ақындар мен сазгерлердің 

Отанымыздың бас қаласына деген жүрек лүпілін 

сезуге болады. 3р ұлттың тілі басқа болғанымен, 

үні мен үміті бір екеніне осыдан-ақ к$з жеткіземіз. 

Ассамблеяның жыл $ткен сайын Ресей, Қытай, 

Украина, Польша, Корея, Түркия сияқты мем-

лекеттермен байланысы нығая түскен. Аталған 

елдердің елшіліктері Достық үйіндегі славян 

халқының мәдениетіне арналған, Александр 

Затаевичтің шығармашылығы мен «Пушкин 

жазы» фестивальдерінің жиі қонағы болуымен 

бірге, $ңірдегі қолға алынған жұмыстарды жоғары 

бағалайды.

Lткен жыл тарихта тәуелсіздігіміздің 20 

жылдығымен есте қалғаны анық. Осыған бай-

ланысты «Тәуелсіздік – баршаның бақыты», 

«Еңбегіміз – ел мерейіне», «Қазақстан – менің 

Отаным», тағы басқа тақырыптарда аға буын 

мен жастар арасында кездесулер $ткізілді. Онда 

этномәдени бірлестіктер мүшелері $ткен қиын 

күндер мен бүгінгі бақытты $мірді салысты-

рып, $мірімізге лайықты $рендер тәрбиелеуге 

бағытталған мақсатты жұмысқа үлестерін қосты. 

Мәселен, корей ұлтының $кілі Анастасия Ли 

Қазақстанның әлемде $з орнын ойып алған, 

Азия мен Еуропаны мойындатқан ел екенін 

мақтанышпен айтады. «Қазақстан – туған жерім, 

Отаным. Бүгін ақыл таразысына салып, баға беру, 

ғасырлар тоғысында $мір сүрген қазақ мемлекеті, 

оның ішінде 70 жылдан бері құшағына басып, 

туған бауырындай санаған корей ұлтының $мірі 

туралы айту менің парызым» дегенінің $зі оның 

ұлтымызға деген ыстық ықыласының дәлелі.

Оның бұлай айтуының ж$ні бар. Lйткені, 

әкесі Василий Ескелді ауданындағы Қарабұлақ 

кентіндегі орта мектепте мұғалім. Қазақ сынып-

тарына дене шынықтырудан сабақ береді. Анасы 

Лидия оралмандарды құжаттандыру ісімен айна-

лысады. Екеуінің де жұмысы мемлекеттік тілмен 

тығыз байланысты. Отбасында олар қазақ тілінде 

с$йлеп, ұлтымыздың салт-дәстүрін қастерлейді. 

Сондай-ақ неміс этно мәдени бірлестігінің мүшесі 

Лена Коновалова да жиындарда ұлтымыздың 

қонақжайлығы мен кеңпейілділігіне байла-

нысты әңгімені әріден бастайды. К$п ұлттың 

$кілдері бас қосқанда Иван Лигай қазақ әндерін 

мәнеріне келтіре шырқайды. Осылайша Достық 

үйі $ңірдегі этностардың басын біріктіріп, 

ниетін тоғыстырады, бірлік пен ынтымаққа 

үндейді. Мұндай жандар $ңірде жүздеп кездеседі. 

Сондықтан да олардың $негелі істерін $згеге үлгі 

ету этномәдени бірлестіктер арасындағы жұмысты 

жандандыруға септігін тигізетінін атап айтқан 

ж$н.

Lңірде қоғам дамуына ерекше әсер ететін 

ұтымды істерден этномәдени бірлестіктер шет 

қалмайды. Достық үйінде Елбасының Жолдауын-

да айтылған тапсырмаларға байланысты бағдарлы 

бастамалар $тетінін облыстық Қазақстан халқы 

ассамблеясының хатшылық меңгерушісі Ғабит 

Тұрсынбай ерекше айтады. 3рине, бұған күмән 

жоқ. Lйткені бүгінгі уақыт осыны талап етеді. 

Халқымыз «Қосылған ел – озар, айырылған 

ел – азар» деп тегін айтпаған. Демек, бірлік пен 

тірлік жақсылыққа жол ашатынын ұмытпай, 

бірлігіміздің тізгінін берік ұстайық.

К.БАЙЖАН
Алматы облысы

Талдықорғандағы Достық үйі этномәдени бірлестіктер жұмысына жаңа леп беріп отыр. Достық пен 
ынтымақ құшағындағы еліміз өткен жиырма жылда талай асуларды бағындырды. Осы орайда 
қаланың шығысындағы архитектуралық жағынан әсем Достық үйі шырайлы шаңыраққа айналған. 
Мұнда облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы тілі басқа, тілегі бір түрлі ұлт пен ұлыстың басын қосып, 
алға қойған мақсаттарын орындап келеді.
Осы бір тарихи кезеңдегі кең ауқымды экономикалық, саяси және әлеуметтік реформалар Тұңғыш 
Президент – Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен іске асқанын да айтуға 
тиіспіз. Қазақстан халқы ассамблеясы елдің көп этносты халқының мүдделерін көрсететін бірегей инс-
титут ретінде қалыптасса, өңірді мекен еткен барлық этностарды азаматтық және рухани-мәдени 
тұрғыдан топтастырып, отаншылдық, елжандылық қасиеттер мен қазақстандық жарасымдылықты 
қалыптастыруға бағыттап, сан қырлы жұмысты жалғастырғаны, әрине, құптарлық.
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БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

А
насы там-тұмдап жинаған 

қаражатын жиыстыра жүріп, 

1907 жылы Мәдинаны Орда-

дағы қазақ қыздарына арналған екі 

сыныптық орыс-қазақ мектеп-интер-

натына (1883 ж. Б$кей хандығында 

ашылған алғашқы қыздар гимназиясы) 

оқуға береді.М.Бегалиева $зінің мек-

тепте оқыған жылдарын: «Тек аздаған 

қыздар ғана мектепті бітіретін еді. 

Бірінші сыныптан кейін оқушы қыз үйіне 

демалысқа кететін еді де, ол жақта күйеуге 

берілетін» деп еске алыпты. Ол осы мек-

тепте болашақ қазақтың қайраткер қызы 

Оразбаева Алма Ділмұхамедқызымен 

бірге оқиды. Олар Ордада оқи жүріп, 

шаруашылық қажеттіліктерін $теу 

үшін Еділ бойындағы Царицын және 

 В л а д и м и р о в к а  а й л а қ т а р ы н д а ғ ы , 

 Саратов пен  Астрахань қалаларындағы 

базарларға барып тұратын еді. Еркіндік 

пен бостандықты сүйген Адайдың $р 

қыздары орыс қыздары мен әйелдерінің 

еркін жүріс-тұрысын, олардың тұрмыс-

тіршілігін к$ре жүріп, солардай болуды 

армандап $седі. Lзінің күрес жолына 

түсу себебін М.Бегалиева былай деп 

түсіндіреді: «Біздің ауылда сұлу қыз деп 

танылған менің құрдасым Бадиша Сейда-

лиеваны үлкен қалың мал үшін 60 жастағы 

бай – әйелі $лген Есқали Сәрсеналиевке 

сатты. Есқалидың балалары Бадишадан 

да үлкен болды, ал үлкен ұлының жұбайы 

онымен жасты еді. Бадиша анасы мен 

ағаларына қанша жалынып, әкесінің 

моласына барып жылағанымен, оған 

ештеңе к$мектесе алмады, 14 жастағы 

Бадиша шалдың әйелі болды. Бүкіл 

ауыл қарсы болып, әйелдер мен қыздар 

Бадишаның ағаларын қарғағанымен, 

оған ешкім к$мектесе алмады. Адамға 

осылайша қорлық к$рсету – менің жа-

нымды түршіктірді. Мен осы кезден 

бастап патриархалдық тәртіпке қарсы 

күресуге бел байладым».
Е к і ж ы л д ы қ  м е к т е п т і  б і т і р г е н 

М.Бегалиева мен А.Оразбаева 1913 жылы 

Хан Ордасындағы (қазіргі Орда а.) үш 

жылдық педагогикалық курсқа оқуға 

түседі. Бұл оқу орнында негізінен қазақтың 

жастары оқыған к$рінеді. 1916 жылы 

 курсты бітіріп, бастауыш мектеп мұғалімі 

деген диплом алып шыққан М.Бегалиева 

мен А.Оразбаева Хан Ордасында мұғалім 

болып жұмыс істей бастайды. 1917 жылы 

Орда қаласына Саратовтағы тіс дәрігерлік 

мектебін бітірген Ниязова (кейіннен 

 Танашева) Мубина Ибрагимқызы келеді. 

Ол М.Бегалиева мен А.Оразбаеваның 

қ а т а р ы н а  қ о с ы л ы п ,  ү ш е у і  с ы р л а с 

құрбыларға, пікірлері мен к$зқарастары 

ұқсас армандастарға айналады. 

1917 жылғы Ақпан т$ңкерісі күллі 

қазақ даласына, сонымен бірге Ордаға 

да үлкен дүмпу әкелді. Патшаның тақтан 

құлауы қазақ даласына үлкен үміт әкелді. 

Қазақ халқы бұл жаңалықтан үлкен $згеріс 

күтті. Ал халқымыздың алдыңғы қатарлы 

оқыған к$зі ашық зиялылары күрес жолы-

на түсті. Олардың арасында А.Оразбаева, 

М.Бегалиева, М.Ниязова сияқты қазақ 

қыздары да бар еді. Олар $здері сияқты 

Ордадағы қазақ қыздарының құқықтарын 

қорғау үшін күрес жолына түседі. Олар 

қаладағы қыздар мен әйелдерді жина-

лыстар мен митингілерге тарту үшін үй 

аралап, оларды әңгімеге тартып, қаланың 

қоғамдық $міріне белсене араласады. Осы 

үш қазақ қызының белсенді әрекетінің 

арқасында, Орда қаласында қазақтың 

қыз-келіншектеріне арналған жиналыстар 

тұрақты түрде $ткізіле бастайды. 3рине, 

ол кезде қазақ даласына большевиктік 

Ш
оқан ұстаз үйге берілген тапсырма-

ны робот-құлтемір ұқсап сезімсіз 

судырататын емес, керісінше к$п 

ішінен миының оң жақ б$лігіне еркіндік берер 

шығармашыл талапкерді іздейтін-ді. 3гәрәки, бір 

мәселе жайында білетініңді білдіре қойсаң, бітті, 

сені т$с пен балға арасындағы темірше шыңдау 

мақсатында түрлі мазмұндағы, түрлі сипаттағы сан 

сауал қойып, $зі соған риза боп, жаздай жайдары 

қалпын бұзбайды. Алайда ағамыздың алғашындағы 

артық-ауыс с$зге барыспай, қабағын қарс түйіп, 

қаталдығынан еш айнымай, студент делінген ерке 

елдің ауа жайылып кетпес үшін аудитория назарын 

мейлінше $зіне аудартуға белін бекем буған кескін-

кеспірі к$з алдымнан кетер емес. Содан соң, арада 

туған-туыстай жақындық, бауырдай жылылық пай-

да болды. Ұстазымыз не турасында с$йлесе де, оны 

бір-бірімен сабақтастыра, «переходтарының» тігісін 

жатқызып, жік-жігін байқатпастан жалғастырады.

Кейіндеу оқуға түскенімізде де жазған-

сызғанымды зор ыждағаттылықпен оқып, ой 

б$лісетін мінезі б$лек ағамызбен байланыс үзілген 

жоқ. Кейін республикалық «Қазақ әдебиеті» 

апталығында қызмет етіп жүргенде жиі іздеп 

жүрдік. Ш.Шортанбаев – $ңгелерден ерекше-

ленбеуге тырысатындығымен ерекше кісі, айқын 

артықшылығы, шын мәніндегі ғалымға тән һәм ел 

үйренуге тиіс ең қажетті қасиеті – ізденімпаздығы, 

кітапты былай қойғанда,  басылым бетінде 

жарияланған әрқилы жанрдағы мақалаларды да 

ұмыт қалдырмайды.

Қайбір кезде қатардағы оқырман ретінде 

түнімен кітапқа к$з сүзіп, бірінші сабаққа кешігіп 

қалған едік. Жүгіре-жүгіре ентігіп екінші қабатқа 

к$терілгенімізбен, кабинетке кіруге жүрек құрғыр 

дауалар емес. С$йтіп, не керек, топсасы майланбаған 

ескілеу сұр есік «айқайлап» барып ашылды-дағы, 

алдымен оқытушымыздың қайратты қара шашпен 

қапталған, адамды қайран қалдырар идеялардың 

ордасына айналған, д$ңгелене біткен басы, содан 

барып сақал-мұрты ұқыпты қырылған мүбарак жүзі 

к$рінді:    

– Қайда жүрсіңдер?

– Кітап оқып... және...

– Кіріңдер, тез.

Орныма орныққаннан соң, Шоқан Шортанбаев  

менен сабақ сұрасын кеп. Бірінен кейін бірі  балалай 

беретін миллион сұрақ қойылды, жауап бердік, 

әйтеуір. Тысы жып-жылтыр қоңыр жорналға 

жоғарылау баллдың қонжия кеткенін байқадық, 

семинар аяқталғаннан соң Біз әдебиет турасындағы 

ҚАЗАҚТЫҢ 
қайраткер қызы

«ӘДЕБИЕТ-АҒАЙ»
әңгімені әрмен қарай дәлізде жалғастырдық. 3р 

әдеби, мәдени құбылысқа асқан ұстамдылықпен 

қарайтын ұстазымыз «Ахиллес $кшесіндей» $те 

әлсіз жеріңді к$рсе, оны басқалар секілді бетіңе 

басуға асықпайды, қайта жеке шақырып алып бәрін 

әдеппен, сабырмен түсіндіретін-ді. Ең кереметі, 

қай ақынның атын ата, мейлі, $леңдерін жатқа 

соғады, ағып тұр. Қауырсын қаламды күзгі жапырақ 

сықылды сап-сары сағынышқа толы сиясауытқа 

малып-малып алып жазылған бұ жолдар, жадымның 

бір бұрышында жатқан осынау естелік кімге қалай 

әсер етерін білмеймін, бірақ мен үшін құнды, 

қымбат, бағалы...

Нағында, қазақы дүниетанымға сәйкес, «ердің 

жасы – елу» емес пе?! «К$п тілегі – к$л» деген. 

Аллаға шүкір, ұстазымыз аман-есен елуді еңсеріп, 

ел ағасы атанып, ендігі бір елуге бұйда түзепті, жүз 

жасасын!.. Lмір дегеніңіз, бұл – құдірет-күші шексіз 

Құдай-тағаланың сыр-құпиясы мол, шеберлікпен, 

мінсіз, классикалық үлгіден де тым жоғары деңгейде 

жазылған ұлы сценарийі. Lмір дегеніңіз, бұл – 

бұралаң-бұлтарысы к$п, терезе бетіне қатқан 

қыраудағы сексен кристалл торынша үйлесіммен 

жаратылған ғажап жол.

Оның есім-сойының $зі – рухани кеңістіктен 

хабар береді. Қазақтың кіл марғасқаларының басы 

бір кісінің бойына үйлескен кейіпкеріміз оқырман 

жұртшылыққа етене таныс. Аты – Шоқан, ХІХ 

ғасырдағы қазақтың үлкен әдебиетші, әмбебап 

ғалымы болса, әкесінің есімі – Амангелді. Халық ба-

тыры атанған Иманов та сол ХІХ ғасырдың атойлы 

перзенті еді. Ал ұлы атасы – Шортанбай екен. Зар за-

ман болған сол ғасырда  «О, заман-ай!» деп налыған 

шайыр Шортанбай Қанайұлы болатын. Міне, бұл 

осындай үш ұлы қазақтың «тірі» ескерткіші болып, 

ортамызда алшаң басып, әзіл-қалжыңымен, па-

расат-пайымымен дараланып жүрген оқымысты, 

энциклопедист кәдімгі Шоқан Шортанбаев! Иә, сол 

қасиетті қара шаңырақ – әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің филология факультетіндегі 

оқытушы. Кешегі әдебиеттану ғылымының алып-

тары Зейнолла аға Қабдолов пен Тұрсекең, аяулы 

Тұрсынбек Кәкішұлы «Шоқаным!» деп еркелетіп, 

бауырына басқан сол зерек, танымы биік ағамыз. 

Шоқан Амангелдіұлын алғаш рет Т.Кәкішұлы-

ның тоқсан жылдық мерейтойына арналған кон-

ференция кезінде к$рдік. Бұл біздің жүзбе-жүз 

кездесуіміз, емен-жарқын с$йлесуіміз еді. Бұрыннан 

таныс ескі достардай бір-бірімізге тез бауыр ба-

сып, шекарасыз байланысқа $ттік. Содан кейін 

Шоқан аға Астанаға іс-сапармен келгенде, Ұлттық 

академиялық кітапхананы бірге аралап, Т.Кәкішұлы 

атындағы «Ғылым» залында риясыз бір сұхбат 

құрып едік.  Боз$кпе студент шағымыздан «сырт-

тай» жақсы білетін, жазғандарын құлшыныспен 

оқып жүргендіктен, бұл кісіні $зімнің туған ағамдай 

әрі $мір жолындағы ақылшы досымдай бағалап, 

құрметтейміз. 

Шоқанның жазуы, әдеби пайымы, с$йлеу 

мәнері мүлде б$лек. 3дебиет тарихының жыл-

намасын жіліктегенде алдына жан салдырмай-

ды. Маған оның әдеби шығарманы талдаудағы 

еркіндігі, эрудиттігі ұнайды. Ал оқыған кітабын, 

кейіпкерін, шығарманың мазмұны мен сюжетін 

айтып, оқиғасымен, тіпті түйдек-түйдегімен тұтас 

с$йлемдерді жатқа соғатыны студент жастар 

арасында аңыз сияқты айтылады. Бала күнінен 

әдебиетті $мірлік мұратына, кітапты сенімді серігіне 

айналдырғаны бірден байқалады. 

Шоқан студент болып, университет табалдыры-

ғын аттап, 102-әдебиетшілер тобына келгенінде 

филфакта кілең маңдайы жарқыраған сайыпқыран 

ұлағатты ұстаздар дәріс беретін. Тағылымы зор 

әйдік тердің шапағатын к$ріп, тәлімін алған 

соңғылардың сапынан болуы мүмкін. Бүгінгі та-

нымал лингвист-ғалым Шерубай Құрманбайұлы, 

Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Руслан 

Рүстемов, Түрксойдың $кілі Асқар Тұрғанбай, 

ғылым докторы Сарқыт 3лісжанов, ғылым кан-

дидаттары Бижомарт Қапалбек, Жарқынбек 

Жақсымбетов, Серікбай Қосан сынды тағы басқа 

елімізге белгілі азаматтармен бір топта оқыған 

Шоқанды 1991 жылы әдебиетшілер ұстаханасын 

үздік бітіргенінде-ақ, мэтр ғалымдарымыз елгезек 

бозбаланы аттай қалап, кафедраға конкурссыз 

жұмысқа қабылдаған екен. Содан бері сырғып 

жылдар, зулап айлар $тті. Жиырма сегіз жыл 

бойы бір университет, баяғы сол әйгілі кафедра-

да жемісті, абыройлы қызмет етіп келе жатыр.  

Негізінде біздің ағай – ғылыми дәрежесі жоқ 

атақты ұстаз! Абыз ғалым ағаларымыз табанымен 

жер тіреп, диссертациялық кеңестің қамшысын 

ұстап тұрған сол кездері-ақ еңбегін қорғап, ғылыми 

дәреже иеленуіне мүмкіндігі болған, бірақ ғылыми 

дәреже мен атақты шартты нәрсе деп ұқса керек... 

Бүгінде кешегі корифей зерттеушілердің еңбегі 

сіңген қасиетті шеберханада ғылыми дәрежесі бар  

небір докторлар мен кандидаттар дәріс беріп жүр, 

алайда сол к$птің арасынан ғылыми атағы жоқ, 

қарапайым оқытушы Пазылбек Бисенбаев пен 

Шоқан  Шортанбаев айрықшаланып-ақ тұрады. 

3дебиетші Шоқан Шортанбаевтың қаламынан 

тақырыбы мен мазмұны $згеше сипаттағы к$птеген 

дүниелер туды. Соның ішінде «Қазақ романындағы 

тұлға әлеуеті болмысын қалыптастырудағы дәстүр 

мен жаңашылдық», «Қан мен тер» адам – тағдыры, 

жаңа к$ркемдік $ріс», «Құланның ажалы» ро-

маны және тұлға әлеуеті», «Роман арқауы – ұлт 

тағдыры», «Сапарнама сабақтары», «Шәкәрімнің 

әдеби мұрасын зерттеудің мәселелері», «Қазақ 

романындағы кейіпкер болмысын зерделеу 

тәсілдері», «Роман және кейіпкер болмысы», «Сәкен 

жүрген ізбенен...», «Қалихан Ысқақовтың «Тұйық» 

романы және тұлға әлеуеті» мақалаларының тұрпаты 

б$лек-ті. Оның ізденгіштігі, роман мәселесін 

талдаудағы методикасы ешкімнің қолтаңбасына 

ұқсамайды. Бірақ та, иә сол «бірақ та...» дегізетін 

зор $кініш бар. Осы аталған мазмұндық сипаты, 

мәні $згеше дүниелер ешқашан кітап болып шыққан 

емес. Автордан $тініп сұрарымыз да – осы. Болашақ 

студенттерге, ізденушілерге ауадай қажет, пайдасы 

мол мақалаларыңызды жинақтап, кітап ретінде 

оқырман назарына ұсынсаңыз. 

С$з $нері саласының $кілі болып жүрген 

азаматтың Мағжан, Мирас деген қос ұлы бар. Екеуі 

де $зі сияқты кітап десе, футбол десе, спорттық 

ойындар десе, ішер асын жерге қоюға әзір екен. 

Шоқанның үйін шырайын кіргізіп отырған 3сия 

жеңгей де  филолог. Lнегелі отбасын құрған ағамыз 

қаншама жас әдебиетшілердің жұбын жарастырып, 

шаңырақ к$теруіне себепкер болып, құрметіне 

б$ленді. 

Есім-сойы да, $мірі де әдебиетке, әсемдік 

пен эстетикаға айналған жазу-ғұмыр иесі – үш 

тоғысты арқан сияқты к$рінеді. Олай дегенімнің 

мәні: ол – болашақ әдебиетшілерге ХІХ ғасырдағы 

және ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы 

мен қазіргі қазақ әдебиеті пәндерінен дәріс беріп, 

үш ғасырды жалғап, білімгерлерге академик 

З.Қабдолов, профессор Т.Кәкішұлы, профессор                               

С.Садырбаевтардың $негесін үйретіп, асылдардың 

сарқытындай жарқылдап жүргені. Біз сырттай 

«әдебиет-ағай» атап кеткен ұстазымыз туралы 

шәкірттік сезіміміз осылай ақтарылды.

Елдос ТОҚТАРБАЙ,
Nлібек БАЙБОЛ

2005 жылы Алматыдағы хәкім Абайдың атындағы №147 мектеп-гимназиясын тамамдап, қасиетті 
қарашаңырақ – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Журналистика факультетіне іліндік. 
Дәл сондай сәтте бозбала студентке бағыт-бағдар сілтеген ұстаздың орны алабөтен. Жұртқа белгілі 
әдебиеттанушы-ғалымдар: Өмірхан Әбдиманұлы, Жолдасбек Мәмбетов пен Шоқан Шортанбаевтар 
І-курстың екінші семестрінде «Әдебиеттануға кіріспе» пәні бойынша кезек-кезек дәріс оқыды. Өмірхан 
аға шешендерше шешілетін ділмар, Жолдасбек аға барлығын байыппен түсіндіретін бейнеткер, ал 
Шоқан ағамыз арғы-бергіні сапырғанда парасат-пайымымен тамсандыратын білімдар. Өз басым осы 
әдеби лекцияларды тағатсыздана күтетінмін. Шоқан Шортанбаев – лектор, ол кісі салақұлаш конспект 
жаздырғаннан гөрі, еркіндеу форматты, талғамды қалыптастыру үшін үздік туындылар талдатқанды жөн 
деп ұғатын. 

Тұрғандар (солдан оңға қарай): Мәдина Бегалиеваның жұбайы – Ғали Бегалиев, М.Бегалиеваның 
анасының туысы, М.Бегалиеваның інісі – Мұхамеджан. Отырғандар: Мәдина Қожбанқызы, Мәдинаның 

үлкен қызы – Шолпан, ақ жаулықтағы М.Бегалиеваның анасы – Әлима апа, оның алдында отырған – 
Мұхамеджанның қызы – Рая. 

Биыл қазақ әйелдері арасынан 
шыққан тұңғыш инженер-металлург, 

қоғам және мемлекет қайраткері, қалыңмалға 
сатылып, қор болған қазақ қыздарының бостандығы үшін 

күрескен тұлға, қазақ даласындағы қыз-келіншектер құқығын 
қорғау қозғалысының негізін қалаушылардың бірі – Бегалиева Мәдина 

Қожбанқызының туғанына 120 жыл толып отыр.
Мәдина Қожбанқызы 1899 жылы 18 наурызда (бірақ Уикипедияда және ол ту-

ралы жарық көрген бірқатар мақалаларда туған күні 19 наурыз деп көрсетілген. 
Мәдина апамыз көзі тірісінде туған күнін «Париж коммунасы күнінде» атап өтеді 

екен. – С.Ш.) Астрахань губерниясына қарасты Бөкей ордасының Қылқанды 
ауылында дүниеге келген. Адай руынан шыққан әкесі Қожбан Басқұншақ тұз 
өндіру кәсіпшілігінде жұмыс істеп күнін көрген кедей адам еді. М.Бегалиева 

әкесінен ерте айырылып, шешесі Әлиманың қамқорлығымен өседі. 
Әлима апамыз оқымағанымен, көзі ашық, көкірегі ояу, қайратты 

келіншек болған көрінеді. Олар көп ұзамай Ордаға көшіп 
келіп, Мәдинаның анасы жалданып жұмыс істей 

бастайды. 

ой-пікірлер келіп жетпеген болатын. Бұл 

жиналыстардың барлығында мәдени-

әлеуметтік ағартушылық сипатындағы 

лекциялар оқылып, әйелдер гигиенасы, ана 

мен бала денсаулығын қорғау мәселелері 

айтылатын. Ордадағы бұл қозғалысқа қазақ 

тілін жақсы білетін дәрігер Добронравова  

Прасковья Ивановна да атсалысып, 

медициналық тақырыптарға лекциялар 

оқиды. Ал мұғалім Князева Екатерина 

Ивановна мен М.Бегалиева халыққа білім 

беру мәселелері бойынша, А.Оразбаева 

қалыптасқан саяси жағдай мен әйелдер 

құқығы туралы түсіндіру жұмыстарын 

жүргізеді. 
1917 жылы мамыр айында Б$кей 

 губерниясы мұғалімдерінің І съезі болып 

$теді. Халық ағарту қызметкерлерінің 

губерниялық комитетін ұйымдастыру 

туралы шешім қабылдаған осы съез-

ге А.Оразбаева мен М.Бегалиева да 

қатысады.

Сонымен қатар Ақпан т$ңкерісі мен 

Қазан т$ңкерісінің арасындағы сегіз ай 

қазақ халқының санасын сегіз сатыға 

к$терді десек те артық айтқандық бол-

мас еді. Азаттық, бостандық, автономия 

идеяларымен қатар, адамгершілік, ар-

ұждан, адам құқығы, адамдардың теңдігі 

(Алланың да, заңның да алдындағы) 

мәселелері де қызу талқыланып, ұлт 

болып ұйысу үдерісі жылдамдай баста-

ды. Қазақ жастары жер-жерде әртүрлі 

ұйымдар құрып, азаттық идеясын на-

сихаттай бастады. 1917 жылдың тамыз 

айында қазақ жастарының осындай 

ұйымдарының бірі – Ордада құрылған 

драмалық үйірме болды. Үйірмеге 

Нұғман Манаев жетекшілік жасаса, 

3мірғали  Менешев, Қайырлы Бекқалиев, 

Ғабдірахман Кульчурин сияқты тұлғалар 

жастардың ұйысуына еңбек сіңірді. 

М.Бегалиева осы үйірме жұмысына 

қызу араласып, сонда қойылған «Мал-

дыбай» спектакліндегі қазақ әйелдерінің 

р$лін сомдайды. Мұндай үйірмелердің 

тәрбиелік мәні жоғары, ағартушылық 

мазмұны терең болды.
М.Бегалиева 1917-1919 жылдары 

Жаңақаладағы қыздар мектебінде мұғалім 

болып жұмыс істейді. Ол осында жүріп 

те драмалық үйірмелердің жұмысына 

қатысып, сүйгеніне қосылуды аңсаған 

қазақ қыздарына дем берумен болады. 

Оның бұл әрекеттеріне қарсы болған 

жергілікті қазақ байлары губерниялық 

халыққа білім беру б$ліміне арызданып, 

қызметінен кетуіне түрткі болады. 

1 9 1 9  ж ы л д ы ң  с ә у і р  а й ы н д а 

М.Бегалиева Орда қаласына бастауыш 

мектеп мұғалімі болып ауысады. Бұл 

кездегі Ордада жаңа басталған заманның 

қоғамдық $мірі қайнап жатты. Ол к$п 

ұзамай, 1919 жылдың күзінде Орда-

да құрылып жатқан Қазақтың бірінші 

үлгілі атты әскер еріктілер полкының 

жауынгерлеріне арналған сауат ашу 

мектебіне мұғалім болып тағайындалады. 

А.Оразбаева болса осы полктың үгітшісіне 

айналады. Ал М.Ниязова полктың сани-

тарлық б$ліміне тіс дәрігері болып ор-

наласады. Осы кезде Ордада жұмыс 

істеген коммунист әйел Витте-Грачева-

мен танысып,  Коммунистік партияның 

жұмысы, Ленин туралы естіп-біліп, соның 

әсерімен комсомол қатарына $теді.1920 

жылы РК(б)П қатарына қабылданып, 

айрықша тағайындалған б$лім (ЧОН) от-

рядына жазылады.

Б$кей Ордасындағы ерекше қыз-

ме тімен, $жеттігімен к$зге түскен 

М.Бегалиева 1922 жылы РК(б)П Б$кей 

губер ниялық комитетінің аппаратына 

қызметке шақырылып, әйелдер б$лімінің 

меңгерушісі болып тағайындалады. 

3йелдер құқығын қорғау қозғалысын 

қалыптастырудың Орда мектебінен $ткен 

М.Бегалиева енді Б$кей губерниясы 

 бойынша сол жұмысқа басшылық жасай-

ды. Дәл осы кезеңде, 1923 жылы наурыз 

айында Мәскеу қаласында $ткен Шығыс 

әйелдері арасындағы қызметкерлердің ІІ 

кеңесіне қатысады. Осы кеңес жұмысы 

кезінде басқа ұлттық республикалардағы 

ә й е л д е р  қ о з ғ а л ы с ы н ы ң  б е л с е н д і 

$кілдерімен танысып, олардың жұмыс 

тәжірибесінен сабақ алып қайтады.

1924 жылы 4-10 қаңтар аралығында 

Орынбор қаласында $ткен ҚАКСР 

Кеңестерінің т$ртінші съезіне делегат 

болып қатысып, 10 қаңтарда ҚазОАК 

мүшелігіне кандидат болып сайланады. 

1925 жылы 1-7 желтоқсан аралығында 

Қызылорда қаласында $ткен РК(б)П 

қазақстандық $лкелік V конференциясы-

на делегат болып қатысады.

1925 жылы сәуірде Шығыс әйелдері 

арасындағы қызметкерлердің ІІІ кеңесіне 

қатысып, Клара Цеткинмен танысады. Ол 

осы кеңестен к$шпелі қазақ аудандарын-

да әйелдерге арналған қызыл отауларды, 

отырықшы аудандарда әйелдер клубтарын 

ұйымдастыру туралы тапсырмалар алып 

келеді. 

1925 жылы кеңестен келгеннен кейін 

РК(б)П Орал губкомының әйелдер б$лімі-

нің меңгерушісі қызметіне кіріседі. Дәл 

осы жылдары қазақ әйелдері үшін қызыл 

отауларды ұйымдастырып, олардың 

сауат ашуы мен қол$нерге тартылуы-

на, қалыңмалға сатылудан сақтануына 

бағытталған  кешенді  жұмыстарды 

ұйымдастырады. Алғашында қызыл 

отауға қазақ әйелдері келе қоймайды. 

Содан кейін киіз үйлерге тігін машина-

сын қойып, сол машинаға тігін тігіп алу 

жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік жасай-

ды. Тігін машинасына деген қажеттілік – 

Қызыл отауларды қазақ әйелдері жинала-

тын орынға айналдырады.  Сонымен қатар 

М.Бегалиева осы жылдары жүргізілген 

ауылдық кеңестерді ірілендіру, егістік 

және шабындық жерлерді уақытша 

қайта б$лу, Қосшы одағының жергілікті 

ұйымдарын құру, байларды тәркілеу 

сияқты барлық саяси және шаруашылық 

науқандарға қатысады. 

БК(б)П ОК шешімімен 1928 жылы 

басталған коммунист әйелдерді жетекші 

әкімшілік-шаруашылық жұмыстарға тар-

ту ж$ніндегі саясат кезінде Қазақстанда 10 

әйел басшылық жұмыстарға ұсынылады. 

М.Бегалиева – Қазақстан қол$нер коопе-

рациясы одағы т$рағасының орынбасары 

қызметіне сайланады. Осы одақта жұмыс 

істей жүріп, БК(б)П Қаз$лкекомының 

штаттан тыс  нұсқаушысы рет інде 

 к$пте ген тапсырманы атқарады. Осын-

дай жұмыстардың арқасында 1931 

жылы маусымда БК(б)П Қаз$лкекомы 

хатшы лығының шешімімен Мәскеу 

қаласындағы БК(б)П ОК жанындағы 

марксизм-ленинизм  курсына оқуға 

жіберіледі. 

Ол онда барғаннан кейін БК(б)П 

ОК-не $зін Ауыр $неркәсіп халкоматына 

қарасты Lнеркәсіп академиясының түрлі-

түсті металдар факультетіне оқуға жіберу 

туралы $тініш жасайды. М.Бегалиеваның 

осы $тініші қабыл алынып, 1931-1935 

жылдары Lнеркәсіп академиясын-

да оқиды. Осы жылдары бүкіл отбасы 

мүшелерімен (жұбайы – Ғали Бегалиев, 

қыздары – Шолпан, Нахия, Роза және ұлы 

– Темір) бірге Мәскеу қаласында тұрады. 

1935 жылы 29 желтоқсанда «Балқаш 

мыс қорыту зауытының жобасы» атты 

тақырыпта диплом жобасын «$те жақсы» 

қорғап, инженер-металлург біліктілігін 

алып шығады. 

Қазақ қыздарынан шық қан тұңғыш 

инженер-металлург 1936-1940 жылдары 

Балқаш мыс қорыту зауытының инженер-

металлургі болып жұмыс істейді. 1938 

жылы 24 қарашада $зі негізін қалаған 

үш мұржадан (мұржалар дың алғашқы 

кірпішін қалау құрметі М.Бегалиеваға 

бұйырған екен – С.Ш.) қою түтін будақтап, 

алғашқы Балқаш мысы алынған еді.

1940 жылдың соңында М.Бегалиева 

отбасылық жағдайына байланысты 

 Алматы қаласына келіп, Қазақ тау-кен 

институтының ауыр және түрлі-түсті 

металдар кафедрасының жанындағы 

л а б о р а т о р и я д а  м е ң г е р у ш і  б о л ы п 

жұмыс істейді. Lкінішке қарай, бүгінгі 

Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗИ архивінен 

М.Бегалиеваның жеке ісін сұрап едім, 

«ондай жеке іс жоқ» деген жауап алдық.

Соғыстың қиын жылдарында қай-

тадан әйелдер арасындағы жұмысқа 

ш а қ ы р ы л ы п ,  1 9 4 2 - 1 9 4 4  ж ы л д а р ы 

ҚК(б)П Гурьев (қазіргі Атырау) об-

лысында әйелдер арасындағы жұмыс 

ж$ніндегі б$лім меңгерушісі қызметін 

атқарды.1944 жылы Қазақстан КП ОК-

нің әйелдер арасындағы жұмыс б$лімінің 

нұсқаушысы қызметіне ауыстырылады. 

Содан кейін Қазақ КСР Мемлекеттік 

бақылау министрлігінде бақылаушы 

қызметтерін атқарған. 1949 жылы одақтық 

маңызы бар дербес зейнетақы демалысы-

на шығады. 1974 жылы 20 желтоқсанда 

ұзаққа созылған ауыр науқастан 76 жасы-

на қараған шағында Алматы қаласында 

дүниеден озды. 

Қазақ әйелдерінің құқығын қорғаудағы 

қажырлы күресте қайралып, Балқаш 

 мысын алу жолындағы $ндірістік жұмыста 

шыңдалған қазақтың қайраткер қызы, 

қазақ қыздарынан шыққан тұңғыш 

 инженер-металлург М.Бегалиева қазақтың 

дарынды ғалымы, ХХ ғасырдың 20-30 

жылдарындағы математика және тіл білімі 

оқулықтарының бірнеше басылымының 

авторы Ғали Бегалиевпен отау құрып, бір 

ұл, үш қызды дүниеге әкелді. 

Ол Отан алдында сіңірген еңбегі үшін 

Еңбек Қызыл Ту орденімен марапатталған. 

Бүгінгі таңда Б$кей ордасы ауданындағы 

Б$рлі ауылдық орта мектебі және Сайқын 

ауылындағы бір к$ше М.Бегалиеваның 

есімімен аталады.

Сәбит ШІЛДЕБАЙ, 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 

этнология институтының 
Кеңес дәуіріндегі Қазақстан тарихы 

б�лімінің меңгерушісі, 
тарих ғылымының кандидаты
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О
нкүндік – үлкен мейрам ғой. 

Соған қатысу үшін к$п жазу-

шыларға әйелімен баруға рұқсат 

етілгенін хабарлады. Сосын «Үлкен 

әйелдерге қазақша киін деп тапсырма 

бермей-ақ қояйық. Жастар жағы, әйел-

деріңді онкүндік ашылатын салтанатқа 

қазақша киіндіріп алып барыңдар. Қазақша 

оқалы қамзол, ұзын сәнді к$йлек, басына 

үкілі тақия киіп, үлкен театрды ұлттық 

киіммен жайнатып жіберейік» деді. Мұны 

біз ресми тапсырма есебінде түсіндік. 

Солай  еттік те. Үлкен театрдың фойесі сол 

күні қызыл-жасыл сәнді қазақ киіміне 

т о л ы п   к е т т і .  3 й е л і м і з б е н  б а р ы п , 

«Тапсырмаңызды орындадық» дегендей, 

Ғабиттің к$зіне к$ріндік. Ол да риза боп 

қалды. Онкүндікке біз Мұзафар 3лімбаев, 

Аманжол Шәмкенов, Нығмет Ғабдуллин 

және мен – т$ртеуміз бір топ боп бардық. 

Б і р  в а г о н н ы ң  қ а т а р  е к і  к у п е с і н е 

орналастық. Тамағымыз, жүрген жүрісіміз, 

саяхатымыз – бәрі бірге. Елден алып барған 

қазы-қартамыз таусылған кезде, Мәскеуде 

қазіргі Мир (бұрын Маломещанская деп 

аталатын) к$шесінде «Қазақстан» атты 

дүкен болатын – содан қосымша қазы-

қарта алып, оны жатқан қонақүйіміздің 

(Киев вокзалының қасындағы «Киевская» 

қонақүйі) асханасына әйелдер барып 

пісіртіп алып жүрді. Тобымызбен театрларға 

бардық, Мәскеу музейлерін араладық, сал-

танатын қызық тадық. Кейбір жолдары 

бізге $зіміз қатарлы жігіттер де қосылып, 

тобымыз к$бейіп жүрді. Бір демалыс күні 

мен Шереметьев музейін к$ру ж$нінде 

ұсыныс жасап едім – әйел дер онша құп 

алмай, дүкен, базар аралап, шай кесе 

іздейтіндерін білдірді. Алматыда мұндай 

тауар $те қымбат болатын. Менің оларды 

«Останкинода кесе сатылатын к$рінеді» 

деп алдап алып барып, Шереметьеводан 

бір-ақ шығарғаным бар. Алдына барған соң 

музейге кірмей кете алмады. Қыстың күні 

ғой, от жағылмаған, музей іші суық екен. Ел 

тоңып, қайтарда бәріміз «Lзбекстан» мей-

рамханасына барып, жан шақырғанбыз. 

Онкүндіктің үлкен бір тәлімді күндері 

 Жазушылар одағында $тті. Онда қазақ 

әдебиетінің қазіргі жайы, онкүндікке алып 

барған кітаптары талқыға түсті. Негізінен 

орыс жазушылары мен сыншылары с$йлеп, 

қазақ әдебиетінің табысына, $су бағытына 

қанағаттанғандық білдірді. 50-жылдардағы 

қазақ әдебиетінің табыстары, негізінен, аға 

жазушылар есімдерімен байланысты ғой. 

Мұқаң, Сәбең, Ғабең, Ғабекең романдары-

мен қатар, кейінгі ұрпақтан Тахауидің 

«Қаһарлы күндері», Бауыржан Момышұлы-

ның әскери жазбалары, Хамит Ерғалиевтің 

поэмалары ж$нінде жылы пікірлер айтыл-

ды. Сыншылардың ішінен Мұхамеджан 

Қаратаевтың, Темірғали Нұртазиннің, 

менің (Ғабиден Мұстафин ж$ніндегі 

кітабым), Айқын Нұрқатовтың еңбектері 

жақсы баға алды. Басқа шаралардан «Совет 

А р м и я с ы  т е а т р ы н д а »  Б а у ы р ж а н 

 Момыш ұлы  мен $ткен қызықты кездесуді, 

сурет к$рмелерін, қазақ театрлары алып 

барған спектакльдердің табысты $ткенін 

атауға болады. Ермек Серкебаев онкүндікте 

Мәскеудің үлкен театрында сол театр 

ұжымымен бірге «Севиз шаштаразысына» 

қатысып, Фигароны ойнады. Ермектің 

қызықты ойынын «Правда» газетінің $зі 

мақтап жазды. Ұсақ-түйегін термей-ақ 

қояйын, онкүндікке дуылдап барып, дуыл-

дап қайттық. Онкүндік желтоқсанның 

соңғы күндері $ткен. Келесі, 1959 жылдың 

басында оның қорытын дылары шыға-

р ы л д ы .  К С Р О  Ж о ғ а р ғ ы  К е ң е с і  н і ң 

президиумы  қазақ әдебиеті мен $нерінің 

үлкен бір тобын орден-медальдармен мара-

паттады. Мен «Еңбекте үздік шық қаны 

үшін» деген медаль алдым. Осы жылы 

Қазақстан жазушыларының ІV-съезі мен 

КСРО жазушыларының ІІІ-съезі $тті. 

Соларға қатыстым. Қазақстан Жазушылары  

съез інде  Ғабит  Мүсіреповті  сынап 

с$йлегенім, ол кісіге $кпем болғаны, кейін 

табысқаным ж$нінде Ғабит Мүсірепов 

 туралы естелігімде кеңірек жазам. Үлкен 

жазушы ғой, ішінде не жатқанын кім 

білсін, бірақ сыр берген жоқ. Мені одақтық 

с ъ е з г е  д е л е г а т  е т і п  с а й л а д ы ,  о д а қ 

басқармасының құрамына кіргізді. Одақ 

басқармасының І-хатшысы қызметін 

Ғабиденнен алған Ғабит 1962 жылы 

Ғабиденнің $зіне қайтып берді. Ғабиден 

онда 1964 жылға дейін істеп, Ғабитпен 

қайта орын ауыстырды. С$йтіп, екеуі 

кезектесіп, екі реттен басшылыққа келді. 

Бұл тұс – Жазушылар одағының ең бір 

биікке к$терілген кезеңі десе артық емес. 

Екеуі де басшы ретінде КСРО Жоғарғы 

Кеңесіне депутат болды. Одан босағаны 

Республика Жоғарғы Кеңесіне сайланды. 

Екеуі де Орталық партия комитетінің 

құрамына кірді. Жоғарғы басшылық ал-

дында беделдері зор еді. Олармен бас-

шылардың бәрі де есептесті. Н.Хрущевтің 

кезінде к$птеген шаруашылық министр-

лігін жойып, халық шаруашылығы кеңесін 

қ ұ р ғ а н ы  б е л г і л і .  О с ы  к е з д е  б і р а з 

министрліктер тарады да, Қазақ КСР Ет 

және сүт шаруашылығы министрінің үйін 

Ғабит Жазушылар одағына сұрап алған. 

Қазіргі Жазушылар одағы отырған үй – сол. 

Ғабиден кезінде Н.Хрущев қызметінен 

кетіп, халық шаруашылығы кеңесі тарады. 

Министрлік үйлерін $здеріне қайтара 

 бастады. Бірақ Ғабиден үйді қайтаруға 

к$нбеді. Оның басшыларға барып к$нбей 

кеткенін естідік. Сондай күндердің бірінде 

мен Ғабиденге келіп отырып, оның 

жоғарғы басшылықтағы адамдарының 

бірімен осы тақырыпқа с$йлескенінің куәсі 

болдым.  Оның Ғабиденнің бірінші 

бастыққа келіп кетуін сұрағанын байқадым. 

– Не мәселе ж$нінде, – деді Ғабиден. – 

Тағы да үй мәселесі ме? Онда мен бармай-

мын. Мені қызметімнен алып тастаңдар да, 

үйлеріңді ала беріңдер. Осыдан кейін оны 

ешкім мазалаған жоқ. Міне, бұл – екі 

бастықтың да беделді, табанды, принципті 

болғанын к$рсетеді. Олар пейілдерінің 

І. ЖАЗУШЫЛАР
ОРТАСЫНДА 

кеңдігімен әдебиет ақсақалы қатарына 

к$терілді. Жастарға қамқор болды, к$п 

адамның үй алуына к$мектесті. Ең бастысы 

– әдебиетке адал қызмет етті. 3сіресе, 

Ғабиден мейлінше орнықты, тұрақты адам 

еді. Ол әдебиеттің к$ркемдік сапасы мен 

жазушылар қатарының тазалығы үшін ба-

тыл күрес жүргізді. Бұл екеуінен бұрынғы 

одақ басшыларынан мен Сәбит Мұқановты 

да, 3бдірахим Жаймурзинді де к$рдім, істес 

болдым. Сәбең тұсында мен одаққа араласа 

бастаған кезде, жағдай ауыр еді. 50-жыл-

дардың бас кезіндегі  «Ұлтшылдық» 

науқаны одақты да, оның т$рағасы Сәбит 

Мұ қановты да қысып тастаған. Бұрын-

ғыдай кең, шалқып жүрген бастықты да, 

жазушыны да к$ре алғам жоқ. Күнде ұрыс, 

с$гіс естіп, сүмірейіп келіп, бүрісіп отырып 

к$птің к$ңілінен шыға қойған жоқ, таза 

Қонаевтың ұйғаруымен шешілді. Қазақша 

с$йлей білмейтін, бір қазақ жазушысы 

кітабын оқымаған адам қалай Қазақстан 

жазушыларын басқармақ? Lмір бұл 

шешімнің де әділетсіз болғанын дәлелдеді. 

Олжас та, одан бұрын істеген 3нуар да 

қазақ жазушылары жиындарына бармай-

тын. Орыс жазушыларының секциясына 

ғана қатысатын. Олжаспен әмпей жүретін 

3лжаппарға мен талай: «Олжасқа айт. 

С$йлемесе де, қазақ жазушыларының 

 жиналысына қатысып, тыңдасын. Кім не 

жазып жүр, жазушылардың аты мен кітабы 

туралы әңгіме құлағына сіңе береді ғой» деп 

айтқаным есімде. 3лжаппар «Айттым, 

келеді» дейді. Бірақ Олжас солай, келмеген 

қалпында кетті. 3нуар да, Олжас та одақтың 

ішкі тіршілігіне кіре алған жоқ. Ондай 

ниеттері де болмады. КСРО Жазушылар 

одағының хатшысы, Азия мен Африка 

 жазушылары бірлестігінің басшылары 

есебінде уақыттарының к$бін Мәс кеуде, 

шетелдерде $ткізді. Тек одақтың бірінші 

басшысының Жоғарғы кеңеске депутат, 

партияның орталық комитетіне мүше болу 

хұқын пайдаланды. Жазушылар одағы 

басшылығында болған осы жиі $згерістер 

о д а қ т ы ң  п а й д а с ы н а  ш ы қ қ а н  ж о қ . 

Жазушылар  ортасында жік, б$лінуші лік 

к$бейді. 3нуардың кезінде ІІ-хатшы болған 

  І.Есенберлин   бастығының ішкі шаруаға 

араласа алмайтынын білген соң, оны алдап 

қойып, $зі билеп-т$стеді. Елді жікке б$ліп, 

Қонаевқа $сек тасумен болды. Осындай 

әңгімелерге, қолы жеткен адамдардың 

$сегіне сенген Қонаев одақ басшыларын 

ауыстырумен уақытты $ткізіп алды. Мұның 

аяғы Олжастың одақты $з еркімен тастап 

кетуіне алып келді. Горбачевтің қайта 

пей қалғанда Ғабит оны зорлап ойнататын. 

Алғаш одаққа араласа бастаған тұста да, 

«Жазушы» баспасында істегенімде де 

Ғалекеңнің сараңдығы ж$нінде түрлі 

әңгімелер айтылатын. 3сіресе, жастарға 

қызық к$ріне ме, Тәкен мен Тахауи $здері 

к$ргені бар, естігендері бар – к$піртіп ай-

татын. Арагідік болса да замандастары ау-

зынан да сондай әңгімелер шығып қалады. 

К а р т а  о й н а п  о т ы р ғ а н д а  д а ,  Ғ а б и т 

қалжыңдаған болып, бетіне басады. Мінез 

ғой. Ондай мінездердің кейбір к$ріністеріне 

$зім де куә болдым. Алайда Ғалекеңнің 

 отбасымен араласқан тұста, Айтбала 

жеңгейдің дастарқанын к$ріп, «Құдай 

Айтекеңді Ғалекеңнің кем-кетігін жойып, 

орнын толтырып отыру үшін берген ғой» 

д е й т і н б і з .  Ш ы н  Ғ а л и д ы  о н ы ң 

ақындығынан, ақк$ңіл, адал болмысынан 

таныдық. Баспаның бас редакторының 

орынбасары болып 3нуар Ипмағамбетов 

деген жігіт істейді екен. Жұмсақ мінезді, 

кеңпейіл, сүйкімді жас жігіт. 3рқашан таза, 

жинақы жүреді .  Алматының жазғы 

ыстықтарында үстінен костюмі, мойнынан 

галстугі түспейді. Екі тілде бірдей сауатты 

3нуар бізбен бірге отырады да, баспа 

редакцияларының жұмысына басшылық 

жасайды, басқа мекемелермен жазысатын 

х а т т а р д ы  д а й ы н д а й д ы .  Қ ы з м е т к е 

орнықтылығы мен жеке басы мәдениетінің 

биіктігіне қарап, мен оны к$ргенді, оқыған 

ортадан шыққан-ау деп ойлайтын едім, рас 

екен, кейін білдім. 3кесі революциядан 

бұрын-ақ Петербургтің әскери-меди-

циналық академиясын (1911) бітірген, 

Түркістан округында әскери дәрігер бо-

лыпты. 3нуар, негізінен, аудармашы 

ретінде қызмет етті.  К$птеген орыс 

жазушыларының шығармаларын аударды. 

қарағаны есімде. Осындай оқыс қимылдап, 

қозғалыстар жасау Тәкеңнің әдеті. Lлеңді 

де даусын к$теріп, ырғаққа салып, артис-

терше шабытпен оқитын. Жұрт оны 

Маяковскийдің $лең оқығандағы түріне 

ұқсататын. 3зіл-қалжыңға шебер болатын. 

3зілдеп тұрып, $зі күлмей, елді күлдіретін. 

1949 жылы Қайнекей мені балалар әдебиеті 

жайлы баяндама жасатып, одаққа алып 

барғанда, «Қирабаев деген біреу келіп, 

қиратып жатыр» деген с$зді де Тәкең 

айтқан. Сірә, мені мұқату үшін емес, күлкі 

тудыру үшін айтқан болу керек. 3йтпесе, 

Т ә к е ң  т а б и ғ а т ы н д а  ж ұ м с а қ ,  к і с і г е 

жамандық ойламайтын, жаман с$з айтпай-

тын адам. Біздің Қажыммен жерлес әрі 

ҚазПИ-де бірге оқыған, дос болатын. 

Менің ақынмен алғашқы кездесулерім де 

Қажым арқылы $тті. Қажекеңе еріп, Тәкең 

үйіне барғаным да бар.  Тәкең бізге 

«Тасқынға тосқын» поэмасының алғашқы 

тарауларын оқып берген. 60-жылдары 

үкіметтің екінші демалыс үйіндегі жазушы-

лар саяжайында к$рші тұрдық. Заманның 

небір қиын кездерінде, әсіресе 1937 жылда-

ры «Тайыр айтыпты» деген с$з шыққан 

е м е с .  1 9 5 2  ж ы л ы  Қ а ж ы м  с о т ы н д а 

Мағжанның $леңін оқыды деп біреулер 

мойнына қоюға тырысқанда, куәлікке 

тартылған Тайыр: «Мен сол кеште біраз 

ішіп қойып, ұйықтап қалып едім, естігенім 

жоқ» деп құтылған. 50-жылдардың у-шуы 

кезінде Т.Нұртазин мен З.Кедринаның 

Сәбит пен Мұхтар ж$ніндегі алғашқы 

зерттеулері шығып, белсенділер сынау 

 орнына мадақтау айтты деп жабысып, осы 

мәселені Жазушылар одағында талқыламақ 

болып, Тайырға баяндама жасатқан. Тәкең 

сонда жазушыларға да, сыншыларға да 

 жарытымды сын айтпай, басшылық жина-

журналында «Жаңылыс қадам, жалған 

бағыт» деген мақала жазып, 3бділда 

шығармашылығындағы символистік 

сарындардың сырын ашып, сынаған бо-

латын. Содан 1950 жылы Темкең «О твор-

честве Сабита Муканова» деген кітап 

жазып, сол кітап Жазушылар одағында 

талқыға түсті. Заманның сыншылдыққа 

бет алып тұрған кезі ғой. Баяндамашы 

Қапан  Сатыбалдин де, с$йлеушілер де 

 жазушыны да, сыншыны да қабаттап 

сынап жатты. «Жазушының ұлтшылдық 

қ а т е л е р і н  а ш у д ы ң  о р н ы н а  с ы н -

шы мадақтап жіберген» деп сынайды. 

3бділданың осы жиналыста: «3дебиетті біз 

әдебиеттің жауларының қолына бермеуіміз 

керек» деп с$йлегенін ұмытқам жоқ. 

Мұнда Темірғалидың 1937 жылы кетіп, 

жазаланып келгенін (яғни дұшпандығын) 

бетіне басу, жоғарыдағы мақала үшін кек 

қайтарып жатқаны түсінікті еді. Кейін 

1962 жылы «Lмір және поэзия» кітабында 

Айқын Нұрқатов екеумізге айтқан сы-

нында да кекшілдік жатқанын түсіндік. 

3бділда мейлінше күрделі кісі болатын. 

Бірақ үлкен ақын еді. Ақындық салада 

к$п ізденді. Гетені, Гейнені, Шевченконы 

үлгі тұтты. Батыс Еуропаның символист 

ақындарын (Ибсен, Меттерлинг) оқыды. 

Соларға еліктеп, әр салада тәжірибе жа-

сады. Кеңес тұсындағы жаңа реалистік 

бағытта дами бастаған әдебиет үшін басқа 

әдістердің бәрі жат еді. 3бділда осы үшін 

сынға к$п ұшырады. К$п сыналған адам 

әккі, қу болып, жан-жағына қарағыштап, 

кім дос, кім жау деп қарайтын болады. 

Адамға күдікпен қарап, әркімге сене бе-

руден бой тартады. 3бділдада да осындай 

жаңа психология қалыптасты. Ол біреуді 

дос к$ріп, біреуді дұшпан санап, елді б$ліп 

қайтатын. Ақыры орнынан босатты. Сәбең 

о р н ы н а  Г у р ь е в  о б л ы с т ы қ  п а р т и я 

комитетінің идеология ж$ніндегі хатшысы 

3бдірахим Жаймурзин келді. Сталин 

тұсында шығармашылық ұйымдарда пар-

тия лық басшылық жүргізу үшін комиссар 

жіберу әдеті болатын. Горькийдің тұсында 

Щербаков, Фадеевтің тұсында Поликарпов 

сынды комис сарлар болған. Ж.Шаях метов 

те осы тәжірибені қабылдап, Жаймурзинді 

одаққа жіберді. 3бекең ақыл ды кісі еді. 

Жазушылар ортасында жұмыс істеудің 

қиындығын тез байқады. 3уелде міндетін 

партиялық принциппен адал атқарып 

к$руге ұмтылды. Бірақ, бір жағынан, 

жоғарғы биліктің қысымы, екінші жағынан, 

т $ м е н г і л е р д і ң  қ а р с ы л ы ғ ы ,  ү ш і н ш і 

жағынан, зорлықпен, күшпен таңылып 

жатқан ұлтшылдық науқанының сырын 

аңғары сымен, адал, таза, ар-абыройын 

былғамаған қалпында сұранып, Қоғамдық 

ғылымдар академиясына кетіп қалды. Сол 

екі ортада республика басшылығы $згеріп, 

олар Жазушылар одағы басшылығын 

Ғабиден Мұстафиннің қолына берді. 1966 

жылы Жазушылар одағына 3ди Шәріпов 

келді. Ол бұдан бұрын Оқу министрінің 

орынбасары, министр, Министрлер Кеңесі 

т$рағасының орынбасары қызметтерін 

атқарған белгілі қоғам қайраткері болатын. 

Ұлы Отан соғысы кезінде партизандар 

қатарында болған, кейін осы тақырыпқа 

шығармалар жазған, Жазушылар одағына 

сол еңбектері арқылы мүше болып кірген 

қ а л а м г е р .  О н ы  о д а қ қ а  ж і б е р у д е 

басшылықтың сылтау еткені де – оның 

жазушылығы. 3дидің одаққа келуі мен 

оның шын жағдайлары ж$нінде, 3дидің 

мұнда істеген істері жайлы мен ол кісі тура-

лы естелігімде толық жазғам. 3дидің 

тұсында Жазушылар одағы ұйымдастыру 

жағынан да, материалдық жағынан да 

едәуір нығайды. Мәскеумен байланысы 

к ү ш е й д і ,  қ а з а қ  ж а з у ш ы л а р ы  н ы ң 

шығармалары орыс тіліне аударылып, 

одаққа кеңірек танылды. 3ди ағаларымен 

де сыйлас болды, олардың ақыл-кеңесін 

тыңдап тұрды. Сонымен бірге талапты 

жастарға да сүйенді. Соның бірі болып мен 

де одақ басшылығына кірдім. 3дидің 

тұсында $ткен съезде одақтың президиум 

мүшелігіне $ттім. Кейін президиум тарап, 

секретариат құрылды. Мен секретариат 

құрамына кіріп, Сын кеңесін басқардым. 

Одақтық Жазушылар одағының Сын 

кеңесіне мүше боп кірдім. 1981 жылы $ткен 

КСРО жазушыларының съезінде тексеру 

комиссиясының мүшесі болып сайландым. 

Осы жылдары ауысып-түйіскен одақ 

басшыларының бәрімен де қызметтес бол-

дым. 3диден соң одаққа 3нуар 3лімжанов 

келді. Бұл – басшылықтың кездейсоқ 

шешімі еді. 3нуар – негізінен журналист, 

жазушылық еңбектері де жалаң публицис-

тикадан тұратын, ел басқаратын, к$ппен тіл 

тауып с$йлесетін қабілеті жоқ адам бола-

тын. Қаламы ұшқыр журналист ретінде 

«Литературная газетада» тілші болып жүріп 

к$зге түсті де, орысша білетіндердің заманы 

туып тұрған кездің мүмкіндігін пайдаланып 

кетті. Жол Жұбандікі еді. Ол ұзақ жылдар 

ІІ-хатшы болып Ғабитпен, Ғабиденмен, 

3димен бірге істескен, талантты ақын, ше-

бер ұйымдастырушы. Соның аты аталып 

тұрған жерден 3нуар алға түсіп кетті де, 

Жұбанның қолы ол кеткеннен кейін ғана 

І-хатшылыққа жетті. Жұбаннан кейін 

 Олжас Сүлейменов келді. Оның келуі де 

құруының КСРО құлауына жеткізген 

кезінде одақтың да берекесі кетіп, бәріміз 

де тарадық. Қырық жылдан астам жазушы-

лар ортасында болып, одақ жұмысының 

қыры мен сырына қанығу мен үшін үлкен 

$мір мектебі болғанына дау жоқ. Бұл жыл-

дары аты белгілі әдебиет классиктерінен 

бастап, мен талай ағаларыммен істес бол-

дым, араластым. Кісі таныдым, $зімді та-

ныттым. Бұл жайында Мұхтар, Сәбит, 

Ғабит, Ғабиден, 3бу, Жұбан, Мұқан, 

Қайнекей, т.б. жазушылар жайындағы 

естеліктерімде кеңірек айтам. 

Ең алғаш қазақтың мемлекеттік к$ркем 

әдебиет баспасына барған кезде мен екі 

Ғалекеңнің қарамағында қызмет істедім. 

Бірі – баспа директоры Ғалым Ахмедов, 

бірі – бас редактор Ғали Орманов. Бұрын 

әрқилы басшылық қызметтерде болып, 

ысылған, тәжірибелі баспагер Ғалым 

Ахмедов  $те байсалды, ақылды адам еді. Ол 

кісімен қызметтес болған күндерде де, 

кейін де Ғалекеңнің біреуге айғайлап, 

ренжіп, дауыс к$теріп жатқанын к$рген де, 

естіген де емеспін. Нені болса да ақылмен 

шешетін, қарамағындағы адамдарға қамқор 

бола білетін. 3уелде аудармашы ретінде 

танылған ол орыс тіліндегі бірқатар к$ркем 

әдебиет кітаптарын қазақ тіліне аударып 

жүрді. Л.Толстой мен А.Чеховтың біраз 

әңгі мелері, Б.Горбатовтың «Бағынба-

ғандары»,  М.Бубенновтың «Қыран ұшқан 

қ ұ л а  д ү з » ,  К . Ф е д и н н і ң  « А л а у » ,   Т .

Семушкин нің   «Аласталған Алитет» атты 

романдары Ғалекең аудармасымен тарады. 

Кейін жасы ұлғайып, зейнетке шыққаннан 

соң ол прозалық шығармалар жаза бастады. 

Қазақстанның Орынбордағы кезінен бергі 

$мірінің бәріне куә болған Ғалекең $зі 

к$рген оқиғаларға жаңа к$збен қарап, баға 

беруге тырысты. Оның «Жем бойында», 

«Lткен жылдар», «Ескі достар», «Алаш 

Алаш болғанда» кітаптары негізінен деректі 

мәліметтерді мол қамтыған туындылар еді. 

Мінезі жұмсақ, әңгімешіл, к$ргені к$п 

Ғалекең ұзақ жасаған $мірінде (96 жасында 

қайтыс болды) ешкімге не еңбегін, не 

сақалын сатқан адам емес. Кіммен болса да 

сыпайы, сыйластықпен $тті. Қазақтың 

үздік лирик ақыны Ғали мен баспаға 

қызметке келгенде, бас редактор еді. Сын 

мақалалар жазып, жаңа к$ріне бастаған 

мені ол жылы қарсы алып, «Біз сені білеміз 

ғой, қаламы жүйрік баланың бірісің» деп, 

жұмысқа сынақсыз қабылдаған. Мінезі 

жұмсақ, «айналайындап» тұратын. Жас 

ақындарға ерекше қамқор болатын. Жақсы 

$лең к$рсе қуанып, кейде қолын да 

шапалақтап, авторының бетінен сүйіп жа-

татын. Сол тұста баспаға жиі келіп жүретін 

Қуандық Шаңғытбаев  пен  Сырбай 

Мәуленовті кабинетіне кіргізіп алып, жаңа 

$леңдерін оқытып, мәз болып отырғанын 

талай к$ргенбіз. «Құдайдың $зі қолымен 

қалап кеткендей»  деп,  Сырбайдың 

ұйқастарының беріктігіне риза болатын. 

Елгезек, кішіпейіл, ақынжанды адам еді. 

Ол кісіні құрмет тұтпайтын адам болмай-

тын. Кейін Ғабиттің тұсында Ғали одақтың 

ІІ-хатшысы қызметін атқарды. Ғалекеңмен, 

оның отбасымен менің жиірек қарым-

қатынас жасауым да осы кезден басталды. 

Оған Ғабит пен Ғабиденмен карта ойнай-

тыным себепкер болды да, Ғалекең сирек те 

болса, картаға араласып жүрді. Нашарлау 

ойнайтын ол  б іраздан кейін  үлкен 

карташылардың тегеурініне шыдай алмай 

шығып қалатын. К$бінесе, ойыншы жет-

Баспаға кейін бас редактор болды. Тың 

к$терген жылдары «Тың $лкесі» газетіне 

редактордың орынбасары болып кетіп, тың 

$лкесі тарағанда, Ақмола облыстық газе-

тінде редактор болып қалды. Онда ұзақ 

істеді: әйелінің (Қорлан) денсаулығына 

бай ланысты Алматыға орала алмады. Бір-

талай жыл бірге демалып, араласып жүрдік. 

Біз таныған жақсы адамдардың бірі еді. 

Баспада бұлармен қатар Қ.3бді қадыров, 

Ж.Сыздықов, Ж.Қосыбаев, Ғ.Сланов, 

А.Байтанаев, Ф.Дінисламов, Т.Ахтанов, 

А.Құлбеков сияқты тәжірибелі баспа, 

баспас$з қызметкерлері істеді. Т$леужан 

Ысмайылов, Тілеген Қайдаров, Сәрсен 

Жұмағалиев, Күләнда Ұзақбаева сияқты 

жастар менімен қатар орналасты. Үлкен бір 

б$лмеде отыратын 20-дан астам қызмет-

кердің түскі астан кейін әр жерде шошайып,  

бес-алтауы ғана қалады. Қалмақан, 

Жаулыбай,  3нуар, Күләнда, мен – ең 

тәртіптілері біз. Ылғи да орнымыздан табы-

ламыз. Қалғандары кейде кезектесіп, кейде 

тұтасымен жоғалып кетеді. Алдымен 

кететіндер – Тахауи, Мұхамед Игісінов 

(партия қызметінен босап, баспаға келген), 

Фатих Дінисламов үшеуі. Ғабдол мен 

Жақанның да отыратын кезі сирек. К$бі 

«осында жүр деп ойласын» деп, оқып 

отырған қолжазбасын үстел  үст іне 

қалдырып кетеді. Ол ертеңге шейін жатады. 

Қалмақан марқұм отырып алып $лең 

шығарады. «Мұхамеди, Тахауи, Фатих кетті 

іздеп үй. Бес сағатқа шыдайтын Темір емес 

баста ми...». Тағы да біраз адамдардың атын 

қосады. К$бі есте қалмапты. Аполинария 

Николаевна дейтін іс басқарушы әйел бар. 

Редакторларын іздеп таба алмай жүреді. 

Қалмақанның $леңі «Аполинарияның 

жұмбағы» деген атпен қабырға газетіне 

шығады. Lлең біраз адамдардың аттарын 

атамай, жұмбақтап суреттейді. «Б$телке 

қуып кетпесе, Жұмбағымды таба ғой» деп 

аяқталады. Жазушылар одағы мен баспа 

аралас. Бір қораның ішіндегі (Пролетар 

к$шесі, 11 үй) екі үйде қатар орналасқан. 

Кішілеу үйде бұрын одақ болған еді, 

қасындағы үлкендеу үйді босаттырып, $зі 

соған к$шті де, кіші үйді баспаға берді. Екі 

мекеме адамдары да араласып кетті. Кейін 

«3дебиет және искусство» журналына 

ауысқанда, мен одақтың ішіне к$штім. 

Сонда және кейін де араласа жүріп, к$п 

ағаларымды таныдым. Жазушылар орта-

сында алғаш к$ргеннен құрмет тұтып, 

сыйласып кеткен ақындарымның бірі – 

Тайыр Жароков. Тәкең біздің бала кезімізде 

дүрілдеп шығып, кітаптары қолдан-қолға 

тимейтін ақын болатын. Алматыға келген-

нен кейін мен оны 1948 жылы ҚазПИ-де 

$ткен ақын-жазушылардың кездесуінде 

к $ р д і м .  С ә б и т  М ұ қ а н о в п е н  қ а т а р 

 президиумда отырды. Сәбең с$йлеп тұрып: 

– Мына Тайыр түрі жас болғанмен, бізге 

ере шыққан егде ақынымыздың бірі, – 

 дегенде, жалт етіп мойнын Сәбеңе қарап 

бұрды да, тағы да тез бұрылып, ілгері 

лысты таратып жіберген.  Кейін   3.

Жаймурзиннің  баяндамасымен жиналыс 

қайта $ткен. Жазушыларды революциядан 

бұрынғы қазақ $мірін мақтады деп сынап 

жатқанда, Тәкең күлкі үшін болса да «$зім 

де қумын, револю цияның ар жағына 

жуығам жоқ» дейтін. Тәкеңнен қалған 

қанатты әзіл с$з, ақынды еске алғызар 

қылықты мінез к$п. Оны елдің бәрі сый-

лайтын, «Тәке» дейтін. Lзінің бір замандас 

інісі «Тайыр» деп қалғанда, таянып барып, 

ақырын ғана: «Інім, мені сен түгілі атына 

қарамай, Мұхтар мен Сәбит те Тәке дейді» 

деген. Біз к$рген тұста Тәкең арақ ішпейтін, 

аздап шарап ішіп қана отыратын. 30-жыл-

дары Иса, Қасымдармен қосылып, біраз 

ішкені жайында әңгімелер айтылатын. 

Сірә, Исаның «Арақ к$л, сыра дария болып 

ақса, Сол елге Иса барып, болса патша. 

Қасым, Тайыр секілді інілері, Мас болып 

жағасында құлап жатса» деп $леңдетіп 

жүрген кезі болуы керек. Сол топтан 

Тәкеңді айырып алып, қатарға қосқан 

жары Мүнира еді. Мүкеңді Тәкең $зі де, 

жалпы ел, жазушылар қауымы сыйлайтын. 

Жазушылардың үлкен аналары қатарында 

ұстайтын. Мүкеңді сыйлаған Тәкең де 

оның қас-қабағына қарап, араққа жуымай-

тын. Кейде бір елігіп кететін мезгілдерінде 

аздап ішіп қойса, тамақ ішпей тез тайып 

кететін. Тамақ ішіп қойғанын білдірмес 

үшін үйге аш баруға тырысатын. Ол заман-

да жазушылардың топтасып жүріп, жолдағы 

будкаларға кіріп қалатын кездері к$п болды 

ғой. Тәкеңнің сонда тиісті үлесін ішіп 

жіберіп, лып етіп далаға шығып кететінін 

талай к$рдік. Аты белгілі ақын к$зге 

түспеуге тырысатын. 1962 жылы Ғабиден 

Мұстафиннің 60 жылдығы аталып, жина-

лыстан кейін жазушының үйіне барғанымыз 

есімде. Ас кезінде аздап шарап ішіп отырған 

Тәкең үзіліс болып, әйелдер екінші б$лмеге 

шығып кеткен соң, маған қарап: «...Жап 

есікті» деді. Жаптым. «Басып тұр» деді. 

 Басып тұрдым. «Құй» деді екінші біреуге. 

Ол арақ құйды. Тартып жіберді де, Тәкең: 

«Уһ, $зіме де керегі осы еді» деді. 3р с$зді 

бұйрық сияқты шапшаң айтуы да, оның 

орындалуы да күлкі  шақыратындай 

қызықты еді. Тәкеңнің осындай мінездерін 

қызық к$ретінбіз. Кейде бір тойып алған 

кезінде «Уһ, $стіп жүріп $леміз ғой» дейтін 

де с$зі болатын. Осының бәрінде ақынның 

ерке мінезі жатқандай к$рінеді. Оның 

мінез-құлқында, жүріс-тұрысында, жалпы 

табиғатында ешкімге ұқсамайтын қиялдағы 

бір ақындық келбет елестейтін. 

Үлкен ақынымыз 3бділда Тәжібаевпен 

менің қарым-қатынасым бірден жылы 

күйде дамыған жоқ. Ол маған суықтау 

к$рінетін. Біртіндеп байқадым – 3бекең 

біздің жас кезімізде албырттықпен 

жазған артық-кем сын пікірлерімізге 

кектене қарайды екен. Жалпы кекшілдік 

3бділданың бойында бар екенін де мен 

ерте байқадым. 1946 жылы Темірғали 

Нұртазин «3дебиет және искусство» 

қарайтын болды. С$йтіп, бойына екіжақты 

мінез жұқтырды. Бірде Сәбитке, бірде 

Мұхтарға дос болып, бірінен біріне ауысып 

кетіп те жүрді. Ғабиден Жазушылар одағын 

басқарған кезде соның маңын паналады. 

Тіпті үйінен шықпайтын. Ғабиденнің 60 

жылдық тойында ел тарағаннан кейін 

қалған азын-аулақ адамдардың ортасында 

болып, «$з үйім, $з ағам» деп $зеурегені 

менің есімде. Ағасын бетіне ұстап, ойы-

нан шыға бермейтін Мүсілім Базарбаев 

екеумізге қыр к$рсеткені де бар. Ғабиден 

де 3бділдаға сенді. Осы тұста 3бділданың 

тұрақты дос емес екендігін айта барған бір 

жазушыға Ғабиденнің «менің үш балам 

бар, 3бділда – осы үйдің т$ртінші баласы» 

деп айтқаны туралы мен бір естелігімде 

жазғам. Ақыры Ғабиденнің қолдауымен 

Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесіне депутат бо-

лып сайланғаннан кейін аралары алыстап 

кетті. Жазушылардың бірін дос, бірін жау 

санайтын, топқа б$лінетін әдетімен ол 

Ғабиден тұсында кітабы талқыға түскен бір 

жазушыны жақтаған болып, б$лініп кетті. 

Lзі дос санайтын адамдарына орынсыз ара 

түсіп, жаманы болса да мақтай салатын 

әдеті болатын. Уақыт $теді, заман $згереді. 

Сонымен байланысты адам да қатыгездігі 

жұмсарып, жаңарады. Заман түзеле 

келе 3бділда да сабасына түсіп, дүниеге 

ақындық, ағалық к$збен қарай бастады. 

Оның үстіне алдындағы ағалары кетіп, 

т$р басында $зі қалды. Біздің де қарым-

қатынасымыз осы тұста жылыды. Мен 

оның үлкен ақындығын сыйлайтын едім. 

Біздің арақатынасымызды жұмсартуға 

Шахмет Құсайынов (қайнағасы) марқұм 

араласты. Шахаң жастарға жақын жүретін, 

сыйлайтын ағам еді. Содан кейінгі $міріміз 

сыйласумен $тті.  Мен оның сексен 

жылдығын тойлауға белсене қатыстым. 

Опера театрында, әдебиет институтында 

кештер $ткіздік. Мақалалар жаздым. Кей-

де ескі мінезі есіне түсіп, ойынан шықпай 

қалған кезімде тісін де к$рсетіп қоятын. 

Кісі айтқанына к$не бермейтін, $зімнің 

ұғымыммен, түсінігіммен жүретін мен 

оған мән бермей, артын жуып-шайып 

жіберетінмін. Lмірінің соңғы шағында 

жазушылар саяжайында к$рші тұрдық. 

Осы жылдары $леңді к$п жазды. Сараның 

қайтыс болған тұсы еді. Жалғыз адам 

ойшыл болады ғой. Ойындағысының 

бәрін қағазға т$кті. Жақсы $лең к$рсе, 

қуанып, «Оқыдың ба?» деп телефон 

соғатын. Жастарға қамқорлықты да к$п 

жасады. Бүгін ол да жоқ. Тіршілікте олай, 

бұлай дейміз. Қазір сағынып еске ала-

мыз. Шахаң арқылы табысып, дәмдес 

болған кезімізден бастап, Сара апам бізді 

ерекше іні тартып, жақсы к$ріп кетті. 

Қонақтарынан сырт қалдырған емес. 

Бізге де бұлданбай келетін, рақаттанып 

отырып кететін. 3лияны жақсы к$ріп, 

қыздарына үлгі ететін. Анасының айтуы-

мен 3бділданың балалары бізге үйірлігін 

әлі де жалғастырып келеді.
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немесе «өзім үшін туған бала»

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 

ұжымдары «Ана тілі» газетінің фототілшісі Азамат Құсайыновқа ағасы

Сағат ҚҰСАЙЫНОВТЫҢ
 қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к$ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 

ұжымдары «Уйғур авази» газетінің Бас редакторы Ершат Асматовқа анасы 

Гулинур АРУПҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к$ңіл айтады.

» (Әңгіме)

ШАРА САЙЫС

Нұр-Сұлтанда БАҚ �кілдері ара-
сында теннистен BAQ Open жыл 
сайынғы турнирі �тті. Аталмыш 
жарысқа Қазақстанның бірнеше 
�ңірінен 50-ден астам журналист 
қатысты. 

«Kazzinc» ЖШС бас серіктесі  

ұйымдас тырылған турнирде қалам-

герлер екі санатта (Masters  және 

Futures) бақ сынады. Турнир қорытын-

дысы әйелдер арасында Masters сана-

тында Галина Выборнова («Экспресс 

К» газеті) жеңімпаз атанды. Ол фи-

налда Татьяна Ковалёваны (Zakon.kz 

порталы) жеңді. Ал Айнагүл Елубаева 

(«Капитал» баспа үйі) үшінші орыннан 

к$рінді. Ал ерлер арасындағы Masters 

деңгейінде 3лімжан Сабырбаев  (Hola 

News) бірінші орынды еншіледі. 

Күміс жүлдеге Андрей Ударцев  (ktf.

kz)  ие болса, Александр Олейник 

(QAZSPORT) қола жүлдеге табан 

тіреді. 

Нұрлан ҚҰМАР

 «Кеңістік – барлық нәрсенің, ал уақыт – бүкіл 
оқиғаның �лшемі. Уақыт пен кеңістіктің к�кжиегі 
тоғысқан кезде ұлт тарихы басталады. Бұл – жай ғана 
әдемі афоризм емес» деп Елбасымыз «Ұлы даланың 
жеті қыры» мақаласында атап �ткен болатын. Осы 
орайда, Алматы облысы дін істері басқармасы, Дін 
саласындағы мәселелерді зерттеу орталығының 
ұйымдастыруымен «Ұлт тарихындағы уақыт пен 
кеңістік: дін, дәуір, дәстүр» атты діни бірлестік 
жетекшілерінің X-шы клуб отырысын �ткізді. 

Клуб отырысының мақсаты – «Жастар жылы» аясын-

да $ркениетаралық және дінаралық ынтымақтастықтың 

жаңа идеяларын ілгерілету, қоғамдағы бейбітшілік 

пен қауіпсіздікті нығайту, жергілікті діни бірлестік 

жетекшілерінің $зара пікір алмасуына мүмкіндік туғызу 

және бірлесіп іс-қимыл жасау кезінде орын алатын 

мәселелерге қатысты ортақ к$зқарастарын қалыптастыру.

Қазақ халқының тарихы $те тереңде жатыр. Де-

сек те, бүгінгі күнге дейін $з құндылығын жоймаған 

салт-дәстүрлер жоқ емес. Сол қазақы дәстүрді таны-

тып, $зге ұлт $кілдеріне қазақтың қонақжайлылығын 

к$рсетумен қатар, ұлттық құндылықтарды дәріптеуді 

мақсат еткен жиын, алдымен, «Ата салты – асыл 

қазынам» атты к$рмеден бастау алды. Қазақы бұйымдар 

мен ат әбзелдерінің к$ркемдігіне қызыққан діни 

бірлестік $кілдері мен қонақтар, Алматы облысы дін 

істері басқармасының басшысы Рахмет Есдәулетовтың  

т$рағалық етуімен $ткен жиынға қатысты. 

Қазақтың қонақжайлылығы, к$ңілінің мырзалығы 

дәстүр мен діннің біте қайнасып, б$лінбес дүниеге 

айналғандығының бір мысалы. Ар-ұжданның ақ туын 

к$терген ата-бабаларымыз кейінгі ұрпағына ең басты 

байлық – дін дәстүрлерімен $рілген теңдессіз ділімізді, 

ұлттық болмысымызды, салт-сана, әдет-ғұрпымызды 

атаның батасымен, ананың ақ сүтімен бойымызға 

дарытып кетті. Осы қасиетті дәріптеген шараның 

жалғасы жиын қонақтарын қазақтың қара домбыра-

сын жырға қосқан концерттік бағдарламаға ұластырды. 

Артынша қазақтың молшылығына тәнті болған діни 

бірлестік $кілдерін ақ дастарқан басына шақырып, ұлттық 

тағамдармен сый-сияпат к$рсетті.

А.ДОСЖАНҚЫЗЫ

Алматы облысы

Дін мен дәстүр сабақтастығы Жүлделі орындарға ие болды

П Р О З А
Бижамал оқу бітіргенше жүрегін селт 
еткізер жанды жолықтырмағанына 
онша алаңдай қоймады. Құзырлы 
жерде істейтін нағашысының 
арқасында жап-жақсы жерге 
жұмысқа орналасты. Сол кісінің 
ықпалымен Алматының ортасы-
нан үй алды. Тұрмысқа шыққан 
құрбыларының бала-шағасын 
сүйретіп, пәтерден пәтерге көшіп, 
арып-ашып, жадап-жүдеп, ақшасын 
жеткізе алмай, шаршап-шалдығып 
жүргеніне қарап, өзінің жағдайының 
оларға қарағанда жақсы екенін 
білетін.
«Ананы жөндеп алайын, мынаны 
ретке келтіріп алайын!» деп, тар 
үйінің әр бұрышын сантиметрлеп 
өлшеп, дүниеге толтырып жүргенде, 
сусыған құмдай болып, біраз уақыт 
өтіп те кетіпті. Даяр дүниеге біреу 
келе қалатындай әлдекімді күтіп 
жүріп, жасының қырыққа таяп 
қалғанын да байқамай қалыпты.
Жұмысындағы бірге істейтін 
әйелдердің айтқанынан талай  
жайтқа қанық. Әсіресе, «...Қырыққа 
іліккен төмен етектілердің бала 
туу мүмкіндігі азаяды. Оны 
жас кезімізде әжелеріміздің 
шешелерімізге жұмбақтап: «арығың 
суалмай тұрғанда, Құдайдың берген 
жаман немелерін тауып алыңдар, 
әрнәрсенің  құрт-май алатын өз 
уақыты болатыны сияқты кейін 
кеш болып жүрмесін!» деп ай-
тып отырғанын естуші ек... онысы 
осы климакс екен ғой, біресе тер 
басып, біресе тоңдырып, өлтіріп 
бара жатыр...» деген сөздерін 
мән бермегенсіп тыңдағанымен, 
жұмыстан келген соң, мұнтаздай 
боп, мүлгіп тұрған пәтеріне келіп, 
тамағын ішкен соң, бұрынғыдай 
алаңсыз демалып,  ұйықтай алмай-
тын болды. Кей түндері көз ілмей 
шығатын кездері жиілей берді... 
Өзіне бір орны толмас өкініштің, 
бір жамандықтың жақындап келе 
жатқанын жүрегі құрғыр айнымай 
сезеді. Себебі жасы биыл отыз жетіге 
толайын деп отыр. Осы есіне түссе, 
санасы сан-саққа шашырап, ойы 
онға бөлінеді. Жанын қоярға жер 
таппайды.

Жанар ӘБДІШОВА 

Ешкім де жолықпады, мінезі ауыр 

болған соң ба, ешкім де қырындамады... 

Қайда барады? Қайдан табады?.. Құрбы-

құрдастары болса, бәрі $з үй ішімен әуре...

олардың күйеулері болса, адал дос, жақын 

құрбы ретінде ғана қарайды. Білетіндердің 

к$бі мұны күнәдан пәк періштедей ме, 

әлде қасиетті әулиедей ме... бір қызық 

қабылдайтыны бар... бірақ «осы да – тесік 

моншақ ау...» деген ой біреуінің де басына 

келмейтін сияқты. 

Бір күні жұмысындағы кассир болып 

істейтін Дәнехан деген әйел шығып бара 

жатқан бұны тоқтатып:

– Бижамал, халық әндерін айтатын 

Жанбосын деген әнші бар ғой? Сол менің 

бір жақсы танысымның үйіне келіп, 

қонақ болады екен. Қасында шашбауын 

к$терген талай $нерпаздар бар. Ағаң ко-

мандиров када. Ертіп жүретін подругам 

бар еді, ауырып қалыпты. Жалғыз баруға 

ыңғайсызданып отырмын. Қолың бос 

болса, менімен бірге барасың ба? Ертең 

бәрібір демаласың ғой, – деді. 

– Оған қашан бару керек? – деді 

 Бижамал біраз тосылып барып. Бұрын 

онша араласпаған соң, ыңғайсызданып 

та тұр...

– Таңертең шығамыз. Машина келеді, 

– деді.

Бижамал желпілдеп жүретін бұл әйел-

ді онша жақтыртпаса да, «босқа т$рт 

қабырғаға қамалып, теледидарға телміріп 

отырғанша, ән тыңдап келейін!» деген 

оймен «жарайды!» деді.

Сенбі күні уәделескен жерге сүліктей 

қара, шетелдің к$лігі сумаң етіп, тоқтай 

қалды. Ішінен қарны кебежедей, бірақ 

қимылы ширақ божбан қара шығып, 

Дәнеханды емен-жарқын құшақтап 

ернінен сүйіп, қалтиып қарап тұрған 

бұнымен басын изеп амандасып, к$лікке 

отырғызды. Қастарында $зінен басқа 

жан жоқтай, еш қымсынбай, екеуі жай 

таныстардан г$рі $згешелеу, тым жақын 

адамдардай с$йлесіп, қаладан әжептәуір 

алыс бір колхозға келді. Киіз үй тігіліп, 

мал сойылып, қарбалас тіршілікпен абыр-

сабыр жүрген адамдар божбан қараны 

ерекше құрметпен қарсы алды. С$йтсе, ол 

осы колхоздың бастығы екен.

Бұл жаққа келгелі, жол бойы божбан 

қараның мойнына асылып, елжірей 

қарап, еркелеп отырған Дәнехан оны 

мүлдем танымайтын кейіп танытып, 

сіресті де қалды. К$п с$йлемейтін 

Бижамал  оған сұраулы кейіппен қарай 

ерекше сезіммен ән құдіретін мойындап, 

қабылдап, тебіреніп отыр еді.

Бижамал сол түні арыстан к$р ген дей 

болды. Еркелеткен, ике міне к$ндірген 

қолды қақпады... Аймала ғанына к$нді. 

К$зінен самайына қарата үнсіз сырғыған 

к$з жасын жайқамастан, мападай к$к 

ш$птің үстінде алқарак$к аспанға шалқа-

сынан түсіп, қарап, жараланып, жайрап 

жатты.

Ай беті шыдамағандай, бір жапы рақ 

бұлттың астына жасырынып қалыпты...

Таң сібірлеп атып келе жатты. Бұл 

да келіп, бір шетте жатқан Дәне хан ның 

қасына қисая кеткен... Қанша к$зін жұмса 

да, қорбаңдаған әнші ағасы... $з жайы... 

к$з алдында к$лбеңдеп, кірпігі айқаспай, 

құры жатты да қойды... Ертесінде $зін-$зі 

күткен кәрі қыздың бұла денесі ауырлап, 

қол-аяғы қара сан болып, тұла бойы дел-

сал болып, орнынан әрең тұрды. 

Сонымен, бұлар ертесі күні жұмыс 

болған соң қайтты.

К$п с$йлемейтін бұйығы қыз $з 

жай-күйін божбан қараның сыйлаған 

жүзігінен к$з ала алмай, $з саусағына $зі 

сұқтанып, желпілдеп отырған Дәнеханға 

білдірмеген күйі тымырайып, үйіне келді. 

Содан болған жайтты жүз рет, мың рет 

к$з алдына елестетіп, сұлқ жатты да 

қойды. Тіпті шылдырлаған телефонға 

да жауап бермеді, қоңырауы безектеген 

есігін де ашпады. Ертесінде зіл к$терем 

Шешесінің  $ңі  қабарып,  б іраз 

отырып: 

– Мейлі ғой енді... Жалғыз басың 

 сопайып жүргеннен г$рі қасыңда қарайып, 

еріп жүрген ботақаныңның бары да жақсы 

ғой... 3кесі кім? Неге қосыл ма дың дар? 

С$йлессек бола ма? – деген бас тыр-

малатқан сұрақтары үдеп бара жатқан соң:

– Жоқ, ешкіммен с$йлеспейсіздер! 

Бұл баланы $зім үшін $мірге әкелейін деп 

отырмын! – деп, кесіп бір-ақ айтты.

– Қайтеміз енді... К$неміз ғой... 

Аман-есен қол-аяғыңды бауырыңа алсаң 

болды ғой... К$зге к$рінген соң, $сіп 

кетеді, – деп, ана байғұс к$з жасын бір 

сығып алғаннан басқа ештеме айтпай, 

ішінен балаларының амандығын тіледі.

Бижамалдың с$йтіп тапқан баласы 

да $сіп, оқуға түсті. Оқуға түскенде, 

Ұлттық бірыңғай тесттен жиған балы 

(ұпайы дейміз бе) грантқа жетпей, ақылы 

б$ліміне түсті. Баланың таңдағаны оқу 

ақысы $те жоғары деңгейде т$ленетін 

жоғары оқу орнындағы айтулы факультет 

еді... «Жалғызбасты ана», «к$мек» деген 

с$здердің қоғам $згергелі, ескі режиммен 

құрдымға кеткенін білді. Жар болатын – 

бір Алла, сосын – $зің. 

О л :  « Ж а л ғ ы з ы м д ы  қ а й т с е м  д е 

оқытамын, ешкімнен кем қылмаймын! 

деп, белін бекем буды. Бір тиындап 

 жинап-тернеп, әрі несие алып, әрі тұрған 

үйін жалға беріп, $здері жамағайын 

әңгімелесуді, шүйіркелесуді аңсайды. 

Олар болса, бұл баласын $сірем деп, ар-

палысып жүргенде, аралас-құраластары 

азайған соң, бұдан тым  алыстап, тым б$тен 

болып кеткен сияқты. Кездесе қалса, 

лап етіп, жылышырай, жылы ықылас 

танытқанымен, біраздан соң әңгімелері 

басқалармен жарасып, бұдан сырғақсып 

алыстай береді.

Кейінгі кезде бақилық болып кеткен 

әке-шешесі жиі түсіне кіретін болып 

жүр. Екеуі үнсіз бұған қарап отырады да 

қояды... бұл болса жанталасып, асығып, 

дастарқанын жасап, шақырайын деп 

бұрылып, олар отырған жерге қараса, кетіп 

қалғанын к$реді. «Қап, бір шыны шай 

ішпей кеткені ай!» деп, іші удай ашып, 

қара терге малынып, қиналып оянады. 

Lткен $міріне к$з салса, $зі әке-

шешесінің бақилық болып, к$з жұмған 

жастарынан асып кетіпті. Шешесі алпысқа 

толмай кетіпті, әкесі пайғамбар жасынан 

асып, $мірден озған екен. Ал $зі болса, 

алпыстың бесеуіне толыпты.

Бижамал: «3ке шешем дәметіп жүрген 

болуы керек, «құдайы тамақ» берейін!» 

деген шешімге келді. Баласына: «Бір тоқты 

сойып, Құран оқытып, туған-туысқа, ара-

ласып жүрген адамдарға бір шыны шай 

берейік! Елден бата алсақ, сен де жолың 

болып, жұмысқа орналасып кетерсің!» деп 

айтуы мұң екен... к$зіне қарап отырған 

«шырағы» тулады дерсің.

«ананы аламын, мынаны аламын!» де-

ген қыңқылын тыңдамай,  ауыздарынан 

жырып, жинай бастады. «Осы жетеді-

ау» деген межеге келгенде:

– «Құдайы тамаққа» жинаған ақшамыз 

жетерлік болды. Бата алсақ, сенің де 

жолың ашылып, жұмысқа орналасып 

кетерсің! – деуі мұң екен, баласы бастады. 

Үндемей жүргенге райынан қайтты ма 

десе, қателесіпті.

– Ма а м, то же мне, «аллауахбар» 

десе, орналаса қалам ба? – деп бастап 

еді... мінезі салмақты Бижамал жүрегі 

қанша сыздаса да, «балам $стіді екен!» деп, 

тызалақтап, дауыс к$теріп, шаптыққан 

жоқ. Lңі қашыңқырап, басыңқы дауыс-

пен:

– Сен к$п нәрсені түсінбепсің,  балам! – 

деді. – Қазақ болған соң, ата-бабамыздың 

салт-дәстүрінен, ырым- сырымдарынан, 

әдет-ғұрпынан баз кешіп кете алмайсың! 

Олай істесең, жолың болмайды. 3рі-

беріден соң, қазақ та бола алмайсың, 

– деді зілденіп. Ас үйдегі орындықтарды 

тарсылдатып, жолынан итеріп, киініп, 

кетіп бара жатқан баласына: – Тоқта! – 

деді бұйырып. – Ешқайда бармайсың. 

Құран оқытып, базардан малды сойғызып, 

басын үйіттіріп алып келеміз. Сен маған 

к$мектесесің! – деді.

«Құдайы тамаққа» арналған дастарқан 

даяр болды. «Міне, жарты сағаттан соң, 

қонақтар келуі керек!» деп ойлаған 

 Бижамал:

– Балам, мешіттен молданы ертіп кел! 

– деді.

К$зін ашқалы әкесі де, шешесі де 

осы жалғыз анасы болған соң, қанша 

тосыраңдаса да, қайда барады: 

– Жарайды, мама, – деп кетті.

Келген қонақтар кірген жерде, аяқ 

киім қоятын жәшіктің бұрышында үн-

түнсіз отырған үй иесіне амандасып, 

жақындай бере, шошып тұрып қалысты. 

Lңі қарақошқыл тартып, ернінің айна-

ласы к$гістенген Бижамалдың жүрегі 

қысылып, жағдайы мүшкіл болып отыр 

екен. Тез жеткен «Жедел жәрдем» де еш-

теме істей алмады...

Бижамалдың жалғызының белін ақ 

белбеумен буып, қолына таяқ ұстатып, 

«шешеңді осылай жоқтайсың!» деп, есіктің 

алдына тұрғызды. «Құдайы тамаққа» 

шақырылған, к$бін бірінші рет к$ріп 

тұрған туған-туыс, дос-жаран жиылып, 

ше шесін арулап ж$нелтті. К$бі кетерінде 

бұған адрес, телефондарын беріп, «жалғыз 

емессің, хабарласып тұрамыз!» дегенді 

айтты.

Одан бері к$п күндер $тті, к$п су-

лар ақты. Бижамалдың баласы да қазір 

к$ңілінен шығатын жұмысы бар, үйлі-

баранды, атпал азамат. 

Айтпақшы, шешесі бақилыққа ат-

танған күннен бастап, сол «Құдайы 

 та   маққа» шақырылған адамдар оны жал-

ғыз тастаған жоқ. Жетісін, қырқын $т-

кізіс кен соң, «к$ңіл шайға» шақырып, 

бәрі баласындай қабылдап, қамқор-

лықтарын аямады. Ақыры «к$ңіл шайға» 

барып жүргенде к$зі түскен қызға үйленді. 

Жұмысқа орналасуына да осы кісілердің 

септігі тиді.

Шешесінің $лер алдындағы айтқан 

с$здерін ұмытқан жоқ. Жыл сайын, дәл 

сол күні «Құдайы тамақ» беріп, туған-

туысқанның, дос-жардың басын ылғи 

қосады. Үлкендерден бата алады. 

«Егер, шешем «Құдайы тамаққа» сол 

күні сонша адамды шақырмаса, мен олар-

ды білмесем, сол күні таныспасам, жалғыз 

$зімнің к$рген күнім не болар еді!? Бір күн 

мені қандастарым жалғыз қалдырмады, 

құсадан депрессияға түсіп, $мірден 

түңілуге мұрша бермеді... Ата-бабамыздың 

салт-дәстүрінің $зі $мірді, адамдарды 

қастерлеуден туған ең гуманный дала заңы 

екен. «Адамның күні адаммен» дегенді 

бұрын қалай түсінбей келгенмін?

 «Шешемнің «Lлі риза болмай, тірі 

байымайды», «К$птің батасын алсақ, жо-

лымыз болады!» деп айтқан с$здері бекер 

емес екен...» деген ой басына жиі келеді... 

Сондықтан қазақтың ырым- сырымдарын, 

салт-дәстүрлерін ұстанады, қадірлейді.

Б и ж а м а л д ы ң  б а л а с ы н ы ң  қ а з і р 

жал ғыз дық к$рер жайы жоқ. Тамыры 

терең жайылған бәйтеректей жайқалып 

тұр. Артынан ерген бес-алты «күшігі» 

де $сіп қалды. Заман ағымына ілесіп, 

қазақтың жаны, қанаты болған жылқы 

шаруашылығын қолға алып, жеке шаруа 

қожалығын ашты.

берген соң, «...әйелінің інілері жүр, 

бірнәрсе байқап қалса, $секке ілігеміз...» 

деді сыбырлап.

Сонымен, кеш тамаша $тті. Мақпалдай 

маужыраған түнгі ауада небір тамаша 

халық әндері аспанға әуелеп, құлақтың 

құрышын қандырды. Балдай тәтті сары 

қымыз үлкен тегештерде бабымен сапы-

рылып, майы бетінде қара меңдей қалқып, 

ішкендердің таңлайына татып, сарайын 

ашып, қандарын қыздырып, к$ңіл дерін 

к$теріп, жандарын жайлантты. Тау дың 

б$ктерінде құйылған ашуы ауызды қап-

қан «ақаң» да, қызыл күрең коньяк та 

іш кендерге судай сіңді. Былқыл дап піскен 

тай дың еті де жегендерді тамсандыра түсті.

3уелеген әуезді ән, мол дастарқан, 

таудың найза басына ілінген әсем ай, 

оның себезгілеген аппақ нұры осы жер-

де жүрген әйел біткенді хор қызындай 

сұлуландырып, перизатқа айналдырып 

жіберген еді. 

Бижамал да иісі  аңқыған, тұла 

бойыңды шым-шымдап жайлайтын, 

буын-буынды білдірмей босаңсытатын, 

қым бат қызыл шараптан алыңқырап 

отырды. Lмірінде бірінші рет ешкімнен 

қым сынбай, даусы таудың биік шың-

дары мен тайталасып отырған, барқыттай 

жұмсақ, даладай кең әншінің қасына 

жақын отырып алып, оның жаныңды 

жайландырып, арманыңды асқақтата  тын 

әндерін армансыз тыңдады. 3рі-бері ден 

соң, қызған жұрт $з қызығымен кетті 

де, әнді сүйсініп тыңдаған Бижамал мен 

әнші ғана қалды.

Ол жалғыз тыңдаушым қалды, қоя-

ғояйын демей, небір жауһарларды т$-

гілтті. К$зін жұмып, жан дүниесімен 

беріліп, ұйып отырған жалғыз тың дар-

манына патшаның алдында отыр ғандай, 

жан дүниесі діріл қағып, барын салды. 

Жалған дүниенің барлық тауқыметін 

ұмытып, ұйып тыңдап отырған жалғыз 

Бижамал емес еді. Күндізгі дүбірден 

мазасы кетіп, сұлап-сұлап, тынығып 

жат қан жоталар да, айналасына ақуыз 

нұрын себезгілеген аппақ ай да, кеуде 

жағы мұнарланған биік шыңдар да, 

алқарак$к аспан да және әншінің $зі де 

к$птен бері бұндай рақатты сезінбеген, 

қаланың шуынан шаршаған жүрегі де 

болып, еңсесін бас қан денесін ауырсы-

нып, кирелеңдеп, әрең дегенде орнынан 

тұрып, жұмысына барды.

Lмір ағысы оны жаңқадай іліп алып, 

иіріміне салып ала ж$нелді. Айлы түн де, 

әуелеген ән де, домбырасын күңгірлеткен 

«ағасы да» ұмытылғандай болды. Тіпті 

осы басынан $ткен жайтты ұмыту үшін 

жылмаң қағып, дәлізде кездесе беретін 

Дәнеханның сұлбасын анадайдан к$рсе, 

зып етіп, кабинетіне кіріп кететін болды. 

С$йтіп жүргенде, екі-үш ай $тіп те кетті.

Бижамал $зінің бұрынғыдай тамақ ты 

талғамай жей беретін әдеті нен жаңылып, 

күріш ботқа жегісі келетінін, майлы тамақ 

к$рсе, қал қыған майынан жүрегі к$теріле-

тінін байқады. «Ойпырым-ай, гастрит 

болып қалған жоқпын ба?» деген қауіппен 

доқ тырға қаралды. С$йтсе, аяғы ауыр 

екен...

Lзі де бұйығы жан мына хабарды ес-

тіген соң, мүлдем таныстарының, туған-

туыс  қанның к$зіне түспеуге тырысып 

бақты. Осы екі арада заман $згеріп, к$бі 

жұмыстан «қысқарып», сүйеуі, демеуі бар-

лар ғана ілдалдалап қалып, к$бі бастық-

тарына $кпесі қарақазандай болып, басы 

ауған жаққа кетті. Дәнехан да солардың 

қатарына ілікті. Сол бір түннен хабардар, 

жалғыз куә ол да к$зден ғайып болды. 

Бірнеше рет қоңырау шалып, сондай 

жер лерге шақырған оған мүлдем салқын 

жауап беріп, ыңғай танытпаған соң, 

 хабар ласпайтын болды. 3рине, Бижамал 

к$шеде жүрген, қара жаяу қыздардың 

бірі емес, жоғары білімді, ұстамды, жан-

жақты, қолынан бәрі келетін ақылды жан 

әрі бір үйдің ақылдасып отыратын үлкені. 

Сондықтан аяғы ауыр бола салысымен, 

таудың баурайындағы түнді бірге $ткізген 

әнші «ағасы» жайлы деректердің бәрін 

білді. 

Балалы-шағалы адам екен. 3п-әдемі 

даусы болса да, шыққан биігі шамалы, 

қарапайым $мір кешіп жатқан, к$п $нер-

паздың бірі... Аздап ащы суға әуестігі 

болмаса, жаман қылықтары жоқ, адамға 

берері де, алары да жоқ, қатардағы мо-

мын жанның бірі екен. Бижамал қашан-

ғы тығылады, айы-күні жақындағанда, 

сіңлісі мен ше шесін алдырып, жағдайын 

бір-ақ білдірді.

әпкесінікінде тұрып, оқуын бітірткізді. 

Осы жылдар ішінде Бижамал мен баласы 

бір тілім нанның да, әр теңгенің де қадірін 

жақсы түсінді.

С$йтіп, қиналып жүріп, оқуын бітірген 

баласы жұмысқа орналаса алмады. 3р 

жерге к$мекші, үйренуші (стажер) бо-

лып бас сұққанымен, еш мекеме алып 

қалып, орналастыра қоймады. Бала-

сы да тұйықталып, тауы шағылғандай 

жүдеп кетті. Осы кезде Бижамал $зінің 

қатты шаршағанын сезді. Жолы бол-

май жүргендерін «к$птен бері осы үйге 

ж$ні түзу адам бас сұғып, дастарқаннан 

дәм татып, бата бермегеннен» деп түйді. 

Емен-жарқын отырып, біреуге бір шыны 

шай бере алмағанына $кінді. К$птен бері 

араласпай кеткен бұрынғы таныстарымен, 

туыстарымен, достарымен, курстастары-

мен хабарласа бастады. Бірақ к$зден кет-

кен соң, к$ңілден де кетіп, қарым-қаты-

настарының бұрынғыдай риясыз, ақеділ 

болмайтынына тағы да к$зі жете түсті.

Осы кезде жалғызының бойынан бай-

қаған қылықтары да жүйкесіне тиіп, 

шаршатып бара жатыр еді. «Біреуге бір 

шыны шай берейік» десе: «Зачем это надо, 

мама?» деп, барқ ете қалып, дастарханға 

қойған әр дәмге $зінің аузындағы соңғы 

нәпақасын жырып алып, беріп жатқандай 

қарайтынына күйініп: «Баламды тиын-

тебен есептеп жүріп, дұрыс $сірмедім бе? 

Бұның пейілі неден сонша тар болды? 

Атам: «А, Құдай, $зімді алсаң, ал пейілімді 

алма!» деп  отырушы еді. Сол кезде онша 

мән бермеуші ем. Осы екен ғой?!» деген 

берекесін алған сумаңдаған, жаман ой-

лардан жүрегі суылдап, жарық күні қараң 

қалғандай, тығырыққа тірелгендей күй 

кешетін болды. Lзінің тең құрбысын іздеп, 

– «Құдайы тамақ!». Взбили голову 

черти чем? Выходит мертвых кормим? 

Зачем это надо апашке и аташке? Бәрін 

шақырып... так всех даром кормить?! Что 

это!? «Тоқты» это же қой... знаете сколько 

стоит!? Лучше, давайте копить на машину. 

Мои друзья уже екінші тачка ауысты-

рып жатыр. Конечно, у них есть отец... 

мен болсам, жүрісім мынау, – деп, түсі 

суып, к$зі адыраңдап, әдемі қыр мұрны 

қусырылып кетті.

Баласының осы с$здерін естіген соң, 

Бижамалдың мазасы кетті. «Ойпырым-

ай, «$зім үшін», «жалғыз қалмауым 

үшін» дегендей пенделікпен бұл бала-

ны туып едім... Жалғыздықтың ауылы 

алыстап, т$рт құбылам түгел адамдай 

мәз болып жүргенімде, қу құлқынның 

қамын ойлайтын, к$кірегі к$р мал 

$сірдім бе? «Оқыттым, тоқыттым, дені 

сау, тамағы тоқ, менің балам ешкімнен 

кем емес!» дегенім – бекершілік бол-

ды ма? Шыңғыс Айтматов жазған 

мәңгүрттің тағы бір түрін тәрбиелеп 

$сірген жоқпын ба? «Еркек бала» деп, 

ата-бабам қасиеттейтін бір ұлды ол-

жадан тауып алып, ойыншығымдай 

ермек қылып $сіргеніме мәз болып 

жүргенімде, артымда дұрыс адам қалып 

бара жатыр ма? 3ке к$рмеген байғұс 

кейін үй болғанда, еркектік $з орнын 

біле ме?.. Отбасылық құндылықтарды 

бағалай ма? Жоқ, әлде қатынбасша бо-

лып, ш$міштің сабына қарауыл қойып, 

қадірсіз боп $те ме?! Ойпырым-ай, 

бұл қалай болды?» деген ойлар жа-

нын жегідей жей бастады...Ары ойла-

нып, бері ойланып, «құдайы тамақты» 

баласының к$кірек к$зін ашу үшін әдейі 

бермекші болды. Оның әр жалақыдан 
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ОЮДЫҢ АТА-ТЕГІ – 
ҚОШҚАРМҮЙІЗ

Халқымыздың күнделікті тұрмысында кезігіп отыратын ою-өрнек 
үлгілерінің ішіндегі ең негізгісі – «қошқармүйіз» өрнегі. Біз ою-өрнек қорымызды ақтарар болсақ, 

«қошқармүйіз» өрнегінің араласпайтын жері болмайды. Сондықтан мұндай өрнек үлгісі, жалпы ою-өрнектеріміздің пай-
да болу төркінінен сөз қозғауымызға жетелейді.

Қазақстанның Алтай тауындағы «парырық» қорғанынан табылған «алаша, кілем, ат әбзелдерінің бетіне түсірілген өрнектегі қошқармүйіз 
өрнектерінің 5-6-ғасырлар мөлшеріндегі көмілген бұйымдар екенін» дәлелдесе («Қазақ өнерінің эстетикасы» Алматы баспасы), халқымыздың бағзы 

заманнан Қошқар ата атында жер, су аттары болғаны белгілі. Сөйтіп, бұл тұрмыстағы өнер түрлеріне қошқардың өз тұлғасын түсірсе, уақыт өте келе мүйізіне 
ұқсаған ою-таңбаларды қалыптастырды. Сонау Сақтар мәдениеті тұсында ғана емес, Ассирия, Вавилон, ежелгі Грецияның скульптурасында, римдіктердің 

әсемөнерлік өнерінде, тіпті орта ғасырдың бейнелеу өнерінің арасында қошқармүйіз ою-өрнектері кезігіп жүргенін байқаймыз да, «қошқармүйіз» өрнегінің бұлайша 
кең көлемді таралуы қазақ халқының мәдениетінің орын теуіп, өркен жайып кеткенінен дерек беріп қуантады.

ЖҮЗДЕСУ

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

УАҚЫТ 
керуеніндегі ойлар

Ақпараттық 
сауаттылық қажет

Шынын айтқанда, сонау пәлеулият 

заманынан бүгінге жеткен осы «қош-

қармүйіз» $рнегіміз «т$белмүйіз», «сыңар-

мүйіз», «тұлғамүйіз», «қосмүйіз» түр ле-

рімен $згеріп, бүгінге дейін сақталып 

келуі халықтың $нер мәдениеті тарихынан 

дерек бергендей болады.

Ендеше, «қошқармүйіз» $рнегінің 

тарихының байырғылығы мен таралу 

к$лемінің кеңдігіне қарағанда әрқандай 

заттың даму басқышы болатындығындай 

«қошқармүйізде» тікелей қошқардың 

мүйізіне ұқсап $мірге келместен, ата-

бабаларымыз әуелде қолға үйретілме-

ген жабайы арқар, бұғы, б$кендердің 

мүйізін, $те ертеде $мір сүріп, кейін 

тұқымы жойылып кеткен бизон, ма-

монт секілді жыртқыш аңдардың ақси-

ған ұзын да имек тістерінен алынған 

үлгі болуы да мүмкін. Бұлай деуіміздегі 

себеп, алғашқы адамдар қолындағы 

$ндіріс құралдары болған пышақ, балта, 

садақ, ілгек сияқты қару, $ндіріс құрал, 

тіпті ас ішетін ыдыстарына дейін имек, 

доға тәрізді етіп қолдануы, сол кездегі 

адамдардың $з т$ңірегіндегі жыртқыш 

хайуандардың қаруы болған мүйіз, тістері 

«Храм у подножия гор» кітабы 

 жайында с$з қозғасақ, мұнда автордың 

әр жылдары басылым беттерінде жарық 

к$рген эсселері топтастырылған. 3л-

Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 85 жыл-

дығына арналған туынды жылы оқылады, 

қасаңдылықтан ада, кейіпкерлері адами 

тұрғыдан суреттеліп, $негелі қырлары 

кеңінен баяндалады. Бір ерекшелігі, 

$мірбаяндық суреттеулермен қатар 

қаламгердің ой-толғаныстары, пайым-

даулары қатар $ріліп отырады. Ермұқан 

Бекмаханов, Т$леген Тәжібаев, Lмірбек 

Жолдасбеков, 3нуар 3лімжанов, Тауман 

Амандосов, Жұмабек Кенжалин, Олжас 

Сүлейменов, Ғалымқайыр Мұтанов, 

Аяған Сандыбай, Нұрт$ре Жүсіп және 

т.б. тұлғалар жайында сыр шертіледі. 

Сонымен қатар автордың $мір туралы 

философиялық к$зқарастары, журналис-

тика мамандығына қатысты келесідей 

тұжырымдары ұсынылған: «Біздің 

журналистердің шетелдік әріптестер-

ден үйренетіні жоқ емес, бар. Қазақ қа-

ламгерлері әлемдік ақпарат кеңістігіне 

енді-енді шығып, аяғынан тұрып келеді. 

Қазақстан журналистерінің басқаларға 

да үйретері бар. Оған біздің бай тари-

хымыз, к$не мәдени мұраларымыз, 

бүгінгі жетістіктеріміз тиек болатыны 

с$зсіз», «Шындықты жазамын десең, 

жолға шық. Ол пойызда, автобуста, жол 

үстінде, алыстағы қойшының қараша 

үйінде, дала қосында, қонақ болған 

бейтаныс жанның дастарқанының ба-

сында кездесуі мүмкін. Тек к$ре білсең 

болғаны»... міне, осы тақылеттес ой-

лар журналист кәсібін игерем дейтін 

жастарға бағдаршам, үлгі іспетті. 

Автордың «Душа моя – перо» кіта  -

бында ғалымның 2018 жылы «Новое 

поколение» газетінде жарық к$рген 

мақалалары жинақталған. Бұл мақалалар 

қоғамдық $мірдің құбы лыстарын 

арқау еткен. Еліміздің қазіргі кезеңі, 

әлеуметтік $згерістер мен әртүрлі 

қарама-қайшылықтар,  тарих пен 

мәдени үдерістердің байланыстары 

мен бір-біріне әсері, елге еңбек еткен 

тұлғалардың болмысы, қаламгердің 

к$ңілге түйген, зердесінен $ткізген кең 

құлашты ойлары соншалықты қы  зықты 

оқылады. Жазылу формасы оқыр манын 

жалықтырмайды, қайта жаңа бір белес-

терге, кезеңдерге жетелеп отырады. Қос 

кітапты да отандық журна листиканың 

әрі қарай дамуына оң ықпал ететін 

қомақты дүниелер деп айтуға болады. 

Себебі онда бүгінгі заман мен қоғам 

жайындағы толғаныс-тебі реністер жур-

налист мамандығының тұрғысынан жа-

зылып, кәсіп иелерінің мұң-арманымен, 

қиял к$гімен астасып жатыр. 

Cағымбай Қозыбаев – журналис-

тика білімінің бел ортасында жүрген 

қай раткер азамат. Мамандыққа адал 

қызмет етіп, университет қабырғасында 

шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, 

тұлғалық қасиеттерін қалыптастырып 

келеді. К$зіқарақты жұртшылық Сағым-

бай ағаны Қазақстанның журналистік 

білімі мен ғылымының негізін салушы 

деп таниды. Бұл – заңдылық. Lйткені 

ол осы уақытқа дейін 50-ден астам кітап, 

соның ішінде энциклопедиялар мен 

Алматы облысы  Ақсу ауданы 
әкімдігінің үлкен мәжіліс залында 
облыстық ақпараттық-түсіндіру 
тобының іс-шаралар жоспарына 
сәйкес аудан әкімдігінің жанындағы 
терроризмге қарсы комиссиясының 
жұмысы аясында «Зайырлы мемлекет 
және дін» тақырыбында семинар �тті. 

Шараға Дін мәселелерін зерт-

теу ор талығының дінтанушылары 

 Ғалым жан   Оңдасынұлы, Эльмира 

Медеубекова,  Сарқан ауданы бойын-

ша ҰҚК қызметкері Нүсіпхан Алмас, 

аудандық полиция б$лімінің қызметкері 

 Бимуратов Айдын, Сарқан ауданының 

инспекторы Хуан Түсіпхан, Ақсақалдар 

мен олардың қарсыласына айбар шегіп, 

желке жүндерін күржитіп, белдерін 

к$теріп, іштерін тартып, доғаша иіліп ай-

бар шегетін ерекшеліктерінен үлгі алып, 

мүйіз $рнектердің түп-т$ркінін $мірге 

келтірді деп айта аламыз.

Ендеше, тегі тым арыдағы «қош-

қармүйіз» $рнегінің барлық ою-$рнек 

үлгіле рінің негізі болып қалмастан, 

ұлтымыздың тұрмыс-тіршілігіндегі жалпы 

наным-сеніміне байланған мазмұндық 

тереңдігі тіпті де басымырақ екенін еске-

руге тиіспіз.

ОЮ-CРНЕКТЕРДІҢ 
АРМАН-АҢСАРЫ

Қазақ ұлтының ою-$рнектерінің 

әрқай сысында сол ұлттың мінездемесін, 

к$ңіл күйін, тарихы мен этнография-

сын дәлелдейтін сырлар жатқанын әрбір 

адам біле бермейді. Мұндағы негізгі сыр 

$рнектердің $мірге келу барысындағы 

аңыздар мен хикаялардың ұлттың тари-

хымен қатыстылығы негіз болса, одан 

қалса осы $рнектердің әр кезеңде (дәуірде) 

$мірге келуі.

Ұлғаюы, дамуы, жаңғыруы сын-

ды дәуірін әр $рнек-үлгілері $здері-ақ 

әшкерелеп тұрады. Мысалы, ең әуелгі 

үлгілер «жыныс жүйелеріне қатысты» 

$рнектер, «аналық», «аталық» дәуірге 

қатысты болса, аң-құспен алысып, бақ-

ташылық тіршілік немесе «наурыз ту-

ралы сызбалар» қауымдық дәуірлердің 

айғағы. Ал «қанатты адам», «қанатты 

пырақ» бейнелері қиялдық танымнан 

туындаған ең жоғары эстетикалық бей-

немен бейнеленген үлгілерге айналып, 

к$к аспандағы тәңірмен тілдесіп, ондағы 

тәңір берер барлық бақыт-байлыққа қол 

жеткізуді армандаудан туындаған $рнектер 

екенін аңғарамыз. Мұндай $рнектерді 

$рнектердің даму сатысына жатқызамыз.

Lрнектердің бұлайша дамуы, әрине 

адамдар санасы мен дәуірге  байланы сты 

болады. Алғаш осы дамыған $рнек 

 «қа на тты адам» ( ), «қанатты пырақтар» 

( ) болса, бұдан да даму қанатты 

тұлға ларды шегеріп, тек «құсқанаты» (

),  «бүркіт қанат» ( ), «қарлығаш 

қанат» ( ), «самұрық құйрық» ( ) 

сияқты $рнектердің сана мен сызбасы 

тоғыстырғанын байқаймыз.

Қазақ $рнектерінің ішінде бұдан бас-

қа да «үш жапырақ» ( ), «т$рт т$ңірек»  

( ), «қос алқа» ( ), «бес бас» ( ), «тоғыз 

сала» ( ) сияқ ты $рнектер кезігеді. 

Осындағы «қос алқа» махаббаттың сим-

волы болып, қо сылу-бірігуді дәріптесе, 

«үш жапырақ» $рнегі $ркениетті, к$беюді 

дәріптейді. Ал «т$рт т$ңірек» $рнегі бай-

лық, ырыс-береке мен дамуға талпын-

дыратын маңызға ие. «Бес бас» $рнегі 

«отау к$бейіп, жан мен мал басының 

артуын армандау» делінсе, «тоғыз сала» 

$рнегі жетіскен, кемеліне келіп, лықсыған 

қара шаңырақтың ырысы мен тілегін 

кейінгілерге бағыштау сынды жақсы 

тілектерді дәлелдейді. Міне, бұлардан 

$рнектердің адамдарды арман-тілек, 

мұрат-мақсатқа талпындыратын рухани 

қаруға айналып отырғанын байқаймыз.

Десе де, жоғарыдағы үлгілердің ішінде 

ескерте кетер бірнеше түрлі үлгілер бар. 

Мысалы, «шаршы ою» деп оюлардың 

геометриялық қиыста бейнеленуіне 

қаратса, «қос алқа» деп геометриялық 

үлгіге  құрылған $рнектердің т$рт 

бұрыш не д$ңгелектердің ішіне алы-

нып, олардың бір-бірімен қосақтасып, 

бейне алқаланып келгенін айтады, ал 

адам тұлғасын салатын $рнектер, бұлар 

негізінен аруақтарға, әйгілі адамдарға 

арналған ежелгі сақ, түріктер кезіндегі 

қабір басына мүсін тұрғызудан қалған 

жалғаспалы ою-$рнектердің $згеріске 

ұшырап бізге жетуі, қорытып айтқанда, 

ою-$рнектердің тұрмыс барысында 

мазмұны байып, композициясы түрленіп, 

тұрмыс-тіршіліктеріне, заман ағымына, 

қара халықтың ой-пікіріне, наным-

сенім, арман-тілектерін осы ою-$рнектер 

айқындап отыратындығын мойындауы-

мыз керек.

Бұдан басқа халқымыздың ою-$рнек-

тері ішінде наным-сенімге қатысты болған 

«Қошқармүйіз» яғни «мүйіз» үлгілерінің әуелгі нұсқаларының топталуы

1. «Құсқанаты», «тұлға» �рнегі.
2. «Құсқанатының» «жиек» �рнегі арқылы бейнеленуі.

1. «Жебе ұшы», «жүрекше» �рнектерінің «т�рт т�ңірек» үлгілері арқылы «мүйіз» 
�рнектерімен араласуы. 

2. «Үшкүл гүлдер» мен «к�белек» �рнектері. 
3. «4сімдік» бейнесі мен «т�рт т�ңірек» �рнектері.

4. «Құсқанаты» �рнектері арқылы ер-әйел тұлғалары бейнелерін жарату.
5. «Құсқанаты» және «тұлға �рнегі».

6. Зеңгір аспанға самғаған қыран бейнесі.

3. «Құсқанаты» үлгінің түскиізге түсірілуі.
4. «Бұрамша» үлгісінің «құсқанаты» үлгісіне 

қосылуы.
5. «Бүркіт қанаты» үлгісінің ежелгі 

бұйымға түсірілуі.

6. «Құсқанаты» 
үлгісінің к�ктем 

шуағына б�ленуі.
7. «Тұлға» оюларының 
«Қошқармүйізі» және 

«үшкіл» үлгілерімен 
араласуы.

8. «Құсқанаты» 
үлгісінің «қауашақ» 

үлгілері мен араласуы.
9. «Жебе ұшы», 

«жілік», «ілмек» 
үлгілерінің «күн» 

үлгілерінің бейнесіне 
енуі.

7. «Бүркіт қанаты» �рнегінің әуелгі нұсқасы.
8. «Қосбұрамша» (бұрымша) «құсқанаты», «тұлға» ою-�рнектері.

9. Құстардың к�ктем шуағына енуі .
10. Батыр (ерлік) тұлғалары. Байлық хабаршысы – үкі пішімін бейнелеу.

$рнектер молынан кезігеді. Мысалы, «үш 

жапырақ», «т$рт т$ңірек», «қос алқа», «бес 

бас», «самұрық құйрық», т. б. қыруар ою-

$рнектердің қалыптасуы жайлы аңыздары 

ел  ішінде кеңінен тараған.

анықтамалықтарды $мірге әкелген. Ол 

еңбектер елімізде ғана емес, к$ршілес 

Ресей елінде бірнеше мәрте басыл-

ды. Қазақстан журналистикасының 

кешегіден бүгінге дейінгі жылнамасы, 

шежіресі тарихы қызықтырған жан болса 

ұлағатты ұстаздың «Отечественная жур-

налистика и публицистика», «Четвертый 

фронт», «Лики времени», «Гордое имя 

– журналист», «Свет звезды» және т.б. 

туындыларынан к$п мағлұмат алып, 

бағалы қазынаға кенеледі. Сағымбай 

Қозыбаевтың қай туындысын алсақ та, 

онда қазаққа тән ұлттық болмыс пен 

бояу, кеңдік пен дархандық, қазақы 

дүниетаным, адамға жақсылық жасасам 

деген ізгі ниет, шынайы тілектестік, 

елі мен жеріне деген сүйіспеншілік 

және тағы басқа тамаша қасиеттер мен-

мұндалап тұрады. Осы тұрғыдан алған-

да ғалымның шығармаларын отан -

дық журналистиканың барометрі деп 

бағалауға да болады. Яғни жеткен же тіс-

тігіміз қандай, кемшілігіміз неде, ортақ 

мәселелер, бәрі-бәрі жан-жақты сара-

ланып, баға беріліп отырады.  Мұ ның 

барлығы автордың ұзақ жылғы мол 

тәжірибесінен бастау алатыны с$зсіз. 

Сағымбай Қабашұлы 1970 жылы 

Ленин град мемлекеттік университетін 

тамам даған соң КСРО-ның Мемле-

кеттік телерадио саласында жұмыс 

істеді, 1974 жылдан бастап әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық универси те-

тінде 30 жыл кафедра басқарды, жур-

налистика факультетінің деканы бол-

ды. Баспа мен электронды БАҚ ка-

фе  драсының құрметті меңгерушісі. 

Университеттің «Lнегелі $мір» серия-

сымен ол кісі жайында арнайы кітап 

жарық к$рді. Үстіміздегі жылдың шілде 

айының бел ортасында профессор, 

тарих ғылымының докторы, т$рт ака-

демияның мүшесі, бірнеше жоғары оқу 

орындарының құрметті профессоры 

Сағымбай Қозыбаев мерейлі 75 жасқа 

толғалы отыр. Бұл ғалым $міріндегі 

айтулы шақ, маңызды белес. Ол әлі де 

тынымсыз ізденіс үстінде, қайнаған 

$мір тіршілігінің ортасында. Атқарған 

еңбегі сүбелі дүниелерге арқау болып, 

мың сан оқырмандарын қуантып келеді. 

Бір с$збен айтқанда, уақыт керуеніндегі 

ойлар мен толғаныстар жас ұрпақтың 

рухани қазынасына айналады. 

кеңесінің т$рағасы Аманбай Айтбайұлы 

қатысып, діни экстремизм мен тер-

роризмге қарсы іс-қимылдың $зекті 

мәселелері $зара талқыланды. Сонымен 

қатар семинар барысында «Экстремизм 

мен терроризмге жол жоқ» тақыры-

бында сурет к$рмесі ұйымдастыры  лып, 

ақпараттық парақшалар таратылды. 

Шараға аудан к$леміндегі жұмыссыз 

жастар, студенттер, ауыл тұрғын  дары, 

тер роризм тұрғысынан осал объек ті 

басшылары, мемлекеттік мекеме қыз-

меткерлері, барлығы 100-ге жуық адам 

қамтылды.

А.ОМАРАҚЫН
Алматы облысы

 Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ, 
«Ана тілі»

Жуырда белгілі ғалым, ұлағатты ұстаз, 
Қазақстан Журналистикасы академиясының 
президенті, профессор Сағымбай Қозыбаевтың 
«Храм у подножия гор» және «Душа моя – 
перо» атты қос кітабы жарық көрді. Бүкіл 
саналы ғұмырын еліміздің журналистика 
саласын дамытуға, оның білім мен ғылым 
негіздерін қалыптастыруға арнап келе жатқан 
автордың әрбір туындысы қалың оқырман 
қауым мен әріптестері тарапынан жоғары 
бағаланып келе жатқаны сөзсіз. Сағымбай 
Қозыбаевтың  бастамасымен «Отандық жур-
налистика және публицистика» сериясының 
жүзеге асырылғаны да бұқаралық сипатқа ие 
кәсіп иелерінің өмірі мен шығармашылығын, 
теле-радио мен газет-журналдар қызметін 
жан-жақты насихаттауға себепші болды. Бұл 
жақсы үрдіс әлі де жалғасуда. 
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3р желінің асты толған к$к қоян, 

Жаз болғанда к$к қоянды жеп қоям. 

(Қияр) 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

Nзірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Кешегі т$белес тегі,

К$зіне к$п елестеді.

К$зіне кейде ш$п елестеді

Lзін іздеген топ елестеді. 

Англияда бір себептермен ерекше к�рме 
ұйымдастырыла қалған. К�рмеде к�гілдір, 
қоңыр қошқыл, сары, жасыл, сұр, ақ, 
біркелкі бояулы және алабажақ жұмырт-
қа лардың түр-түрі қойылған. Осы 919 
 жұ  мыртқа 76 түрлі құс ұясынан алыныпты. 
Бар лығы да к�кектердің жұмыртқасы екен.

Ғалымдар санай келе к$кектердің 

$з жұмыртқасын 150 түрлі құстардың 

ұясына салатындығын анықтаған. Олар 

шымшықтардың, суықторғайлардың, 

қамыс торғайдың, шыбын аулағыш торғайдың, жылқышының, 

жалпы құс атаулының бірсыпырасының ұясына $зінің 

жұмыртқаларын тастап кетеді. Бұл кішкене құстар к$кектің 

үлкен балапанын бағып, асырайды да, $з балапандарынан 

айырылады. 

Сонда бұл құстардың к$кектің жұмыртқасын $з ұясынан 

лақтырып тастамау себебі не? Оның себебі – к$птеген құстар 

$з жұмыртқасын жақсы тани алмауынан. Мәселен, бүркіт, 

тауық, үйректер жұмыртқа пішіндес кез келген заттарды баса 

беретіндігі дәлелденген. Ал аққулар, тіпті жұмыртқа орнына 

салынған бос құмырадан балапан шығармақшы болған. 

Гумбольдт пен басқа да жиһанкездер 
�здерінің Амазонкаға жасаған саяхатта-
рында тыныштығын бұзатын ғажайып бір 
белгісіз дыбыстардың болып тұратынын 
айтқан еді. 

1908 жылы ботаник Р.Спарк мұның 

себебін тапты. Зеңбірек дүмпуіне ұқсас үн 

шығаратын ағаш жемісі екен. Сондықтан 

да халық оны «зеңбірек дүмпуі» деп 

атап кетіпті. Бұл ағаш Гайянада $седі. 

 Сонымен бірге оны тропиктік елдерде 

егіп те $сіреді. Оның бүрлі қызғылт гүлдерінің диаметрі 15 

сантиметрге, тұтас гүл тұғырының ұзындығы 180 сантиметрге 

дейін жетеді. Міне, осындай $рнекті гүл тізбектерін жамылған 

ағаш ерекше әсем-ақ. Ал жемісі пісіп жетілген кезіндегі к$рінісі 

мұнан да тамаша. Бұл мезгілде ағаштың жоғары жағынан 

үлкендігі адамның басындай, шар тәрізді қызыл, қоңыр 

түсті түйіндер $ніп шығып, ұзын сабақтарымен т$мен қарай 

 салбырап тұрады. Олардың пісуі 8-9 айға созылады. Желдің 

әсерінен салбырап тұрған қалың сабақтардағы «бастар» $зара 

бір-бірімен қатты соғысып, бұтақтары шайқалады. Мұның $зі, 

шынында да, зеңбірек дүмпуін еске салады. 

Nр жылды белгілі бір аң-құстың атымен атап жыл қайыру 
Шығыс елдерінде, оның ішінде қазақ жерінде де ежелден бар. 

Жапония, Қытай секілді елдерде адамның туған жылына 

орай мінез-құлық, жаратылысы туралы мәлімет-болжамдарды 

қай жерден болсын оқып алуға болады. Мұнымен бірге әрбір 

жылда туғандардың сипаттамасына қоса, $зге кісілер үш топқа 

б$лініп, бұлардың қайсысы достыққа не $мірлік серік етуге 

ең қолайлы болатыны, бұл тұрғыда азды-к$пті үйлесетіні 

сараланып беріледі. 3рине, бұған сену-сенбеу – әркімнің $з 

ықтияры. 

– Nңгімемізді Білім беру және гумани-
тарлық ғылымдар факультетінің тарихы-
нан бастасақ. Қай жылы, қандай мақсатта 
ашылған? Осыған дейін қанша түлек тамам-
дады?

– Біздің факультет 2018 жылы ашылған. 

Оған дейін Тілдер Орталығы болды. Ол 

КИМЭП университеті ашылған күннен бері 

жұмыс істеп келеді. Осы орталық факуль-

тет болып қайта құрылды, қызмет аясын 

кеңітті десек те болады. Ашылу мақсаты 

– Қазақстанның білім кеңістігін жаңа 

кадр лармен толықтыру. Білім саласындағы 

бәсекеге қабілетті, жаңа технологияны 

жетік меңгерген, шетелге шықпай-ақ $з 

елімізде оқып, батыстық біліммен қарулан-

ған жас мамандарды даярлау.

– Бүгінде нарықта білім беретін меке-
мелер к�п. Сіз басқарып отырған факультет 
несімен �згеше? Жаңалығы, артықшылығы 
неде?

– Біздің факультеттің ағылшынша ата-

уы – College of Humanities and Education. 

Соған қарап, адамдар оны колледж деп 

ойлап қалады. Бұл жерде бір мәселені 

түсіндіріп кеткенді ж$н к$ріп отырмын. 

Колледждің мәртебесі кәсіптік білім беретін 

колледж дерден жоғары. Батыстық білім 

беру жүйесінде колледждер – факультет 

немесе институт дегенді білдіреді. Демек, 

бұл колледж – КИМЭП университетінің 

бір факультеті. Түлектеріміз университеттің 

бакалавр дипломын алып шығады.

Артықшылығы мен $зіндік ерекшелігіне 

келетін болсақ, оқу тілі – ағылшынша. Біз 

білімгерлерге жаңаша мазмұндағы заманауи,  

элиталық білім беруге тырысамыз. Оқыту 

барысында батыстық озық оқулықтар мен 

соңғы оқу құралдарын, жаңаша техноло-

гияны, әдістерді қолданамыз. Мысалы, 

грамматика тақырыбын $ткенде «с$йлемде 

бастауыш, баяндауыш және толықтауыш 

бар» деп с$йлем мүшелерімен шектелмей, 

1205-1206 жылдар болатын. Бір түрік 
білгірі жұртты таңғалдырған механикалық 
машиналар жасайды. 

Lздігінен дауыс шығаратын та уыс 

құстары, автоматты сағаттар, робот піл-

дер – осылардың қатарына жататын. 

Бұлар $зінен VI-VIII ғасырдан кейін ашы-

латын кейбір механикалық құралдардың 

бастаушысы болды. 

Осы үлкен жетістіктердің иесі 32 

жыл Артукоғулдары сарайында инженер 

 болып жұмыс істеген 3бул из Жәзари болатын. 

Бір күні Жәзари $зінің туындыларының бірін билеушіге 

береді. Ол сол кезге дейін еш жасалмаған робот болатын.  Робот 

автоматты түрде қозғалады, $здігінен әрекеттер жасайтын. 

Билеуші мұны к$рген кезде таңырқап: 

– Дүниеде теңдессіз нәрсе жасадың, бұл еңбегің босқа 

кетпейді. Барлық жасағандарың туралы кітап жаз, – дейді. 

Осыған орай Жәзари қазірге дейін к$шірмесі Топкапы са-

райында тұрған «Китабул хиелді» жазады. Кітапта қауыздар мен 

фонтандардың құрылысы, құдықтан су шығаратын құралдар, 

музыка аспаптары сияқты нәрселер кең түрде қамтылған. 

Құстар көкек жұмыртқасын неге басады?

Зеңбірек дүмпуіне ұқсас

Жыл санауы

Сіз білесіз бе?

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Құстар әлемі

Өсімдіктер әлемі

Әлемде талай қызық бар

Құпия кітап
ШАЛҚАР CАЯБАҒЫ

БІЛІМГЕ 
АКАДЕМИЯЛЫҚ 

ЕРКІНДІК ҚАЖЕТ

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

кәсіпорындар аллеяның к$рікті тұсына 

пішіні сүйсінерлік тас қойып, арнайы 

тақтаға еңбек ұжымының атауын жазыпты.

Ұлттық киім киген к$ркем келіншектер 

қазақы ғұрыппен шашу шашса, аудан 

$нерпаздары әсем әндерді құйқылжыта 

шырқады. Облыс әкімінің орынбаса-

ры Аманғали Бердалин $зінің с$зінде 

мерекелі жылда қалалықтарға елден 

бұрын айрықша тарту ұсынған Шалқар 

жұртшылығына облыс әкімі Оңдасын 

Оразалиннің атынан алғыс айтты. Ақт$бе 

қаласының әкімі қызметіне таяу күндерде 

тағайындалған Мавр Абдуллин мұндай 

шара ынтымақ пен бірлікті нығайтудың 

жарқын мысалы екенін жеткізді. 3рине, 

аудан басшысы Бауыржан Қаниевтің 

$з командасындағы азаматтармен бірге 

шалқып-тасып тұруы да заңды. 

Салтанатты шара барысында игі істің 

басы-қасында жүрген еңбек ардагерлері 

Аманғали Т$лебаев, Аманкелді Қалыбаев, 

Ғанибет Т$легенов, Қазыбек Муапихов, 

аудан әкімі аппа ратының инспекторы 

Дайрабай Lтешовтерге «Ақт$бе қаласына 

150 жыл» мерекелік т$сбелгісінің тапсы-

рылуы тіптен жарасып кетті.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның құрметті 

журналисі

тілдің ерекшеліктеріне, мимен, ойлану 

процесімен байланысына, неге с$йлем 

дәл солай құрылатынына да назар аудара-

мыз. Оқытушыларымыз тек дәріс оқумен 

шектеліп қалмай, теорияны тәжірибе 

жүзінде сынап, бекітеді. Білімгерлеріміз 

түрлі жобалар жасап, командамен жұмыс 

істеуге колледж қабырғасынан бейімделеді. 

Мысалы, Тіл білімінің негіздері курсының 

соңында студенттер «Тақтар ойыны» 

фильміндегі Дотрак тілі сынды жасанды 

тіл жасап шығуы керек. 3дебиет пән-

дерінде тек шетелдік шоқтығы биік әдебиет 

және мәдениет туындыларының шежі-

ресімен ғана танысып қоймай, оның жазы-

луының саяси, әлеуметтік, мәдени мәнін 

де қарастырады. Одан б$лек, риторика, 

креативті жазу, сценарий жазу шеберлігі 

сынды элективті курстар бар. 

К$пшілік гуманитарлық сала маман-

дарын нақты ғылыммен айналыспайтын, 

қиялға берілген адамдар деп ойлайды. Ал 

шынында, дәл осы сала мамандары тіл, 

ойлау, коммуникация, білім үдерісі, адами 

қарым-қатынас, мәдениет тарихы сынды 

күрделі тақырыптарды сараптап-талдай 

алады. Себебі лингвистика – жүйелі және 

аналитикалық ойлауды қажет ететін нақты 

ғылым.

Қорыта айтқанда, бізді бітірген түлек 

лингвист, әдебиеттанушы, тарихшы, 

 редактор, аудармашы, әдіскер болып 

шығады. Аудармадан басқа к$птеген салада 

жұмыс істей алады. Бұл – жалпыға бірдей 

білім беру талаптарына сай.

– Білім алушыларға қандай жағдай 
жасалған? 

– Жалпы КИМЭП университетінде 

студенттерге қажетті барлық жағдай 

бар. Университет солтүстік америкалық 

кредиттік жүйемен оқытады. Студенттер 

сабақ кестесін $з ыңғайларына қарай 

жасап алады. Элективті пәндерді $здері 

таңдайды. Тіпті оқытушыны таңдау да – $з 

құқығы. 3р семестр басында бір апта бойы 

таңдаған пәніне, қалаған оқытушының 

сабағына қатысып к$реді. Егер оның әдіс-

тәсілдері, беріп жатқан дәрісі ұнамаса, 

басқа пәнді, басқа ұстазды таңдай алады. 

3рине, оқытушы жайлы пікірді $з арала-

рында, түрлі форумдарда ашық талқылау, 

пікір білдіру де к$мекші р$л атқарады. 

Сосын грант пен жеңілдіктер жүйесі 

$те икемді. Оқу барысында үздік нәтиже 

к$рсетіп, білімділігін дәлелдей алған 

студенттің университеттің қаржылық 

қолдау комитетінің грантын иеленіп, тегін 

оқуға немесе жеңілдік алуына мүмкіндігі 

бар. Сонымен қатар бір үйден екі бала 

оқитын болса, оларға да жеңілдіктер 

қарастырылған. Сондай-ақ студент басқа 

факультеттен қосымша мамандық (minor) 

ала алады немесе біздің факультетте оқып 

жүріп, екі мамандық алып шығуына да 

(double major) болады. Академиялық 

ұтқырлық бағдарламасымен шетелдік оқу 

орындарында білім алу да қарастырылған. 

Қазір шетелдік студенттер к$п. КИМЭП 

университетінің тағы бір ерекшелігі – басқа 

жоғары оқу орындарында оқу процесі 

екі семестрден тұрса, бізде т$рт семес-

трге құрылған. Сонда т$рт жылдық бака-

лавриатты  3-3,5 жылда бітіріп кете алады. 

Жалпы біз шәкірттерді білім алушы тұлға 

деп тар шеңберде қарастырмаймыз. Олар 

студенттер үкіметіне мүше болу арқылы 

оқу ақысы, к$лік тұрағы, асхана мәселесі 

сынды барлық әкімшілік шараларға пікір 

білдіріп, $згертуге, с$йтіп, оқу орнын ба-

рынша қолайлы әрі сапалы етуге атсалы-

сатын белсенді тұлға. Бұл ретте КИМЭП 

демокартия 100% сақталатын жоғары оқу 

орны деп сеніммен айта аламыз. Білімгер 

барлық арыз-шағымын президентке, вице-

президентке, деканға еш кедергісіз, ашық 

білдіре алады. 

Еліміздің батыс аймағындағы тоғыз жолдың торабында қоныс тепкен Ақтөбе қаласы 
соңғы жылдарда шапшаң қарқынмен дамып, қанатын кеңге жайды. Тұрғындарының саны 
жағынан Қарағандыдан кейін бесінші орынды иеленген құтты мекен биыл 150 жылдық 
мерекесін атап өтуде. Облыс әкімдігі осы дата қарсаңында арнайы жоспар жасап, өңірдегі 
он екі ауданға халық жиі шоғырланған аумақтарды бөліп беріп, заманауи талаптарға сай 
көркейту шараларын жүктеді.
Мысалы, Алға ауданы «Мәңгілік алау» ескерткішінен Тургенев көшесіне дейінгі аумақты 
қалпына келтіру жұмыстарын қолға алды. Мұғалжар ауданына Жеңіс даңғылындағы 
скверді жаңғырту шаралары міндеттелді. Хромтаулық бригадалар Әбілқайыр хан 
даңғылындағы сквер мен орталық саябақты қайта жарақтандырмақ.

Елімізде қазіргі заман талабына сай білім беретін оқу орындарының қатары күн санап артып 
келеді. Соның бірі – КИМЭП университеті Білім беру және гуманитарлық ғылымдар факультеті. 
Осы ретте факультет директоры, PhD докторы, профессор Жұлдыз Смағұловамен тілдесіп, оқу 
орнының стандарттары, білімгерлерге жасалған мүмкіндіктер туралы сұраған едік.

тұрғындары мен қонақтар игілігіне берді. 

Нақтылай айтсақ, 2600 шаршы метрге 

брусчатка т$селді, 10 мың 500 шаршы 

метр аумақта к$галдандыру және абат-

тандыру жұмыстары жүргізілді. Балаларға 

арналған ойын және воркаут алаңдары, 

субұрқақ, орындықтар мен күркелер, 

жарықтандыру жүйелері демалушы 

үлкен-кішінің к$ңілін к$терері с$зсіз. 

ЛЭД-экранда латын әрпімен «Шалқар 

аллеясы» деген жазу жазылған. 

Lткен аптаның сенбісінде жаңа 

нысанның ашылу салтанатына қатысқан 

ағайын шалқарлықтарға тамаша тартуы 

үшін ризашылығын білдірді. Мұғалжар 

тауларында қиыршық тас $ндіруші 

Облыс орталығынан ең шалғайда 

орналасқан Шалқар ауданының кәсіп-

керлері мен демеушілері 3лия Мол-

дағұлова даңғылы бойында жалпы 

к$лемі 13 мың шаршы метрлік аллеяны 

салуға $згелерден бұрын кірісті. Бұл – 

тұрғындар к$п жиналатын аудан, бір 

жағында «Тайқазан» мейрамханасы, 

қарсы бетте осызамандық үлгіде «Дина» 

гипермаркеті, айналасында жағалай 

салынған к$пқабатты тұрғын үйлер 

және әлеуметтік қызмет нысандары. 

Жобалық-сметалық құны 40 миллион 

теңгені құрайтын аллеяны «Темірхан 

Назаров» жеке кәсіпкерлігі небәрі бір 

айдан астам уақытта салып бітіріп, қала 

– Оқытушылары кімдер? Олардың сту-
дентпен қарым-қатынасындағы бірінші 
құндылық қандай? 

– Ұстаздардың 75%-ы шетелдік оқытушы 

профессорлар, қалғаны шетелде білім алып 

келген, ағылшын тілінде еркін с$йлейтін ма-

мандар. Олар Гарвард, Нью-Йорк, Гонконг,  

Блумингтон, Манчестер, Солтүстік Ка-

ролина университеттері, Лондондағы 

патша колледжі сынды әлемдегі ең озық 

оқу орындарында тәлім алған. «Болашақ» 

бағдарламасының түлектері де к$п. Бір 

с$збен айтқанда, $з ісінің нағыз кәсіби ма-

мандары. Мысалы, оқытушымыздың бірі 

– ақын әрі сценарист. Тағы бір профессоры-

мыз деректі фильм түсірумен айналысады. 

Қарап отырсақ, біздің факультет ұстаз-

дары он екі тілде с$йлейді екен. Сол себепті 

студент екінші тіл ретінде қазақша, орысша, 

ағылшыншадан б$лек,  испан, итальян, 

араб, грек, қытай, корей, неміс тілдерін 

таңдай алады. 

– Бүгінгі күні дипломды маманның 
жұмысқа орналасуы да күрделі. Кей жер-
лер тәжірибесі жоқ жас маманды жұмысқа 
алмайды. Осы ретте факультет түлектерін 
жұмыспен қамту мәселесі қаншалықты жолға 
қойылған?

– КИМЭП – түлектерінің жұмысқа 

орналасу к$рсеткіші бойынша еліміздегі 

алдыңғы қатарда тұрған оқу орындарының 

бірі. Біздің студенттердің 90%-ы оқу бітіре 

салып, жұмыспен қамтылады. Сонымен 

қатар олардың оқып жүріп-ақ тәжірибе 

 жинауына мүмкіндік жасалған.  Оқу 

уақытынан тыс кезде кафедрада к$мекші 

маман, профессордың к$мекшісі болып 

қызмет етуіне болады. Ол үшін арнайы 

жалақы т$ленеді. Екі шет тілі мамандығының 

студенттері колледж қабырғасынан бастап, 

тіл курстарында сабақ бере алады. Ал аудар-

ма бағдарламасының студенттері к$ркем 

және техникалық аударма дағдыларын, 

аударма бюросы, баспа үйлері мен ком-

паниялар үшін нақты мәтіндерді аудару-

мен айналысады. Солайша, диплом алар 

сәтке дейін әр студенттің жұмыс портфелі 

қалыптасады. Бұл білімгерлердің ертең уни-

верситеттен түлеп шыққан кезде жұмысқа 

еш қиындықсыз орналасуына мүмкіндік 

береді деп сенеміз. Кәсіби біліммен қатар, 

олардың бойындағы жауапкершілік, тәртіп, 

к$шбасшылық, сыни ойлау, тіл білімі 

сынды soft skills, яғни құнды дағдыларды 

дамытуға тырысады. Бұл да түлектің еңбек 

жолында к$мегін тигізетін таптырмас 

қабілет деп білеміз. 

– Nңгімеңізге рақмет!

Nңгімелескен 
Nсел САРҚЫТ


