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Низами МАМЕДОВ:

«Рухани жаңғыру» науқандық 
жұмыс емес екені белгілі. Халықтың 
рухани болмысын жаңғырту – бір 
ұрпақ, мүмкін одан да көп уақытты 
керек қылатын ұзақ эволюциялық 
құбылыс. Елбасы Н.Назарбаевтың  
2018 жылғы қарашада 
жарияланған «Ұлы Даланың 
жеті қыры» атты бағдарламалық 
мақаласында «Осыдан бір жарым 
жыл бұрын менің «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақалам жарыққа 
шықты. Жоғарыда аталған 
жоба ларды «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының жалғасы ретінде 
қарастырамын» деген сөзі де осыны 
білдіргендей, еліміздегі рухани 
жаңғыру мәселесі жаңа қарқынмен 
әрі қарай іске аса беруі керек екенін 
көрсетеді. Мақалада Абай тәрізді 
ұлы тұлғалардың рухани мұрасын 
пайдалану мәселесі көтерілген. 

�кінішке қарай, Абайды тану, 
оның ұлы мұрасын қоғамда пайдалану 
мәселесі бүгінгі күндері �з дәрежесінде 
емес.  «Абай мұрасын зерттеу ісі 
дағдарыста» деген ойды абайтанушы 
ғалымдардан да жиі еститін болдық. 
Абай қазақ халқының рухани тірегінің 
бірі. Абайсыз, оның мұрасынсыз 
еліміздің рухани жаңғыруы мүмкін 
бе? #рине, мүмкін емес. Ендеше, 
Елбасы нұсқауын орындап, ұлы ой-
шыл мұрасын игеруді неге дағдарысқа 
ұшыратпай, кеңі нен зерттеп насихат-
тамаймыз? Бұл дағ дарыстың себебі 
неде? Мәселені неге ғалымдар талқыға 
салып, ойшыл мұ расын к�пшілік 
игілігіне айнал дыруға к�ңіл б�лмей 
отыр? 

Бұлар әркімді де толғандыратын 
сұрақтар. Бүгінгі рухани жаңғыру 
заманында бұл сұрақтардың жауа-
бын іздеу және Абай мұрасын зерт-
теу ісін дұрыс жолға қою �зекті 
мәселе екені дау тудырмайды. Руха-
ни жаңғыру адамның жас шағынан, 

ІІ. ЖАЗУШЫЛАР 
ОРТАСЫНДА 

 Атырау өңірінде ұлттық 
құндылықтарымызды, салт-
дәстүрімізді дәріптеп жүрген 
 «Елсана» руханият клубының 
жанынан «Алтын аймақ» жобасы  
өз жұмысын бастады. «Алтын 
аймақ» жобасының негізгі мақсаты – 
еліміздегі тарихи нысандардың жай-
күйімен танысу, тарихи орындарға 
арнайы экспедициялар ұйымдастыру 
арқылы төл тарихымызды ұлықтау. 
Жоба аясында алғашқы экспедиция 
жұмысы Атырау облысы Жылыой  
ауданынан басталды. Елбасы 
Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласы аясын-
да «Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы» жасақталды. Киелі 
жерлер тізіміне Құлшан ата жерасты 
мешіті мен Ақмешіт қорымының 
енгізілгені баршамызға белгілі.

Қоңыр даланы қақ жарып, ақ  құ мақты 
еспелеп, тал-жыңғылды теспелеп  жатқан 
Жем �зенінің бойындағы Ақкиізтоғай 
ауылына қадам бастық. Боз бетеге �скен, 
ш�лейтті белдемде орналасқан қасиетті 
топырақта пір Бекет Мырзағұлұлы, 
белгілі ғалым-әдебиетші Қабиболла 
Сыдиықов, ақын Меңдекеш Саты-
балдиев пен Аманқос Ершуовтың 
кіндік қаны тамған. Сонымен қатар 
Бекет атаның ата-анасы жерленген 
«Ақмешіт» қорымынан үш шақырым 
жерде орналасқан Аралт�беден (кейбір 
деректерде «Арат�бе» деп те атайды) 
белгілі археолог Зейнолла Самашев 
 сармат тайпасының к�семін тапқаны т�л 
тарихымызға алтын әріппен жазылды.

Бекет ата Мырзағұлұлы  «Ақме шіт ке 
зиярат жасап келушілер менің жиенім 
Құлшан бейітіне дұға оқып �тсін» 

Меңдіғұл, Бекет есімді т�рт ұл, #лпуаш, 
Ақмаңдай есімді екі қыз дүниеге кел-
ген. Батырлығы нағашысы Есет ба-
тырдан, к�ріпкелдігі мен әулие лігі �з 
нағашысы Назарқожадан дарыған. 
Халық жазушы сы #біш Кекіл байұлы-
ның бабасы Жаңайға Назарқожа бата 
 берген абыз еді. Жаңай туған перзентіне 
Қожаназар деген есімді береді.

Иә, бүгінде рухани, мәдени, діни 
ошаққа айналған Ақмешітке қадам 
б а с а т ы н  х а л ы қ т ы ң  қ а р а с ы  к � п . 
 Павлодар облы сында Мәшһүр-Жүсіп 
 К� пейұлының арнайы ғылыми орталығы 
бой к�терді. Міне, Ақмешітте де арнайы 
ғылыми-зерттеу орталығы салынса  деген 
ұсыныс бар. Экспедиция құрамы �з 
мақсатына жетті.

�ділбек 	МІРЗАҚОВ, 
ҚР Журналистер одағының 

мүшесі, «Алтын аймақ» 
жобасының жетекшісі

Атырау облысы

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

деп �сиет қалдырған. Экспедиция 
мүшелері �сиетті орындап, ақбор 
т�бенің баурайында орналасқан 
бабамызға дұға бағыштап, шырақшы 
Оңайқұл ағамыздың таңғажайып тың 
деректерімен танысты. Экспедиция 
құрамы Атырау облысы Жылыой  
ауданы  Ақкиізтоғай ауылынан 31 
шақырым жерде орналасқан Ақмешіт 
қорымына қадам басты. Бұл қорымда 
Бекет атаның атасы Жаналы, әкесі 
Мырзағұл, анасы Жәния, ұлы Тоғай 
жерленген. Пір Бекеттің алтыншы 
ұрпағы Ислам қажы Мырзабекұлы 
қасиетті  қорымда шырақшылық 
міндетін атқарады. Біздің экспе-
диция құрамын шырақшының ұлы 
Мұхамеджан Исламұлы қарсы алды. 
Шежірешілердің деректеріне сүйенсек, 
Бекет ата Мырзағұлұлы 1750 жылы 
Жем бойындағы Ақ мешітте дүниеге 
келген. Атасы Жаналыдан, ауыл мол-
дасынан сауат ашқан. Жаналыұлы 
Мырзағұлдан және Назарқожақызы 
Жәниядан Алдаберген,  Алдоңғар, 

яғни мектеп  қабырғасынан баста-
луы керек. Олай болса, абайтануды 
мектеп  табалдырығынан бастап толық 
енгізіп, жас ұрпақты Абай ілімі аясында 
тәрбиелеу абзал. 

Мен �зім Абайдың ойшылдығын 
жоғары бағалап, оның терең сырлы 
с�здерін үнемі к�ңіліммен қабылдап, 
ой-�рісімнен �ткізуге ұмтыламын. 
Сондықтан абайтану мәселесіне 
к�п назар аударып, барлық �згеріс, 

жетістіктерді қадағалап жүремін. Бай -
қауымша, еліміз егеменді болып, саяси 
және рухани тұсаудан арылған соң 
абайтану кеңінен зерттеліп, оған  деген 
жаңа к�зқарас қалыптаса бастады. 
К�пшілік қауымға арналған еңбектер 
жазылып, Абайтану пәні  мектепке де 
енгізілді. 

Тіпті 1998 жылы Досым Омаровтың 
«Абайтану курсы» атты арнайы оқу 
құралы да дайындалған. Бұл кітапты 

м е н  ж а қ с ы  б і л у ш і  е д і м .  С е б е б і 
Абай мұрасына терең үңіліп, жаңа 
к�зқараспен зерделеген еңбек еді. 
Сол себептен оған ерекше тоқтала 
кетейін. Оқу құралы ҚР Ғылым және 
жоғары білім министрлігі Филосо-
фия және саясаттану институты мен 
 Ы.Алтынсарин атындағы ғылыми-
зерттеу педагогикалық институты 
ғылыми кеңесінде талқыланып, бе-
кітілген.  Алматыда бір жыл бойы ар-

найы мектеп-интернатта тексерістен 
(апробациядан) �ткен. #уелі «Абай-
тану курсы» («Рауан», 1998 ж.) деп 
аталып, сонан соң �ңделіп, түзетілген 
соң 2-басылымы «Абайтану: немесе 
ұлы ойшыл дың рухани кемелдену 
 туралы ілімі» («Мектеп», 2002 ж. 10-11 
сыныптарға арналған оқу құралы.  – Ал-
маты: – 216 б.) болып аталды.

(Жалғасы 7-бетте)

АБАЙДЫ ТОЛЫҚ 
ТАНЫДЫҚ ПА? 

Маған аға саналатын 
ақындардан Жұбан мен Сырбай-

ды ерекше құрмет тұттым. Екеуімен де 
араластық. Саяжайымыз да көрші болды. Маған 

жер екі ақынның ортасынан тиіп еді. Жұбан көп жыл 
одақтың басшылық қызметінде болған, азаматтығы 

да мол, ер көңілді жігіт болатын. Жетім өскен, сүйеніші 
жоқ ол өз еңбегімен жетілді. Мейлінше адал, жершілдік, 

рушылдық аурудан аман болды. Екеуіміз қосылып, үлкен 
ағаларымызбен картаны көп ойнадық. Сырбай – соғыстан 

келген ұрпақтың басы тәрізді, үлкен талант иесі болды. 
Оның маңындағылардың бәрі Сырбайдың аузына 
қарайтын. Ол бастап тамаққа, көк базарға, кейін 

«Сырбай-лапша» аталып кеткен дұнған 
лапшасын дайындайтын будкаға 

баратын.
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Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ,
«Ана тілі»

Отандық туризмнің дамуына, насихатталуына қолдау жасау, ауылдың рухани 
өміріне қан жүгірту мақсатында өткізілген республикалық ақындар айтысына 
еліміздің әр өңірінен 14 ақын қатысты. Көлдегі туристер мен Үржар халқының 
ұлттық өнерге сусаған шөлін қандыру, төл өнеріміз арқылы қасиетті Қазақияның 
көркем табиғаты мен өнерпаз халқының болмысын әйгілеуге бағытталған 
айтысқа елімізге есімі білгілі айтыс және жазба ақындары, академик-профессор-
лар, атап айтқанда Ұлықбек Есдәулет, Ғалым Жайлыбай, Мұхтарбек  Каримов, 
Дихан Қамзабекұлы, Серік Әкірамұлы, Серікзат Дүйсенғазы, Дәулеткерей 
Кәпұлы, Бауыржан Халиоллаұлы қазылық жасады.

СӨЗ ӨНЕРІМАҚСАТ – ХАЛЫҚТЫҢ 
ӘЛ-АУҚАТЫН ЖАҚСАРТУ

АЛАКӨЛДЕ 
айтыс өтті дүбірлеп...

Шаттығы шалқыған 
ШӘЛКӨДЕ

Ұлттық қоғамдық 
сенім кеңесі құрылды

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың қатысуымен Үкіметтің 
кеңейтілген отырысы өтті. Отырыста 
елдің дамуына қатысты, сондай-ақ 
халықты толғандырған көкейкесті 
мәселелер ортаға салынды. 

Жиын барысында Премьер-Министр  
А.Мамин, Ұлттық банк тің т� рағасы 
Е.Досаев,  Индустрия және инфра-
құрылымдық даму ми нистрі Р.Скляр, 
Еңбек және ха лықты әлеуметтік қорғау 
министрі Б.Сапарбаев, Ауылшаруа-
шылығы министрі С.Омаров, Түркістан 
об лысының әкімі �.Ш�кеев, Қара ғанды 
облысының әкімі Е.Қошанов және  Атырау 
облысының әкімі Н.Ноғаев баяндама 
жасады.

Басқосудың үш сағатқа созылғаны-
на қарап, оның қаншалықты маңызды 
болғанын байқауға болады. Министрлердің 
ағымдағы жұмыстар бойынша атқарылып 
жатқан есептері тыңдалды. Жұмыстардың 
сапасына Президент тарапынан баға 
да берілді, сын да айтылды. Қасым-
Жомарт Тоқаев назар аудармаған сала 
қалмады. Ел экономикасының �сімі, 
қаржы  секторы мен банк саласы, ин-
вестициялар мен экспорт жайы, ішкі 
нарық пен бизнестің дамуы, халықтың 
әл-ауқаты, Арыс қаласындағы т�тенше 
жағдай және �зге де сауалдар күн тәртібіне 
қойылды. С�з басында Мемлекет басшы-
сы бірінші жартыжылдықта әлеуметтік-
эконо микалық даму к�рсеткіштері 
бойынша алға ілгерілеушіліктің де бар 
екенін мәлімдеді. Бұл орайда бірқатар 
к�рсеткіштерді тілге тиек етті. Осының 
барлығы халықтың тұрмысына оң ықпал 
етуі тиіс екенін айтып, аталған жетіс-
тіктерімізді еселеуге мән беру керектігін 
атап �тті. 

Елімізде к�птен бері айтылып келе 
жатқан халықты жұмыспен қамту жайы 
осы отырыста егжей-тегжейлі қаралды. 
Бағдарламалар қабылданғанымен, 
нәтиже ойдағыдай болмай жатқаны анық. 
Осының себебіне зер салған Президент 
Үкіметке тездетіп жаңа жұмыс орында-
рын ашуды тапсырды. Экономиканың 
жағдайы мен еліміздің ішкі тұрақтылығы 
осы мәселені шешуге байланысты екенін 
айтты. Жұмыс орындарын ашу к�рсеткіші 
бойынша Үкімет қызметі мен әкімдердің 
жұмыс нәтижелері ең бірінші кезек-
те бағаланатынына тоқталды. Қасым-
Жомарт Кемелұлы �зін-�зі ақтай алмай 
келе жатқан «Еңбек» бағдарламасын 
сынап тастады. Елімізде жұмыссыздық 

Күні кеше Райымбек ауданының құрылға-
нына 1 жыл толуына орай атақты Шәлк�де жай-
лауында «Ауылшаруашылығы саласында еңбек 
�німділігін  арттыру және ауылшаруашылығы 
�німдерінің �німділігі мен сапасын жақсарту, 
ауданда кәсіпкерлікті дамыту» тақырыбында  
семинар-кеңес, сондай-ақ «Қымызмұрындық» 
мерекесі, «Жетісу жүйрігі» атбәйгесі жоғары 
деңгейде �тті. 

Айтулы шара Шәлк�деде биыл екінші 
мәрте ұйымдастырылып отыр. Тамылжыған 
табиғаттағы мерекеге Қазақстан Республикасы  
Қой шаруашылығы палаталары Кеңесінің 
т�рағасы, ауылшаруашылығы ғылымының 
докторы – Тынышбай Досымбеков, Алматы  
облысының Достық үйі – Қоғамдық келісім 
о р т а л ы ғ ы н ы ң  д и р е к т о р ы  Т ә ң і р б е р г е н 
Қасымберкебаев, Алматы облысының Дене 
шынықтыру және спорт басқармасының бас-

Т а н ы м а л  ә н ш і л е р  М а й р а 
Мұхамед қызы, Еркін Шүкіман және 
жергілікті �нерпаздар �нер к�рсетіп, 
к�рермен к�ңілін к�терді. #р алуан 
тақырыпта ой қозғалған айтыстың 
бас жүлдесін (1 000 000 тг) Еркебұлан 
Қайназар қанжығаласа,  1-орын 
(700 000 тг) Аспанбек Шұғатайға 
бұйырды. 2-орынға (500 000 тг) Рүстем 
Қайыртайұлы, 3-орынға (300 000 тг) 
Талғат Мықи мен Мақсат Ақанов 

лайық деп танылды, қалған 9 ақынның 
әрқайсысына 200 000 теңгеден сыйақы 
берілді. Айтулы шара «Зейнолла Сәнік 
атындағы мәдениет қорының» идеясы 
һәм демеушілігімен, Үржар ауданы 
әкімдігінің қолдауымен �ткізілді. 
Айтыс соңында қос қаламгердің 
ұлы,  қор құрылтайшысы, белгілі 
кәсіпкер Қанат Зейноллаұлы «Үржар 
ауданының құрметті азаматы» атанды. 
Ал мәдениет қоры Үржар ауданының 

әлеуметтік аз қамтылған талантты 6 
оқушысына бір жылдық шәкіртақы 
тағайындады. 

 Алак�лдің жағасында ауқымды 
айтыс �ткізудің халыққа берер 
пайдасы аз емес. Біріншіден, ай-
тыс �ткен Қабанбай ауылы – белгілі 
қаламгер,  этнограф, 15 томдық 
кітаптың авторы  Зейнолла Сәніктің 
атақонысы. Бұл �ткізілген іс-шара 
ата-баба алдындағы перзенттік 
парыздың, туған жерге, туған елген 
деген ықылас пен қолдаудың к�рінісі. 
Екіншіден, Алак�лге еліміздің әр 
�ңірінен, шетелден келген қонақтар 
мен саяхатшыларға ұлттық рух беріп, 
рухани демалыс сыйлады. Айтысты 
асыға күткен Алак�лдегі туристер 
айтыстан кейін к�ріп-түйгендерін 
әңгімеледі. Үшіншіден, елімізге есімі 
белгілі әдебиет пен �нердің майтал-
ман мамандары мен айтыскерлерге 
шынайы демалыс мүмкіндігі жасал-
ды. Т�ртіншіден, мәдениет қоры 
шақырған және айтыс үшін арнайы 
келген жүздеген қонақ пен  турист 
демалыс аймағының әлеуметтік-
экономикалық дамуына �з үлесін 
қосты.

Ш и п а л ы  с у д ы ң  т о л қ ы н ы 
 Ала к�лдің  жағасын ұрғанда жыр 
толқыны к�рермен к�ңілін тербеп, 
к�пке дейін есте жүретін сәулелі сәтке 
айналып, тарих қойнауына енді. 

Жарқын С�ЛЕНҰЛЫ

азаймағанын да атап �тті.  Демек, Үкімет 
пен салалық министрліктің алдағы 
шаруаларының бірі – жұмыссыздықты 
азайтуға бағытталмақ. Тапсырма нақты 
берілді. 

Отырыс барысында ауылшаруашы-
лығының мәселелері де қозғалды. Қа зақ -
станның бұл саладағы әлеуеті, мүм кін-
діктері мол. Бірақ соны тиімді пай  далана 
алмай отырған тағы �зіміз. Жер к�лемі 
бізден әлдеқайда кішкентай елдер ауыл-
шаруашылығынан үлкен табыс  тауып 
отырғаны белгілі. Бұл осы салада кешенді 
мәселелердің қордаланып қал ғанын 
к�рсетеді. Мемлекет басшысы ауыл-
шаруашылығына қатысты пікірін «баяғы 
жартас сол жартас» деген ойы мен тұжы-
рымдап �тті. Иә, неліктен ауыл ша руа -
шылық саласы дамымай келеді? Мә  селе 
к�п, нақты жауаптар айқындалмай отыр. 

Халқымызды толғандыратын түйткілді 
мәселенің бірі – жер жайы. Жасыратын 
несі бар, жерлерді тиімді пайдалану да 
кем шін соғып келеді. Президенттің ай-
туына қарағанда, Ауылшаруашылығы 
министрлігі жерлерді тексеру барысында 
16,5 млн. гектар жерлердің пайдаланусыз 
жатқанын анықтапты. Үкіметке ауыл-
шаруашылығы жерлеріне аудит �ткізіп, 
жер кадастрларының ақпараттық жүйесін 
цифрландыруды тапсырды. Жер шетел дік-
терге сатылмайтынын айтты. «Бұл мәсе ле-
де түбегейлі айқындылық болу керек» деді. 

Кез келген мемлекеттің алға қарай 
 дамуына негіз болатын мәселе – кәсіп-
керлікті күшейту. Біздің елде бұл  салада 

аздап ілгерілеушілік байқалғанымен, 
кәсіпкерлік шын мәнінде қанатын кеңге 
жайып кете алмай отыр. Оған әртүрлі 
бюроктариялық кедергілер, тағысын 
тағылар мүмкіндік берер емес. Қасым-
Жомарт Тоқаев жиында отандық кәсіп-
керлерге қолдау к�рсету жайына на-
зар аударды. Президенттің с�зінен 
аңғарғанымыз, ендігі таңда бизнеспен 
шұғылданатын азаматтардың алдынан 
туындайтын кедергілер алынып тас-
талмақ. Бизнестің ілгерілеуіне кедергі 
келтіретін шенеуніктер болса, олар заңмен 
жазаланбақ. 

Тағы бір маңызды мәселе – елге 
 инвестиция тарту. Инвестиция – эконо-
миканың күретамыры. Табысқа жет-
кен елдер осы әдісті тиімді пайдаланып 
отырғаны с�зсіз. Бірақ инвесторлар-
мен дұрыс қарым-қатынас орната білу, 
әріптестік байланыс жасауды үйрену 
керек. Біздің әкімдерімізге осындай 
қасиеттер жетпей жатқан к�рінеді. Қасым-
Жомарт Кемелұлы �з с�зінде осы мәселеге 
баса мән берді. #кімдердің инвестиция 
тартуға байланысты жұмыстарына к�ңілі 
толмайтынын жеткізді. 

Үкіметтің кеңейтілген отырысын-
да Арыс қаласындағы апатты жағдай 
с�з болды. Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев әскери қоймада болған 
жары лыстың салдарын түпкілікті жою 
қажеттігін айтты. 

– Менің тапсырмам бойынша Үкімет 
тиісті қаражатты б�лді. Егер шешілмеген 
мәселелер болса, оларды шұғыл түрде 

шешу керек. Уақыт �те тығыз, – дей келе, 
жалпы Арыс қаласында жұмыс белсенді 
түрде жүргізіліп жатқанын, алдағы уақытта 
да жұмысты жалғастыру керегін жеткізді. 
Президент Жоғарғы Бас қолбасшы ретінде 
министрлік жұмысына қанағаттанбайты-
нын айтып, Қорғаныс министріне с�гіс 
жариялады.  

Отырыс соңында Президент Үкімет 
пен әкімдердің жұмысының негізгі 
мақсаты – халықтың табысын к�теріп, 
әл-ауқатын жақсарту,  Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бастамаларын одан әрі 
жалғастыру екенін еске салды. 

– Жүзеге асырылып жатқан барлық 
мемлекеттік бағдарламалар, ең алдымен, 
халқымыздың тұрмыс сапасын арттыруға 
бағытталуы тиіс. Сондықтан осындай 
аса жауапты міндетті жоғары деңгейде 
атқаруымыз керек. Бұл, ең алдымен, 
егемен еліміздің бүгіні үшін аянбаған ата-
бабалардың ісін жалғастыру деп түсінуіміз 
қажет. Асқар Мамин басқа рып отырған 
Үкімет алға қойылған мақсат тарды 
жүзеге асыруға қабілетті. Кәсіби деңгейі 
жоғары, мүмкіндіктері мол. Біз бұл күрделі 
кезеңнен де абыроймен �теміз. Оған 
мен кәміл сенемін, – деп ойын қорытты 
 Мемлекет басшысы. 

Отырыстан кейін Президент сайлау-
алды бағдарламаны жүзеге асыру үшін 
жасалған Үкіметтің жобалық офисінің 
жұмысымен танысты. Қ.Тоқаевқа Жо-
балық офисті ұйымдастырудың негізгі 
жолдары, басым бағыттары, мақ саттары 
мен міндеттері ж�нінде мәлімет берілді.

Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің жанындағы Ұлттық қоғамдық 
сенім кеңесі құрылып, ережесі мен құрамы бекітілді. 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі Қазақстан Республикасының 
Президенті жанындағы консультативтік-кеңесші орган бо-
лып табылады. Ережеде Ұлттық кеңестің негізгі міндеттері 
айқындалған. Кеңес қызметінің негізгі мақсаты ретінде 
жұртшылықтың, саяси партиялардың, азаматтық қоғамның 
�кілдерімен кеңінен талқылау негізінде мемлекеттік 
саясаттың �зекті мәселелері бойынша ұсыныстар мен 
ұсынымдар тұжырымдау екені атап к�рсетілген. 

Ұлттық кеңестің міндеттеріне – тұжырымдамалардың, 
мемлекеттік бағдарламалардың және нормативтік құқықтық 
актілердің жобаларына қоғамдық сараптама жүргізу; 
жұртшылықтың және азаматтық қоғамның пікірін еске-
ре отырып маңызды стратегиялық мәселелерді қарау; 
жұртшылықтың, саяси партиялардың, үкіметтік емес 
сектордың және мемлекеттік органдардың �кілдері ара-
сында сындарлы диалогты қамтамасыз ету; �зінің құзыреті 
шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы 
келмейтін �зге де қызметті жүзеге асыру енген. Ережеде 
жазылғандай, Ұлттық кеңестің құрамы оның т�рағасынан, 
орынбасарынан, мүшелерінен және хатшысынан тұрады. 
Т�рағасы – Қазақстан Республикасының Президенті бо-
лып табылады. Сонымен қатар ережеде Ұлттық кеңестің 
құрамы белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлерінің, сая-
си партиялар, үкіметтік емес сектор �кілдерінің қатарынан 
қалыптастырылатыны жазылған. Т�рағаның шешімі 
бойынша Ұлттық кеңеске республикалық және жергілікті 
деңгейдегі қоғамдық кеңестердің �кілдері, сондай-ақ �зге де 
адамдар енгізілуі мүмкін екені атап к�рсетілген.  

 Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің құрамы келесідей 
бекітілді: т�рағасы – ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, 
т�раға орынбасары – ҚР Президенті #кімшілігінің басшы-
сы Қырымбек К�шербаев, хатшысы – ҚР Президентінің 
кеңесшісі Ерлан Қарин. Сонымен қатар Ұлттық кеңестің 
мүшелері де бекітілді. Олардың қатарында Экономикалық 
саясат институтының президенті Қайырбек Арыстанбеков, 
Парламент Мәжілісінің депутаттары Бекболат Тілеухан, 
Жамбыл Ахметбеков, қоғам қайраткерлері Сейдахмет 
Құттықадам, Мұрат #бенов, Мұхтар Тайжан, Бақытжан 
Бұқарбай, «Байтақ болашақ» экологиялық альянсы» 
республикалық қоғамдық бірлестігінің президенті Аза-
матхан #міртай, саясаттанушылар Айдос Сарым, Расул 
Жұмалы, Берік #бдіғали, Ерлан Саиров, Марат Шибұтов, 
Саясат Нұрбек, Данияр #шімбаев, дінтанушы Қайрат 
Жолдыбайұлы, «Қазақ үні» газетінің бас редакторы Қазыбек 
Иса, «Қазақ әдебиеті» газетінің бас редакторы Дәурен Қуат, 
Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі Максим Спот-
кай, журналист Михаил Дорофеев, «Қазақстан барысы» 
даму қоры Қамқоршылар кеңесінің т�рағасы Арман Шораев 
және �зге де елге белгілі азаматтар бар. 

Осыдан бір жыл бұрын Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен Алматы облысында  
Райымбек ауданы құрылған болатын. Көптен күткен айтулы жаңалықты ел-жұрт қуана 
қабыл алды. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов арнайы келіп, ауданды ресми 
түрде ашуға байланысты салтанатты шараларға қатысқан еді. Жаңа ауданның әкімі лауазы-
мына білікті басшы Жолан Омаров тағайындалған болатын. Міне, содан бір жылдай уақыт 
өте шығыпты. Осы аралықта талай жұмыс атқарылды. Аудан көркейе бастады. Жаңа үйлер 
салынып, көшелер жөнделіп, ауыл көркі ажарлана түсті. 

ӨҢІР ТЫНЫСЫАҚОРДА

шысы, 2008 жылғы грек-рим күресінен Бейжің 
Олимпиадасының күміс жүлдегері Нұрбақыт 
Теңізбаев, Республикалық «Ана тілі» газетінің 
бас редакторы,  Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Жанарбек #шімжан, Қазақ мал 
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының, 
қой шаруашылығы филиалының директоры  
Нұрлан Тілеулесов, Алматы облысының 
ауылшаруашылығы басқармасы басшысының 
орынбасары Күйімжан Омаров арнайы қатысты. 

Аудан әкімі Жолан Омаров еңбеккерлерді, 
шаруа қожалықтарының қызметкерлерін, 
үздік  шопандарды мерекемен құттықтап, 
Алғыс хаттармен марапаттады. Күнделікті 
тіршілікте қолданатын ер-тоқымдарды сыйға 
тартты. Ауданның түгін тартсаң майы шығатын 
дархан  даласы, жанға жайлы  табиғаты, жердің 
ерекше құнарлылығы ауылшаруашылығын 
дамытып, жетілдіруге толық мүмкіндік береді. 
Экономикалық �рлеу де ауылшаруашылығы 
саласына тікелей байланысты екені с�зсіз. 
Бүгінде ауылшаруашылығын дамытудың тың 
жолдары қолға алынып, шынайы қамқорлықты 
сезінген  ауыл еңбеккерлері мол жетістіктерге 
қол жеткізуде. Бұл салаға мемлекет тарапынан 
к�мек  жасалып, қолдау к�лемі жыл сайын ар-
тып келеді.

Шәлк�де жайлауында қазақтың қонақжай-
лығын, жомарттық пен мәрттігін, мызғымас 
бірлігін айшықтайтын береке мен  еңбектің 
тойы «Қымызмұрындық» та ерекше сән-
салтанатымен �тті.  

«Ауруға ем, сауға қуат дәрі қымыз» деп 
Жамбыл атамыз жырлағандай, дертке шипа, 
денеге күш беретін қасиетті сусын қазақ 
халқының ұлттық тағамдарының ішіндегі 
ең құрметті дастарқан дәмінің бірі. Қырық 
ауруға ем болатын қымыз – халқымыздың 
бірнеше ғасырлар бойы үздіксіз пайдала-
нып келе жатқан ұлттық тағамы. Қазақ 
үшін жылқы – қасиетті  жануар.  Нағыз 
қазақ жылқының жанарына қарап тазарған. 
Оның бал қымызын татып, бабалар рухымен 
қуаттанған. Қымызды қанына, жылқыны 
жанына балаған. Қымыз – тек тағам емес, 
сонымен қатар халықтың қасиетін, дәулетін,  
мырзалығын, дастарқан берекесін білдіретін 
ырыс белгісі. ЮНЕСКО-ның шешімімен ұлы 
мұрамызды ұлықтайтын, қазақтың ұлттық 

болмысын айқындайтын «Қымызмұрындық», 
«бие байлау» жоралғыларын қамтитын  «Қазақ 
жылқышыларының дәстүрлі к�ктемгі әдет-
ғұрыптары» адамзаттың материалдық емес 
мәдени мұраларының тізіміне енді. Қазақ 
халқы салт-дәстүрге, әдет-ғұрыпқа ұлттық 
құндылықтарға бай халық. Егемен елдің 
іргесі биіктеп, еңсесі к�терілгелі сан ғасырлар 
бойы қалыптасқан ата-дәстүр жалғасын 
 тауып, бір кездері ұмыт бола бастаған ұлттық 
құндылықтарымыз қайта жаңғыра бастады. 
Салт-дәстүрімізді ұлықтап, жас ұрпаққа үлгі 
ретінде бүгінгі ұйымдастырылып отырған 
«Қымызмұрындық» мерекесінің орны орасан 
зор. Ендігі біздің міндет – сол бабалар ізімен 
жалғасқан ұлттық дәстүрді болашаққа аманат 
ету.

Сонымен қатар Шәлк�де жайлауында 
ауылшаруашылығы саласы бойынша к�рме 
ұйымдастырылды. К�рмеге 2018 жылы Ресей 
мемлекетінің Алтай �лкесінен  235 «Герефорд» 
тұқымды ірі қара малының аналық басын 
әкелген «Расилбай» шаруа қожалығының ірі 
қарасы және қошқарлар мен жылқы малдары 
қойылған.  Биылғы жылы  470 бас «Герефорд» 
тұқымды мал әкелуге келісім-шарт жасап отыр. 
Шаруа қожалығының иесі ағайынды Нарын 
мен Ғалым сауалдарын қойып, керекті ақпарат 
алды.  Семинар-кеңес барысында арнайы келген 
қонақтар, шаруалармен етене араласып сұрақ-
жауап алмасты.   Қазақтың ұлттық ойындары 
ойнатылды. Атап айтсақ, қазақша күрес, теңге 
ілу, аударыспақ, қыз қуу, қол күрес, қошқар 
к�теру, тазы жүгіртумен қоса, аламан бәйгемен 
жалғасын тапты. 

Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ
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АҚПАРАТ ҮШІН: 

Низами Тагиоғлы Мамедов 
(Тағысой) Әзербайжан Респу-

бликасы Президентінің Жарлығымен 
«Әзербайжанның халық ұстазы» атағына ие 
болған. Қазақстанның Әл-Фараби медалінің 

иегері. 600 ғылыми-публицистикалық 
мақаланың, 21 ғылыми-теориялық 

монографияның, авторы. «Іздерсің мені», 
«Әлем адасқан шығар» (әзербайжан 

тілдерінде) және «Менің Әзербайжаным» 
(орыс тілінде) жыр жинақтарының 

авторы. «Жыл ғалымы» 
байқауының жеңімпазы.

Әзербайжан ғалымы, филология ғылымының докторы, Баку 
славян университетінің профессоры, Әзербайжан Жазушы-
лар бірлестігінің мүшесі Низами Тагиоғлы  Мамедовпен 
(Тағысой) Бакуге сапарым кезінде танысқан едім. Мені 
оның «Қобыланды батыр» жырын өз тіліне түпнұсқадан 
тәржімалауы қатты қызықтырды.
Міне, араға екі жыл салып Низами беймен ғаламтор арқылы 
сұхбаттасудың сәті түсіп отыр. Бұл сұхбаттың ерекшелігі 
– төрт адамның арасында өрбуінде. Яғни ғалыммен 
арадағы әңгімемізге екібастұздық ақын Жұмағали Қоғабай 
мен баянауылдық ардагер ұстаз Нұрмұқан Жүнісұлы да 
ортақтасты.

Жанаргүл Қадырова:
 – Құрметті Низами бей, сіз осыдан  екі 

жыл бұрын «Қобыланды батыр» жырын 
түпнұсқадан әзербайжан тіліне аудар-
дыңыз. Аударма ісінде түпнұсқадан ауда-
рудың маңызы зор. Қазақ тілін қайдан 
білесіз? 

–  М е н  м е к т е п  қ а б ы р  ғ а с ы н д а 
жүріп мақалалар мен �леңдер жазып, 
шығармаларымды аудандық «Ени сöз» 
газетінде жариялап тұрдым. Мектеп 
бітірген соң #зербайжан мемлекеттік 
университетінің тарих факультетіне 
құжат тапсырып, конкурстан �те алмай, 
Бакуде қалдым. Слесарь және сылақшы 
болып жұмыс істедім. Келесі жылғы 
қабылдауға дейін мені әскерге алып 
кетті. #скерде менімен бірге қазақ жігіті 
борышын �теді. Онымен дос болып 
кеттік, тегі Смағұлов болатын. #скерден 
келген соң М.Ф.Ахундов атындағы орыс 
тілі және әдебиеті педагогикалық ин-
ститутына түсіп, үздік дипломмен та-
мамдадым.  Институтта қалуға ұсыныс 
түскенімен,  әкем туған ауданыма 
 оралып, жұмыс істеуімді талап етті. Түркі 
халқында әкеге қарсы келу деген жоқ 
қой, айтқанын орындауға тура келді. 
Осылайша, 1975-1983 жылдары мектепте 
еңбек еттім. Ауылда жұмыс істей жүріп, 
«Орыс кеңес әдебиеті» мамандығына 
институттың аспирантурасына сырттай 
түстім. 1984 жылдан бастап �зім білім 
алған институтта еңбек етіп, 1986 жылы 
кандидаттық, 1992 жылы докторлық дис-
сертациямды қорғадым. Зертханашыдан 
профессорлыққа дейінгі жолдан �ттім. 
Қазіргі уақытта �зім 1975 жылы қанат 
қаққан, бертін Баку славян  университеті 
болып қайта құрылған сол білім орда-
сында қызмет етудемін.  Сонымен бірге 
Низами Гәнжауи атындағы әдебиет 
институтының түркі халықтары әдебиеті 
б�лімінде қосымша еңбек етемін. 

�зімнің қазақтарға және қазақ 
әдебиетіне деген қызығушылығымды 
ерекше атап �ткім келеді. #рине, бұл 
қызығушылық әскердегі күндерден  бастау 
алды. �зім жоғарыда атап �ткен қазақ 
жігіті екеуміз түркі халқының �кілі ретінде 
�зге достарымызбен талас- тартыс кезінде 
бір-бірімізді қолдай кететін едік. Екеуміз 
де әскери-саяси дайындық үздігі болдық. 
Тым жас болсақ та, біріміз қазақ, біріміз 
әзербайжан болып қатты сыйластық. 
Кейін М.Ф.Ахундов атындағы орыс 
тілі мен әдебиеті педагогикалық ин-
ститутында оқығанымда, біз «КСРО 
халықтарының әдебиеті» пәнінен дәріс 
алдық. Сол дәрістерден қазақ эпоста-
рымен, фольклорымен, ақындар жы-
рымен, классикалық әдебиетімен, ХХ 
ғасыр әдебиетімен жақын таныстым. 
Сіздердің қаһармандық жырларыңыз 
– «Қобыланды батырды» сол кезде 
оқығанмын. Дастан мені бірден баурап 
алды. Жырдан дала халқының  шынайы 
�мірін, қоғамдық тартысты, қазақ 
батырларының әлеу меттік-саяси күресін, 
олардың халық мұраты жолындағы 
арман-мүддесін к�рдім. Тағдырдың 
жазуы мен диссертация қорғағаннан 
кейін маған «Орыс әдебиеті» курсымен 
бірге «Түркі халықтарының әдебиеті» 
пәнін жүргізу жүктелді. Бұл жетекшім 
– профессор, ғылым қайраткері Ғабиб 
Байрамоғлы Бабаевтың маған білдірген 
сенімі еді. Қазақ халқын, оның әдебиетін 
аса жақсы к�рген осы бір ғажап адамның 
З.Ахметов,  З.Кедрина,  Е.Лизунов 
сияқты қазақ әдебиетін оқыту және 
насихаттау үшін к�п тер т�ккен про-

Низами МАМЕДОВ: 

«ҚОБЫЛАНДЫ» ЖЫРЫН 
он бес жыл аудардым

тет, теңеу, гипербола түрлі деңгейде �те 
жиі қолданылған. 

Жұмағали Қоғабай:
– Ақт#бе облысының Қобда ауданында  

Қобыланды батыр кесенесі  бар.  Ал 
батырдың #мір сүрген дәуірі туралы 
пікірлер сан алуан. Сіз қандай пікірдесіз? 
 Батыр мәңгілік тыныс тапқан қазақ 
жеріне #зіңіз келдіңіз бе? 

– Менде Қобыланды батыр маза-
ры  туралы бірқатар мәлімет бар. �з 
пайы мым ша, Қобыланды батыр Жошы 
ханның ұрпағы – #білқайыр хан тұсында 
�мір сүрген. Тек «Қобыланды батыр» 
жыры ғана емес, «Китаби Деде Қорқыт», 
 «Манас», «Ал памыс батыр», «Едіге», 
«Жаңыл мырза», «Қыр қызы» секілді ха-
лықтық-  ба тырлық  дастандардың пайда 
болу дәуір лерінде де айырмашылықтар 
бар. 

Б ұ л  д а с т а н д а р д ы ң  қ ұ р ы л у ы н а 
Уәлиханов, Жирмунский, Бернштам, 
#уезов, Тахмасиб, Каррыев, Х.Керұғлы 
және басқа зерт теушілердің к�зқарастары 
әртүрлі. Меніңше, қазақтың соңғы 
 этнограф ғалымдарының пайымдарына 
тоқталған ж�н сияқты. Олар «Қобы ланды 
батыр» эпосы ХV ғасырда �мір сүрген 
Қобыланды батыр есімімен бай ланысты, 
ал жырдың �зі ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда 
пайда болды деген пікірде. 

Ал Қазақстан топырағына 1993 жылы 
табаным тиді, нақты айтқанда, Орал-
да болдым. Шынымды айтсам, мені 
әрдайым қазақтарға деген махаббат қатты 
тартып тұрады. Мұхтар #уезовтің «Қилы 
заман»  повесіне тарихта болған албандар 
к�терілісі арқау болғаны белгілі. Ертеде 
біздің елде де албандар тұрған, олар да 
біздің бабаларымыз. Бүгінгі қазақтар мен 
әзербайжандарды осы бір этникалық 
жіп байланыстырып тұр деп ойлаймын. 
Мен әлі де Қазақстанға жолым түсер деп 
сенемін. #зербайжан еліндегі Қазақстан 
Республикасының Т�тенше және �кілетті 
елшілігіне мені жиі шақырады, ол жерде 
қазақ жерінің бір уыс топырағы бар. 
Елші Бейбіт Исабаевпен және оның 
к�мекшілерімен кездесіп тұрамын. 

Жанаргүл Қадырова:
–  & з е р б а й ж а н  а қ ы н д а р ы м е н 

қарым-қатынаста ел азаматтарының 
қазақтарға деген ерекше сүйіспеншілігін 
мен де аңғардым. Қазақ әліпбиінің латын 
қарпіне к#шуі де әзербайжан халқының 
 н а з а р ы н а н  қ а л ы с  қ а л м а й ,  е р е к ш е 

қуанышпен қабылдады. Латын қарпін 
бұрыннан қолданып келе жатқан ел аза-
маты әрі ғалым ретінде осынау тарихи 
құбылысқа қандай баға берер едіңіз?

– �з басым 70-жылдардан ба-
стап қазақтың ақын-жыраулары 

Қазтуған, Асан қайғы, Доспамбет, 
Шалкиіз, Ақтамберді, Үмбетей, Бұқар, 
Шал ақын еңбектерімен таныс бол-
дым. ХІХ ғасырда �мір сүрген Махам-
бет, Шернияз,   Шортанбай, Сүйінбай, 
Біржан сал, Ыбырай  Алтынсарин, Мұрат 
М�ңкеұлы, Ақан сері, Абай, тағы басқа 
тұлғалардың шығармашылығы жай-
лы к�птеген мақалалар жазып, баян-
дама жасадым. ХХ ғасыр әдебиетінің 
�кілдері, әлемдік дәрежедегі классиктер 
Мұхтар #уезов пен Олжас Сүлейменов 
шығармашылығын да зерттедім. Ал 
латын қарпіне келер болсақ, Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақ әліпбиін 
латын қарпіне к�шіру туралы Жарлығын 
оқып қуандым. Және осы жайтқа 
қатысты әзербайжанның мерзімді ба-
сылымдарында орыс және әзербайжан 
тілдерінде мақала да жаздым. «Хабар» 
агенттігіне сұхбат бердім. #зербайжан 
ғалым дары мен зиялы қауымы туыс-
тас қазақ халқының �міріндегі осынау 
қоғам дық тарихи-мәдени құбылысты 
жоғары бағалады. Атап �терлігі, біз  латын 
қарпін Қарабақ оқиғалары басталған ХХ 
ғасырдың 80-жылдарынан бері қолданып 
келеміз. Ал латын қарпіне мемлекеттік 
деңгейде ресми к�шу 2000 жылдан бастап 
жүргізілді. 

Сұхбатты үйлестірген 
Жанаргүл ҚАДЫРОВА,

Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі

ЕКІБАСТҰЗ

Жастардың қалауы қандай? Олар қандай мамандық иесі болғысы келеді? Қалада, жоқ әлде 
 ауылда жұмыс істегенді қош көре ме? Жас жұмысшылар мен мамандар жұмысқа орналасу 
кезінде қандай қиындықтарға тап болады? Міне, осындай көкейкесті мәселелер Жастар жылына  
және Халықаралық Еңбек Ұйымының 100 жылдығына арналып Шығыс Қазақстан облысында  
өткізілген мәдениет, спорт, туризм және ақпарат саласы қызметкерлерінің республикалық 
 форумында негізгі әңгіме болды.

фессорлармен тығыз шығармашылық 
байланыс та болғанын атап �ткім келеді. 
80-жылдардың аяғынан бүгінгі күнге 
дейін Баку славян университетінде және 
басқа да жоғары оқу орындарында осы 
пәннен дәріс оқып келемін. Эпосты 
түпнұсқадан әзербайжан тіліне аударуға 
деген құштарлығымның себебі де осы. 
Тәржіма ісі ұзақ әрі қиын болды. #у 
баста  «Қобыланды батыр» жырымен орыс 
тілінде танысқан болсам, тәржіма түп-
нұсқадан жасалуы керек деп шештім. Бұл 
орайда маған 1975 жылы «Восточная ли-
тература» баспасынан екі тілде: орысша, 
қазақша жарық к�рген «Қобыланды ба-
тыр» (қазақ халқының батырлық эпосы) 
к�мекке келді. Қос нұсқамен таныса келе, 
түпнұсқамен арадан к�п сәйкессіздік 
к�рдім. Қазақ тіліндегі нұсқа жаныма аса 
жақын тиді, жекелеген с�здерді зерделей 
келе, мағыналарын жете түсіндім. 

Нұрмұқан Жүнісұлы: 
– Сіздің «Қобыланды батыр» жырын 

таң дауыңыз #з халқыңыздың ұлы ойшылы, 
әйгілі ақын Низами Гәнжауидың жары 
Аппақтың қыпшақ сұлуы екендігіне де бай-
ланысты шығар?

– С�зіңіздің жаны бар. Классик 
 Низами Гәнжауидің қыпшақ (қазақ) 
сұлуы Аппаққа деген бақытсыз махаб-
бат баянынан мектеп қабырғасынан 
хабардармын. Сонау 1174-1177 жыл-
дар Низамидің ең бақытты жылдары 
болғанын атап �ткім келеді. Себебі осы 
бір ұмытылмас кезеңде Низами мен 
жары Аппақтың жалғыз ұлы Мұхаммед 
дүниеге келді. Низами мен Аппақтың 
арасындағы әдемі қатынас екі халықты 
жақындастыра түскендей. Қазақ ақыны 
Қалижан Бекхожинның «Аппақнаме» 
д а с т а н ы  с � з і м і з д і ң  к у ә с і  і с п е т т і . 
Осының бәрі – әзербайжан және қазақ 
халқының этникалық тамыры оғыз, 
қыпшақ тайпалары мәдениетінен бастау 
алатындығының дәлелі. Бағзы заманда 
қазақ жерінде пайда болған Қорқыт ата 
жырлары әзербайжан топырағында пісіп-

жетілген. Қазақ реалистік әдебиетінің 
нег із ін  қалаушы Абай Құнанбаев 
Низами,  Физули мұрасын айрықша 
құрмет тесе, Мұхтар #уезов С.Вургуннің, 
 О.Сүлей менов  Анар шығармашылығы 
 туралы жылы пік ір  б ілд ірген.  Ал 
# б д і ж ә м і л  Н ұ р п е й і с о в ,  # н у а р 
#лімжанов, Оралхан Б�кеев әзербайжан 
о қ ы р м а н д а р ы н ы ң  е ң  о қ ы л ы м д ы , 
сүйікті жазушылары болып қала бер-
мек. Олардың шығармашылығы қызы-
ғушылықпен зерттеліп, диссертация лар 
қорғалуда. Осының бәрі қазақ фоль-
клорының, эпосының, классикалық және 
заманауи әдебиетінің #зербайжан елінде 
әрдайым құрметтелетінін аңғартса керек. 

Жанаргүл Қадырова:
– Қазіргі уақытта Қазақстан оқушы-

ла рының арасында «Қобыланды батыр» 
жырын жатқа айтудан республикалық 
байқау басталды. Озып шыққан жеңімпаз 
миллион теңгеге ие болмақ. Байқауға 
қатысушылар Марабай жырау нұсқасын 
жаттауы тиіс. Ал сіз аударма барысын-
да қай нұсқаны таңдадыңыз? Бірнеше 
нұсқаны салыстыра алдыңыз ба?

– Иә, Қазақстан оқушылары арасын-
да «Қобыланды батыр» эпосына арналған 
«Тұлпар мініп, ту алған» республикалық 
бай қауы басталғанын білемін. Менің 
білуімше, республикада байқау 50 000 
оқушы, 25 000 ұстазды және 5000 мектепті 
қамтитын болады. Бас жүлдесі 1 000 000 
теңге болатын бұл байқау этникалық 
 мұ ра ны қастерлеуге деген маңызды қадам 
деп білемін. 

М е н  ү й д е г і  к і т а п х а н а м д а ғ ы 
 «Қобы ланды  батыр» жырын (1975 жылғы) 
аудардым. 

Жырдың ақт�белік ақын Нұрпейіс 
Байғаниннен жеткен 9000 тармақтық 
нұсқасы бар. ХІХ ғасырдың 90-жыл-
дары Қостанай уезінің Қарабалық бо-
лысында ақын Біржан Толымбаев жа-
зып алған, 1914 жылы қазанда мұғалім 
Махмұдсұлтан Тұяқбаев араб әліпбиімен 
басып шығарған то лық нұсқалы «Қара 

Жұмағали Қоғабай: 
– Аударма жұмысына қанша уа қыт 

жұмсадыңыз?
– Аударма жұмысы аса күрделі 

жүрді. Бұл күрделілік менің әр с�здің, 
әр ұғымның алдындағы жауапкер-
ш і л і г і м н е н  т у ы н д а д ы .  Ж ұ м ы с 
 барысында к�птеген с�здіктер мен 
анықтамалықтарға, топонимикалық, 
этнонимдік, фольклорлық-этно-
графиялық дерекк�здерге жүгіндім. 
Қазақ халқының батырлық эпоста-
рына ғана үңіліп қоймай, «Айман-
Шолпан»,  «Қозы К�рпеш-Баян сұлу» 
жырларындағы халықтың әлеуметтік-
тұрмыстық қырларын ой елегінен 
�ткіздім және әзірлеген материалдарым-
ды Черкасскіде �ткен халықаралық кон-
ференцияда ортаға салдым. Осылайша, 
жан-жақты қаруланып, #зербайжанның 
әдеби-к�ркем журналдарының біріне 
«Қобыланды батыр» жырының аудар-
масы туралы мақаламды жарияладым. 
Егер мен әзірлеген кітапты к�рсеңіздер, 
онда «Қобыланды батыр» дастанын 
әзербайжан тіліне аудару кезінде ұлттық 
ерекшеліктердің сақталуы» атты арнайы 
тарау бар. Онда менің аударма туралы 
пікірлерім толық берілген. 

«Қобыланды батыр» эпосын аударуға 
15 жылдан аса уақытымды жұм са дым. 
Мен эпикалық мәтін нің таби ғатын 
сақтап, түпнұсқаға «сти листи калық 
кілт» табуды міндет еттім. Мүмкін ді-
гінше жолма-жол аудармадан қашып, 
шығармашылық тәржіма жасауға тыры-
стым. Жырдағы т�рт, алты тармақпен 
түй дектеліп келетін тұстарды әзербайжан 
тілінде түп нұсқадағы сипатына нұқсан 
кел  тірместен жеткізуге күш салдым. Жал-
пы менің екі диссертациям да (канди-
даттық және докторлық) әдеби бай-
ланыстарға, нақты айтқанда, тәржіма 
саласына қатысты. Бұл салада жиған 
білімім де аудармамның сәтті шығуына 
ықпал еткен болуы керек. 

�з тілінде тамаша с�йлейтін кез кел-

Нұрмұқан Жүнісұлы:
– Эпостық туындыны аударуда қазақ 

және әзербайжан тіл де рінің қаншалық 
ұқсастық, айырма шы лықтары барын ай-
тып #тсеңіз. 

– �здеріңіз білетіндей, бұл тілдердің 
әрқайсысы түпнұсқа ретінде де, ау-
дарма түрінде де �зінің ұзақ та күрделі 
даму жолынан �тті. #рқайсысында 
�зінің с�здік құрамы, морфологиялық 
және синтаксистік ерекшеліктері, 
стилис тикалық құрылымы, шарт-
ты оралым дары бар.  #рқайсысы 
�зінің фразео логизмдерімен, мақал-
мәтелдерімен бай. «Қобыланды ба-
тыр» жырын тәржімалай отырып, осы 
бір ұлы ескерткішті әзербай жандық 
оқырманның қазынасына айнал дыр-
ғым келді. Және одан біздің батырлық 
эпосымыз – «К�рұғлымен» к�п ұқ-
састық таптым. «К�рұғлы» эпосы  ту-
ралы маған ғылыми жетекшім  Габиб 
Бабаев айтып берген еді. Аударма 
кезінде мен эпикалық ескерткіштегі 
халық �мірінің тұтас картинасын, 
салт-дәстүрін, психологиясын, ұлтқа 
тән сипаты  мен к�ркемдігін айныт-
пай жеткізуге ұмтылдым. Шығармада 
к�ркемдегіш құралдар:  метафора, эпи-

С Ә Т І  Т Ү С К
ың докторы, Баку лымыны
йжан Жазушы- Әзербай

иоғлы амедовпен Ма
едім. Меніанысқан е
үпнұсқаданз тіліне тү

аламтор арқылыеймен ға
ң ерекшелігі ұхбаттың
лымменЯғни ғал
мағали Қоғабайқын Жұм
Жүнісұлы дармұқан Ж

қыпшақ Қобылан ды» – бұл эпостың 
а л ғ а ш қ ы  ж а р ы қ  к � р г е н  н ұ с қ а с ы . 
Сондай-ақ �з жанынан ештеңе қос-
пастан, жырды �зі естіген күйінде жаттап 
алған Біржанның нұсқасы мазмұны мен 
құрылымы жа ғынан фольклор жинау шы 
Шапай Қалмағанбетов нұсқасына жақын. 

Менде дастанды ХІХ ғасырдың 
атақты тұлғалары Мергенбай жырау мен 
Марабай Құлбайұлы жырлағаны тура-
лы да ақпараттар бар. Марабай айтқан 
нұсқасын #бубәкір Диваев 1922 жылы 
Ташкентте араб қарпімен басып шығарды, 
бұл нұсқаны 1933 жылы Сәкен Сей-
фуллин, 1939 жылы Сәбит Мұқанов 
қайта басты. Осы нұсқа оқулықтар мен 
хрестоматияларға енгізіліп келді. Ал 
мен қолданған нұсқаға Марабай жырау 
мен Шапай Қалмағамбетов жазып алған 
жыр негіз болды. Зерттеу авторлары мен 
құрастырушылар Н.Кидаш-Покровская 
мен О.Нұрмағамбетовтің пікірінше, ба-
рынша к�ркем әрі толық нұсқасы да осы. 
Аударма кезінде жырдың түрлі нұсқаларын 
салыстыруға мүмкіндігім болған жоқ. Де-
генмен, орысша аудар маның түпнұсқадан 
ал шақтығын, сәйкессіздігінің к�птігін 
б а й қ а д ы м .  А у д а р м а ш ы л а р  х а л ы қ 
ақындары шығар машылығының ғылыми-
әдеби аударма принциптерін негізге 
алғанымен, жырдың түпкі мазмұнын бере 
алмаған. Ешбір жерде ұйқас �лшемі, ырғақ 
пен ұйқас ерекшеліктері сақталмаған. 

ген адамның жазушы бола алмайтыны 
сияқты, екінің бірі аудармашы бола 
алмайды. Аударма жасау үшін кәсіби 
деңгейде �з ана тіліңді білуіңмен қатар, 
арнайы білім мен машық, бай тәжірибе 
жи науың керек. Бұл білім мен машық 
менде жеткілікті деп ойлаймын. Мен 
ондаған жылдарымды аударманың тео-
риясы, тарихы, тәжірибесі, әдіснамасы 
саласына арнадым. Екі ғалыммен бірігіп 
«Аударма терминдерінің түсіндірме 
с�здігін» басып шығардым: бұл еңбекті 
әзербайжан тәржіматану саласындағы 
алғашқы қарлығаш деуге болады. Аудар-
ма мәселелері жайында 4 кітабым мен 
60-тан астам мақалам бар. 

Абай А.Пушкиннің «Евгений Оне-
гин»  романынан жекелеген үзінділер 
аудар ғаны белгілі. Және бұл аудармалар 
Абайдың �мірінде зор маңызға ие болды. 
Себебі екі тұлға да �з халқының ұлттық 
руханиятының �кілі еді. Сол себепті 
�леңмен жазылған романның жекелеген 
б�ліктері Абайдың еркін аудармасымен 
қазақ халқының мәдениет тарихындағы 
маңызды құбылыс болды. Мен, әрине, 
�зімді Абаймен салыстыра алмаймын, 
десе де «Қобыланды батыр» жырын 
тәржімалау менің �мірімде �шпес із 
қалдырды. 

Сонымен қатар Мұхтар #уезовтің 
 «Қа ралы сұлу» повесін аударғанымды 
атап �ткім келеді. 

Басқосуды «Қазақстандық мәдениет, спорт, 
туризм және ақпарат саласы қызметкерлерінің 
кәсіптік одағы» қоғамдық бірлестігі, Шығыс 
Қазақстан облысының #кімдігі, Қазақстан 
 Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі 
Ұлттық олимпиадалық комитеті, Қазақстан 
Республикасының Кәсіподақтар федерациясы 
мен «Келешек» жастар қанаты ұйымдастырды.

Форумға қатысушылар к�терген ең басты 
мәселенің бірі – лайықты еңбекақы. #сіресе, 
ауылшаруашылық саласындағы жас жұмысшылар 
мен мамандардың еңбекақысы мардымсыз. 
Айлығы шайлығына жетпейтін болғандықтан 
жастардың басым б�лігі ауылда жұмыс істеуге 
құлықсыз. Еңбекақының аз болуына байланыс-
ты олар отбасын құруға  да асыға қоймайды. 
Ұрпақ к�бейтетін шақта күйбең тіршілікпен 
жүріп уақытын �ткізіп алады. Жастар жұмыс 

берушілердің назарын осы �зекті мәселеге 
 аударды.

Олар еңбекақы т�леуде гендерлік тепе-тең-
дікті ескеру керектігін де айтты. К�біне, жұ мыс 
ауқымы бірдей болғанына қарамастан, жігіт тердің 
жалақысы қыздарға қарағанда жоғары болады. 
Соны теңестіру қажет. Бұл үшін тиісті заңдарға 
�згеріс енгізу де қажет болатын шығар. «Ұжым-
дық және жеке еңбек шартын жасаған кезде 
де осы мәселені ескеру қажет» дейді форумға 
қатысушылар.

Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген 
белсенді қыз-жігіттер талқылаған тағы бір мәселе 
– жастарды жұмысқа орналастыру. Оқу орнын енді 
бітірген жас маманды ұжымдардың басшылары 
тәжірибесі аз деп жұмысқа қабылдауға соншалықты 
құлықты болмайды. Жұмыс берушілерге керегі 
– жұмысты бірден бастап кететін дайын маман. 

Жас жұмысшылар да осындай жағдайға ұдайы 
тап болады. Жас жұмысшылар мен мамандарға  
жұ мысқа орналасқанда барынша қолдау к�рсету 
керек. Олар кедергілерге тап болмауы тиіс. Еңбек 
қа тынастарына қатысты барлық жағдай жасалғаны 
ж�н.

Жастар тап болатын ең �зекті мәселе – баспана. 
Бұл мәселені ойдағыдай шешу үшін қолжетімді 
тұрғын үй бағдарламаларының қатарын арттыру 
керектігі айтылды. Жас мамандар мен жұмысшылар 
сол бағдарламалардың ішінен �зіне қолайлысын 
таңдап алғаны ж�н. «Ауылда да, қалада да жалға 
берілетін, ведомстволық үйлерді к�бейту қажет. 
Сонда ғана жастар «қала-ауыл»  деп б�ліп жатпай-
ды, лайықты баспанаға ие болатынына к�зі жетсе, 
к�п ойланбастан қайда болса да жұмыс істеуге 
барады» деген пікір айтты форумға қатысушылар.

Жас мамандарды ынталандырып, кәсіби 
жағынан шыңдау үшін әлеуметтік жеңілдіктерді 
к�бейткен ж�н. Мәселен, ауылға барған жас 
дәрігер немесе мұғалімге отын-суы үшін әлеуметтік 
жеңілдік жасалса, айтарлықтай к�мек емес пе? 
«Дипломмен – ауылға!» бағдарламасы бойынша  
елді мекендерге барып жатқан жас мамандарға  да 
әлеуметтік  жеңілдік жасауды ойластырған ж�н.

К�пбалалы жас отбасыларын қолдауды да 
жақсартқан ж�н. Сонда ғана халықтың �сімі 
 артады. Ауылдық мектептерге баратын балалардың 
қатары к�бейеді. Экономикалық жағдай арқылы 
демографиялық мәселе шешіледі. 

– Жастар к�терген бұл мәселелердің барлығы 
да орынды. Осы арқылы жұмысшы жастардың 
әлеуметтік-экономикалық тұғырнамасы қалып-
тасады, – дейді «Қазақстандық мәдениет, спорт, 
туризм және ақпарат саласы қызметкерлерінің 
кәсіптік одағы» қоғамдық бірлестігінің т�райымы 
Светлана Иманқұлова.

Форумға қатысушылар жастар �міріне қатысты 
�зекті мәселелерді талқылаумен ғана шектеліп 
қалған жоқ. Сонымен бірге заң және атқарушы 
билік �кілдері мен  жұмыс берушілерге арнап үндеу 
жолдады. Онда білім беру мен кәсіби мамандар 
даярлауды жақсарту, жаңа жұмыс орындарын 
ашу, лайықты еңбекақы мен еңбек қауіпсіздігі 
 жағ дайларын жасау, жұмыс берушілердің әлеумет-
тік жауапкершілігін к�теру туралы мәселелер бар. 
Сондай-ақ олар қалада да, ауылда да цифрлық тех-
нологияларды жаппай ендіру, арнаулы кворкинг 
орталықтары арқылы жастар стартаптарын дамыту 
жайлы да ұсыныс білдірген.

«Біз, мәдениет және спорт қызметкерлері, 
инновацияға мән берумен бірге  қазақ халқының, 
елімізде тұрып жатқан ұлттардың сан ғасырлар 
бойы қалыптасқан құндылықтарын әсте к�зден 
таса етпеуіміз керек. Рухани байлығымызға к�здің 
қарашығындай қарауымыз қажет. Халқымыздың 
тарихи және мәдени ескерткіштері мен салт-
дәстүрлерін сақтауға шақырамыз» делінген үндеуде. 

Жастар еліміздің әлеуметтік-экономикалық 
жағдайын жақсарту мақсатындағы реформалар 
мен игі істердің алдыңғы шебінде жүруі тиіс. Бұл 
үшін олар жеке-дара емес, бірлесе жұмыс істеуі 
керек. Мәселен, «Келешек» жастар қанатының ая-
сына топтасу арқылы жастар мәселелерін  шешуге 
белсенді түрде қатысуға болады. Сондықтан да 
болса керек, қазір кәсіподақ қатарында жастар 
к�п. Мұны Қазақстан Кәсіподақтары федерациясы  
т�рағасының орынбасары Мұхтар Тінікеев те 
 форум барысында тілге тиек етті. «Жастар  білімін, 
әлеуетін ұдайы к�терумен бірге �здерін лайықты 
қорғай алатындай к�шбасшы болуы керек» деді 
М.Тінікеев.

Ғалым ОРЫНБАСАРҰЛЫ
Шығыс Қазақстан облысы
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Татулық тірегі

Бүгінде латын графикасына көшуге байланысты терминдерді таңбалау, 
халықаралық атауларды дұрыс жазу мәселесі өзекті болып отыр. Бұл орайда өткен 
ғасырдың 20-жылдарындағы  қазақ зиялыларының еңбектерінің маңызы зор. 
1922 жылы Қазақстанда жат сөздерді, пән атауларын қазақшаландыратын комиссия 
құрылады да, оны А.Байтұр сынұлы басқарады. Комиссия жат (өзге тілдік) сөздерді 
қабылдауда мына принциптерді басшылыққа алған: а) жат атаулардың мағынасын 
түсіндіргендей қазақ сөзін алу; ә) оған қолайлы қазақ сөзі болмаса, түркі сөзін 
алу;  б) түркі сөзі де тура келмесе, қазақ тілінің заңына үйлестіріп, Еуропа сөзін алу 
 (Жолдыбаев М. Қазақ тілін байытамыз // Еңбекші қазақ. 12.VІІІ.1926). 

Елбасы Н.Назарбаев «Мемлекеттік тілді дамыту – маңызды басымдық 
болып  қалады. Біздің мақсатымыз – Қазақстанның барлық азаматтарының 
мемлекеттік тілді меңгеруіне қол жеткізу! Мемлекеттік тіл — елімізде тұрып 
жатқан барлық қазақстандықтарды біріктіретін күш» деген  болатын. Осы 
орайда,  Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы мен 
облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясының ұйымдастыруымен «Тіл – татулық 
тірегі» атты дөңгелек үстел өтті.

ЖАТ СӨЗДЕРДІ
қалай жақын тарта аламыз?

Жиында Қазақстан Республика-
сында тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемле-
кеттік бағдарламасының жүзеге асы-
рылу барысы, �ңіріміздегі «Тіл» оқу-
әдістемелік орталығының атқарған 
жұмыстарының нәтижесі баяндалды. 
Алғаш болып с�з алған Қазақстан 
халқы Ассамблеясы жанындағы 
облыстық Қоғамдық келісім кеңесінің 
т�рағасы Оралбек Жақиянов: «Тіл 
– достықтың кілті, ынтымақтың ба-
стауы, ырыс-бере кенің алды, ұлттың 
жаны, ары. #р ұлттың ең алғашқы 
қастерлі де қасиетті сипаты – ана 
тілі .  #ркім �з ана тілін к�зі  нің 
қарашығындай қорғауы тиіс. Бұл, 
әсіресе, жастарға қойылатын басты 
талап тың бірі. Біздің бар болмысымыз 
бен ұлт екенімізді дәлелдейтін тек ана 
тіліміз екенін ұмытпауымыз керек» 
деп мем ле кеттік тілдің мәртебесі жай-
ында ой қозғады. 

«Ұлттың жаны тіл болатын болса, 
сол ұлттың жан дүниесін, болмысын 
білгісі келген адам, әуелі тілін білуі 
керек. Алысты жақындататын да, араз-
ды татуластыратын да, елді бірлікке 
үндейтін де – тіл. Қазақстан к�пұлтты 
мемлекет. Бірнеше ұлтты береке-
бірлікте ұйыстырып отырған ең негізгі 
фактор тіл екені баршаға мәлім. Тас 
мұқалып құм болады, темір тозады, 
адам �мірден озады, тарихыңды да, 
әдебиетіңді де, мәдениетіңді де ары 
қарай жеткізетін к�мейдегі с�з бен 
таңдайдағы тіл ғана. Ендеше тілдің 
болашағын бәріміз бірдей ойлауы-
мыз керек. Бұл жасты да, жасамысты 
да ойландыратын жайт» деді атал-
мыш шараға арнайы келген Алматы 
облыстық #зербайжан этно-мәдени 
орталығы «Мемлекеттік тілге құрмет» 
бірлестігінің т�райымы Асылы Осман.

Жалпы тіл меңгертудің кезеңдері 
еуропалық стандарт бойынша алты 
деңгей негізінде жүзеге асырылса, 
жергілікті орталықта қазақ тілін мең-
герту т�рт деңгей бойынша жүргізіледі. 

«Оқыту түрлі  жағдайлар мен 
барлық саладағы ауызша және жаз-
баша қолданыстағы құрылымдарын 
меңгертуге бағытталған. Мақсатымыз 
– тіл үйренушінің �з ойын жеткізуде 
тілдік құрылымдарды �з бетінше 
қолдана білуге, жаза және дұрыс айта 
алу деңгейіне бағыттау» дейді Зинагүл 
Халыққызы.

Қазіргі таңда �зге ұлт �кілдері 
арасында қазақ тілінде ойын еркін 
жеткізе алатындар саны біртіндеп ар-
туда. Солардың бірі – Қаратал ауданы 
Баст�бе ауылдық округі әкімдігінің бас 
маманы Ирина Киримова. 

«Тұңғыш Президент Н.Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласында 
 «Патриотизм кіндік қаның тамған 
жеріңе, �скен ауылыңа, қалаң мен 
�ңіріңе, яғни туған жеріңе деген 
сүйіспеншіліктен басталады» деп 
айтқан болатын. Туған жеріңнің, 
еліңнің тілін, тарихын білмейінше 
шынайы патриот болу мүмкін емес. 
«Отан тарихы туған �лкенің тари-
хынан басталады» деген жақсы с�з 
бар. Бір кездері саясаттың салда-
рынан к�птеген ұлт �кілі қасиетті 
қазақ жерінен пана, елінен аға, 
 бауыр, туыс тапты. Қазақ халқының 
кең пейілі мен ыстық ықыласының 
арқасында суықтан, аштықтан, жой-
ылып кетуден құтылып, керісінше, 
�стік, �ндік, �ркендедік. Мемлекеттік 
тілдің �ркендеуіне әрқайсымыз �з 
үлесімізді қосатын болсақ, біздің 
ынтымағымыз да арта түсері с�зсіз. 
Бүгінгі таңда мемлекет тарапынан тіл 
үйренуге барлық жағдай жасалған. 
Мен қазақ әулетінің келінімін. Қазақ 
халқының рухани құндылықтарына 
толы әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерін 
жетік білемін, құрметтеймін. Біздің 
татулықты ту еткен отбасымыз арқылы 
қазақ пен корей халқы туыс, мың 
жылдық құда-жекжат болып отыр. 
Осының �зі мен үшін үлкен жетістік. 
#рқайсымыз да еліміздің �суіне, 
�ркендеуіне бір кісідей атсалыссақ біз 
бағындырмайтын белес, ала алмай-
тын асу болмасы анық» деп �зге ұлт 
�кілдерін қазақ тілін жетік меңгеруге 
шақырды.

Шара барысында облыста тілдерді 
дамыту мен қолданудың мем ле-
кеттік бағдарламасын жүзеге асы-
руда мемлекеттік тілдің мәртебесі 
мен маңызын арттыруға сүбелі үлес 
қосып жүрген бірқатар азаматтар, атап 
айтар болсақ, «Тіл» оқу-әдістемелік 
орталығы директорының орынбасары  
Зинагүл Қожакеева, Денсаулық сақтау 
басқармасының бас маманы Нейля  
Қойбағарова, облыстық соттың бас 
маманы Жанар Сергебаева,  Білім 
басқармасының бас маманы Роза 
Т ұ р ғ а н б а е в а ,  Т � т е н ш е  ж а ғ  д а й -
лар департаментінің бас маманы 
Гүлден Ықыласбаева, Қазынашылық 
департаментінің бас маманы Галина 
Коростелева, «Талдықорған» газетінің 
бас редакторы Данияр Сейсенбаев, 
Қаратал ауданы Баст�бе ауылдық 
округі әкімдігінің бас маманы Ирина 
Киримова  Алғыс хатпен марапатталды.

Н.�ДІЛБЕКОВА
Алматы облысы
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Ұлттық жазу ұлағаты
Д�ңгелек үстелде үш негізгі ба-

яндама тыңдалды. Тіл мәдениеті 
б�лі мінің бас ғылыми қызмет кері 
Б.Момынованың ««Қазақ» газетінің 
емлелік ерек ше ліктері» тақырыбындағы 
баяндамасы  А.Байтұр сынұлы ның жазу 
реформасына арналды. Автор араб 
таңбалы қолжазбалардан нақты мысал-
дар, үзінділер, мәтіндер келтіре отырып, 
қазақ жазуының тарихи тәжірибесіне 
тоқталды. 

Екінші баяндамашы – Ахи Евран 
университетінің профессоры О.Қабадай 
баяндамасында латыннегізді түрік жа-
зуы тәжірибесімен б�лісті.

Тіл мәдениеті б�лімінің меңгерушісі. 
Н.#міржанова «Тарихи тағылым: орфо-
графиялық ұстанымдардың таңдалуы» 
тақырыбында қазақ жазуының басты 
ұстанымдары мен оның түрлері туралы 
баяндады. Баяндамашы қазақ жазуында 
басты бір принцип �зек етілуімен қатар, 
�зге бірнеше қосалқы қағидаттар қатар 
жүретінін айта келе, бұл әлемдік жазу 
мәдениеті тәжірибесінде ертеден бар 

машық екені, бүгінгі таңда заман тала бы 
мен әлемдік үрдісті ескергенде, қазақ 
жазуы фонемдік принципті негіз ете-
тінін нақты дәйектер арқылы негіздеді. 

Баяндама жасаған филология ғы-
лымының кандидаты  Ж.Абитжанова 
«К�не түркі жазуы мен жазба ескерткіш-
тері» тақырыбында к�не түркі жазула-
рының түрлері, ондағы ерекшеліктер 
мен қағидаттар, жазу жүйесі арқылы к�-
рініс тапқан к�ркемдік, стилисти калық 
белгілер жайлы пікірін ортаға салды. 

Баяндамашыларға қазақ жазуына 
қатысты сұрақтар қойылып, ғылыми 
тұщымды жауаптар алынды. Жиын 
қазақ жазуының тарихи тамыры қаузал-
ған, тағлымы мен мазмұны бай, сали-
қалы ғылыми басқосулардың бірі болды. 
Д�ңгелек үстелге ғалымдар, бұқаралық 
ақпарат құралдары, магистранттар мен 
докторанттар қатысты.

Е.МАРАЛБЕК, 
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының қызметкері

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамы, Халықаралық Түркітану орталығының бірлесе 
ұйымдастыруымен «Ұлттық жазу: түптамырдан қазірге дейін» атты 
халықаралық дөңгелек үстел өтті. Дөңгелек үстелді институт дирек-
торы Ерден Қажыбек жүргізіп отырды. «Рухани жаңғыру» аясында 
өткен ұлттық жазуға арналған жиында көне түркі кезеңінен бергі қазақ 
жазуының тарихы мен тәжірибесі мәселесі қозғалды. 
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Орталық Азиядағы алғашқы діни мектептердің 
археологиялық зерттеулерге қарағанда Самани  дәуірінде 
ашылғандығы аңғарылады. Одан бұрын Мубайдийа 
қозғалысы (770-780 жж.) дәуірінде  Жейхун мен Сейхун 
аралығында ислам дінін паш еткен  зауия, текке, ханака 
секілді діни орындардың болғандығы күмән тудырмайды. 
#йткенмен, Самани дәуірінде Мәураннахрда Ханафи 
фиқһ мектебі дамып, Бұқара және Самархан қалаларында 
�зіндік оқыту әдіснамалары бар «Садр»,  «Йадиийа», «Жур-
жанийа» мектептері жұмыс істеді. Осылайша, Орталық 
Азияда Ханафи мәзһабының доминант болуына аталмыш 
мектептер мейлінше зор ықпал етті. Қарахан Ғазнауи  
дәуірлерінде де мемлекеттің қолдауына ие мектеп-ме-
дреселерде Ханафи фиқһ мәзһабы мен Матуриди ақида 
мектебінің негіздері оқытылды. Яғни мемлекеттік қолдау 
к�рсетілгендіктен, Ханафи-Матуриди құндылықтары 
Мәураннахр мұсылмандарының негізгі діни ұстанымын 
құрады.

Қарахан билігі тұсында ислам дінінің Орталық Азияға 
нық орнығуы одан кейінгі аймақта орын алған алмағайып 
тарихи үдерістерде Хақ діннің рухани мәселелер бойынша 
шешуші р�л атқаруын қамтамасыз етті. Қарақытай горха-
ны Елуй Дашы, найман билеушісі Күшлік және Шыңғыс 
хан жасаған шапқыншылықтар қаншалықты жойқын 
болса да, Мәураннахрдағы мұсылманшылықтың сағын 
сындыра алмады. Керісінше, олардың ұрпақтары Хақ 
дінге мойынсұнып, исламның қорғаушысына айналып 
жатты. Алтын Орда билеушісі Берке хан Сарай Беркеде 
медреселер салғызса, Шағатай билеушісі Тоғлұқ-Темір 
хан Жетісу мен Мәураннахр қалаларында діни оқу орын-
дарын ашты. Алтын Ордаға �збек хан билік еткен тұста, 
Хақ дін к�шпелілер арасына  тарап, к�птеген мешіт пен 
медреселер тұрғызылды. Ал Шағатай ұлысының тізгінін 
#мір-Темір қолға алған шақта, аймақта ислам діні 
қарыштап дамыды.

Қазақ хандығы жеке шаңырақ к�терген XV-ХІХ 
ғасырларда Ташкент, Сайрам, Отырар, Яссы, Қарнақ, 
Сауран, Сығанақ, Сарайшық және т.б. шаһарларда 
медреселер жұмыс істеді. Қазақ хандары медреселерді 
қаржылық-материалдық тұрғыда қамтамасыз ету үшін 
ауылшаруашылық жерлерін уақфтық құжат етіп бекітіп 
беріп отырды. Мысалы, Еңсегей бойлы Есім хан Қарнақ 
медресесін қаражатпен қамту үшін Қаратаудан ағатын 
�зендердің сағасын оның меншігіне берген еді. #йтсе де, 
XVII-XVIII ғасырлардағы Қазақ-Жоңғар қақтығыстары 
кезінде діни білім беру, мешіт-медресе ашу жұмысы 
ісі қарқынды бола алған жоқ. Есесіне, жоңғарларды 
ығыстырған соң, қазақ даласында к�птеген діни мектеп-
тер ашылды. Бұл Қазақ даласының Ресей патшалығының 
бодандығына �ту кезеңімен тұспа-тұс келген еді.

Атап айтар болсақ,  Сырымбетте  «Айғаным», 
К�кшетауда «Науан хазірет», Б�кей Ордасының билеушісі 
Жәңгір хан «Орда», Ойылда «Досжан хазірет», Шалқарда 
«Аманғали ишан», Қызылжарда «Қызылжар», Орын-
борда «Хусайнийа», Тройцкіде «Рәсулийа», Баянауылда 
 «Исабек ишан», Шыңғыстауда «Ескітам», Семейде «Ахмет 
Риза», Зайсанда «Қазақия», «Ғизатия», Алтайда «Абақия», 
Қапалда «Мамания», #улие-атада «#бдіқадыр», Шаянда 
«Аппақ ишан», Қаратауда «Қарнақ», Терең�зекте «Қалжан 
ахун», Сарысуда «Ахмет Оразай», Маңғыстауда «Пір  Бекет» 
және т.б. медреселер халық руханиятына қызмет етті.

ХХ ғасырдың басында заманауи тұрғыда жаңаша ой-
лана алатын Алаш Орда қайраткерлері тарих сахнасына 
шықты. Олардың барлығы алғашқы білімді жоғарыда 
аталған �ңір-�ңірлерде ашылған медреселер мен ауыл-
ауылдардағы молдалардан алған еді. Діни іліммен 
ауызданғандықтан да Алаш қайраткерлері шын мәнінде 
халықтың жанашыры, елі үшін етінен ет кесіп беруге әзір 
зиялылар шоғыры болатын. Алаш қайраткерлері қазақ 
халқы әлемдік �ркениеттен кенде қалып қоймас үшін 
мектеп пен медресе ашуды ұдайы күн тәртібіне қойып, 
халықтың сауатты болу мәселесін алдыңғы қатарға 
шығарды. Алаш Орда азаматтық соғыста жеңіліске 
ұшырағанымен, Алаш қайраткерлерінің к�пшілігі жаңа 
құрылған Кеңес үкіметіне қызметке тартылды. Олар ау-
ыл-ауылдардан мектеп ашу мәселесін әрдайым назарда 
ұстады. Нәтижесінде, Қазақстанда сауатсыздықпен күрес 
күшейіп, �ңір-�ңірлерде мектептер ашылды. Халық жап-
пай сауаттанып,  еліміз әлемдік �ркениеттің құрамдас 
б�лігіне айналды.

Мектеп пен медресе салу – екі дүниеде де игілікті һәм 
сауапты іс саналады. Адамзат баласы мектеп пен медре-
седе сауатын ашу арқылы қараңғылықтың пердесін түріп, 
надандықтың к�бесін с�ге алады. Хакім Абай айтпақшы, 
«Дүниенің ақиқатын денелеп болса да білу үшін» адам ең 
алдымен ілім-біліммен қарулануы керек. Онсыз күніміз 
қараң, болашағымыз бұлдыр.

Демек, мектеп пен медресе ашып, халыққа қызмет етуді 
– дін жолындағы рухани күрестің т�ресі деп айтуымызға 
толық негіз бар. Олай болса, халқымыздың иманды 
кәсіпкерлері һәм істің тетігін білетін азаматтар еліміздің 
�ңір-�ңірінен мектептер мен медреселер ашуға атсалысса 
құба-құп. 

ИМАН АЙНАСЫ

Мұсылман үмбетіне білім алу парыз екендігі баршаға аян. 
Қалың бұқараның мұсылман атауына лайықты деңгейде 
білімі болуы аса маңызды. 
Ислам тарихында Меккедегі Алла Елшісінен (оған Алланың 
салауаты мен сәлемі болсын) мұсылмандар дәріс алған 
Әкрам сахабаның үйі алғадай оқу орны ретінде көрсетіледі. 
Алғашқы «Әкрама» оқу ордасында сахабалар Аллаға иман 
келтіріп, Құран аяттарын жаттап, таухидпен қауышты. Ал 
кейін мұсылмандар Мединаға қоныс аударғанда, онда 
«Асхаба-суффа» (сахабалар лашығы) мектебі құрылды. Хақ 
Елшісі (оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) «Асхаба 
-суффада» білім алып, жан-жақты жетілген сахабаларды 
діни ұстаз ретінде өзге өңірлерге аттандыратын.

Ұлы Абайдың «Артық ғылым – кітапта» 
деген ұлағатты сөзі әрбір кітапсүйер 
оқырманның жадында болар. Әйтсе де, 
ХХІ ғасырда ғаламтордың адам сана-
сын жаулап алғаны сонша, бүгінде кітап 
оқылмайды деген пікірлерді естіп жүрміз. 
Бірақ күн өткен сайын қатары көбейіп 
келе жатқан  кітапхана оқырмандары 
мен кітап дүкендерінің тұтынушыларына 
қарап бұл пікірмен келісе қою да қиын.  
Заман ағымына сай кітапхана да оқырман 
сұранысын қанағаттандырып, қызмет 
сапасын арттырып келеді. Осы орай-
да Қазақстан Республикасы Ұлттық 
кітапханасының қызметіне тоқталғанды 
жөн санадық.
Қорында әйгілі Куфа жазуымен жазылған 
«Құран» (ХII ғ.), Фирдоусидің шағатай 
тіліндегі «Шахнамесі» (1721-1723жж.),  
ЮНЕСКО-ның «Әлем жады» 
бағдарламасының Халықаралық тізіміне 
енгізілген Қ.А.Ясауи мен С.Бақырғанидың 
құнды жазба мұралары бар Ұлттық 
кітапхананың іргетасы сонау 1910 жылы 
қаланған. Бүгінде кітапхана қоры 7 
миллионға жетті. Мұнда 25 бөлім мен 
300-ге жуық кітапхана маманы қызмет 
атқарады.

Р У Х А Н И Я Т

Ермек МҰҚАТАЙ, 
ҚМДБ-ның 

Шығыс Қазақстан
 облысы бойынша 

өкіл имамы

1971 жылы жаңа мекемеге қоныс аударған 
Ұлттық кітапхананың алғашқы оқырманы 
– халқымыздың маңдайалды тұлғалары 
С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, М.Қаратаевтардың 
болуы үлкен мәртебе. Кітапхана тарихы-
мен танысқысы келген оқырман үшін 
музейімізде аталған қазақ классиктерінің 
оқырман билеттері сақтаулы тұр. Ұлы 
тұлғаларымыздың ізі қалған қасиетті қара 
шаңырақтың, білім-ғылымға құштар әр 
жанға есігі ашық.  Бүгінгі таңда кітапхананың 
жалпы оқырман саны 44 600-ге жетсе, 
күніне 600-ден астам адамға сапалы қызмет 
к�рсетуде. 

«Каталогтар» залында электрондық 
ақпараттарға қолжетімділік қамтамасыз 
етіліп, стандартты бағдарламаларды дер-
бес пайдалану үшін арнайы компьютер-
лер қойылған. Олар Ұлттық кітапхана 
қорына түскен күнделікті отандық мерзімді 
 басылымдармен толықтырылып отырады. 
Ал «Қорды қабылдап алу, бақылау және 
толықтыру» қызметі отандық және ТМД 
елдерінің басылымдарымен, мерзімді басы-
лымдармен тығыз қарым-қатынаста.  

О қ ы р м а н н ы ң  қ а ж е т т і  м ә л і м е т к е 
дер кезінде қол жеткізуіне «Ақпараттық 
 ресурстар» қызметі жауапты. Олардың 
құзырына бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарияланған 20 мың құжаттың ғылыми 
сипаты, 900 жинақ, 4200 журнал, 5800 
газеттегі мақалаларды сараптап, уақытында 
кітапхананың электронды каталогтарына 
енгізу жүктелген.

Қазақ әдебиетінің к�рнекті �кілдерінің 
кітаптары мен шығармалары «Қазақстан 
кітаптары» оқу залында орналасқан. Онда 
к�ркем және салалық әдебиет, «Мәдени 
мұра» мемлекеттік бағдарламасы аясында 
шығарылған кітаптар сериясы, Қазақстан 
халқы Ассамблеясы Депозитарийінің 
құжаттары, анықтамалар, энциклопедиялар, 
с�здіктер және т.б. тізілген. Қазақстанның 

БІЛІМНІҢ КЕНІ, 
ізгілік насихатшысы

ЗЕРДЕ

сақтау» қызметі кітапхана қорының сақталуын 
қадағаласа, «Қалпына келтіру, консервация 
және түптеу» қызметі сирек кітаптар және 
қолжазбаларды ғылыми жолмен қалпына 
келтіру, кітапханалық қордағы құжаттарды 
түптеумен айналысады.

Заманауи технологиялар дамып, адам 
баласының қолдануына тиімді техникалар мен 
нанотехнологиялар қаптаған кезеңде Ұлттық 
кітапханада �з қорындағы құндылықтарын 
заман талабына сай етіп ұсыну үшін  2002 
жылы «Цифрлық технологиялар» қызметі 
ашылды. Бұл қызметтің басты мақсаты – 
кітапхана қорында сақталған кітаптарды, ба-
сылымдарды сандық нұсқаға к�шіру. Қазіргі 
таңда 140 мыңға жуық құжат сандық нұсқаға 
к�шірілді.  Ұлттық кітапхана қорындағы 
сандық нұсқаға к�шірілген кітаптар мен 
мерзімді басылымдар «Қазақстандық Ұлттық 
электрондық кітапхана (ҚазҰЭК)» сайтында 
жинақталған.

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кітапханасы – мәдени іс-шаралар мен еске 
алу кештерін, кітап тұсаукесерлерін, тұрақты 
к�рмелер және зиялы қауым �кілдерімен 
әдеби басқосуларды �ткізетін мәдени орталық. 
Қазақ әдебиетінде �зіндік орны бар, шоқтығы 
биік ақын-жазушыларымыздың ізі қалған, 
рухани ордамызда кім-кімнің де болмасын 
�з шығармашылық кеші мен кітабының 
тұсаукесер рәсімін жасау үлкен мәртебе деп 
білеміз. Зиялы қауым �кілдерінің әдеби 
кештерде бас қосып, әуезді әңгімелер айтып, 
тәрбие мен �негенің озық үлгісін к�рсеткені 
оқырманға үлкен ой салары анық.

Жоғарыда айтылған кітапхана қызмет-
терінің сапалы орындалып, оқырман қажет-
тілігін қамтасыз етуіне үлкен т�зімділік 
пен еңбек қажет. Бұл тұрғыда кітапхана 
қызметінің жүйесі заман талабына сай болуы 
үшін жан-жақты бағытта игі істер атқарылуда. 
�кініштісі, қоғамда кітапхана қызметін 
оқырманға қажетті кітапты тауып, қолына 
ұстата салу деп түсінетіндер де кездеседі. #рі 
олардың осы салада еңбек етіп келе жат қан 
қызметкерлерге к�зқарасы дәл солай қалып-
тасқаны қынжылтады. Шән мәнінде, кітап-
хананың әр қызметкерінің еңбегі ерен. Қалай 
болғанда да, тамыры тереңде жатқан, қоры 
бай, руханияттың ордасына айналған кітап-
хананың қоғамдағы р�лі жоғары болуы тиіс.

Таңжарық  ОРМАНБЕКОВ, 
Ұлттық кітапхананың Баспас8з

 б8лімінің қызметкері

Суреттер сыр шертеді

Мекеме қоры ІІ-Дүниежүзілік соғыстың кинопленкала-
рымен, фотосуреттерімен толыға бастады. Кейінгі ізденістер 
 барысында, сондай-ақ 1920-жылдардың орта шенінде 
Қазақстан аумағында түсірілген видеоматериалдар да біртіндеп 
осы қорға шоғырланды. Ал архив қорындағы алуан тақырып 
пен түрлі кезеңдерді және оқиғаларды қамтитын к�не суреттер 
уақыт озған сайын баға жетпес мұраға айналуда. Оның ішінде 
неғұрлым к�нелері – XIX ғасыр мен XX ғасырдың бас кезінде 
түсірілген фотолар қазақтың дәстүрлі қоғамын бейнелейді. 
Қазақ этнографиясы, тұрмыс-тіршілігі туралы жарияланған 
басылымдардың к�пшілігі осы архив қорынан алынды.  Соның 
ішінде Д.П.Багаев фотоқұжаттарының жинағы (коллекциясы) 
құнды дүние болып саналады. Ал, жалпы 500 мыңға жуық 
фотосурет – бүгінгі архивтің мол қазынасы. 

#йтсе де, тарихымызды бейнелейтін фотоқұжаттар түгел 
жинақталды деуге ерте. Мәселен, қазақ жерінің тарихы мен 
мәдениетінен хабар беретін құнды жәдігерлерге арналған 
фотосуреттердің к�пшілігі Ресейдің Санкт-Петербург 
қаласындағы Орыс географиялық қоғамында сақтаулы. XVIII 
ғасырдың соңы мен XIX ғасырда қазақ даласында да белсенді 
жұмыс жүргізген бұл ұйымға Шоқан Уәлиханов, Ыбырай 
 Алтынсарин, Мұхамед-Салық Бабажанов секілді тағы да 
басқа қазақ оқығандары мүше болғаны, осы қоғам басылым-
дарына танымдық материалдар жазып тұрғаны белгілі жайт. 
1845 жылы бұл ұйымды құрған 17 құрылтайшының жетеуі 
қазақ даласын зерттегені де назар аударарлық. Олардың Сібір 
және Қазақстан мен Орталық Азияға ұйымдастырған экспе-
дициялары к�п мәлімет жинағаны анық. 1951 жылдан бастап 
Орыс география қоғамының Орынбор, Батыс Сiбiр, Семей, 
Түркістан б�лiмшелерi жұмыс істеді. Міне осы жұмыстың 
бәрі, әрине, текке кеткен жоқ. Қазір Орыс географиялық 
архивінде тұрған фотосуреттер – осынау зерттеулердің жемісі. 

халық жазушылары #зілхан Нұршайықов 
пен Герольд Бельгердің құрметіне орай 
ашылған мемориалды кабинет жұмыс істейді.

 #лемнің 120-дан астам тіліндегі басы-
лымды ұсынып отырған «#лем әдебиеті» оқу 
залындағы Ресей, Үндістан, Иран, Пәкістан, 
Түркия елдерінің кітап бұрышы жыл  сайын 
жаңа кітаптармен толығып отырады. Бұл 
тұрғыда аталған мемлекеттер елшілік 
арқылы жақсы жұмыс жүргізуде. Бұдан 
б�лек, қазақстандық жазушылардың шет 
тіл дердегі аудармалары, әлем тілдеріндегі 
мерзімді басылымдар мен шетел және орыс 
классиктерінің еңбектері, ағылшын тіліндегі 
ғылыми журналдардың «ЕBSCO» дерек 
қорын осы б�лімнен табасыз.

 «Диссертациялар» б�лімінің қорында  62 
мың  данадан  астам Қазақстан Республикасы 
және ТМД елдері ғалымдарының кандидаттық 
және докторлық диссертацияларының қоры  
жинақталған. Ізденушілерге қорғайтын 
диссертациялық тақырыбы жайында ке ректі 

мағлұмат алуына  барлық мүмкіндік қарас-
тырылған.

Ұлттық кітапхана қоры ұлттық құнды-
лықтарға бай. Жоғарыда айтыл ғандай, 
Куфа жазуымен жазылған «Құран» (ХII ғ.), 
Фирдоусидің шағатай тіліндегі «Шахнамесі» 
(1721-1723жж.), ЮНЕСКО-ның «#лем 
жады» бағдарламасының Халықаралық 
т і з і м і н е  е н г і з і л г е н  Қ . А . Я с а у и  м е н 
С.Бақырғанидың құнды жазба мұраларымен 
қатар, қазақ әдебиеті классиктерінің, қазақ 
ағартушыларының к�зі тірісінде жарық 
к�рген еңбектерін «Сирек кездесетін кітаптар 
мен қолжазбалар» б�лімінен алуға болады. 
Қазақстанның алғашқы мерзімді басылымда-
ры –  «Туркестанские областные ведомости» 
(1879-1917 жж.), «Қазақ» (1913-1918 жж.), 
«Еңбекші қазақ» (1923-1932 жж.) және т.б. 
газеттер мен «Айқап» (1911-1917 жж.), «Абай» 
(1918 ж.), «Шолпан» (1922 ж.), т.б. журналдар 
мен Шығыс халықтары кітаптарының екі 
мыңға жуық топтамасы сақталған. «Қорларды 

Қазақстанның тарихы мен мәдениетіне байланысты құнды деректерді көздің қарашығындай сақтап келе жатқан бірден-бір 
мекеме – ол Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік кинофотоқұжаттар мен дыбыс жазбалар архиві. Қазақ КСР Халық 
комиссарлар кеңесінің қаулысымен ІІ-Дүниежүзілік соғыс уақытында, яғни  1943 жылдың 1 сәуірінде іргетасы қаланған 
бұл архивке биыл 76 жыл толып отыр. Деректі фильмдер мен телефильмдерді, фотосуреттер мен дыбыс жазбаларды бір 
орталыққа жинақтау мақсатында мекеме «Кинофотоқұжаттар мен дыбыс жазбаларының орталық мемлекеттік архиві» 
болып 1974 жылы қайта жасақталды.

Елімізде бірнеше жыл қатарынан жүзеге асырылған 
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының басты 
бағыттарының бірі – шетелдегі қазақ деректерін жина-
стыру болды. Осы мақсатта талай құнды дүниелердің 
к�шірмесі елге қайтарылды. Қазіргі уақыттта зерттеушілер 
мұндай құжаттармен Қазақстанда отырып таныса алады. 
Осыған орай, шетелдегі фотосуреттердің к�шірмесін әлі де 
жинақтай түсу – алдағы зор міндеттің бірі. 

Бұл Қазақстанға қатысы бар фотосуреттер жарияланған 
 басылымдар мен �зге де тарихи деректердегі фотолар 
 назарымыздан тыс қалмайды. Осы орайда, Қазақстан та-
рихын зерттеуші ғалымдар Орыс географиялық қоғамының 
фотосуреттерін пайдаланып жүргенін айта кету ке-
рек. Мәселен, 2009 жылы жарияланған «Қазақстан та-
рихы мен мәдениетінің үлкен атласы» деп аталатын 
жинақты шығарушылар жоғарыда аталған Қоғамның 
фотосуреттерімен к�п жұмыс істегені байқалады. Бұл, 
әрине, еліміздің фотошежіресін байытуға қосылған қомақты 
үлес. 

Дегенмен, бұл ретте Қазақстанның �зінің архив қоры 
қаншалықты игерілді деген сауал туады.  Зерттеушілеріміз 
 фотосурет қорымен қаншалықты жұмыс істеп жүр? 
Мемлекеттің мақсаты фотосуреттерді сақтап отыру ғана 
емес, оны мейлінше зерттеу, ғылыми-к�пшілік айналымға 
шығару. Біздіңше, архивтің фотоқорында әлі күнге зерттел-
меген материалдар жеткілікті. �кінішке қарай, тарихшылар 
арасында фототанушылар саусақпен санарлық. Архивтегі 
жазба деректермен шұғылданған зерттеушілер �з тақырыбы 
бойынша фото іздестіруге, ғылыми бағыты бойынша 
фотожинақтауға аса құлықты еместігі аңғарылады. Оған бір 
суреттің тарихын анықтаудың �зіне кейде арнайы зерттеу 
қажет болатыны да себеп болар.    

Рас, тарихымызда негізгі  мәселелер айтарлықтай 
қарастырылғаны секілді, негізгі тарихи оқиғаларға байла-
нысты фотосуреттер де к�пшілікке жарияланды. #детте, 
к�пшілік білетін к�не суреттер де солар. Алайда тарих тек ірі 
оқиғалардан тұрмайды, ірі оқиғаларды аша түсетін жанама, 
қосалқы деректер де жеткілікті.  Фотоқорымызда зерттеушісін 
күтіп тұрған ондай жанама деректер де жеткілікті. Біз кәсіби 
зерттеушілер ғана емес, әуесқой ізденушілердің де, бұқаралық 
ақпарат құралдары �кілдерінің де видео және фотосуреттермен 
к�бірек жұмыс істеп, жалпы к�пшілікке жеткізгенін  қалаймыз. 

Мысалы, таяуда белгілі басылым тілшісі біздің архивімізге 
тапсырыс беріп, 1970-жылдардағы айтыс туралы видеоны басы-
лым сайтында жариялады. Кейін оны әлеуметтік желі арқылы 
әрі қарай таратты. Соның нәтижесінде, арада бір ай �ткенде 
Батыс Қазақстан облысынан зерттеушілердің бірі �з �ңірінде 
бұрын танымал болған айтыс ақынының видеобейнесін к�ріп, 
сүйіншілетіп жазғанын оқыдық. Сол секілді тағы бір видео-
дан бұрынғы Талдықорған облысының белгілі айтыс ақынын 
ұрпақтары тауып, қатты қуанғаны белгілі болды. 

Біздіңше, архив фотоқорында жатқан талай фотосурет 
жеке отбасының ғана емес, әлі талай тарихи сәттің куәгері 
болып, ғылыми айналымға енеді. Тек к�бірек зерттеп, қолдағы 
қазынаны пайдалана білсек болғаны. 

Еңлік ТОЛЫҚБАЕВА,
ҚР Кинофотоқұжаттар мен дыбыс жазбалары 

архивінің б8лім меңгерушісі
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Аллаға мың тәубе дейміз, мектепте қатар оқып, еңбек майданына бірге араласқан бірқатар 
құрбыларымыз 70 жастың белесіне шығып жатыр. Солардың бірі – қазіргі күнде Ақтөбе 
қаласында тұратын Ұзақбай Қауыс екеуміздің өмір жолымызда ұқсастық көп. Ақтөбе 
облысының екі ауданында газет редакторы болдық, құрылғанына биыл отыз жыл толғалы 
тұрған халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының өзіміздің қызмет еткен өңірдегі аудандық 
ұйымдарын құрудың басы-қасында жүріп, төрағалық еттік.

Әңгімені әріден тарқатып, қай-қайдағыны еске түсірмей, сөзді 
төтесінен бастаған жөн болар. Айтайын дегенім спорт жайлы 
еді. Қазақ күресі халқымызбен сонау ықылым замандардан 
бері біте қайнасып, бірге тірлік етіп, атадан балаға мирас болып 
келе жатқан өнер түрі. Оның аты бір ғана сөзбен «күрес» деп 
аталғанымен,  тәсілдері  әртүрлі, сан салалы болып келеді.

Қалам мен 
тілдің үйлесімі

ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ СӨЗ

«Адамдар, менің мәңгі бір ғана серігім бар.
«�лең» дейтін жетімек елігім бар.
Сендер жүрген жолменен жүргенім жоқ, 
ешкімде жоқ ерекше �мірім бар.
Қара түндей тұмшалап тұрса қайғым, 
етегіне қонады шық самайдың 
Сендер �ткен �зеннен �ткенім жоқ
тағдырым бар,тағдырым бар ешкімге 

ұ қ с а м а й т ы н » .  Б ұ л  Қ а з а қ с т а н н ы ң 
Халық әртісі  Мақпал Жүнісованың 
орындауындағы Ақмарал Леубаеваның 
с�зіне жазылған Ербол Байырбековтың 
«Адамдар, кешіріңдер» деп аталатын әнінің 
алғашқы жолдары. �мірге алғаш әуен 

байқамауы мүмкін емес бір жайт – Мақпал 
осы әнді айтқан сайын жанарынан жас 
моншақтайды. Жалпы оның жылап тұрып 
айтатын әндері к�п. Және онысы риясыз, 
шынайы. Тек орындаушының ғана емес, 
тыңдап отырған жанның да жанарынан жас 
моншақтатар ендігі әннің бірі – «Жыла, 
жүрек». Фариза Оңғарсынованың с�зіне 
жазылған Қанат Ибрагимовтың жүректі жы-
латар әуені Мақпал мақамында құдды ән-
мінажат секілді. Мінажатта үміт те, �кініш 
те, жұбану да, бекіну де бар. Сіз ән ғана 
емес, бір адамның драмаға толы тағдырлы 
монологын тыңдап отырған секілдісіз. 
�те шебер орындалғасын сай-сүйегіңіз 
сырқырап, алпыс екі тамырыңыз шымыр-
лап, �з �міріңіздің драмасына еріксіз сүңгіп 
кетесіз. #ннің сиқыры да осы болар, бәлкім, 
сіздің оған сенуіңіз сиқыршының дарынына 
байланысты екені даусыз. 

келді ме, әлде с�зі қағазға түсті ме, бізге 
беймәлім. Бірақ с�з бен сазға осынша жан 
берген әншіге екі автордың да риза екені 
анық. Анық болатыны, әнші оны жан 
дүниесімен шын беріліп, алпыс екі тамы-
рын идіргендей толғатып айтады. Қазақ 
оқырмандарына жақсы таныс сыншы, 
күйші Таласбек #семқұлов «#нші Мақпал» 
атты мақаласында «...Мақпал ешқашан да 
әнді композитордан алған күйінде орында-
майды. �зінің орындаушылық табиғатына 
�лшеп, �зіне лайықтап жаңа түрге ендіреді. 
#нші үшін басты нәрсе әннің мелодиясы 
емес – поэзиялық текст. Мелодия тек қана 
болашақта �ңделетін шикізат. Мақпал ең 
әуелі поэзиялық тексті бажайлай зерттейді. 
Дәлірек айтқанда, текстің ар жағындағы 
психологиялық партитураны тануға 
 тырысады. Міне, ақынның �лең тасасында 
жасырған сырына жеткеннен кейін, әнші, 
мелодияны сол сырдың ыңғайына келтіріп, 
қайтадан сомдап шығады...» деп жазған 
еді. Бұл с�здің дәлелін әнші орындаған 
әндерден анық байқаймыз. Ал біз с�з етіп 
отырған әнде Мақпал «Адамдар» деген 
с�зден кейін білінер, білінбес кідіріс жа-
сайды. Қаратпа с�здің тәртібі бұзылған 
жоқ әрі адамдар алдында ақтарылып, 
�з сырын еш бүкпесіз айтқалы тұрған 
адамның нық шешімі аңғарылады. «Сендер 
�ткен �зеннен �ткенім жоқ, тағдырым бар 
ешкімге ұқсамайтын» деген с�зде орын-
даушы «тағдырым бар» деген с�зге екпін 
береді. Мұнда да қазақы мәнер сезіледі. 
Ол мәнердің ар жағында �зінің қалауынан 
бұрын тағдырдың қалауына мойынсыну 
сынды қазақтың болмысына тән ерекшелік 
менмұндалап тұр.

#ншінің мәнеріндегі қазақылық оны 
соншалықты жұмсақ әрі терең жеткізеді. 
�кініш, күйініш, қиналыс, сонымен қатар 
оның бәріне  мойынсыну пендеге тән 
мінез. #ннің ендігі бір жолында «...бірақ 
ешкім қайталай алмайтұғын, махаббатым 
үшін де кешіріңдер!» деген с�з кездеседі. 
Осы с�зді айтқанда да әнші шешімді 
адамдардың �зіне қалдырады және оны да 
қатқыл емес, жұп-жұмсақ етіп жеткізеді. 
Бұл әнді тыңдаған әрбір жан басынан 
�ткен қиындық пен қиыс кеткен жолы мен 
тағдыр басына салған ерекше �мірін к�з 
алдынан �ткізері хақ. #ншінің ерекшелігі 
– әнді бүге-шігесіне дейін бойына сіңіріп, 
оны �з жанынан шыққандай етіп жеткізе 
алғанында. Сол үшін де Мақпал орындаған 
әрбір ән әрбір тыңдарманның жан дүниесін 
қопарып, жанарына жас келтіріп, жүрегін 
шымырлатады. Сезімтал к�рерменнің 

А с қ а р  С ү л е й м е н о в т і ң  Б і р ж а н 
салдың �мірі жайлы прозалық еңбегінің 
 драма-диалог ретінде к�рерменге жеткен 
сахналық нұсқасында Біржан салмен �ң 
мен түс арасында әңгімелескен Ақан сері 
«#н – зар һәм мінажат. Ол әуелі жүректі 
бауыздайды...» дейді. Сонау сал-серілер 
заманында әнге берілген бұл анықтаманы 
Мақпалдың орындауындағы бүгінгі әндер 
де нақтылап тұр. Заманы б�лек демесеңіз, 
әннің мақсаты бір. Ол  – �нер ғана емес, 
«ән – зар һәм мінажат». #нші үшін оның 
�нері қаруы ғана емес, құлшылық етер 
киелісі. Тәубесі де, шүкірі де, қуанышы да, 
қайғысы да, жұбанышы да, сүйеніші де – 
ән. Мақпал оны шын сезіне біледі, оның 
«Қазақ әдебиеті» газетіне берген сұхбатында 
«Тағдырдың бар қиындығын әнмен жеңіп 
келемін» деуі тегін емес. #н оның �зі, ән 
оның тағдыры. Біздің бұл с�зімізді Мұхит 
Қасқырбаевтың Мақпалға арнап жазған 
«Тек, ән ғана» әні нақтылап бергендей. Бұл 
әнді де Мақпал �з жанынан шыққандай 
орындайды. Келісесіз бе?.. «#нші емес, 
әннің �зімін» деген с�з Мақпалдың �з с�зі, 
оны Мақпал с�збен емес, әнмен жеткізеді. 

#н – сағыныш. Бір әнінде сезімді, енді 
бір әнінде қайғы-мұңды жеткізетін мақпал 
үнді қазақтың қызы «Ауылға барам» деген 
әнді Бауыржан Рахымбековпен бірге орын-
даса да, �зіндік ерекшелігін к�рсете алады. 

«Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды, 
тынысымды ашам, тіреймін елге маңдайды.
Ет жақындарым аттанып кеткен келмеске,
к�зк�ргендер де азайып қапты-ау, 

сол қайғы...».  
Осы әнді тыңдаған сайын, «бармасам 

елге болмайды...» деген жолдарды Мақпал 
әнші әдейі таңдап алған секілді к�рінеді. 
�йткені ол осы с�здің мән-мағынасын 
қазақы мәнермен екпінді дұрыс қойып, 
ырғақты орынды алып, «ауылға бармасам 
болмайды» деген шешімге бекінген сезімді 
анық жеткізеді. «К�зк�ргендер де азайып 
қапты-ау, сол қайғы» деген с�здерді әнге 
қосқанда дәл осылай қазақы мәнерде айта 
алатындар кейінгі әншілердің ішінде некен-
саяқ-ау?.. Мақпал мақамы бізге осынысы-
мен қымбат, осынысымен қадірлі. 

Музыка тіліндегі мелизмы ұғымы қазіргі 
әншілер арасында сәнге айналып барады. 
Мелизмы дегеніміз – әуеннің ырғағы мен 
қарқынын �згертпей дыбысты әрлейтін 
мелодиялық әрлеуші (Мелизмы – раз-
личные мелодические украшения звука, 
неменяющие темпа и ритмического ри-
сунка мелодии).  Кейінгі әншілер мұның 
не екенін жақсы біледі және к�бі әннен 

бұрын осы әрлеушіге мән беріп кететіні 
жасырын емес. #рі олардың мелизмді 
қолдану әдісі бір-біріне ұқсас болғасын да 
жас әншілердің  әнін бір-бірінен ажырату 
қиын. Ал Мақпалдың мелизмы – мақамы 
б�лек. Одан қазақы үн, халық музыкасы мен 
сал-серілер әуені, халық композиторлары 
қалып тастырып кеткен орындаушылық 
ерек шелік, қазаққа етене жақын ырғақ еседі. 

Жоғарыда айтып �ткен әнге сыйған 
сезімдердің барлығы жиналып келіп 
мәртебелі уақытқа сыяды. Мақпалдың 
орындауында адам �мірін ғана емес, күллі 
адамзаттың ғұмырына үңілуге үндейтін 
«Қайран, уақыт» деген ән бар. 

Бұл әнді орындағанда да Мақпал әр 
с�зді ғана емес, әр дыбысты анық айта-
ды. Онысы әуенге еш зиянын тигізген 
жоқ. Бұл әндегі «Күздің ызғар салқыны 
с о ғ а д ы  е к е н ,  ж а з ы н д а  ж а п ы р а ғ ы н 
жайған бақыт» деген жолдары мені қазақ 
эстрадасына қайрыла бір к�з тастауға, 
қайыра бір қарауға итермеледі. Неге 
дейсіз ғой, Мақпал Жүнісованың әнші 
ретіндегі бағасын білгенімізбен, оның 
орындаушылық мәнеріндегі қайталанбас 
ерекшеліктің қадірін қаншалықты ұғынып 
жүрміз деген сұрақ маза бермейді. �йткені 
кейінгі жас ұрпақ, қазіргі 20-25 жастағы 
қыз-жігіттер Мақпал мақамының бағасын 
білмейді. Оған себеп, Мақпал сынды 
қазақы мәнердегі әншілерден г�рі �зге 
ұлттың орындау мәнеріне к�п еліктейтін 
эстрада әншілерінің жиі насихатталуы.  
#йтпесе қазақ эстрадасындағы Мақпал 

Ұзақбай орта мектепті бітіргеннен 
кейін Орал қаласындағы А.Пушкин 
атындағы педагогикалық институтқа 
қабылданды. Оны тамамдап, жолда-
мамен орталығы Ембі қаласы болып 
ашылған Мұғаджар ауданына (сол кезде 
осылай жазылатын) келді. Туып-�скен 
�лкеміз Шалқардың біраз азаматтары 
үшін әдемі мектеп болған жаңа аудан 
туралы айтқанда кейіпкеріміздің ажары 
кіре қояды. �йтпегенде ше – осында 
комсомол, партия органдарында қызмет 
етіп ысылды, аудандық «Еңбек таңы» – 
«Коммунист» газеттерінің редакциясында 
жауапты хатшылықты атқарды. 

Содан 1985 жылы Темір ауданына – 
«Жұмысшы туы» – «Рабочее знамя» газет-
те рінің редакторлығына шақырыл ды. Ол 
кезде аталған �ңірлерде �зге ұлт �кілдерінің 
үлес салмағы басым болатын. Кейіпкеріміз 
мерзімдік басылымдарда мазмұнды мате-
риалдар жариялап, елге танылды, оның 
үстіне кеңсе қағаздарын сауатты жүргізуге 

Қазақ күресі бүгінгі тәуелсіздік заманында тіптен дамып, 
қанатын кеңге жайды. Қазақ топырағынан тартып, Азия,  Еуразия, 
тіпті әлемдік деңгейге к�терілді. #р ұлттың күресі бар. Мәселен, 
мұңғұл күресі, тәжік, �збек, қырғыз, түрікмен,  грузин күресі 
болып жалғасып кете береді. Бірақ, неге екенін кім білсін, әлгі 
күрес түрлерін біз естігеніміз болмаса, к�ре алмадық. �йткені ол 
күрес түрлері қазақ күресі секілді биікке шықпаса керек. Ал қазақ 
күресінің ж�ні басқа. Күрестің бұл түрінің барша жұртқа спорттық 
тәсілі ұнағанымен, аты ұнамайтын к�рінеді. Күрестің атына қарап 
�зге ұлт �кілдері �здерін басқа емес, қазақ спортының шашбауын 
к�теріп жүргендей сезінетін к�рінеді. Бір түрлі қомсынатын, 
іштей жаратпайтын тәрізді. Осыны ескере келе, бұл күрестің атын 
«Қазақ күресі» емес, «Alash wrestling» деп атаса қалай болар еді 
деген ой мазалайды. «Рестлинг» деген ағылшын с�зі, қазақшасы 
«күрес» дегенді білдіреді. Бұл халықтың тілін әлем тегіс түсінеді. 
Және «бұл қалай?» деп ешкім де қарсы тұра қоймас.  

«Алты Алаш» деген �зіміз ғой. «Қазақ күресі» дегенге 
қарағанда «Алаш-Рестлинг» деп атаса, күрестің аясы тіптен 
кеңейе түседі. �зге жұрттың құлағына да жылы естілер еді. 
«Алаш» с�зі �згелерге Азия, не болмаса жаңа әлем дегендей ой 
тастары анық. Айтайын дегенім осы. Бұл ұсыныс қолдау таба 
ма, жоқ ескерусіз қала ма, ол жағын �з мезетінде к�ре жатармыз. 
Алайда идея, ұсыныс жақсы. Бәлкім, асығымыз алшысынан 
түсіп те қалар...

Дәнеш АХМЕТҰЛЫ, 
жазушы

м а қ а м ы н  ж а л ғ а с т ы р у ш ы  қ а н ш а м а 
шәкірттер дайындауға болар еді. #рине, 
олардың барлығы Мақпалды айныт-
пай қайталуы шарт емес, тек оның әр 
с�зді анық айтатын, түсініп айтатын, тек 
әуенді ғана емес, с�зді де шегіне жеткізіп, 
тыңдарман жүрегіне сіңіріп тастайтын 
мектебін үйреніп қалуға тырыссақ жақсы 
еді. #зірге біздің оқу орындарында ондай 
талпыныс байқалмайды... Киногерлеріміз 
ол туралы сапалы фильм түсірсе, несі 
айып?.. Кенен #зірбаевтың «Екі Кенен 
тумайды, Алатауға ексең де...» деген с�зін 
Мақпал бағасын білуде анық айта аламыз. 
Ендеше, неге бағаламасқа!.. 

Қазақ эстрадасында әнші боп �нерге 
келіп, ән болып ғұмыр кешкен жандар 
к�п емес. Оның бірі де бірегейі – Мақпал 
Жүнісова. Мақпал �зі үшін емес, ол ән 
деп �мір сүреді. Ал ән – �нер. �нер жеке 
адамдыкі емес, халықтыкі. Демек, Мақпал 
да халықтың қызы, халықтың перзенті. 
Мақпалдың тағдыры әнмен біте қайнасқан. 
Мүмкін, о баста жеті жасар қызды анасына 
айтпай, ауылдан жырақта жатқан �нер 
мектебіне әкеліп тапсырғанда әке-жүрек 
қызының тағдырының әнге байланғанын, 
ән арқылы халыққа байланғанын сезген 
болар?.. Кім білсін!..  

Бір анығы, Мақпал – ән, Мақпал – 
тағдыр қазақ дейтін халық барда жасай 
береді.

Назым ДҮТБАЕВА, 
журналист 
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БӘРЕКЕЛДІ! 

Адамзат ақыл-ойының жемісі  – әлеуметтік 
желілердің мүмкіндігі зор ғой. Жақсы бастама, негізінен, 
осы әлеуметтік желілер арқылы тарады. Осылайша, 
Абай даналығына ел болып, қоғам болып тағы бір қадам 
жақындай түстік. Бұл Абайтану үрдісіндегі жаңа формат 
деп те айтуға болады. �йткені бұрын-соңды Президент-
тен бастап үлкен-кішіге дейін Абай �леңдерін жатқа 
оқып, бір-біріне эстафета жолдау қазақ руханиятында 
орын алмаған еді. Бәрі де жарасымды к�рінді. 

#лемде, әсіресе ғаламтор кеңістігінде  «челллендж» 
деген ұғым бар. Ол блогердің видеоролик түсіріп, оны 
желіге орналастырып, �згелерден соны қайталауды 
сұрайтын үрдіс. Бұл қандай да бір тапсырма да 
болуы мүмкін. Бүгінгі таңда ғаламторда осындай 
челлендждердің түр-түрі к�п тараған. Олардың бәрі 
де үлгі аларлық дүниелер деп айту қиын. �йткені 
кейбір челлендждер к�ңіл к�теру, әзіл-қалжыңға да 
негізделіп жатады. Бірақ �неге боларлық бастамалар 
да кездесіп қалады. Ол адамға к�мектесу, жақсылық 
жасау, табиғатты сақтау, қоғамға пайдаңды тигізу 
дегендей. Ал енді тақырыбымызға арқау етіп отырған 
– Абай �леңдерін жатқа оқу эстафетасы да осындай 
тағылымды челлендждің бірі. Бір қызығы, �лең оқудан 
басталған үрдісті ақынның «Қара с�здерін» жатқа 
айтумен, сондай-ақ Рамазан Стамғазиев бастаған 
әншілер Абай әндерін орындаумен жалғастырып, 
аясын одан әрі кеңейте түсті. Мысалы, Қазақстанның 
Ресейдегі Елшісі Иманғали Тасмағамбетов Абайдың 
«Алтыншы» қара с�зін жатқа айтып, әсерлі жеткізді. 
Мұны ғаламтордағы желі қолданушылар ерекше 
атап �тіп, жоғары бағасын берді. Осылайша, қазақ 
рухания тына ғұламаның шығармалары тағы бір рет 
серпіліс әкелді. К�п адамға қозғау салды. Абай туын-
дыларымен бұрын-соңды таныс болмаған азаматтар да 
қызығушылық танытты. С�з соңында халқымыздың 
к�рнекті ақыны Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 
«Абайды оқы, ерінбе» деген �лең жолдары еске түсіп 
отыр. Иә, бүгінде Абайды оқып жатқан жұрттың 
қарасы қалың. Лайым, игі дәстүр болашақта да 
жалғасын таба бергей.

Біз Абайды оқып, ойларын к�кейімізге қондырған 
сайын ұлт ретінде �ркениетке қарай нық қадам жасай-
мыз. Ендігі мәселе – Абайды әлі де тани түсу, танып 
қана қоймай, ойшыл айтқан құндылықтарды бойға 
сіңіріп, �мірімізде іске асыру. Абай дегеніміз – тіл, 
Абай дегеніміз – әдебиет, мәдениет, ғылым, �нер, 
еңбек. Осылай жалғасып кете береді. Біріміз �леңінен 
нәр алсақ, енді біріміз «Қара с�здерін» оқып, терең 
ойға батамыз. Абайдың жекелеген нақыл с�здерін де 
қазақ арасынан к�п естуге болады. Бұл ретте Абайға 
сүйенбеген, Абайды тіліне тірек етпеген ел ғалымдары 
кемде-кем.

�йткені Абай даналығы белгілі бір қалыпқа сыймай-
тын, қазақтың дүниетанымындай кең. Сонысымен де ол 
құнды. Сол себепті Абай тұлғасының, әсіресе, қазақтың 
жүрегінен, ой-санасынан ойып орын алғаны анық. 
�йткені ол �з ұлтын, қазағын сынай отырып, міндерін 
түзеуге тырысты. Адамшылық, кісілік мәселелерін 
к�терді. Ақылды, білімді болуды, ғылымды игеріп, адал 
еңбекпен �мір сүруді, мінезді түзеуді, қоғамға, елге 
пайдаңды тигізуді, �мірдің бос �тпеуін к�кседі.

ХӘКІМ 
ӨЛЕҢДЕРІН 

ЖАТҚА ОҚЫДЫ 

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ 
ТУРАЛЫ ОЙ

 Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ, 
«Ана тілі»

Жуырда елімізде ұлы Абай өлеңдерін жатқа оқуға 
байланысты жақсы бастама қолға алынды. Дәстүрлі 
әнші Ерлан Рысқалидың қызы Ләйлім Рысқали  
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа Абай 
өлеңін оқу эстафетасын жолдады. Бұл бастамаға 
Қасым-Жомарт Кемелұлы бірден үн қатып, Абайдың 
«Ғылым таппай мақтанба» деген өлеңін жатқа оқыды. 
Әрі қарай бастама кеңінен қолдау тауып, эстафета-
ны кезегімен бір-біріне жолдаған министрлер мен 
әкімдер, қоғамның өзге де белгілі азаматтары жалғап 
әкетті. 

машықтанғаны және шаршы топта ойлы 
пікірлерімен к�зге түскені бар – қысқа 
кезеңде бедел жинап үлгерді. 

Бастапқыда республикалық деңгейде 
құрылып, кейін халықаралық мәртебеге ие 
болған «Қазақ тілі» қоғамының маңайына 
ұлтжанды, �з ұстанымдарын ашық білді-
ретін сауатты адамдар шоғырланып, 
бастапқы сәттен-ақ к�птеген игі шаруа-
ларды жүзеге асырды. Осы күні Ұзақбай 
Қауыспен, �зге де тұрғыластармен кез-
десе қалсақ сондай сәтті қадамдарды 
елжірей еске аламыз. Қоғамның бірінші 
құрылтайында т�ралқаға ұсынылатын 
адамдардың аты-ж�ні аталғанда к�рнекті 
ғалымдардың бірінің кандидатурасына 
есімі к�пке мәлім Асқар Тоқпановтың 
к�теріңкі үнмен  ашықтан-ашық қарсы 
болғаны бар. Сондағы уәжі:

– «Орыс тіліне мемлекеттік мәртебе 
берілсін» деген адамды қалай т�рге 
шығарамыз? – Сонда залдан ешкім б�тен 
пікір айтпады. 

«Жаңа құрылымды «Ана тілі қоғамы» 
деп атайық» деген ұсынысқа Венгриядан 
келген ғалым Иштван Қоңыр Мандоки 
«Қазақ еліндегі қоғамның аты «Қазақ тілі 
қоғамы» болуы керек» дегенде жиналған 
қауым бірауыздан қол соққан-ды.

Осындай кесімді билікті бойға түйген 
Ұ.Қауыстың Темірдегі редакторлық 
қызметіне кіріскен соң к�п ұзатпай газет 
атауын «Темір» деп �згерткені бар. «Қазақ 
тілі» қоғамы Темір аудандық ұйымының 
конференциясына қатысушылар қазақ 
тілінің мәртебесін арттыру ж�ніндегі �з 
ойларын, пікірлері мен ұсыныстарын 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы 
Кеңесіне Ашық хат түрінде жолдады. Бұл 
да – ұйым т�рағасының кең ауқымда ой-
лайтынына мысал.

Ел егемендігінің алғашқы кезеңінде 
халық байлығы талан-таражға түсе бас-
тағанда журналист Ұзақбай мұндай 
бассыздыққа бейжай қарап отыра алма-
ды. Соның айғағы – «Кеңқияқтағы қиқу 

немесе жұмысшылар неге ашынды?», 
«Ашынған халық, асқынған арамтамақтар» 
және басқа материалдарынан кейін талай-
лар ішін тартып еді. 

Ол республикалық «Халық кеңесі», 
«Заң» газеттерінің меншікті тілшісі 
 болды, Ақт�бе облысы әкімінің кеңесшісі 
қызметін атқарды, облыстық ақпарат 
басқармасында б�лімге жетекшілік етті.

 Қай жұмысты да жауапкершілікпен 
істей жүріп, шығармашылық ізденістерін 
тоқтатқан жоқ. Шығыстан шыққан қос 
шынардың бірі – Кеңес Одағының  Батыры 
#лия Молдағұлова туралы бес кітап  жазып, 
баспадан шығаруы – сүйсінерлік іс. Бұдан 
�зге «К�тібар – ел қорғаны», «Ұлағат», 
«Айтарым бар, адамдар» және басқа 
кітаптарын оқырман жылы қабылдады. 
Облыстағы қоғамдық-мәдени шаралар-
ды ұйымдастыру және �ткізу  барысында 
белсенділігімен к�зге түсті.

 Қаламы қарымды журналист мерейлі 
жасына береке ұялаған шаңырақ қожасы, 
үлкен әулеттің ұйытқысы боп жетіп 
отыр. Зайыбы Балкенже екеуі балалар-
ды үйлендіріп, балдай тәтті немерелер 
сүйді. К�ркемайы жан жары Ерболатпен 
Атырау облысының Индер ауданында, 
Дарханы келіншегі Нұргүлмен Алматы 
қаласында тұрады. Шаңырақта бала-
келіні Жасұлан мен Айнұр ата-енені аялап 
бағуда. Немеренің үлкені Нұрхан Бауыржан  
Момышұлы атындағы арнаулы әскери 
мектепті тамамдады. Енді полковник әкесі 
Дарханның жолымен білімін әрі қарай 
жалғастырмақ.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның құрметті 

журналисі
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...Алаш қайраткері Биахмет 
Шегедекұлы Сәрсенов ту-
ралы алғаш рет сонау өткен 
ғасырдың 70-жылдарының ор-
тасында әкемнен естіген бола-
тынмын. Ол жылдары «Бақсай» 
кеңшарының шағын ферма 
орталығында кітапхананың 
ашылуы біз сияқты ойын 
балалары үшін үлкен оқиға 
еді. Сол кітапханадан әкем 
С.Сейфуллиннің 1977 жылы 
«Жазушы» баспасынан жарық 
көрген «Тар жол, тайғақ кешу» 
атты тарихи-мемуарлық 
романын алып келіп, аз-ақ 
күнде оқып бітіргені есімде. 
Дастарқан басында «Бұл 
кітапта жерлестеріміз, алашор-
дашыл Сәлімгерей Қаратілеуов, 
Аспандияр Кенжиндер туралы, 
бір қызығы келін Гүлшараның 
әкелері де аталады екен» деп 
әңгіменің ұшын шығарды. 
Әжеміз елең ете түсіп, «Е-е, 
құдаларымызды баяғы бай-
құлақ деген болар» деп ернін 
бір сылп еткізіп, терлеп-тепшіп 
шайын сораптай түсіп, «Сон-
да хүкімет не дейді, олардың 
аруағын қозғап?» деді. Ком-
мунист әкеміз әжемізге «Не 
десін?!» деп дүңк ете түсті. Со-
нымен, дастарқан басындағы 
«құдамыз туралы» әңгіме 
тамам болған сияқты. 

А С Ы Л Д Ы Ң  С Ы Н Ы Ғ Ы

...Бұл әңгімеден кейін осы кітапқа 
деген қызығушылығым оянды. Кітапты 
оқи отырып, алғаш рет «Алаш», «Алаш-
орда», А.Байтұрсынұлы, #.Б�кейханов, 
М.Дулатов, Б.Сәрсенов, т.б. есімдері-
мен танысқанмен, олардың барлығы 
да жау лагерінде болған деген түсінік 
қалыптасқаны да жасырын емес. 

 Ес жиып, етек жинағаннан кейін 
баяғы әңгімені әкем �зі айтып берген. 
Алашордашыл Биахмет Сәрсеновтың 
туған інісі Жанахметтің қызы Гүлшара 
әкейдің немере інісі Парихқа тұрмысқа 
шыққан. Парих к�кеміздің әкесі Табылды 
біздің атамыз Ахметтің туған ағасы бола-
тын. К�кеміз Алматы қаласындағы Қазақ 
политехникалық инситутын инженер, 
Гүлшара жеңешеміз С.Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университетін гео-
лог-географ мамандықтары бойынша 
тамамдаған. Оқуларын аяқтаған жас 
 мамандарды жолдамамен Гурьев (Атырау) 
облысы шаруашылықтарына жібереді. 
Парих к�кеміз 60-жылдың ортасына 
дейін Индер ауданының «Путь Ильича» 
кеңшарында бас инженер қызметінде 
болды. Кейін Алматы қаласына қоныс 
аударды. Олардың ұрпақтары Гүлсім 
мен #лия Алматы қаласында тұрады. 
�кінішке қарай, Гүлсім апамыз былтыр 
дүниеден озды. Ол Москвадағы ВГИК-ті 
бітірген болатын. Парих Алдоңғаров 1979 
жылы Алматы қаласында қайтыс болды. 
Атасы Алдоңғар Атырау �ңіріне белгілі, 
Меккеге үш рет барған қажы, ел арасын-
да «Банды атанған атақты Аманғалидың» 
атасы. Алдоңғар қажы Қарақұлұлының 
Меккеге баруы ж�ніндегі материа л-
дар Қазақстан Республикасы Орталық 
мемлекеттік мұрағатының 78-қорында 
с а қ т а л ғ а н .  Ж е ң е ш е м і з д і ң  ә к е с і 
 Жанахмет ұстаздық қызмет атқарған, 
аса мәдениетті, мұсылманшылдыққа 
берік кісі болған. 

Абайтанушы ғалым Қайым Мұхамед-
ханов    Биахмет Сәрсеновтың Семей 
мұғалімдер семинариясына 1905 жылы, 
ал оның інісі Жанахметтің 1908 жылы 
оқуға түскені жайлы жазады. Жанұялық 
альбомда Жанахмет Сәрсеновтың 1908-
1912 жылдар аралығында оқығандығын 
айғақтайтын фотосурет сақталған.

Тарихтан белгілі, 1917 жылғы Ақпан 
т�ңкерісінен соң патша тақтан түсiп, 
Уақытша үкiмет орнаған тұста қазақ дала-
сында да жұмысшы, шаруа және солдат 

Туристік бағыттағы автобустарды Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері мен әлеуметтік қызмет к�рсету орталығының 
қызмет алушылары, к�пбалалы отбасыдан шыққан 
және тұрмысы т�мен отбасылардың балалары пайдалана 
алады. Бұл санатқа жататындар үшін республикалық та-
рихи маңызы бар ғимараттарға кіру тегін. Ал енді Тараз 
қаласының тұрғындары мен қала қонақтарына белгіленген 
м�лшерге сәйкес республикалық тарихи маңызы бар 
ғимараттарға кіру ақылы екенін ескерте кеткеніміз ж�н. 

#р аптаның демалыс күндері �ңірдің брендіне айналған 
тарихи-мәдени нысандарды аралау екі бағытта жүргізіледі. 
Бірінші бағыт бойынша К�не Тараз – Қарахан кесенесі – 
Дәуітбек кесенесі – Ерте Ислам мешіті – Қали Жүніс мон-
шасы – Т�рткүл керуен сарайы – Қазақ хандығына – 550 
жыл монументі – Айша бибі кесенесі – Бабаджа хатун – 
К�не Тараз музейі аралығын жүріп �ту қамтылған. Екінші 
бағыт аясында К�не Тараз музейі – Тектұрмас кесенесі – 
Ақыртас сарай кешені – К�не Тараз бойынша саяхаттауға 
мүмкіндік туып отыр.

�ткен аптаның демалыс күндері алғашқы саяхат сапары 
басталып кетті. Мұндай қолайлы жағдайдың жасалғанына 
к�пшілік дән риза.

– Мен к�пбалалы анамын. Перзенттерімнің бірі 
– студент, кейінгілері мектеп, балабақша жасында. 
Сондықтан оның бәрін қыдырту отбасымыз үшін біраз 
қаражатты қажет ететін еді. Енді бүгін жасалып отырған 
мүмкіндік бойынша �ңірдің тарихи-мәдени жерлерін тегін 
к�лікпен аралап, тегін тамашалауға мүмкіндік алдық. Осы 
жағдайды жүзеге асырған басқармаға, жауапты кісілерге 
алғысымызды айтамыз, – дейді Тараз қаласының тұрғыны 
Айман Шыныбекова.

Осылайша, облыс аумағындағы туристік саланы дамыту 
нақты іспен к�рініс тауып отыр. Алдағы уақытта халыққа 
арналған игілікті істердің ауқымы әлі де ұлғая береді деген 
сенім мол. 

Есет ДОСАЛЫ
ТАРАЗ

Алакөл ауданында этносаралық толеранттылық пен 
қоғамдық келісімнің қазақстандық моделін, елімізде 
тұратын түрлі этностардың әдет-ғұрыптарын және мәдени 
құндылықтарын насихаттау мақсатындағы басқосу өтті. Оған 
ауыл тұрғындары, өзге ұлт өкілдері, славян этно-мәдени 
орталықтың өкілдері мен мектеп ұстаздары, үкіметтік емес 
ұйымдар қатысты.

Достықты ту еткен аудандық этнос �кілдерінің бүгінгі 
келбеті мен келісі бәріміздің к�ңілімізге қуаныш ұялатады. 
�з елінің салты мен дәстүрін барынша сыйлап, құрметтейтін 
әр азамат ұлттық киімдерін киіп, достық туын арқалап, кең 
к�лемде �ткен жиында бас қосты. Айтулы жиынды ашып, 
жүргізген Теректі ауылдық округінің әкімі Е.Биекбаев барша 
жиналғандарға ұлтаралық достықтың маңызы мен мақсатын 
кеңінен түсіндірді. 

– Ауданымызда 16 ұлт пен 3 конфессия �кілдері 
бейбітшілік пен келісімде �мір сүріп, болашаққа сенімді 
қадам басып келеді. 24 округтің 56 елді мекенінде 70 мыңнан 
астам халық тұрады. Олардың 84 пайызы, яғни 60 мыңға 
жуығы қазақтар, 16 пайызы �зге ұлт �кілдері. Қазақстан 
халқы Ассамблеясының «Үлкен ел – үлкен отбасы» жобасын 
жүзеге асыру бағытында �ңірімізде қазақ, орыс,  шешен, 
татар, ұйғыр, украин және басқа ұлт �кілдері бір үйдің 
баласындай, бір қолдың саласындай тірлік кешіп, елдің 
сәулетті болашағы үшін атсалысып, бірлік пен ынтымақтың 
ұйытқысына айналды. Сонымен қатар аудандағы славян 
және татар этно-мәдени орталықтары �з міндеттері аясында 
жұмыс атқарып, алак�лдіктердің табысына табыс, �нері мен 
мәдениетінің жаңғыруына �зіндік үлестерін қосуда, – деп 
жарасым тапқан ауызбіршіліктің маңыздылығана тоқталды. 
Сондай-ақ ауылдық округ әкімі аудан, облыс бойынша 
ұйымдастырылған қандай да бір шараға әр этнос �кілдері 
белсене атсалысатынын мақтанышпен жеткізді.

Алғашқы с�з тізгінін алған аудандық ішкі саясат 
б�лімінің басшысы М.Сүлейменов Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын негізге 
ала отырып, халықтар достығына жіті тоқталды. Сонымен 
қатар аудандық жастар ресурстық орталығының жетекшісі 
А.Арнай, Теректі ауылдық округі әкімшілігінің бас маманы 
А.Кириченко, №1 Қабанбай орта мектебінің ұстазы, жас 
маман К.Гладкова конфессияаралық қарым-қатынас пен 
ынтымақтастық бойынша баяндама оқыса, Б.Смағұлова 
әжеміз ауыл тарихына қысқаша тоқталып, бата берді.

Қабанбай орта мектебінің ұстазы, жас маман К.Гладкова 
�з с�зінде қазақ тілінің болашағы жайында с�з қозғап, қазақ 
тілінің болашағы мен маңызын атап �тті. Шара соңында 
қатысушылардан сауалнамалар алынып, жинақ папкалары 
таратылды.

А.ИМАНАСОВА
Алак�л ауданы
Алматы облысы

САЯХАТ

БАРЫС-КЕЛІС 
жеңілдейді

ЕЛІМ ДЕГЕННІҢ 
ЕҢСЕСІ БИІК

Абайды толық таныдық па?

Жуырда «Жастар жылына» орай Жамбыл облыс әкімдігі 
 туризм басқармасының қолдауымен 2 туристік автобус 
бағыты ашылды. Бұл – бұрын қолға алынбаған тың жоба. 
Шараның ашылу салтанатында облыс әкімінің орынбасары 
Нұржан  Календеров сөз сөйлеп, Елбасы жариялаған «Жастар 
жылының» маңыздылығына тоқталды. Сондай-ақ ол аталған 
автобус бағыттары жастарға, оның ішінде студенттер мен оқу-
шы  ларға 5 ай бойы тегін қызмет ететінін айтып, сәттілік тіледі.

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

депутаттары кеңестерi, қазақ комитеттерi 
және земстволық басқармалар сияқты 
жаңа билiк тармақтары �мiрге келді. 
1917 жылдың к�ктемiнде елде жап-
пай облыстық, уездiк және болыстық 
деңгейде қазақ комитеттерiнiң құрыла 
бастауына байланысты елдік мүддені 
к� з д ег ен А л а ш қ а й р а т ке р ле рi н i ң 
шақыруымен Биахмет  Сәрсенов Семей 
қаласына келедi. Ел �мiрiнде орын алып 
жатқан аласапыран саяси жағдайға бай-
ланысты осы жылдың 7 наурызында Се-
мей облыстық қазақ комитетi құрылып, 
Биахмет сол комитеттiң басқармасына 
мүшелiкке сайланды. �кі нішке қарай, 
Биахмет Сәрсенов 1921 жылы 36 жа-
сында оба дер тіне шалдығып, мезгілсіз 
қайтыс болды.

Сәрсеновтер әулетіне қысқаша тоқтала 
кетсек. Бай Шегедектiң екi әйелiнен сегіз 
ұл, 4 қыз тарайды. Осы сегіз ұлдың iшiнде 
Биахмет, Жанахмет, Халел, Дәлел және 
Салық орысша-қазақша оқыған, саяси 
сауатты азаматтар болды. Тағы бір ерекше 
екпін түсіріп айтарымыз, тарихтан белгілі, 
Сәрсеновтер әулеті Алаш қозғалысына 
белсене қатысқан.

2000-2003 жылдары Алматы қаласында 
ғылыми жұмыстарыммен жүрген кезімде 
уақыт тауып, Парих к�кеміздің шаңыра-
ғының амандық-саулығын біліп шығуға 
бас сұғып тұратынмын. Бірде жеңешем 
Гүлшара шай үстінде әкесі Жанахмет, 
оның ағасы Биахмет туралы әңгіме 
қозғады. #ңгіме арасында жанұялық 
альбомды алдырып, әкесінің Семей се-
минариясында оқып жүргендегі суретін 
к�рсетіп, келесі беттегі суреттегі жас 
жігіттің бейнесіне үнсіз қарап, бір күрсінді 
де, әңгімесін одан әрі жалғастырды. 
Сурет тегі  жас жігіт әкесінің ағасы 
Биахметтің жалғыз ұлы Ғалихан екен. 
#кесі есімін Алаш к�семі #лиханның 
құрметіне Ғалихан қойған. Оның қиын 
тағдыры туралы жеңгеміздің айтуынша 
Ғалихан ағасы да Кеңес �кiметi кезiнде 
«алашордашыл», «ұлтшылдың баласы» де-
ген атаққа ие болып, бірталай қысым мен 

теперіш к�рген. Ол 1918 жылы дүниеге 
келген. Ал Ғалихан Сәрсенұлы 1995 жылы 
�з қолымен толтырған �мірбаянында 
«1917 жылы дүниеге келдім» деп жазады. 
Дегенмен де, 1931 жылдың 3 ақпанында 
мұғалім Жанахмет Сәрсеновке Семей 
�лкелік кооперативтік техникумының 
директоры Сташевскийдің берген №195 
анықтамасында Ғалиханды 13 жаста деп 
к�рсетеді. Жастай жетім қалған Ғалихан 
әкесінің інісі Жанахметтің тәрбиесінде 
болған. Ол 1925 жылы мектеп-медресенің 
бірінші сыныбын аяқтаған. 1926 жылы 
Семейдегі №6 мектептің 3 сыныбын 
бітіріп шығады. Сұм заманның кер-
тартпа саясатының салқынымен бұл 
мектептен «алашордашылдың» баласы 
деген желеумен оқудан шығарылады. 
1931-32 жылдары қаладағы ирригация 
техникумында оқиды, ағасы Дәлелдің 
қайтыс болуына орай оқуын Алматыдағы 
техникумда жалғастырады. 1934 жылы 
екі  бірдей институтта,  яғни Қазақ 
коммунистік журналистер және тау-
кен институтының геология-барлау 
факультетінде білім алады. 1936-39 жыл-
дары Тамбов қаласындағы авиамектепте 
ұшқыш-истребитель мамандығында 

«Туркес танцы во Второй мировой 
 войне: из плена в Сопротивление» атты 
мақаласында тарих ғылымының докторы, 
профессор Г.Меңдіқұлованың Франция 
архивінен Ғ.Сәрсеновтың корольдің 
ортаншы қызына үйленгені туралы 
мәліметтің сақталғаны ж�нінде дерек 
келтіреді.

 Бұл деректерді Ғалихан Биахметұлы 
1995 жылы 9 маусымда �з қолымен 
толтырған �мірбаянында жазып, растай-
ды. Алайда 1940-45 жылдар аралығындағы 
қызметі  туралы ешқандай мәлімет 
бермейді. Бірақ «Ұлы Отан соғысының 
ардагерімін» деп жазады. Сондай-ақ оның 
8 орден, 13 медальмен марапатталуы к�п 
нәрсені айғақтайды деген пікірдеміз. 
Бұлардың барлығын бейбіт кезеңде алуы 
мүмкін емес екендігі белгілі.

С о н ы м е н ,  1 9 4 8  ж ы л ы  Ғ а л и х а н 
 Биах  метұлы  елге әйелi мен баласын алып 
келе жатқан кезде шекарада тексеріп, жас 
нәрестелi Иока шетел азаматы болған-
дық тан шекарадан �те алмай, Кеңес 
үкіметінің қатыгез де қатаң заңдарының 
т а р м а қ т а р ы н а  « б и о г р а ф и я с ы  м е н 
 географиясы» сай келмей, пұшайман 
 болып керi қайтады. 1948 жылы Ғалихан 

ТАҒДЫР
ТӘЛКЕГІ

оқиды.  1939 жылы әскери білімін 
жетілдіру мақсатында теңіз әуе күштері 
курсында оқуын жалғастырған. #кесiнің 
Алашорда үкiметiне белсенді қызмет 
еткені үшін, оған сенiмсiздiк білдiрiліп, 
жас ұшқышқа ұшуға рұқсат берiлмеген. 
�кінішке қарай, «алашордашылдың 
баласы» деген атақ ізінен қалмай, саяси 
сенімсіз кадр ретінде әскери б�лімге 
жіберілмеді. 1940-41 жылдары аэроклуб-
та У-2 самолетінің нұсқаушысы болып 
қызмет атқарды. #скери атағы – капитан. 
Бұған жасымаған талантты жас 1940 жылы 
Москваның шетел тілдері институтының 
француз, ағылшын және неміс тілдері 
факультетінің сырттай б�лімін аяқтаған. 
Тіл маманы ретінде ағылшын, француз 
және немiс тiлдерiнде еркiн с�йлеген. 
Гүлшара жеңгеміздің айтуынша , соғыста 
тұт қынға түсіп, одан қашып шыққан соң 
Гол ландиядағы Қарсыласу майданының 
сарбаздары құрамында ұрыс қимылдарына 
қатынасқан.

 Соғыс аяқталған соң, 1945 жылдың 
тамыз айынан бастап неміс, француз, 
ағылшын тілдерінің тілмашы ретінде үш 
жыл Голландия (Нидерландия) мемле-
кетінің аумағында Кеңес үкіметі тара-
пынан құрылған айрықша топпен бірге 
аталған мемлекеттің Амстердам, Роттер-
дам, Утрехт қалаларында жұмыс істеді. 
Бұл топтың негізгі міндеті мен мақсаты 
Екінші дүниежүзілік соғыс уақытында 
фашистік Германия тарапынан еріксіз 
жұмысқа алынған Кеңес елі аумағындағы 
украиндықтар мен беларустарды және 
�лім лагеріндегі соғыс тұтқындарын 
елдеріне қайтару болатын. Сонымен, 
1945-48 жылдары соғыс тұтқындарын 
елдерiне қайтару туралы халықаралық 
комиссиялардың бiрiнiң құрамында 
тiлмаштық қызмет атқарады. Сол кезде 
ол Нидерланд мемлекетінің бұрынғы 
королiнiң ортаншы қызы, ханшайым 
Иока Мульдерсамен танысып, тағдырдың 
жазуымен оған үйленеді. Олар 1947 жылы 
 Херат есімді ұл сүйеді. Бұл туралы жур-
налист Ж.Қанапина (Информбюро)  

Биахметұлы Шымкент жақта Анна Дубова 
деген орыс қызымен танысып, үйленедi. 
Шаңырақта үш ұл дүние есігін ашады. 
Жанұясы туралы тұңғыш ұлы 1992 жылы 
кісі қолынан опат болғандығын, екінші 
ұлы 21 жасында (1971) қайтыс болғанын, 
үшінші ұлы анасымен Ресейдің Тверь 
қаласында тұратындығын жазады. Ғалихан 
Биахметұлы елге келгеннен кейін орта 
мектепте шет тілі мұғалімі және Оңтүстік 
Қазақстан облысы газеттерінде журна-
лист қызметтерін атқарған. 1977 жылы 
зейнеткерлікке шыққан. Бір қызығы, 
1950-жылдардың аяғында Ғалиханның 
атына Москвадағы шетелдiк елшiлiктен 
арнайы шақырту қағазы келеді. Оны 
шақырушылар – Москваға халықаралық 
делегация құрамында келген сонау Гол-
ландияда қалған әйелі Иока мен ұлы 
Херат екен. Москваға бара алмау себебін 
�зінің ауру екендігімен түсіндіреді. Бірақ 
�кімет тарапынан ресми рұқсат болмаған 
соң олардың жүзiн к�ре алмауы да мүмкін 
деген пікірді де жоққа шығаруға болмас. 
Сол кезеңдегі Кеңес үкіметі тарапынан 
азаматтарға қатаң бақылау болғандығы 
бүгінгі күні құпия емес екендігі белгілі. 
Шымкент қаласының Абай ауданында 
тұратындығын жазады. Бұл деректерді 
уақытында бүгінгі күні Семей қаласында 
тұратын Жанахметтің немересі #міртай 
#лімханұлының жеке архивінен алған 
болатынмын. 

Биахметтің талайлы тағдырлы ұлы 2000 
жылы 82 жасында Шымкент қаласында 
қайтыс болды.

...Алаштықтар еркелете «Биаш» атаған 
Биахметтің жалғыз ұлы Ғалиханның қилы 
тағдыры осылай үзіледі.

Аққали АХМЕТ,
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университетінің профессоры, 
тарих ғылымының докторы

(Басы 1-бетте)

�зінің атауы к�рсетіп тұрғандай, бұл кітап – Абай 
мұрасы арқылы рухани жаңғыру мәселесіне ар налған 
алғашқы шығарма. Бұл оқу құралының негізгі ерекшелігі 
– бұрынғы к�зқарас бойынша Абай ды ақын ғана емес, 
енді оны жаңа ша ойшыл ретінде қабылдау болды. Бұл 
жаңа к�зқарас данышпан  ның хакімдігін танып, оның 
заң ғар тұлғасын толық к�руге мүмкін дік берді. Мектеп 
мұғалімдері де оқу құралын үлкен ықыласпен қа былдап, 
Абай мұрасын ұрпақ санасына енгізуге кірісіп кетіп еді. 
�кінішке қарай, бұл игілікті істің �мірі ұзақ болмады. 
Оның да себебі болды. 

Еліміз тәуелсіздік алған соң Абай мұрасын �з 
дәрежесінде толық қабылдау кезеңі туды. Кеңестік атеизм 
дәуірінде Ұлы Жаратушымен байланысқан данышпанның 
рухани мұрасын толығымен қабыл дауға мүмкіндік болмай, 
шектеліп, ол тек қана «ұлы ақын» ретінде қабылданғаны 
мәлім. Бұл Абай ұлы лығын толық тануға мүмкіндік 
бермейтін тоқырау кезеңі еді. Атеистік саяси қыспақ 
жойылған соң, енді Абайды ойшыл ретінде қабылдайтын 
жаңа заман туды. Абайдың 150 жылдық мерейтойына 
арналған салтанатты жиында бұл туралы к�п айтылып, бір 
мәмілеге келгендей болып еді. 

Бірақ ескі к�зқарастан арыла алмаған кейбір ғалымдар 
бұл маңызды сәтті дұрыс түсініп, бірден қабылдағысы 
келмеді. Нәтижесінде олар �здерінің ескі к�зқарасы 
және басқа да себептермен жаңа тұрғыдан жазылған оқу 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

құралына қарсы шабуыл ұйымдастырды. Абайтану саласы 
�здерінің ықпалынан шығып, философтар қолына түсіп 
кетуінен қауіптенген филологтар ж�нсіз жала жауып, 
кемістіктер іздеді. Кітаптың маңыздылығын бағалап, 
ғылыми тұрғыдан талдағанның орнына, оның ұсақ 
кемшіліктеріне к�ңіл б�лінді. 

Нәтижесінде «Абайтану» оқу құралы, �кінішке қарай, 
мектеп бағдарламасынан алынып тасталды. Содан бері, міне, 
жиырма жылдай уақыт �тсе де, �з дәрежесінде жазылған 
жаңа оқулық бүгінде әлі жоқ. Ал мектеп бағдарламасында 
«Абайтану» тек қана қосымша сабақ  (факультатив) ретінде 
берілген. Оқу құралы болмағандықтан, бұл сабақ тек қана 
қағаз жүзінде, не болмаса Абайдың кейбір �леңдерін талдау 
деңгейінде ғана. Осылай Абайтану сабағы бүгінгі күндері 
мектепте тоқырауда. 

Ал Абайсыз қалай рухани жаңғырамыз? Ұлы Дала-
ның жеті қырын нәтижелі пайдалана отырып руха-
ни жаңғыруымыз үшін бәрімізге де Абайдың рухани 
тағылымы �те қажет. «Абайтану» оқулығы мен мектеп 
бағдарламасынан шығып қалған «Абайтану» пәнін қайта 
енгізу керек. Абай тұлғасынан ұлы ақынды ғана емес, 
енді ұлы ойшылды да к�ре білгеніміз ж�н. Бүгінгі күндері 
Абайды ұлы гуманист, ағартушы ғана емес, енді оның 
хакімдігін танып, ұлы ойшыл ретінде қабылдау үшін оның 
рухани деңгейін ашып к�рсету іргелі мәселе. Сонда ғана 
ұлы мұраның бүкіладамзаттық құндылығын к�ріп, оны �з 
дәрежесінде қабылдай аламыз. 

Абайтануды қайта қолға алып, оған қамқорлық 

жасаудың тағы бір үлкен себебі бар. Келесі 2020 жылы 
Абайдың туғанына 175 жыл толады. Оның 150 жылдық 
мерейтойы 1995 жылы ЮНЕСКО шешімімен әлемдік 
деңгейде �ткені белгілі. Бүкіл ел болып маңызды шешімдер 
қабылданған. Ұлы ойшылдың келесі 25 жылдан кейінгі 
торқалы тойы да бұдан кем болмауға тиісті. Ол үшін 
қалған аз уақытты пайдаланып, қауырт дайындыққа 
кірісу керек. Екі мерейтой арасында қандай жетістіктер 
мен кемшіліктер болды? �ткенде қабылданған шешімдер 
қалай іске асты? Кемшіліктер болса, себебі неде? Оларды 
қалай ж�нге келтіреміз? Алдағы уақытта қандай міндеттер 
бар? Міне, осы тәрізді мәселелердің барлығы  ақпарат 
құралдары, баспас�з бетінде кеңінен талқыланып, халық 
назарына ұсынылуы керек. 

«Рухани жаңғыру» мәселесі осыны керек етіп отыр. 
Абай ілімін қолдану жолдары кеңінен зерттеліп, ойшыл 
мұрасының түпкі мәнін, кемел адам, хал ілімі, имани гүл, 
толық адам ілімі деген әлі де болса бұлыңғыр болып жүрген 
танымдар жүйесін зерттеп ашуымыз керек. Ал бұлардың 
барлығы да философиялық танымдар, сондықтан, с�з жоқ, 
оларды зерттеу филологтардың ғана емес, енді философ-
тар мен теологтардың да ісі болса керек. Тек солар қолға 
алғанда ғана ойшыл мұрасы �з дәрежесінде зерттеліп, абай-
тану саласы жаңа деңгейге к�терілер еді деген ой келеді. 

Рақым ОРАЗАЛИЕВ, 
ҚР Ұлттық ғылым 

академиясының академигі
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Ғалым ағаның ұзақ жыл шәкірт 
тәр бие леген адал қызметіне лайық 
 «Қазақ стан  Республикасының білім беру 
ісінің құрметті қызметкері», «Е.А.Б�кетов 
атын дағы Қарағанды мемлекеттік уни-
верси тетіне еңбек сіңірген қызметкер» 
атағы берілді.  Профессор Хайролла 
Нұрмұқановтың ғылыми мектебінің  болуы 
– оның «ұстаз» деген құрметті атаққа 
лайық болғандығының айқын белгісі. 

Кезінде қазақтың халық жазушы-
сы, академик Ғабит Мүсіреповтің �зі: 
«Хайролла Нұрмұқанов �те бір сыпайы 
адам екен. Ана тілімізге, әсіресе, к�ркем 
әдебиет тіліне қос-қостап кіріп жатқан 
дертті ептеп болса да, дәлелді к�рсетіпті» 
деп жылы лебіз білдіруінің астарында та-
лай сыр жатыр. 

Расында, қарапайым ауызекі с�зде 
тұрмақ, басылымдарда «...кілегей қалың 
бұлт...», тағы басқа орашолақ с�здер кетіп 
жататынына қынжылған ол түрлі жиын-
дарда оның мағынасын «бұлт кілегей бол-
са, қалың емес, қалың болса, кілегей емес» 
екендігін ұғындырып жатушы еді. 

Хайролла Мырзағалиұлының домбыра,  
мандолина аспаптарын шебер тартаты-
ны �з алдына, домбыраны �з қолымен 
қашап жасаудың да хас шебері болатын. 
К�пшілдігі, қонақжайлығы, серілігі жайлы 
талай сыр шертуге болады. Тіпті кейбір 
аудандар мерекелік іс-шараға шақырса 
немесе демалыс ұйымдастырғысы келсе, 
Хайрекең жанына жас шәкірттерін ертіп 
апарып, ел жақсыларымен танысты-
рып, жер к�рсетіп, қазақи салт-дәстүрдің 
сақталу жай-жапсарын жастарға танысты-
рып қайтуды ұнататын. #ңгіменің бұлағы 
еді ғой, шіркін...

Ғұлама ұстаз әл-Фарабидің: «Адамның 
әуелден тоқымашы немесе хатшы болып 
тумайтыны сияқты, қайырымдылық 
пен жаман қылық та адамға әуел ба-
стан жаратылысынан дарымайды» деген 
с�зінен жас ұрпақты тәрбиелеу білім 
алудың жолдарын к�рсету емес, сонымен 
қатар ұстаз болуға талаптанған әрбір жан 
алдындағы шәкірттер бойынан жаман 
қылықты ығыстырып, қайырымдылық 
дәнін себуге дағдылану керектігін талап 
етуші еді. Оны кім қалай ұқты, соған орай 
білім баспалдағында биікке к�теріле алды. 
Мұны қатарластарым, кешегі әріптестерім 
жоққа шығара қоймас. С�з астарын та-
лантты жандар �здері-ақ тарқатып алар. 

Хайролла Мырзағалиұлы тумысынан 
ғалым жан ғой, солай бола тұра ғылыми 
еңбектерін жазып қойып жүйелеуге, оны 
тиісті орындарға уақытылы ж�нелтуге 
уақыт таба бермейтін. Оны алғашқыда 
аңғара бермейтінмін. Бертінде тонның 

Дәлірек айтқанда, саяси қуғынның азабы  
мен тозағын басынан �ткізіп келген Зейін 
Шашкиннің шығармалары соның т�рінен к�рінді. 
Ұзақ жылғы үзілістен кейін әдебиетке қайта 
араласқан жазушы, коммунистік билік пен заман 
шындығын еш қоспасыз қаз-қалпында жазып 
беруге кірісті. Бірақ ұзақ жылдар бойы б�тен тілде 
с�йлеп, әдеби шығармаларды оқудан қол үзіп 
қалғандықтан, ойын к�ркемдеп жеткізуде әлсіздік 
танытты. Іштей буырқанған сезімін әдемілеп 
жазуға тіл байлығы жетпеді. Соған қарамастан, 
ойға түйгенін кейіпкерлерінің монологтары мен 
диалогтары, психологиялық шегіністері арқылы 
баяндап, ХХ ғасырдың басында к�рініп, одан кейін 
ығыстырылып қалған жанрларды жандандырды. 
�ткенді еске алу кезіндегі кейіпкердің күйзелістері 
мен күйінішін, с�з саптауын қимыл-әрекеттері 
арқылы да бейнелей жазды. Оның екінші бір аста-
рында, түрмеден ауыр науқаспен оралғандықтан, 
санаулы күндерінің қалғанын сезінуден туындаған 
асығыстық та болды. Сол жанталастың нәтижесі 
социалистік реализм дәстүрінен б�лініп шыққан, 
жаңа үлгідегі туындының пайда болуына ықпал етті.

Шашкиннің тіл қолданысындағы жұтаңдық сол 
кезеңдегі сыншылардың наразылығын оятқанымен, 
тақырып таңдауы, онда с�з болып отырған пробле-
малар қиялдан тумаған нақтылығымен сендірді. 
Кейіпкерлері күнде араларында кездесетін 
шыншылдығымен дараланды. Соның нәтижесінде, 
осыған дейінгі к�ркем туындыларда басынан  
аяғына дейін мінсіз болып келген абстрактылы 
образдардың �мірден алшақтығы оқырманды ой-
ландыра бастады. Ондай туындыларда шындықтан 
г�рі жасандылық мол екендігі сезілді. Содан болар, 

Бақыткамал ҚАНАРБАЕВА,
филология ғылымының  

кандидаты, профессор 

Парасаттылық – адам бойындағы кісілік қасиет. Дәстүрлі қазақ қоғамында бұл 
қасиет адамгершілік пен өнегелілік тұрғысынан жоғары бағаланатыны белгілі. 
Оның жастардан гөрі, оң-солын ажыратып, ақыл тоқтатқан адамдарға қатысты 
қолданылатыны көп жайды аңғартса керек-ті. Ендеше, осынау парасаттылықты 
бойына сіңірген тұлға – филология ғылымының докторы, профессор Хайролла 
Мырзағалиұлы Нұрмұқанов болатын. Өзі тұрмыс тауқыметін аз тартпаған адам, 
қызмет бабында сан қилы жандармен араласты, талай сынақтан өтті. 

Қазіргі сыншылардың қаламынан түспей сөз болып келе жатқан 
әдеби стильдердің бірі – постмодернизм. Бұл термин алғаш рет 
50-жылдың ортасында АҚШ-та қолданысқа кіріп, одан кейін әлем 
сыншыларының назарына ілінді. Батыс Еуропа мен Шығыс ақын-
жазушыларының шығармалары да постмодернистік стильде зерт-
теле бастады. Бұл термин қазақ әдебиетінің зерттеушілеріне аса 
таныс емес. Оның себебі – 1991 жылы Кеңес үкіметі ыдырағанға 
дейінгі аралықта, қазақ әдебиетіне социалистік реализм дәстүрі 
үстемдік етіп келгендіктен, қазақ әдебиетінде постмодернистік 
стильді шығармалар жоқ деген  түсінік болды. Одан кейінгі 
кезеңдегі әдеби сынға берілген еркіндік, қазақ ақын-жазушылары 
да бұл әдісті айналып өтпегендігін дәлелдеуде. 1925 жылы 
Горький мен Сталин қол қойып енгізген социалистік  реализм 
дәстүрі, 1960 жылға дейін зор екпінмен келіп, одан кейінгі 
аралықта әлсірей бастағаны постмодернистік шығармалардың 
бас көтеруіне ықпал етті. Оның басты себебі – 1937-38-жылдары 
аралығында жазықсыз жаламен атылған ақын-жазушылар мен 
сыншылар ақтала бастады. Бұл коммунистік билікке деген сенімге 
кірбің түсіріп, оның өміршеңдігіне күдік келтірді. Біртіндеп билік 
күшін жоғалта бастады. Осы кезде өздерін толғандырып, бірақ 
ашық айта алмай келген кемшіліктерді астарлай жеткізетін жаңа 
тәсілдер ізделе бастады.  Қазақ әдебиетіндегі постмодернизмнің 
алғашқы белгілері осы кезеңде бой көрсетті. 

табалдырығын тоздырдым. #йтсе де 
еңбегіміз жанып, баспаларда бірінен соң 
бірі теңдесі жоқ ғылыми мақа лалары, 
1984 жылы «С�з және шеберлік» деген 
монографиясы жарыққа шықты.

Кеңестік-қазақстандық аса к�рнекті 
әдебиеттанушы-ғалым, профессор, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
ғылым академиясының академигі 
Зәки Ахметұлы Ахметов ты бұрыннан 
білетінмін. Зәки аға 1984-1986 жыл-
дары Қазақ КСР ҒА вице-президенті 
болды. Академиктің қабылдауында 
болып, Қарағандыдан алып кел-
ген бұйымтайымды жет кіздім. 
Ғалымның құжаттарын �з қолына 
тапсырдым. Ол кісі мұны аса ыж-
дағаттылықпен қабыл алып, тиісті 
орындармен хабарласатынын айтты.

Қазақта «Сабақты ине – сәтімен» 
деген с�з бар. Сәті түскен дүниенің 

қабыса кетер ыңғайы да болады. Фило-
логия ғылымының докторы, профессор 
Рәбиға Сыздықова да тікелей қозғау 
салып: 

– Хайреке, сіздің ғылыми еңбегіңіз 
дайын тұр ғой. Оның үстіне қазақ тілінде 
қорғайтын боласыз, – деп, жетегіне алды. 
Ақыры, еңбегі жанды. 

Қарағанды пединституты университет 
атанған кезде, Хайролла Мырзағалиұлы 
филология факультетінің тұңғыш деканы 
болды. Бірнеше жыл кафедра басқарды. 
Қаншама шәкірт тәрбиелеп �сірді. 
 Сонда оның дарыны мен азаматтық 
болмысын қадірлегеннен ардақ тұтушы 
едік. Білімдарлығының белгісі емес пе, 
профессор �мірінің соңғы сәтіне дейін 
«Болашақ» университеті мен ҚарМУ-да 
қатар еңбек етті, абыройға б�ленді.

Сырбаз,  сегіз  қырлы, бір  сыр-
лы ағамыз бен бақытты отбасының 
ұйытқысы Орал Мансұрқызы жеңгеміз 
жайлы әлі де қаншама сыр шертуге болар 
еді. Шүкір дейтініміз, балалары �сіп, 
жетілді. Бәйтерек жайқалып, жапырағын 
к�пке жайды. Хакім Абай «�лді деуге бола 
ма, айтыңдаршы, �лмейтұғын артында 
с�з қалдырған» десе, ілгері-кейіндегі 
данышпандарымыз «Жақсының аты 
�лмейді, ғалымның хаты �лмейді» дейді. 
Осы с�з дердің Хайролла Нұрмұқановқа 
да тікелей қатысы бар. �йткені оның 
артында ұлағатты с�здері мен мәңгі 
с�нбес еңбегі қалды. Тәлімді шәкірттері 
еліміздің �ркендеуіне үлес қосуда. 

Ендеше, тоқсан жылдық торқалы 
 т о й  д ы ң  ж а ң ғ ы р ы ғ ы  ә л і  т а л а й ғ а 
 жал ғасарына күмән жоқ.  �йткені 
Жайықтың толқыны тулаған  сайын 
ғ а л ы м н ы ң  қ а л д ы р ғ а н  б і л і м  н ә р і 
кенерінен асып, арнасын кеңге  салары 
анық.

Сәрсенғали �БДІМАНАПОВ,
Қазақ экономика, қаржы және

халықаралық сауда университетінің 
ректоры, педагогика ғылымының 

докторы, профессор

арасатты
ішкі бауындай араласып жүріп, ғылыми 
еңбектерін ықтияттап, Алматыға апа-
рып тапсыруға мойны жар бермейтінін 
аңғарып қалып, с�з арасында суыртпақтап 
сұрастырсам: 

– Ой, айналайын-ау, оның бәріне 
уақыт қайда? Қауырт жұмыстан қолым бо-
самайды. Осы кандидаттықтың �зіне әрең 
уақыт тауып қорғадым емес пе? #йтпесе, 
докторлық диссертация жазылып дайын 
жатыр, кейін сәті түскенде қолға аламын 
ғой. #лі уақыты келген жоқ.

– Баспаға беретін материал дарыңыз, 
ғылыми мақалаларыңыздың жай-күйі 
қалай? Олар әзір жазылмаған немесе 
жүйе   ленбеген шығар?

– Олар да солай, жазулы тұр... Бір сәті 
түсер. 

– Ой, аға мынауыңыз қызық екен! 
Жұрт жазып бітіре алмай әлек, сіз дайын 
дүниені үйде ұстап отырмысыз? 

– Иә, әзірге жағдай солай болып тұр.
Бір қайран қалғаным – осы әңгіме 

барысында уақыттың тапшылығына, 
күндердің зулап �тіп жатқанына қобалжу, 
�кіну белгісін аңғармадым. #рі-беріден 
соң, солай болуға тиісті сияқты санайтын 
кейіп танытты. Сонда қалай болғаны?..

Ішім алай-түлей, санамда сан ой 
арпалысып кетті.  «Ағамыз жұрттың 
бәріне қамқор болып шырылдап жүреді, 
жастарға дәріс оқиды, бәріне құшағын 
айқара ашады. Ал сондағы қайтарым, 
қайырым дегеніміз қайда? �з саласында 
қаншама шәкірт тәрбиелегенде бірде-
біреуінің Алматыға, ғалым ағасының 
еңбегін апарып бермегені ме? Сол сәтте 
ойыма Кеңес Одағының к�рнекті жазу-
шысы  Константин Паустовскийдің: 
«Адам ақылды, кішіпейіл, әділ, батыл да, 

Ол бетіме ұзақ зер салып қарады 
да, терең ойға шомды. Жүрегін әлдене 
сыздатқандай қабағы да дір ете түсті. Мен 
үнсіз ғана бақылап отырдым. Сәлден соң, 
бір ауыр күрсініп алып: 

–  # л б е т т е ,  ғ ы л ы м и  ж ұ м ы с 
жазуда,   ізденіс барысында ғылыми 
жетекшілеріммен келіскенім рас қой. 
Негізі, кейбір тың ойларды олардың �зі 
де ұсынған-ды, мен оны діттеген жеріне 
жеткіздім. #ттеген-ай, қазір менде ғылым 
қуып олай-бұлай жүруге мүмкіндік бол-
май тұр. Жұмыста да кедергілер жоқ емес, 
түсінесің ғой, онсыз болмайды. #ттең! 
Жә, бәрі орнына келеді ғой, сәл шыдайық. 
Шерімді тарқатуға мұрындық болғаныңа 
рақмет! 

– Аға, осы мен жақында Алматыға жол 
жүремін. Ол жақта ұзағырақ боламын. Егер 
келісім берсеңіз, әлгі айтқан баспаға да, 
ғылыми орталықтарға да құжаттарыңызды 
апарып тапсырып келсем қайтеді? – дедім. 

Ол кісі орнынан тұрып, б�лме ішін 
аралап кетті. Қатты толқыныс үстінде 
екені қарақошқылданған келбетінен анық 
к�рінді. Енді �зім ыңғайсыздана бастадым. 
�мірі қатты с�йлемейтін ағайым қазір ашу 
үстінде зекіп тастаса қайтпекпін? #ттеген-
ай, жүрек жарасының бетін тырнағандай 
болғанымды қарашы!.. 

Бір сәт еңсесін тіктеп алды да жа-
ныма жақын келіп, иығымнан қапсыра 
құшақтап, ағалық бауырмалдықпен: 

– Рақмет, айналайын, бұған дейін 
мұндай бауырмалдық қол ұшын созған 
жан болмап еді. Не к�рсем де бұған дейін 
�зіме сеніп, ешкімге алақан жаймаған жан 
едім. Сенің қылығың жан дүниемді астаң-
кестең етті ғой. 

– Жоға, аға, онда тұрған не бар?! 

Жатырқағанын к�рген емеспіз. Сіздің 
үйіңіздің университетке жақындығы 
да себеп  болған шығар,  дегенмен,  
к�ңілдеріңіз алыс болса, маңыңызға 
жолай  алар ме едік.Соның бір сәттік �темі 
емес пе, тәйірі, – деп едім, аға мейірімді 
құшағына басып, сәл босатпай тұрды да: 

– Білесің бе, бауырмалдық деген – 
адам бойындағы туысқандық, ағайын-
шылық қарым-қатынасқа адалдықты 
білді ретін ұғым. Дегенмен, бауырмалдық 
тек туыстық негізде ғана к�рінетін 
қасиет емес. Ол – кісінің адамгершілік, 
иман дылық қасиеттерін айқындайтын 
мінез-құлықтың жағымды белгісі . 
Жақсыда жаттық болған емес. �згені 
бауырына тарта білу, әр адамды жақын 
санап қамқорлық к�рсету сияқты ізгілік 
белгілері адамдар арасындағы �зара 
сыйластықты, бірін-бірі құрметтеу, 
жақын тұту сезімдерін қалыптастырады. 
Алыс-жақындығы, үлкен-кішілігіне 
қарамастан, кез келген жағ дайда оларға 
к�мектесуге дайын тұру, қол ұшын беру 
қасиеті де, бауырмалдықтың белгісі. 

Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбарымыздың 
бір хадисінде: «Жақсылық жасаңдар, 
қайырымды болыңдар!» десе, оны келесі 
хадисте: «Ақк�ңіл адамның тамағы ем 
болады, ашк�з адамның тамағы дерт бо-
лады» деп толықтырған екен. Мына сенің 
қылығың соған қатты ұқсап тұр. Осы 
жолыңнан айныма, айналайын, мен саған 
әрдайым адал батамды беремін, – деді.

Хайролла Мырзағалиұлы туған 
жері Оралда қанаттанған. 1954 жылы 
Орал мұғалімдер институтын бітіріп, 
Қарағанды облысы Ақт�бе ауылына 
мұғалім болып келіп, еңбек жолын 
бастаған. Ақжайық �ңірінде болашақ 

жары Орал Мансұрқызымен танысады. 
1957 жылы мектепті күміс медальмен 
аяқтаған Оралды ертіп Хайрекең туған 
жері Оралға барады. Қос ғашық шаңырақ 
к�терген соң к�п ұзамай Алматыдағы 
С.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
у н и в е р с и т е т і н е ,  я ғ н и  Х а й р о л л а 
Мырзағалиұлы филология факультетіне, 
Орал Мансұрқызы механика-математи-
ка фаультетіне оқуға түседі. 1963 жылы 
Қарағандыға демалысқа келгенінде 
Қарағанды қалалық халық депутатта-
ры атқару комитетінің т�рағасы болып 
қызмет атқаратын нағашысы Қасым 
Қонақбаев «Сенің қабілетің мен білімің 
сүйсіндіреді, бізге де білікті мамандар 
қажет, қаласаң пединститутқа қызметке 
тартар едік» деп қолқа салыпты. С�йтіп, 
1963 жылғы 1 тамыздан бастап Қарағанды 
қаласындағы қазіргі Е.Б�кетов атындағы 
университетте қызметке кірісіп кетеді. 
Кейініректе Қасым Досұлы Қонақбаев 
Қазақстан Республикасының Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрі 
қызметін атқарды.

Ардақты азамат асығуды жаны қала-
майтын. Докторлық жұмысын жазып 
қойса да, қорғау мәселесіне асықпады. Ол 
кезде қорғау тек орыс тілінде жүреді ғой. 
Сондықтан аударма жасау қиындығы ал-
дынан шыққан болуы да мүмкін. Орысша-
қазақша мәтін теру де бір машақат деген-
дей. Осындай шаруаларын ретке келтіруді 
ұйымдастыру жағына қолғабыс етіп, аға 
мен жеңгей ризашылығын білдірді. 

Содан к�п ұзамай тиісті құжаттарды 
алып, Алматыға жол тарттым. Ол кезде 
сыныққа сылтау іздеп, әуреге салып қой-
ғанды жақсы к�ретін жандар баршылық 
еді, с�йтіп, бірқатар тиісті мекемелердің 

қайырымды болуға тиіс. Тек сонда ғана 
оның осынау адам деген мәртебелі атпен 
аталуға құқығы болады» деген с�зі түспесі 
бар ма? Осы с�зден қуат алдым-ау деймін, 
мен де «адамдық дегенді пір тұтып, соны 
дамытсам деп ұмтылып жүр емеспін 
бе, ендеше не тұрыс, ағаға қолқабыс 

жасамағанда қайтпекпін, қимылда» деп 
�зімді қайрап, ойымды жинақтап: 

– Аға, сіз осы ғылыми еңбекті жазу 
барысында Алматыдағы ғалымдармен 
пікір  лесіп пе едіңіз?  Баспалармен 
с�йлескен келісіміңіз бар ма, болды ма? 
– деп сұрадым. 

Мен де бір ініңізбін, үйіңізден талай 
дәм татып жүрміз. Сенім білдіріп, кімге, 
қайда баратыныңызды айтсаңыз болды 
ғой.  Алматыда құлын-тайдай ойнақтап 
�скенімді білесіз. Б�тен жер емес, қай 
мекеме қайда деп таба алмай қалармын 
дейтін. Ол жердегі бірсыпыра тәуір 
ағаларды мен де  б ілемін  ғой. 
Сәлем беріп кіріп-шығып, сіздің 
бұйымтайыңызды жеткізгеннің 
несі айып? Осында келгелі Орал 
М а н с ұ р қ ы з ы  а п а й ы м ы з  д а 
бауырмалдық танытып, білгенін 
үйретіп, дәм-тұзын ұсынады. 

бойында жақсы да, жағымсыз да қасиеттері бар 
доктор Дархановтың образы оқырманын сендірді. 
Ендігі жерде �мірмен тығыз байланысы бар жаңа 
типті кейіпкерлердің керегін уақыт талап етті. Бұл 
жазушылардың социалистік реализм қыспағынан 
сытылып шығып,  жаңа ізденістер жасауына жол 
ашты. Екіншіден, Сталиннен кейін коммунистік 
партияға басшылық еткен Н.Хрущевтің – 
Бүкілодақтық жазушылар съезінде с�йлеген 
с�зінде, әдебиетте «тартыссыздық» жоғын сынға 
алуы да соцреализмге соққы берді. Нәтижесінде, 
постмодернистік үлгідегі жаңа туындылардың 
жандануына жол  ашты. Зейін Шашкиннің әдеби 
тәсіліне қолдау болды. Шығармаларында диалог 
пен монолог, психологизмнің қолданысқа кіруі, ХХ 
ғасырдың басында жойылып кеткен модернизмнің 
постмодернизм болып жаңаша түрленіп оралуына 
ықпал етті. Постмодернизм деген терминнің �зі сол 
�згерістің нәтижесі еді.

«Постмодернизм» «после», яғни �зіне дейінгі 
әдебиет үлгілерінің �згеріп, толыға жаңарған жаңа 
үлгісі деген ұғымды береді. Бірақ оның толыққанды 
қандай үлгі екендігі жайлы ортақ түсінік бір арнаға 
тоғысқан жоқ. Сондықтан бұл термин күні бүгінге 
дейін әлем сыншылары арасында толық шешімін 
таппай түрлі таластар тудырып келеді.

Модернизмнің ұзақ жылғы үзілістен кейінгі 
жаңарып оралуынан хабарсыздар үшін постмодер-
низм қазақ әдебиетіне тұтқиылдан келгендей әсер 
тастады. Оны кейбір сыншыларымыздың «пастмо-
дернизм» деп бұрмалай айтып жүргендіктерінің �зі 
оның шығу тегімен таныс еместігін байқатады.   

Дей тұрғанмен, Шашкиннен кейін �мір 
шындығынан алынып жазылған к�ркем туын-

Бірақ солардың бәрі бірден соцреализмнен 
бұлқынып шығып кете алмады. Кейіпкердің ішкі 
психологиялық дағдарысы терең тебіреніспен 
берілмей, еске түсіру арқылы ғана баяндалды. 
Оған Оралхан Б�кейдің «Бура» әңгімесі мен  
Зейін Шашкиннің «Ақтұяқ» әңгімесі дәлел. 
Бүркітші болғысы келген Дәулеттің арманы тра-
гедиямен аяқталады. Шала-жансар �лім алдында 
жатқандағы ішкі ойлары �ткенді еске түсіру арқылы 
баяндалады. Десек те, Шашкин әңгімелерінің 
 басты құндылығы – тоқырауға ұшырай бастаған 
социалистік реализмнен б�лініп, оқырманын 
ойландырған �зектілігінде  еді. Сол арқылы 
қоғамда қозғалыс тудырды. Жоғалып бара жатқан 
ұлттық құндылықтарды іздеуге бастама к�терді. 
Батыс Еуропа әдебиетіндегі постмодернизмнен 
қазақ әдебиетіндегі постмодернизмнің басты 
айырмашылығы осында. Мазмұны мен тақырыбы, 
жазылу тәсілі жағынан олардан �згеше болып 
келеді.

1960 жылы Илья Эренбургтың «Жылымық» 
повесінің жазылуы, әдебиетке жаңа леп келе 
жатқандығын білдірді. Ендігі жерде к�ркем 
әдебиетке партиялық басшылық бұрынғыдай 
�ктемдік жасай алмайтыны белгілі болды. Оны дер 
кезінде байқаған Бердібек Соқпақбаев, «Бір д�й 
қызметкердің Қазақстан Жазушылар одағының 
болмаған пленумында с�йлеген с�зі» деген 
тақырыппен фельетон жазады («Қазақ әдебиеті», 
1960, 4.03). Бұл Жазушылар одағына ашық күні 
найзағай ойнағанмен бірдей әсер қалдырды. 
Осы мақаласы арқылы, соцреализм тұсындағы 
к�ркем әдебиетке партиялық басшылық жасаудың 
әкімшілік тәсілдерін барынша сынға алды. Стильдік 

даулар бірте-бірте ығысып, оның орнын сол 
талап тарды ығыстыра бастаған «оғаш» мінезді жаңа 
типтегі, қалыпты талаптан �згеше кейіпкерлер 
 басты. Ол кейіпкерлердің �з ортасын жатсынып, 
оған сын к�зімен қарай бастауы, келе жатқан 
қоғамдық қопарылыстың сыңайын сездіргендей еді. 
Бұл социалистік реализмді ақырындап ығыстыруға 
бет бұрған постмодернизмнің алғашқы белгілері 
болатын. 

Қазақ әдебиеті, осылайша социалистік реализм 
дәстүрінен бас тарта отырып, жаңаша ойлауға бет 
бұрды. Автор оқырманын классикалық үлгідегі 
шығармалардағыдай ұзақ баяндаулармен мезі 
 етпей, шапшаң оқып, тез мағлұмат алуға бейімдей 
бастады. Шығармада с�з болып отырған жайды 
егжей-тегжейлі баяндап беруден бой тартып, болған 
оқиғадан қандай шешім шығару керектігін оқыр-
манның �зіне қалдырып, еркін ойлауға жол ашты.     

Дегенмен, қазақ әдебиетінен к�ріне бастаған 
постмодернистік үлгілердің бәрі дерлік сол талап-
тан шыға алмады. Кейіпкерлердің ішкі психоло-
гиясын ашып к�рсету мен күрескерлік қуатын ашу 
солғын болды. К�ркем туындылардың еске түсіру 
негізінде баяндалуы содан. Джойстың детальдары 
(ой тасқыны) аз к�рініп, құрғақ баяндаулардан қол 
үзіп кете алмады. Оған Бердібек Соқпақбаевтың 
«�лгендер қайтып келмейді» романын мысал 
етуге болады. Еркіннің басынан  �ткен барлық 
жағдай, оқырманды терең толғандырудан г�рі 
саяхатшының басынан �ткен оқиғасына к�бірек 
ұқсайды. Олай болса, қазақ әдебиетіндегі постмо-
дернизм, батысеуропалық үлгіге қарама-қайшы. 
Керісінше, соцреализмнің астарында қалып бара 
жатқан ұлттық меннің рухын оятып, санадан 

сырғып, ұмытылып бара жатқан  ұлт құндылықтары 
мен ата дәстүрін қалпына келтіргісі келген сұраныс, 
сентименталистік сарынмен жазылды.              

Қазіргі кезде елімізге әлемнің түкпір-түкпірінен 
тақырыбы мен мазмұны әртүрлі, стилі мен тәрбиелік 
сипаты �згеше туындылар толассыз ағылуда. 
Оның ішінде Американың ықпалы айрықша. 
Олардың драмалық к�ркем туындылары мен 
киноларындағы кейіпкерлердің танысқан сәтте 
үйленіп, келісе алмаса оңай ажырасатын әдеттері 
жастарға �неге болып барады. Сондықтан үйленбей 
жатып ажырасушылардың қатары күрт артуда. #ке 
тәрбиесін к�рмей �сіп келе жатқан балалар саны 
мол. Балалық шағында жылылық сезінбей �скен 
жетімдерден жақсылық күту қиын. Бұл адами 
құндылықтардың құлдырауына апаратыны ақиқат. 
Ата-анасын қарттар үйіне �ткізіп жатқандары да 
содан.

Америка әдебиеті мен �нерінде, кейіпкерлердің 
ішкі сезімін, қуанышы мен қайғысын терең 
тебіреніспен жеткізіп бере алмаудан қатыгездік 
белең алған. Ұлттық құндылықтарынан айрылып, 
салт-дәстүр, әдет-ғұрыптардың әртектілігі ортақ 
тәрбиеге қарама-қайшы сипат берген. Сондықтан 
оларда ұлттық идеология жоқ. Керісінше, күш 
жағынан басымдылық арқылы билеу алдыңғы 
орынға шыққан. Сондықтан шығарма кейіпкерлері 
қ а р с ы л а с ы н  а я у с ы з  т а л қ а н д а п ,  ж о л ы н а 
тұрғандардың бәрін қырып-жоятындығымен үлгілі. 
Постмодернистік киноларда не іздеп жүргенін �здері 
де сезіне алмайтындықтан, мистика басымдық 
алған. Ерлік жасамай жатып медаль алатындары, 
толғатып қиналмай �мірге бала әкелетіндері – 
ұрпақтар арасындағы байланыстың үзілгендігіне 
дәлел. Осының бәрі шығарма кейіпкерлерінің ішкі 
сезімі терең толғанып жазылмаудан. Оқырманға 
берер тәрбиелік ықпалының аздығы.

Қазақ әдебиетіне Зейін Шашкин негізін 
салған постмодернизмнің ерекшелігі осы тұста 
айқындалады. Батыс Еуропа әдебиетіндегі 
постмодернизмді зерттеушілер: «Кейіпкерлердің 
ішкі жан дүниесіндегі қуаныш пен қайғыны әдебиет 
толық баяндап беруге тиіс емес» дейді. Ол пікірмен 
келісер болсақ, адам роботқа айналары анық. Жазу-
шы тек оқиға мен фактыны ғана негізге ала отырып 
жазар болса, оқырманын сезімсіздікке, бірін-бірі 
аямайтын айуандыққа, қатыгездікке тәрбиелейтіні 
ақиқат. Бұл біздің ұлттық болмысымызбен мүлде 
қабыспайтын жат құбылыс. Осыдан келіп, ендігі 
жерде бізге қай үлгідегі шығармалар жазу керек 
деген ой келеді.

Күнк�ріс пен баю үшін жанталасқандарға 
классикалық үлгі ауыр. Авторлық баяндауға 
сүйеніп, шұбалаңқы, терең толғаныспен жазыла-
тын шығармаларды оқуға құлықсыз. Сондықтан 
зеріккенде жеңіл оқылып, к�ңілге мәнсіз күлкі 
үйіретін шығармаларға деген сұраныс артып тұр. 
Ендеше, ұлттық болмысымызға тән әлемдік пост-
модернизмнің жаңа үлгілерін жасауға тура келеді. 

дылар қатары біртіндеп �сіп, қоғамда проблема 
тудырып отырған мәселелер с�з бола бастады. 
Жайшылықта мақала етіп жазуға жасқанатын 
тақырыптарды ендігі жерде әңгіме �зегіне ай-
налдыра отырып, онда айтылар мәселелерді 
кейіпкерлердің монологтары мен диалогта-
ры арқылы жеткізіп, тартысқа құрды. С�йтіп, 
коммунистік биліктің т�ңірегіндегі олқылықтар 
ашыла бастады. Неден бас тартып, нені ж�ндеу 
керегін ойға салды. Т.#лімқұлов, О.Б�кей, 
Р.Тоқтаров, С.Шаймерденов, М.Қабанбаев, т.б. 
жазушылардың шығармалары соған дәлел.

ерекшеліктері �згеше Соқпақбаев пен Шашкин 
туындыларының �мірге келуінің бір себепкері 
осы десек, �згелердің  жаңа тәсіл іздестіріп, ой 
еркіндігіне ұмтылуына да бастама болды.

Бұдан шығатын түйін – қазақ әдебиетіндегі 
постмодернизмнің белгі беруі, соцреализмнің 
дағдарысынан басталғаны. Бұл ойлау прогресінің 
дағдарысқа ұшырап, құлдырай бастауынан, �тірік 
пен шындықтың аражігін ажыратуға жасалған 
ұмтылыс еді. Нәтижесінде, 1965-1980-жылдар 
аралығында социализм дәстүріне тән жағымды-
жағымсыз кейіпкерлермен қатар, біржақты баян-
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Ұлтшылдық науқандарының одақты 
к�п айналдырған тұсында әуелі Ғабиден, 
содан кейін Жұмағалидың адамдығы мен 
бірбеткейлігінен жазушылар к�п пайда 
к�рді. Олар басшылықтың әпербақан 
саясатына бас ие берген жоқ. Жұмекең 
сонда партизандығын, Отан үшін қан 
т�ккендігін айтып, к�нбей отырып ала-
тын. Қажымның сотында «Мағжанның 
�леңін оқыды» деген айыптауға куә болып 
барғанда, Жұмекең «оқыған жоқ, жала» 
деп жауап беріпті. Сот: «�тірік куәлік 
берсеңіз, жазаға тартыласыз» деп ескерт-
кенде, «Мен Отан үшін қан т�ккен адам-
мын, екі қабырғам жоқ, партизанмын» 
деп қатты жауап бергенін естігенбіз. Сол 
соттан шығып келіп Жұмекең елге ашық: 
«Ана кісіден аулақ жүріңдер, Қажымның 
мойнына кінә қоюға тырысып �зеуреген 
сол» деп біреуді к�рсеткен. Сол бір ақын 
жайлы 1937-жылдар оқиғаларымен бай-
ланысты әңгімелер к�п шығып жүрді. 
Кейін партияның ХХ съезінен соң 
жазықсыз сотталғандар ақталып келе 
бастаған кезде, ол қарасын батырып, 
Алматыдан еліне кетіп қалды. Сол жақта 
қайтыс болғанын кейін естідік. Бауыржан 
Момышұлы,  Дихан #білев, #лжаппар 
#бішев, Сапарғали Бегалин, Сейітжан 
Омаров, Қалижан Бекхожин сияқты 
ағаларым да мені жақсы к�ріп, бауырына 
тартқан, дастарқанының шетінен орын 
берген қадірлі жандар еді. Баукеңмен 
демалыс үйінің саяжайында танысып, 
жақын араластық. #лияның аспирантура-
да оқып, шет тілінен емтиханға дайында-
лып жүрген кезі. Бауыржанның жолдасы 
Жамал (Қалибек Қуанышбаевтың қызы) 
оған неміс тілін үйретеді. Сол сылтаумен 
#лия Бәукеңнің үйіне жиі барады, Бәукең 
«келін» деп даусын к�тере дабырлап алды-
нан шығып қарсы алады. �зі тұрып шай 
қояды. #лия да қарыз болып қалмай, о 
кісілерді шайға шақырады. 

Дихан отбасымен бізді жақындас-
тырған Мертай марқұм еді. Ол есей-
ген кезінде #лиямен қатар ҚазПИ-
д е  о қ ы д ы .  К е з д е с у л е р д і ң  б ә р і н д е 
шұрқырасып қалатын. Оның үстіне Дихан 
менің жас кезімде біздің елге келген, ең 
бірінші к�рген тірі жазушым. Алғашқы 
әсер қашанда ыстық болады. Дихан-
мен мектебімізде болған кездесу, онда 
менің с�йлегенім, сол сапарда ақынның 
Жаңаарқа аудандық, Қарағанды облыстық  
газеттерінде бастырған шығармалары – 
бәрі де менің есімде. Кездескенде мен 
соны айтам. Ол туралы Дыхаң ж�нінде 
жазған бір мақаламда, 80 жылдығында 
жасаған баяндамамда толық айтылған. 
Ағамыз Мертайдан ерте айырылып, 
жаңа шаңырақ құрды. Сонда да бізбен 
қатынасын үзген жоқ. К�п жасады және 
сыйластығымен �тті. Бұларға қарағанда, 
#лжаппармен мен кештеу таныстым. 
Шығармашылығын білгенмен, �зімен ара-
ласа қоймағам. Жақын танысуыма себеп 
болған – баяғы карта. #лжаппар Ғабит, 
Ғабиденмен к�рші тұрады (Абай, қазіргі 
Желтоқсан к�шелерінің қиылысында). 
Карта үстінде жиі кездеседі. Оларға мен 
де қосылам. #лжекең картаны қызу ой-
найды, қолы босай қалса, картаңа үңіліп, 
жұлып алып ойнап кетеді. Т�рт адамның 
үшеуі ойнағанда, т�ртінші тиісті картаны 
үлестіріп, демалып отыратын этикасын 
ол сақтай білмейді. С�йтіп, кейде тыныш, 
демалып отырып ойнайтын ойынның 
берекесін кетіреді. Оған кейде Ғабит 
пен Ғабиден ренжиді. Бірақ үйренген 
# л ж е к е ң  о л а р д ы ң  е с к е р т п е л е р і н е 
мән бермейді. Шығармашылық �ресі 
онша биік болмағанмен, #лжекең аға 
жазушылардың бәрімен де (Мұхтар, 
Сәбит, Ғабит, Ғабиден) сыйлас, аралас 
болды. Олардың ішкі отбасылық ша-
раларына да кірісіп кетеді. Кейде одақ 
басшылығының жұмыстарына килігеді. 
70-80-жылдары Жазушылар одағының жа-
нынан ақсақалдар алқасы құрылған кезде 
де т�рағаның (т�раға Ғабит) орынбасары 
болып, билікке араласатын. Сонысымен 
сырын білмейтін жастар ортасынан біраз 
бедел жинады. 

Мен к�рген кездегі қазақ жазушыла-

�з әлінше еңбек етіп, соған сүйенген 
қадірлі қарттығын сақтады. Сол үшін де 
басы Мұхтар, Сәбит болып, Сапекеңді 
сыйлады. Жүріс-тұрысы, дені-басы таза 
адам тіршілігін де таза �ткізді. 88 жыл 
 жасады. Одан да к�п жасайтын реті бар 
еді. #уелі бәйбішесі, артынан Мәжит 
 деген атақты кинорежиссер баласы қайтыс 
 болып, ұлғайған кезде солардың қайғысын 
арқалады. Шыдамды-ақ адам еді, қайғы 
жеңіп кетті. 

Сондай сыпайы, ақырын жүріп, анық 
басқан адамның бірі – Сейтжан Омаров 
еді. 30-жылдары әдебиетке �леңмен келген 
Сейтжан соғыстан соң проза жазуға к�шті. 
Ара-тұра �лең, поэмалар да жазып қойды. 
Жазушылар ортасында кеңсе жұмысын 
шебер және тыңғылықты атқаратын 
 Сейтжанды одақ басшылығы жиі пайда-
ланды. Ол «#дебиет және искусство» жур-
налында, Жазушылар одағында жауапты 
хатшы қызметтерін к�п атқарды. Кейде 
бастықтар мұндай қызметке біреулерді 
таңдағанмен, кеңседегі ісбастылықты 
к�тере алмай ол кетіп қалатын да, іс басын-
да ылғи да Сейтжан отыратын. Сонысымен 
ол абыройлы болды, елгезек адам жастарға 
да қол ұшын к�п берді. Қайнекей журналға 
редактор болған кезде сол редакцияға 
жауапты хатшы болған Сейтжан менің 
алғашқы мақалаларымды басқан, �зімнің 
журналға ауысуыма тілектес болған адам 
еді. Сыйласып �ттік, алдына шығып 
к�ргем жоқ, дәмдес болдық. Сейтжан 
кезіндегі сыйластығымызды сақтап, 
Сәния жеңгейдің арагідік шақырып, шай 
беріп қоятыны бар. Балалары да жақсы 
болып �сті. 

Мінезі қиын, бірде олай, бірде бұлай 
боп, түзу жүріп, оп-оңай бұзыла сала-
тын Қалижан ағам да, түптеп келгенде, 
маған деген к�зқарасы түзу ақын еді. Ол 
менің әдебиет тарихын, ақындардың 

шығармаларын жақсы білетінімді сый-
лайтын. #ңгімелесе кетсек, с�зді �ткен 
әдебиет жолы, адамдары, олардың 
еңбектері  ж�ніне бұратын. «Ғалым 
келінім» деп #лияны да жақсы к�ретін. 
Солай деп талай кітабына жазып бергені де 
бар. Осы ағаларымды паналап,  солармен 
сыйласа жүріп, мен әдебиетке кірдім. 
Соғыстан оралған Сырбай, Жұбан, Та-
хауи, #бдіжәміл, Мұзафар, Сағынғали 
сияқты ағаларға жоғарғы мектептен 
жүйелі білім алып, біз келіп қосылдық. 
Біздің де Зейнолла, Сафуан, Қуандық, 
Аманжол, Ғафу тәрізді �з құрбыларымыз 
болды. #скерге бармай, тылда еңбек 
еткен Тәкен, Садықбектер де біздің 
қатарымызды толтырды. Осы топтың 
бәрімен де араласып-құраласып �стік. 
Олардың к�бін алғаш 1947 жылы �ткен 
жас жазушылардың кеңесінде к�рген 
едім. Аманжол, Зейнолла,  Тахауи – үшеуі, 
жинақтары шығып үлгермеген, бірақ 
газет-журналдың беттерінде �леңдері 
жиі басылып жүрген ақындар болатын. 
Алғашқы екеуі студент те, Тахауи әскерден 
келген. Осы үшеуін жастарға к�рсетілген 
қамқорлықтың белгісі болсын деді ме, 
қайдам, кеңестің ұйғаруымен Жазушылар 
одағының президиумы одаққа мүшелікке 
қабылдағанына куә болғам. 

А м а н ж о л м е н  « # д е б и е т  ж ә н е 
искусство»  журналына келген кезде 
(1952) жақын таныстым. Университет 
бітіргеннен соң осы журналға келіпті. 
Айқын марқұм да осында орналасқан. 
Оларға баспадан ауысып, мен келіп 
қосылдым. Айқын марқұм бірге оқыған 
ескі дос еді, 1965 жылы машина қағып, 
қайтыс болып кетті. Ал Аманжолмен сол 
жылдардан басталған достығымыз ол 
 Алматыдан Павлодарға қоныс аударғанша 
(2002) үзілген жоқ. К�шкеннен кейін де 
хабарласып тұрдық. 2004 жылы қайтыс 
болғанда, барып топырақ салып қайттым. 
Жақсы ақын, жақсы азамат еді. Сырт 
к�зге тұйық, досқа адал жігіт болатын. 
«Сен осы ақынға ұқсамайсың. Ақындық 
мінезің жоқ, саған �леңді Раиса жазып 
бере ме?» деп қалжыңдаушы ем. Жауап 
та бермей, жымиып қана, мұрнын шұқып 
отыра беретін. Адам ұлғайғанда елін, жерін 
сағынатын бір сезімдер болады, ондай-
да «�лсем, елге апарып қойыңдар» деп 
�сиет қылатындар да к�п. Кейінгі жыл-
дары нарықтың қысымына шыдамаған 
адамдардың тірі кезінде-ақ еліне к�ше 
бастағандары к�бейді .  Атыраудың 
бір топ жігіттерін – �нер мен әдебиет 
қайраткерлерін И.Тасмағамбетов к�шіріп 
алып кетті. Р.Бердібаев бастаған бір топ 
Түркістанға қоныс аударды. Ғ.Жақиянов 
әкім болып тұрғанда Павлодардың бір топ 
жігіттеріне (ішінде Аманжол мен Рамазан  
Тоқтаров бар) үй берді. Аманжол да осы 

науқанға бой ұрып к�шіп кетті. Күні 
кеше дүрілдеп жататын одақтың жүдеу 
тартып, жазушыларға қамқор бола алмай 
қалғанын к�тере алмады. Ақыры топырақ 
елінен бұйырды. Алла иман берсін. Бүгін 
мен солармен әзіл-қалжыңымыз жара-
сып бірге �ткен жастығымды еске алам. 
Аманжолға да, оның әйелі Раисаға да қатты 
қалжыңдаушы едім. Аманжол үндемейтін, 
Раиса күлкіге салып, шымшып қалатын. 
Бір күні Раиса телефон соқты. – Аман-
жол Мәскеуге кетіп еді. Ертең таңертең 
келеді. Мен ауырыңқырап тұрмын. Ылғи 
�зім күтіп алушы едім. Іздейді ғой. Сен 
барып күтіп алсаң, қайтеді? – Жарай-
ды. – #лияға ескертіп кет, кешке бізге 
келерсіңдер. – Құп. Мен барып, таңғы 
самолеттен Аманжолды күтіп алдым. Ол 
мені к�зіне ілмей, әйелін іздеген сияқты, 
жан-жағына қарайды. – Раиса қайда? 
– Аздап науқастанып қалыпты. Мені 
жіберді. Аманжолда үн жоқ. Ақырын келіп, 
машинаға отырды. Ол кезде машинаны 
�зім жүргізем. Екеуден екеуміз. Аманжол 
үндемейді, мен де оны мазалағам жоқ. 
Қалаға кіріп, әуелі жол үстіндегі біздің үйге 
соқтық. Мен �зім кіріп шықтым. Аман-
жол машинада қалды. Ойыма бір қулық 
түсті. «Қатынжанды неме, сол күтпеді деп 
қабағын ашпай келеді, қатырайын» деп 
ойладым. Енді Аманжолдың үйіне қарай 
бет алдық. Ол Масанчи және Жамбыл 
к�шелерінің қиылысында тұратын. – 
Аманжол, сен ер жігітсің ғой. Бірдеңе естіп 
пе ең? Қиналып келесің ғой. Шыда! Раиса 
қайтыс болды, кеше жерледік, – дедім. Ол 
үндемеген қалпында мелшиді де қалды. 
Машина келіп тоқтады. Екі чемоданы бар 
екен, екеуін де мен к�тердім (қайғылы 
адамға чемодан к�тертуге болмайды ғой). 
Үйге кіріп, пәтердің есігін қақтық. Есікті 
Раиса ашты. Менің әңгімеме иланып 
келе жатқан Аманжол әйелі алдынан 
шыққанда к�зі жасаурап, буыны босап, 
Раисаға қарай қисая берді. Ұстап қалдық. 
Кейін Раиса, шынында да, қатты ауырып, 
�лім аузынан қалды. Сонда «Жаман ырым 
бастап едің» деп бәрі маған жабылған. 
Осындай қалжыңмен �ткізген қызықты 
жас күндеріміз тез �тті де кетті. 

Мен �з қатарларымның ішінде алғаш-
қылардың бірі болып қазынаның тәуір үйін 
алдым. Араласып жүрген ағайын дарым да, 
жолдастарым да қуанысты. Ол кезде қалада 
монша жетіспейді,  Октябрьская (қазіргі 
#йтеке би) к�шесіндегі жалғыз моншаға 
кіру мүмкін емес. Ел таңнан  барып кезек-
ке тұрады. Менің маңайымдағы жігіттер 
біздің үйге ваннаға түсуге келеді. Бәріне де 
шай, ас-су, арақ-шарап қою керек. #лия 
ондайды қалт жібермейді, дайындап оты-
рады. Бір рет келді де, #бен Сатыбалдиев  
(Гүлнар екеуі): «Қой, бұл болмайды екен. 
#лияға обал ғой» деп келмей кетті. Іслам 

ағам иісалмас, жетісіне бір кеп, әйелімен 
екеуі дабырлап с�йлеп, моншада 2-3 
сағат жуынады. Жиі келетіндердің ішінде 
Сафуан да бар. Бір күні кешкі сағат 5-тің 
кезінде ауруханада жатқан бір адамға 
кіріп шығайық деп, киініп жатыр едік, 
Сафуан кіріп келді, қолында сакваяжы 
бар, моншаға келгені белгілі. – Біз бір 
ауруханаға кіріп шығайық деп жатыр 
едік. – Бара беріңдер, үйде кісі болса, 
болғаны. – Бар, Мереке (менің студент 
інім) бар. – Онда кете беріңдер. Тек мон-
шадан шыққанда буымды басатын бір 
ш�лмек коньяк тастап кетіңдер. #лия бір 
ш�лмек КВВК деген коньяк ұстатып кетті. 
Қайтып келсек, Сафуан кетіп қалыпты. 
Коньяктің ш�лмегі бос жатыр. «Сафуан 
ондай ішкіш емес еді, к�п болса, бірер 
рюмка ғана ішуші еді» деп, о жер, бұ жерді 
қарасам, к�рінбеді. Асүйде бір арақтың 
бос шынысы жатыр еді, сол жоқ. «Құйып 
алып кеткен ғой» дедім де қойдым. Асүйде 
апамның үлкен сандығы тұратын. #діл 
деген балам ойнап жүріп, теннистің до-
бын сол сандықтың артына түсіріп алып-
ты. Соны алып берейін деп сандықтың 
артына үңілсем, манағы коньяк құйған 
арақтың шынысы соның артында жатыр. 
Алдым. Сосын басқа шыныға құйып ал-
дым да, суыған шайды алып, қоюлығын, 
к�лемін дәлдеп құйып, орнына қойдым. 
«Бәлем, бір іздеп келерсің» деп. Бір күні 
түскі астың кезінде бір жолдасым (#меди 
Хасенов) келіп, екеуміз шай ішіп, аздап 
арақ ішіп отыр едік. Сафуан жетіп келді. – 
Жоғары шық, шайға кел. Арақ ішесің бе? 
Ол жауап бермес бұрын сандықтың артына 
к�з тастады. – Жоқ, біз арақ ішпейміз. – 
Енді не ішесің? – Біздің коньягіміз бар. – 
Ол коньякты суырып алды. – Ой, мен сені 
алып кеткен, не ішіп кеткен екен десем, 
тығып кетіп пе едің, – деп жатырмын мен 
де білмеген болып. Ол коньякті �зі құйып 
алды да, бізге қарап: – Қайсыңа құяйын, 
– деді. – Жоқ, мен арақ ішіп қойдым, 
араластырмаймын, – дедім мен. #меди 
де осыны айтты. – Ал, ендеше келіңдер, 
– деп Сафуан бізбен қағыстырды да, тар-
тып салды. Шалқасынан түсті. К�п уақыт 
осыны күліп айтып жүрдік. Сол бір жыл-
дары мойыны ұзын ш�лмекті болгардың 
шарабы кең тарады. Мойнына үлкен 
әріппен «С» деп жазып қойыпты. Бір 
жолы Сафуанның үйінде к�ріп: – Мына 
мойны Сафуанның мойнына ұқсайтын 
шарапты қайдан алдыңдар. �зінің сыр-
тына «С» – Сафуан деп жазып қойыпты, 
– дедім. – Содан сол шарап Сафуан ата-
лып кетті: �зі дәмді, ішуге жеңіл, сусын 
қандырарлық осы шарапқа қызығып 
ішіп жүрдік. Бір күні Сафуан қонаққа 
шақырып, сол шараптың екі-үш шыны-
сын үстелге қойыпты. Кешігіп, ш�лдеп 
келіп ем, екі рет тартып жібердім де, елді 

соны ішуге үгіттей бастадым. Мақсатым 
– үстелінің үстіндегі шарапты түгел ішіп, 
үй иесін жерге қаратып кету. �зім де ішіп 
отырмын. Үстел үстіндегі шарап таусылған 
кезде, Сафуан «тағы біреуі қалып еді» деп 
алып шығады. С�йтіп, біртіндеп шығарып, 
соқты. Сонсоң  шкафына қарасам, тол-
тырып қойыпты. Содан кейін ішуді 
тоқтаттым. Сол Сафуан да орнынан тұра 
алмай қалды. 

Маған аға саналатын ақындардан 
Жұбан мен Сырбайды ерекше құрмет 
тұттым. Екеуімен де араластық. Сая-
жайымыз да к�рші болды. Маған жер 
екі ақынның ортасынан тиіп еді. Жұбан 
к�п жыл одақтың басшылық қызметінде 
болған, азаматтығы да мол, ер к�ңілді 
жігіт болатын. Жетім �скен, сүйеніші 
жоқ ол �з еңбегімен жетілді. Мейлінше 
адал, жершілдік, рушылдық аурудан 
аман болды. Екеуіміз қосылып, үлкен 
ағаларымызбен картаны к�п ойнадық. 
Сырбай – соғыстан келген ұрпақтың 
басы тәрізді, үлкен талант иесі болды. 
Оның маңындағылардың бәрі Сырбайдың 
 аузына қарайтын. Ол бастап тамаққа, к�к 
базарға, кейін «Сырбай-лапша» аталып 
кеткен дұнған лапшасын дайындайтын 
будкаға баратын. Будка иесі Сырбайды 
жақсы танып алған, ақшасы болмай 
қалса, қарызға да бере беретін. Гонорар 
алғанда Сырбай оның қолына будыратып 
ұстата салатын. Тек құрбылары ғана емес, 
ақындық жолды таңдаған жастардың 
к�бі-ақ Сырбайдың маңынан табылатын. 
Үлкен ақындардың осы «еркеліктері» 
тегін кеткен жоқ. Сырбай да, Тахауи 
да, Садықбек те, Ғафу да мезгілінен 
бұрын кетті. Осы ұрпақтың кішіпейіл, 
бауырмал, жаны таза азаматының бірі – 
Садықбек Адамбеков еді. #уелде ақын боп 
�леңдер жинағын шығарған Садықбек 
кешікпей �зінің шын жолын тауып, 
сатираға ауысты. Тілі удай, айтқанын 
кесіп түсетін, әзіл-қалжыңға шебер талант 
еді. Одақ маңында «Садықбек айтты» 
дейтін �леңдер де к�п болатын. Олардың 
к�бі қазір ауызша тарап, әртүрлі нұсқада 
айтылып жүр. Мен кезінде Садықбектің 
�з аузынан естіп, жазып алып едім. Оны-
мен к�рші тұрдық, кездесіп әңгімелесіп, 
күлісіп жүретін кездеріміз аз болмайтын. 
Сондай �леңдердің бір-екеуін келтірейін. 

«Қазақ әдебиеті» дейтін газет бізде 
алғашқы Жазушылар съезінің (1934) 
қарсаңында шықты да, соғыс кезінде жа-
былып қалып, 1955 жылдың басында қайта 
ашылды. Алғашқы редакторы  Сырбай 
Мәуленов болды. Оның коммунистік 
цензураның талаптарын дұрыс атқармай, 
түсіп қалғаны к�пке белгілі.   Содан 
кейін газетке редактор құтаймады. 
Іслам Жарылғапов, #бен  Сатыбалдиев, 
 Зейнолла Қабдолов, Жұмағали Саин, 
#бділда Тәжібаев, Жұмағали Ысмағұлов, 
#зілхан Нұршайықов, Қапан Сатыбалдин, 
тағы басқалар редактор болды. Бәрі де ұзақ 
істей алмай кетіп жатты. Сол жағдайды 
есіне ұстап жүретін Садықбек Қапан ор-
нынан түскен күні келіп, �леңмен к�ңіл 
айтыпты:«Мұнар да мұнар, мұнар күн, 
 Союздан шыққан шұбар күн. Шұнаңдап 
барып батқан күн. Қапанды тәңірім шатқан 
күн. Сыртта боз машина боздаған, Іште 
достары қолын созбаған. О сұмдық-ай, 
неткен күн! Қапаннан абырой кеткен күн. 
Жылама, Қапан, жылама, К�зіңнің жасын 
бұлама. Мына опасыз кабинет Талайдың 
басын жалмаған. Мауыты жамылған 
мына үстел Кімдерден кейін қалмаған. 
Сау күнінде қызметкеріне ақырып, Мас 
күнінде ақ арақты Сырлы ожаумен са-
пырып. Дүрілдеп Сырбай �ткен жер. 
Күндіз-түні ойланып, К�зілдірігінің 
ұшын соратын. Келген-кеткен кісінің, 
Ісін аңдып тұратын, Іслам к�кем кеткен 
жер. Үлкендердің бал бармағын жалаған. 
Кішілерге кіндігінен т�мен қарай қараған. 
#бен тәтем �ткен жер. Үлкендерге иіліп, 
Кішілерге түйіліп, Оң жағына жыми-
ып, Сол жағына қылмиып, Зейнолла 
 досым �ткен жер. Еш пендені кешпе-
стен, Тақиясын шешпестен Жұмекем 
марқұм кеткен жер. Т�беге шаншып 
таяғын, Сылти басып аяғын, Арыстан-
дай ақырып, Аруағын шақырып, #бекем 
�зі �ткен жер. Үлкендерге жағынып, 
Қаясынан қағынып, Кіші Жұмаш кеткен 
жер.  Газет пен журнал арасы, Айқасқанда 
шаң болған. Шодырайып шекесі, Омы-
рауы қан болған. Арманына жете алмай, 
Жайықтан әрі �те алмай, Нұршайықов 
�ткен жер. Қамықпа, Қапан, қамықпа! 
Бір жақының үлкейсе, Шығарсың әлі-ақ 
жарыққа». 

Қапан марқұм әзілді түсінбей, «Мені 
мазақ қылды, сотқа берем Садықбекті» 
деп біраз тулап барып басылғанын естідік. 
�лең бәрібір елге тарап кетті. Садықбекте 
мұндай �леңдер к�п болатын.

Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік

 сыйлықтың лауреаты

ІІ. ЖАЗУШЫЛАР
ОРТАСЫНДА 

енің 50-жылдардан бастап сыйласып, араласып кеткен бір ақыным 
Жұмағали Саин еді. Соғыста партизан отрядында болып, қатты 
жарақаттанып қайтқан Жұмағалидың сол кездегі даңқы едәуір биік болды. 
Партизандығын елдің бәрі құрмет тұтты. Ол жөнінде газет-журналдар көп 
жазды. 1954 жылы Украина Ресейге қосылуының 300 жылдық тойына оны 
арнайы шақырды. Қасым Қайсеновті украиндар ортасынан тауып алып 
келген де Жұмекең болатын. Өз қатарындағы ақындардың ішінде Жұмекең 
талантты жастарға жақын жүретін. Жас кезімізде біразымызды жинап, үйіне 
қонаққа шақырған алғашқы ақын да Жұмағали. Тахауи, Жұбан, Зейнолла, 
Айқын, тағы кімдер барын ұмытыппын, 5-6 жұп болып, Жұмекең мен Катя 
жеңгейге қонақ болғанбыз. Жұмекең ол кезде Жазушылар одағының пар-
тия ұйымында хатшы болды.

М

рының ең жасы үлкені – ағалық ілти-
патын бұзбайтын әдептілігімен, сыпайы-
лығымен, қазақы ж�н-жобаны жақсы 
біліп, сақтай білуімен елдің бәріне аға 
болған адам – Сапарғали Бегалин еді. 
Алғашқы �леңі «Айқапта» басылған 
Сапекең 30-жылдары халық поэзиясы 
к�терілген тұста біраз �лең жазып, кейін 
балаларға арналған әңгіме, повестерімен 
танылды. �мірде де қытықсыз адам еді. 
Заманды, заман адамының сырын, мінезін 
жақсы білді. Ешкімге міндет артпай-
тын, ешкімнен ешнәрсе сұрамайтын, 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ ЫНТЫМАҚ

Алматы облысында еліміздегі ұлтаралық достық пен 
татулықты сақтауға байланысты к�птеген игі шаралар �ткізіліп, 
жобалар жүзеге асырылуда. Қазіргідей уақытта осынау 
құндылықтарға ерекше мән берудің қажеттілігі айтпаса да 
түсінікті. �йткені әлемде небір қақтығыстар, әртүрлі саяси 
жағдайлар орын алып жатқан кезде бейбітшілігімізді к�здің 
қарашығындай қастерлей білуіміз керек. Тыныштық болса, 
береке-бірлігіміз айрандай ұйып тұрса, Отанымыз гүлденіп, 
биік шыңдарға жете беретінімізге кәміл сенеміз. 

Осы орайда, мемлекетіміздегі этно-мәдени бірлестіктер 
де бұл іске кеңінен атсалысып, үлес қосып келе жатқанын 
айта кетуіміз керек. Мәселен, Алматы облыстық татар-
башқұрт этно-мәдени бірлестігі «Қазақстан халқының рухани 
жаңғыруы» атты облыстық фестивальге ұйытқы болды. Шараға 

белгілі азаматтар қатысып, �з белсенділіктерін танытты. 
«Достық үйі – Қоғамдық келісім орталығының» директоры 
Тәңірберген Қасымберкебаев татар-башқұрт этно-мәдени 
бірлестігінің атқарған жұмыстарын тілге тиек етіп, олардың 
қазақ халқының әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін сыйлайтындығын 
ерекше атап �тті. Осындай достық рәуіштегі шаралардың 
маңызы зор. Бұл адамдар арасындағы ынтымақты нығайтып, 
сыйластыққа үндейді. Ал бұдан артық қандай құндылық керек?  
Алматы облыстық татар-башқұрт этно-мәдени бірлестігінің 
т�рағасы Гриф Хайруллин алғашқы с�зін қазақ еліне алғыс 
айтудан бастағаны да әсерлі шықты. 

Еркенұр ЕРЗИЯ
Алматы облысы

Жыл басынан бері елімізде латын әліпбиіне қатысты 
семинарлар �ткізіліп келе жатқаны белгілі. Солардың бірі 
Павлодар облысында �ткен болатын. Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық университетінің базасында ұйымдастырылған 
«Жаңа емле: құрлымы мен мазмұны» атты республикалық 
шара латын негізді қазақ жазуын меңгертетін семинар жоғары 
деңгейде �тті. Шараның �туіне облыстық Тіл саясаты комитеті 
Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-қазына» ұлттық ғылыми-
практикалық орталығы мұрындық болды. Жобаның мақсаты 
– жаңа қазақ әліпбиін және қазақ тілінің орфографиялық 
ережелерінің құрылымын, ересек тұрғындарды оқыту кезінде 
қазақ тіліне тән  дыбыстарды жазу нормаларын енгізу бой-
ынша ғылыми тұрғыда түсіндіру үшін білікті дәріскерлерді 
дайындау және оқыту. Тыңдаушыларға қазақ әліпбиінің та-

рихы, жаңа графика және с�зжасам құрамы туралы ақпарат 
ұсынылды. Оқу барысында заманауи әдістемелік технологи-
ялар қолданылды.

Семинарға қатысқан �ңірдегі оқу орталықтарының 
оқы ту  шылары мен әдіскерлеріне, облыстың қазақ тілі мен 
әдебиеті пәндерінің ұстаздарына, мемлекеттік емес мекеме-
лердің қызметкерлеріне сертификаттар ресми түрде табыс-
талды. Жалпы семинарға барлығы 90 тыңдаушы қатысты.  
Қорыта айтқанда, осындай шаралар латын әліпбиіне к�шуді 
біліктілікпен жүзеге асыруға негіз болары анық. Кешенді әрі 
ғылыми-практикалық мәселеге дұрыс к�зқарас таныта білсек, 
ұйымдастыру шараларына мән берсек, ұтарымыз к�п. 

Айтуған Д�УЛЕТ

Бағалай білсең - асылыңМамандар даярлықтан өтуде
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Ертай АЙҒАЛИҰЛЫ, 
жазушы

ағы да сол түсті көріп шошып оянды. Не деген қорқынышты түс еді. Өмір бақи 
соңынан қалмай қойды-ау. Көздер... Көздер... Жәй көз емес, от шашқан шоқ 
көздер. Бала кезінде көрген арлан қасқырдың көздері бірден есіне сап ете түседі 
сол сәт. Жанарлардан ұшқан өткір, уытты сәуле жебелер кеудесіне, барлық 
денесінің әрбір нүктесіне кірш-кірш қадалып жатады. Бүкіл денесі қан қақсап, 
жанын қай жерге қоярын білмей жанталасады. Айқайлап, шыңғырып жатқанда 
оянып кетеді. Шүйкедей кемпірі ол да селт ете оянып, шошынады. Қалай 
 шошынбасын! Бүкіл үйді басына көтерген ащы дауыстың соншалықты үрейге 
толы екендігін бір ауыз сөзбен жеткізу қиын. 
Бүгін таңда «А-а-һах!» деген жан шошырлық дауыс толқыны қам кесектен 
тұрғызылған үйдің төбесін шайқалтып жібергендей еді. Үсті-басын тер жауып, 
малшынған күйінде ол басын жастықтан жұлып алды. Жан-жағына алақ-жұлақ 
қарап, шоқ болып жанған көздерді іздейді. 
Кемпірі байғұс шалының көп жылдардан бері осындай шошымалы сәттерін 
жақсы біледі. Жанынан су толтырылған шәйнек кетпейді. Дереу жалма-жан 
қараңғылықты қармай жүріп, шәйнекті шалына ұсына береді. 

Т

П Р О З А

– Астапыралла! Астапыралла! – деп, 
дауысы дір-дір етіп шыққан Түйебай шал 
шәйнектің шүмегін әзер аузына апарып 
суды қылқ-қылқ жұтады. 

– У-у-ф-ф! – Ішінен от-жалынын осы-
лай шы ғарып, ол аздап �з-�зіне келгендей 
болады.

 – Тағы да әлгі к�здер ме? – Дауысы 
қыр-қыр еткен кемпірі аяушылықпен 
сұрайды.

– Сол! Сол к�здер! Адамның ба, 
 қас қыр  дың ба, білмеймін. От шашқан 
к�здер!

 – Кімнің, қасқырдың дейсің бе? 
Немене, жас кезіңде қасқырды �лтіріп 
пе едің? Егер �лтірсең, ол киелі қасқыр 
шығар? Бірақ сені молдаға да оқыттық, 
емшіге де апардық. Түк шыққан жоқ қой. 
#й, сол қасқырдың к�здері емес болар...

 – Тәйт! Сонда ол... – Түйебай шал 
тілін тістеді. – Ана шамды жақшы. Кеше 
бір кәзитте тура сол жанардың иесін 
к�рдім. Иә, иә, тура сол! #кел, әкел 
кәзитті. Бол, бол!

– Бісміллә-ә! – Сүйегі сықырлап, 
кемпірі әзер тұрды орнынан. Шамды 
жақты. – Ау, шалым, қайда кәзит? Сен, 
сірә, оны түсіңде к�рген шығарсың?

  – Жоқ, жоқ! �ңімде к�рдім. Кеше 
оны анау к�рші бала әкелген. Сол кез-
де кәзиттегі таныс бейне к�зіме оттай 
 басылды. Бергісі келмеп еді, ақша бердім. 
Бәтшағардың к�зі оттай жанды. #-ә, т�ргі 
үйде үстелдің үстінде жатыр ол. Тез, тез 
баршы, тасбақаға ұқсамай. 

Түйебай десе нағыз Түйебай. Сүйектері 
қазір арса-арса болып тұрғанмен, дене 
бітімі ірі кісі екені к�рініп тұр. Ақ дамбал-
ды аяқтары серейіп жатыр. Қолдары да ұп-
ұзын. Мұрны қоңқиған, к�зі қысық, аузы 
дорбадай сіріңке �ңді шал. Оң жақ бетінде 
тыртық бар. #лде оқтың, әлде қылыштың 
ізі. Сексеннің о жақ бұ жағында болғанмен, 
әлі де қайратты екендігі сыртқы пошымы-
нан андағайлайды. 

– Таптым, таптым, шал-ау! – деген  
Ажар кемпірдің әне-еу т�ргі  үйден 
қуанышты қырылдақ үні шықты. Бойы 
кішкентай кейуанамен мына алып шал-
ды салыстырудың �зі күлкілі. Шүңкиген 
кемпірдің бойы Түйебайдың белінен ғана 
келеді. Осы кемпір он бала туды. Бірақ 
оны да қазір жоқ. О дүниелік болған. 
Даңғарадай үйде екеуі ғана елбесіп-
селбесіп �мір сүріп жатыр.

 – #кел, әкел бермен! – Шал елгезек 
қимылдап, алға еңсеріле дәу қолдарын 
бірден созды.

 – Міне, мынау. Иә, тура сол! Қараның 
Нарком болған баласы. К�зін қарашы, 
к�зін! Мына кәзиттің ішінен де ол маған 
оқты к�зімен қарап тұр. Ойбай-ай, ойбай! 
Нем бар еді бұларда? – Шалдың жуан 
дауысы«ойбайлаған» сәтте жіңішкеріп 
мүсәпір халге түсті де, үрейленгеннен 
газетті лақтырып жіберді. Кемпірі қағілез 
қимылмен газетті қағып алып, ол да 
жалма-жан суретке қарады.

 – Осының к�здері ме сені шошытып 
жүрген? �ткір әрі жанарлы екен. Қою 
шашты, әдемі жігіт бопты. #й, шал-ау, 
бірақ мен бұдан тым қорқатындай, шоши-
тындай ештеңе байқап отырған жоқпын, 
– деп Ажар шалына таңданған кейіпте 
қарады. Ал Түйебайы бүрісіп, қос қолымен 
басын ұстап жүрелей отыр екен.

– Шал-ау, саған не болды? Бір жерің 
ауырып тұрған жоқ па? – Кемпір жік-
жапар болып, оның бетіне үңіле қарады. 

– Жүрегім-м... – Шалдың тамағы 
қырылдап, бір жағына жантая құлай 
берді...

***
Түйебай ауруханада ұзақ жатты. Жүрек 

талмасы ұстап, сол жағы жансызданған 
оның тұруға қауқары болмай қалды. Оның 
үстіне еңгезердей шалдың сүйегі де ауыр. 
Қарулы екі жігіт к�термесе, анау-мы-
нау адамның күші жетпес. Шал арбаға 
таңылды. Шүйкедей кемпірі оны таза ауаға 
шығарып аурухана ауласында күн сайын 
қыдыртатын. Дәрігерлер қанша емдесе де 
Түйебайды аяғына тұрғыза алмады. Ақыры 
болмаған соң үйіне апарып тастады.

 Міне, содан бері тірі �лік болып, 
т�секте шалқасынан түсіп жатады да 
қояды. Басқа не істесін? Кемпірі тамақтан-
дырады. Алғашқыда туысқандары кел-
генсіп еді, олар да бұл үйге соңғы кездері 
бас сұқпайтын болды. Екеуден-екеу. 
Зейнетақыларын талғажау етеді. Шал 
бұрынғыдай анық с�йлей алмайды. Ойын 
сақаулана с�йлеп, әзер жеткізеді.

 «Ой, жалған дүние-ай!» Осы с�зді 
күн сайын мың қайталайтын шығар. 
Айтпақшы, от-жалын к�здерді енді 
ол түсінде к�рмейтін болды. Есесіне 
Қараның ұлы Темірбек келіп миына 
орнығып алды. Енді ол туралы к�п ой-
лайтын еді. Басқа дене мүшелерінде 
ақау болғанмен, Түйебайдың басы сап-
сау-тын. �ткен �мірі, ойға алғандары 
– бәрі-бәрі жаңғырып тұр. Оның т�сек 
тартып жатқан мына жағдайында сол 
�ткенді қазғылағаннан басқа ештеңе 

лым  нан ату, асу, ұрып соғу, зорлық-
зомбылық жасау келетін. Рас, мен ол 
үстемдігімді әлжуаз халыққа жасадым. 
Неге екенін білмеймін, содан рақат 
табатынмын. Менің алдымда адамдар 
бейшара болып, етігімді сүйіп жатса 
т�бем к�кке жетіп мақтанатынмын. 
#сіресе, бай-манаптарды аяған жоқ-
пын. Иә, мен Голощекин сияқты алып-
тардың қолындағы шоқпары болдым. 
Мен және менің сыбайластарым – �з 
ұлтымызды аттық, қырдық, жойдық. 
Байғұстар бізден қорыққаны соншама, 
мал-жанын тастап, шетелге қашты. 
Мен оларды сатқын сықылды к�рдім. 
Қашып бара жатқанда артынан қуып 
барып пулеметпен бала-шаға демей 
атқылап, қанға б�ктіріп, �ліктерін кез 
келген шұңқырға к�міп тастай сала-
тынбыз. Аштық кезінде ит-құсқа жем 
болған, әр-әр жерде қалған, �лген 
қазақтарда есеп жоқ еді. Дала �лік 
сасып жатты. Оны мына шыққыр к�з 
к�рді. Қалада да қолдарын жайып, бір 
түйір нан сұраған қайыршы қазақтар 
қаптап жүрді. Орыстар, тіптен басқа 

аярлық, намыссыздық, имансыздық, 
сатқындық қазақтың тамыр-тамырын-
да жүр. Бұлар тұрғанда біздің ұлтымыз 
ешқашан �ркен демейді. Тіптен жойы-
лып кетуі де мүмкін.

– Нағыз шындықты дәл айттың, 
Түйебай! – деп Періште-жан ризашылық-
пен оның с�зін б�лді. – Сенің күнің 
таусылуға жақын ба деп ойлаймын. Оны 
бір Алла біледі. Сенің қылмыстарыңды 
тізбелесем оның шеті де, шегі де жоқ. 
Сенің және сендердің �кіметтеріңнің ең 
үлкен күнәларының бірін есіңе салайын. 
Сендер Құдайсыз мемлекет құрдыңдар. 
Есіңде ме, молда, имамдардың сақал-
дарын жұлып, атып, асып, итжеккен-
ге айдатқандарың. Есіңде ме, орыстың 
дінсіздерімен бірлесіп қасиетті мешіт-
терді қиратқандарың, тіптен оларды 
шошқаханаға айналдырғандарың ешбір 
адамдыққа жатпайтын еді. Сонымен, 
Қараны аттың, ендігі кезек кімдерге келді?

Түйебай �ткен күндерін, күнәларын, 
қылмыстарын еске алғандай ауыр күр-
сінді. Кемсеңдеп жылап, �зін-�зі тоқтата 
алмай біраз жатты.

– Аллам, Аллам, кешір мені! Мен 
рас, �зімді ақтай алмаймын. Бәрі де 
есімде қазір. Менің жанымды жегідей 
жеп жатқан сол атың �шкір күнәларым 
ғой. Мен нағыз жендет болдым. Менен 
жұрт қорқатын. Менің қолдарым та-
лай мәрте адамның қанына малынды. 
Маған сол үшін медаль, орден берді. 
Мақтау қағаздарым, әне, үйіліп жатыр. 
Соны малдандым, мақтандым, мәз бол-
дым. С�йтсем, бәрі пендешілік екен. 
Темірбектердің, талай атақты адамдардың 
түбіне жеткен – мен сияқты жендеттер. 
Мен Темірбекті соңғы рет тергеу камера-
сында к�ргенде қанша қатыгез болсам да 
іштей шошыдым. Баяғы сұлу, қайратты 
жанның жұрнағы да қалмаған. Тістері 
опырылған, бет-ауызында сау тамтық 
жоқ. Менің алдымда аруақ сияқты адам 
тұрды. Алғашқыда мен оны танымадым. 
Оның к�здерінде ғана жылтылдаған әлсіз 
от қана қалыпты. Есі кіресілі-шығасылы 
ол да мені танымады. Бойымды тез жи-
нап алдым. Лезде бойымнан аяушылық 
сезімі кетіп, қатыгездік, кекшілдік 
к�кірегімде қайта орнады. Мен оны �з 
қолыммен аттым. Арманыма жеткендей 
болдым. Іле-шала оның әйелі Дәмешті 
соттатқызып, түрмеде азап шегуіне ықпал 
еттім. Туған-туыстарын, баласын да үнемі 
үрейде ұстадым. Бірақ, неге екені белгісіз, 
бұған да қанағаттанбадым. Солай, солай! 
Періште-жан, мені енді қинамашы! Мен 
тірі �лікпін! Енді менен не талап етесің? 
Менің бар шындығым осы, осы, осы!..

Басын барынша әрлі-берлі жастыққа 
соққылап, Түйебай шал тағы да қыстыға 
жылады. Жендеттің тас жүрегі жібіді 
ме, әлде �лім жақындағанда тәубеге 
келгендегісі ме, әйтеуір тағы да Алладан 
қайта-қайта кешірім сұрады. Осы сәт 
Періште-жан оның жанына тым жақын 
келгендей болды да, былай деді:

– Сау бол, Түйебай! Ендігі сенің 
тағдырың Алланың қолында. Қап-қара 
жамандыққа толы к�кірек сарайыңды 
босатқаныңмен сен қара тастан да 
ауыр кінәларыңнан арыла алмайсың. 
Халықтың к�з жасына қалғаныңнан 
болар, қураған ағаштай сені Алла Тағала 
жалғыз қалдырды. Адам �міріндегі ең 
жаман нәрсе – ұрпақсыз қалу. Енді сені 
болашақ ұрпақ жендет қалпыңда да есте 
қалдырмайды. #й, Түйебай-ай, сені қара 
жер қабылдар ма екен?

Мына жан шошырлық с�здер оның 
жүрегін инемен шанышқылағандай 
қатты-қатты ауыртты.  Ыңыранып 
қиналып, жанұшыра айқайлап жіберді.

– Не болды, байғұс-ау, соншама ай-
ғайлап? – деп кемпірі жанында тұрды. 
К�кірегі к�теріліп-басылған шал қинала 
с�йледі.

– Ке-ке-кемпір! Ме-ме-менің сан-
дық тағы с�-с�мкімді ә-әкел! – Түйе бай 
кекештеніп айтса да с�зі ап-анық, түсінікті 
еді. Кемпірі к�п ұзамай былғары с�мкіні 
әкелді. Қолымен кемпіріне «Кет, кет!» де-
гендей есікті нұсқады. Содан соң асықпай 
сау қолымен с�мкісін ашып, түбінен ақ 
матаға оралған бір затты суырып алды. 
Оны бипаздай ашты. Ішінен қара қобдиша 
шықты. Қобдишаны кеудесіне қойып, 
ішін ашқанда кішкентай пистолет жат-
ты. Оны к�рпешесінің астына тықты да, 
қобдишаның жасырын қалтасынан қағазға 
оралған тағы бір түйіншекті тапты. Шешіп 
еді, қойдың құмалақтарындай оншақты 
патрон-оқ шықты. Айтпақшы, пистолеттің 
кабурындағы ойылып жазылған с�здерге 
қарап, оның Түйебайға сыйға тартылғаны 
байқалды.

Пистолетті тәжірибелі жендет тез 
оқтады. Міне, бәрі дайын. Түйебай т�беге 
қарап біраз ойланып жатты. Періште-
жан тіл қата ма деп күтті. Қараңғы 
б�лмеде тырс еткен дыбыс жоқ. Шал 
күбір-күбір с�йлеп жатыр. «Темірбектің 
қарындастарынан барып кешірім сұрасам 
ба екен? Жо-жоқ, олар кешірмейді, білем. 
Оның үстіне мына түріммен...». С�зін 
сәл үзді де қайта жалғады. «Кешіріңдер 
мені. Бәріңнен кешірім сұраймын. 
Темірбек, сен де кешір мені. Мен де 
сен жүрген қараңғылық әлеміне сапар 
шеккелі жатырмын. Кешір, Алла мені, 
кешірші!». Түйебай нық сенімге келген-
дей пистолетінің құлағын қайырды...

Тарс етіп шыққан дыбыстан Ажар 
кемпір селк ете шошып кетті. Жан-
жағына қарап, тың-тыңдады. Дауыс шалы 
жақтағы б�лмеден шыққандай. Домалай 
жүгіріп жеткенде... Оның қарлығыңқы, 
шошынған дауысы бүкіл үйді сілкіндіріп 
жіберді де, гүрс етіп шалының т�сегінің 
жанына құлады.

қалған жоқ. �лім мен �мір ортасындағы 
адам сол �ткенін ой таразысына салып 
�лшеп, қайсысы ақ, қайсысы қара екенін 
�зінше орын-орнына қойғысы келеді. 
Мына түрімен, әрине, ол ойларын жа-
рытып ешкімге айта да алмайды. Тіл 
шіркін күрмелген және үйдегі тыңдайтын 
жалғыз адам – кемпірінің түрі анау. 
Айтпақшы, үйдегі үшінші адамды әсте 
ұмытып барады екенбіз. Ол кенеттен 
пайда болған бір елес бейне. Түйебай 
елес кейіпкерді �зі ойлап тапты ма, әлде 
Алла Тағаланың жіберген періштесі ме, 
кім білсін, о дүниеге барып келгеннен 
кейін сол бейне пайда бола кетті. #сіресе, 
үйге келген соң ой таразысына �ткен-
кеткенді салып, дұрыс-бұрыстығына 
зейін қоя әлгі елес бейне тура үстінен 
қарап, тыңдап тұрады. Ақиқаттан қияс 
кетіп бара жатқан кезде ол бірден пайда 
бола кетеді. Кесіп айтады, батыл жеткізеді 
ойын. Түйебай одан қатты қорқады. Ол 
елес бейненің турашылдығына, пәктігіне, 
ақиқатшылдығына орай оған �зінше 
«Періште-жан» деп айдар тақты. Қызық 
болғанда шалының �зінше күбірлеп, 
әлдекіммен с�йлесіп жатқанын бір-екі рет 
к�ріп қалып, кемпірі шошып кетті.

 – #й, шалым-ау, кіммен с�йлесіп 
жатырсың? Байқа, ішіңе жын кіріп кетсе 
жаман болады, – деді Ажар кемпір �зінше 
сәуегейсіп. Түйебай оған ала к�зімен бір 
қарап еді, ол жым болып ж�ніне кетті. 
 Содан жалғыз қалып, ой теңізін еркін 
кешіп жүре беретін... 

***
Темірбекті бозбала кезінен біле бас-

тады. Оны Түйебайдың анасы Сайрагүл 
сырттай таныстырды. 

– Балам, – деді бір күні ол. – Мінеки, 
сен жігіт болып келе жатырсың. #кең де, 
оның бауырлары да ерте кетті. Сен оларды 
к�рген жоқсың. Оларды кім �лтірді, оны 
да білмейсің. Бірақ сен ол шындықты 
білуің тиіс. Мен де мойнымдағы аманаттан 
құтылсам деймін.

Он алты-он жетідегі бозбала Түйебай 
елең етіп, зор ынтызарлықпен анасына 
құлақ қойды. 

 – Апа, кім, кім �лтірді? – деген с�з 
оның аузынан атып шықты.

– Сені жетім қалдырып, қаршадайың-
нан қозы соңына салғандарды білгің 
келетінін мен жақсы білдім. Мен де 
осылардың есігінде �мір бақи күң болып 
келемін... К�рмеген зәбірім жоқ. Сенің 
әкеңді де, оның бауырларын да құл етіп 
жұмсады. Олардың мың сан қойлары, 
жылқылары, түйелерін осындай құлдар 
баққан. Бір күні боранға қарамай Қуан 
шал үш ағайынды жігітті жылқыларды 
қарауға жібереді. Содан олар боранда ада-
сып, үсіп �лді. Ешкім оларды іздеген жоқ. 
К�ктемде қар кеткеннен кейін мүрделерін 
тауып, к�ме салды.

– Ойпырым-ай, а, не деген қатыгез 
жандар! Апа, мен олардан кек аламын. 
Кек!

– #зірге асықпа, балам, арандап 
қаласың. Реті бір келер...

Түйебайдың бойын кек кернеп, 
Қараның тұқымдарын жек к�ргені осы 
сәттен басталды.

 – Иә, бұлар әкемді, ағаларымды 
�лтірді. Анамды, �зімді күң, құл етіп азап-

с�здері Түйебай шалды теріс жолға түсіп 
бара жатқан жерінен шындық арнасына 
қайта түсірді.

– Рас, рас айтасың. Мен кекшіл 
едім. Ішімде қан қатып қалған  дойыр, 
доңыз болатынмын. Айтқаныңның бәрі 
шындық. Мен Темірбек аға жасаған 
жақсылықтарды ұмыттым. Үстіме 
офицердің мұздай киімін киіп, қолыма 
лауазымды қызмет тиген соң кек буған 
менің к�зімді шел басты. Алдымен  
Жүрген мен Қара шалдардың байлығын 
тәркілеп, �здерін итжеккенге айдағым 
келді. Дәл сол шақта оңтайы келіп, 
байларды кәмпескелеу ж�нінде Кеңес 
�кіметінің заңы шыға қалды. Аттың 
сұлуына, жүйрігіне мініп, бойыма бес 
қаруымды асынып, қасымда шаш ал десе 
бас алатын жарандарым бар, Қараның 
ауылына бардым. Шал ақылды екен. 
Т�рт-түлік малының бәрін �з еркімен 
менен бұрын �кіметке �ткізіп жіберіпті. 
«Ой, бәріміз қорқып жүрсек, �зіміздің 
Түйебайжан екен ғой» деп Қара шал 
аңқылдап алдымнан шықты. Аттан 
түспедім. Қаһарланып, оның ұсынған 
қолын алмай, �зімнен-�зім жынданып, 
қамшымды үйірдім. «#й, зұлым шал! 
�йтіп маған майм�ңкелеме! Сендей бай-
құлақтар кедейлерге не к�рсетпедіңдер?! 
Мына менің әкемді ,  ағаларымды 
�лтірген қандықол сендерсіңдер! Менің 
�зімді де табанымды тіліп қозы-лақ 
бақтырдың. Шешемді аштан-аш күң 
еттің. Айтыңдаршы, ей, жалаңаяқтар, осы 
с�зім рас па?» дедім айғайлап. Бәрі менен 
қорқып, үндемеді. Тек �мір бойы Жүрген 
мен Қараның жалшысы болып келген бір 
ақсақал былай деді: «Түйебай! Бәріміздің 
баратын жеріміз ахирет.  �лтірсең 
�лтір, бірақ шындықты айтайын. Сенің 
әкелерің табиғат апатынан �лді. Ал мына 
тұрған Қарадай жомарт, әділ, мейірімді 
бай бұл �ңірде жоқ. Мысалға, мына маған 
істеген жақсылықтарын айтып  тауыса 
алмаймын. Мыналар сенен қорқып 
тұр. Ал саған, шешеңе қашан қысастық 
істеп еді? Сені оқытқан, тоқытқан анау 
Қара, Темірбек емес пе? Халайық,  солай 
емес пе?». К�пшілік «Рас, рас!» десті 
оны арқаланып. Мен тұтығып үндемей 
қалдым да, «Тазы ашуын тырнадан 
аладының» кебімен: «Мынау шал да 
осы Қараның құйыршығы. Сабап, бай-
лап-матап тастаңдар! #й, Қара десе 
қап-қара бәлесің сен. Малдың бәрін 
�ткізіп тастапсың. Енді тыққан-пыққан 
алтындарыңды, асыл тастарыңды тап 
қазір әкел! #йтпесе, сені де қаматамын!» 
деп тағы да қамшымды к�тере беріп едім, 
�зімнің бірге ойнаған, бірге жүрген үш-
т�рт досым шалдың алдына к�кіректерін 
т�сеп тұра-тұра қалысты. Сескеніп 
қал дым. Оларды бас-к�зіне қарамай 
қам шымен тартып-тартып жібердім. 
Беттерін қан жуған жігіттер міз бақпады. 
Иә, с�здің қысқасы бәрін байлап-ма-
тап, ұрып-соғып, ештеңе шықпаған соң 
Қарамен бірге бірнеше адамды ауданға 
әкеліп қамадым...

Шал осыларды күбірлеп айтса да шар-
шап қалды. Ентігіп жатыр. Періште- 
жанның дауысы естілді.

– Міне, Түйебай, шындыққа енді 
келдің. Бірақ біраз асыл заттарды тонап 

келді. Бұл кезде Темірбек �збекстанда 
халық комиссары болып жұмыс істеп 
жатқан. Алашорданың бұрынғы басшы-
лары мен Темірбектер осы к�терілістерді 
ұйымдастырып, сыртынан қарап тұрғандай 
к�рінетін маған. Шіркін, маған билікті бер-
се, алдымен осыларды қырып тастар едім. 
Орыс бастығым бір күні мені шақырып 
алды. «Сен біздің сенімді адамымызсың. 
Қарақұм к�терілісінің басы-қасында 
бай-құлақтардың құйыршықтары тұр. Біз 
к�терілісшілермен келіскен боламыз да, 
қолға түскен соң оларды бірін қалдырмай 
қырып саламыз. Сен кегіңді қайтарасың. 
Сенің қызметің – #ліби Жангелдиннің 
жанынан бір елі қалмайсың. Егер ол 
к�терілісшілермен ауыз жаласып кетсе, 
бірден оны �лтіресің. Тапсырма түсінікті 
ме?» деді ол маған сынай қарап. Мен қуана 
оған жауап қаттым. Иә, біз орыс бастығым 
айтқанындай істедік. К�терілісшілер та-
лаптарын қойып, берілді. Олар алданғанын 
кейін бір-ақ білді. Қосжан, Досжаннан 
 бастап оларды қырып салдық. Мен оларды 
�з қолыммен аттым. «Түйебай, сен біздің 
бауырымызсың ғой. Темірбекке айт, бізді 
алдап түсірді де. Қапы кеттік. Одан да май-
данда соғысып �луіміз керек еді. #ттең!» 
деді Досжан �лімнен қаймықпастан 
соңғы с�зін айтып. «#й, Досжан! Сендер 
қанаушы тапсыңдар. Біз қаналушы тап-
пыз. Мен сендердің бауырларың емеспін. 
Біз жаумыз! Сендер сатқынсыңдар! Халық 
жауысыңдар!» дедім мен де қаһарланып...

Періште-жанның дауысы естілді осы 
сәт.

– Түйебай, сен қандықол қарақшы 
екеніңді мойындайсың ғой. Иілген  басты 
қылыш шаппайтынын жақсы білдің. 
Және оларды алдап қолға түсіріп, қырып 
салғандарың қандай адамгершілікке 
 жатады, айтшы �зің? Нағыз сатқын 
да, халық жауы да сендер, белсенділер 
болдыңдар. Тәркілеу деген сылтаумен 
қанша адамды итжеккенге айдадыңдар. 
Олардың дені оралмай, сол жақта к�з 
жұмды. #сіресе, бар малын тартып алып, 
миллиондаған қарапайым халықты аштан 
қырғандарыңды Алла кешірер ме екен? 
#й, қайдам... Сен де қандықол жендетке 
айналдың. Ал ең үлкен жендеттер, Голоще-
кин мен оның жандайшаптары, қырылып 
жатқан қазақтарға рақаттанып қарап 
отырған зұлымдық пен зобалаң шындығы 
тым кейін ашылды. «Мен кедей, шаруа 
табынанмын!» деп кеуде қағып, бүкіл елге 
жар салып мақтандыңдар. Қара бай бол-
сын делік. К�з алдыңда сол кедейлерің, �з 
бауырларың қырылып жатқанда сен неге 
ақырып қарсы келмедің, неге айтпадың?

Түйебай мынадай ауыр сауалдар 
жаншығандай әлдебір жыртқыш тәрізді 
қорқынышты үн шығарды. Саққұлақ Ажар 
кемпір әп-сәтте жетіп келді.

– #й, шал-ау, сізге не болды? Жаман 
дауысың шығып кетті ғой. – Шалқасынан 
жатқан оған үңіле қарап еді, Түйебай:

– Кет! Кет! Менің жағдайым жақсы, 
жақсы, – деді басын ашулана қимылдатып. 
Түкке түсінбеген кемпірі:

– Жәрәйді, аман болсаң бопты, – 
деп ол ж�ніне кетті. Ол кеткен соң шал 
сәл үндемей жатты да, Періште-жанға 
күбірлеп жауап қата бастады.

– Мен кім едім онда? Менің қо-

ұлт �кілдері олардан жиіркенетін. �зім 
қазақ болсам да, соңымнан қалмаған 
қаңғыбас-босқындарға ашуланғаным 
соншама, шаужайыма жабысқан, к�зі 
үңірейген аштарды қамшымен сабап, 
қылышымның дүмімен ұрып, қасыма 
жолатпаймын. Оларды атып, �лтіріп 
тастасаң да сұрауы жоқ еді. Ол кезде 
Темірбек �збекстанда жұмыс істеді. Ал 
қалғандары оларды к�рмеді ме? К�рді. 
Бірақ ештеңе істемеді. Алашорда ның 
қайраткерлері, «Мен» деген зиялы 
қауым �кілдері халқы аштан қырылып 
жатқанда неге бір әрекет жасамағанына 
мен осы күнге дейін таңғаламын...

***
Түйебай шал масаттанғандай кейіп 

танытты. Періште-жан бұл уәжіне не ай-
тар екен дегендей үнсіз қалды. Ол да к�п 
күттірмеді, нық-нық с�йлеп ақиқаттың 
шоғын үрледі.

– Мен оларды қорғаудан аулақпын. 
Алашорданың қайраткерлерінің к�бісі 
қуғында,  түрмеде,  тергеуде жүрді. 
 Сталинге хат жазып, Голощекиннің 
есігін тоздырып, бұл нәубетті тоқтатуға 
күш салған дардың үндерін ешкім есті-
меді. Темірбек Жүргенов �збек еліне 
ауып келгендерді қамқорлығына алды, 
қолынан келгенше к�мектесті. Ал сен 
болсаң тағы бір шындықты жасырып 
отырсың. Темірбек елге оралып, Нарком 
болып бүкіл қазақты біліммен сусында-
тып, �нер-мәдениетке бұрып, күні-түні 
жұмыс істеп жатқанда да одан кек алуға 
тырыстың. Басқа-басқа, оның сексендегі 
әкесі Қараны да сақалынан сүйреп, оған 
қара күйе жағып «халық жауы» деп, 
ақыры атып тындың...

Күні-түні т�секке шалқасынан 
т а ң ы л  ғ а н  ш а л  қ а р с ы  а л д ы н д а ғ ы 
қасқайып тұрған ақиқаттың құрығынан 
қанша бұлқынса да құтыла алмайтын еді. 
�мір бақи �тірікпен тыныстап, к�кірек 
сарайына талай қанды оқиғаларды, 
зұлым сырларды тығып, тұмшалап 
сақтап келген Түйебай оның барлығын 
арқалап, о дүниеге аттанып кете бараты-
ны с�зсіз болатын. Анау үрейлі түс, отты 
к�здер оның қат-қат жиналған сасық 
ой-қоймасын асты-үстіне шығарды. 
Тергеуші – Періште-жан, бұл – тұтқын. 
Оның қуаттылығы сол – Түйебайдың 
ішінде не жатқанын айнадан к�ргендей 
біліп отырады. Бұлтартпайды. Шал бұл 
жолы да ақиқатты айтуына тура келді.

– Қара мейірімді адам еді. Мойын-
даймын, Қараның да, Темірбектің де 
жақсылығын к�п к�рдім. Бірақ ол кез-
де жақсылықты жақсылық деп біл-
медім. Заманға сәйкес қатыгез, қатал 
болдым. Онсыз мен де базбіреулердің 
саусағының ұшында халық жауы бо-
лып кетер едім. Менің мына �мірден 
ұққаным, қазақ елінің ішінде мен сияқты 
сатқындар к�п болды. Бір-бірімізді 
саттық. Голощекиннің басты жандай-
шаптары да сол қазақтар болды. Атақты 
адамдар, қайраткерлер, қаламгерлердің 
арасындағы сатқындарды мен жақсы 
білемін. Періште-жан, күні бүгінге 
дейін олар шалқып �мір сүрді. �тірік 
күлді, �тірік бірін-бірі мақтады, бірін-
бірі сатты. Сол жаман дәстүр әлі күнге 
дейін жалғасып келеді. Жағымпаздық, 

(Әңгіме)ТЕМIРБЕКТI

тады. Тек біз ғанамыз ба, басқаларға да... 
– деп шалқасынан сұлқ жатқан Түйебай 
ойын жұптап к�теріліп келе жатыр еді, 
Періште-жанның дауысы оның с�здерін 
қылышпен кесіп тастағандай саңқ-саңқ 
етіп естілді. 

– #й, Түйебай! Ақиқатқа бұрыл! 
Т�рің нен к�рің жақын қалды! #ке-
ағаларың боранда үсіп �лгеніне олар 
кінәлі емес! Табиғаттың қаһары емес 
пе ол?! Жәрәйді, Қуан, Жүргендердің 
малын бағам деп оқыстан ажал құшты. 
Олар боранға қарамастан, �здері бастап 
сол кезде іздегенін мен жақсы білемін. 
Мүрде лерін тапқаннан кейін арулап к�мді. 
Сен сол кездері дүниеге келіп жаттың. 
Жәпіш бәйбіше �зі келіп, қалжасын  сойып 
күткенін анаң неге айтпады? Сені бозбала 
жасқа жеткенде балалармен бірге молдаға 
оқытқан кім? Одан кейін Темірбек сенімен 
бірге бірнеше бозбаланы әскери оқуға 
жіберді. Үнемі жол ақшаңды т�леп: 
«Сендер қазақ елінің болашағысыңдар. 
Оқыңдар!» деген Темірбектің жақсылығын 
қалай ұмыттың, әй, Түйебай! Кейін 
 жұ мысқа орналастырып: «Бұл менің 
 бауырларым. К�мектесіңдер!» деп к�зіңше 
айтып, орыстың офицерлеріне тапсырды 
ғой. Отау к�тергеніңде жеңешең Дәмеш 
екеуі келіп тойыңа қатысып, оның бір 
жағын к�тергені түк есіңде қалған жоқ 
па? Бірақ сен антұрған неме кекшіл едің. 
Қолыңнан келгенше үлкен қызмет тиген 
соң Темірбек ағаңның астыртын артына 
түсіп, тыңшы болып, одан қалайда кек 
алуға тырыстың. Кәне, к�зіңді жұма бер-
мей бері қара! Осы айтқаным рас па, әлде 
�тірік пе?

Періште-жанның уытты, шыншыл 

алып, жымқырғаныңды айтпай кеттің. 
Сен, шынында да, зұлым жан екенсің. �з 
туған ауылыңды қалай ғана қорлап, қанға 
б�ктіріп кеттің. Қалай ғана соған дәтің бар-
ды? Тіптен одан әрмен құтырдың. Кейінгі 
істеген зұлымдықтарыңды айтудың �зі 
қазір саған қандай ауыр тиеді десеңші! 

 – Дұрыс айтасың, Періште-жан. Кей-
де мен �зіме-�зім түсінбей қаламын. Неге 
мен Темірбекке соншалықты кектен-
дім? Неге зұлым болдым соншама? 
Жақсылыққа неге жамандық істедім? 
Темірбек Жүргенов деген есім мен қанша 
кектенсем де дүрілдеп тұрды. Тәжік станда, 
�збекстанда халық комиссары болды. 
Кәмпескеден соң зорлық-зомбылықпен 
орташалардың малын тартып алдық. 
Кедейлерді бір орталыққа біріктіріп, олар-
дан да жүн, тері, тіптен оның мүйіздерін, 
тұяқтарын талап еттік. Темірбектің 
Қосжан, Досжан деген бауыр лары бол-
ды. Міне, солар бастап, біздің к�рсеткен 
қысастықтарымыздан кейін халық 
к�теріліске шықты. #р-әр жерде осын-
дай к�терілістер қаулады. Ал «Қарақұм 
к�терілісі» ең үлкен к�терілістердің бірі 
болды. Бес қаруын асынып барған орыс 
әскерінің пулеметтерін, мылтықтарын 
тартып алып, оларды бірнеше рет тас-
талқан етіп жеңді. Қарақұм к�терілісінің 
бастығы Қосжан, Досжан еді. Бұл мені 
қатты ызаландырды. Қалайда олар-
ды түп-тұқиянымен жойып жібергім 
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Қазақтардың «үш жүзге», «төрт тұмаққа» бөлінетініндей: 
батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік болып орналасуы әсерінен киім кию пішімі, түрі 

аздап өзгеріске ұшырағанындай, ою-өрнектердің де өңірлік өзгерістерге бөлінетіні болады. Мысалы,  
Қазақстаның оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс өңіріндегі халқымыз тұтынған ою-өрнектердің атауынан ғана 

емес, қолданысынан да аздап өзгерістер кезігіп отырады. Шығыс Қазақстандағы найман, керей руларының қолданған ою-
өрнектері ұсақ, ал оңтүстік өңіріндегі ұлы жүз, кіші жүз және қоңырат руларының қолданған ою-өрнектері аздап кесек келеді. Нақтылап 
түсіндірер болсақ, Шыңжаңның Алтай-Тарбағатай өңірінде киімдерге қолданылатын өрнектер «мүйіз» болса, Іле өңірінде «гүл» өрнегін 

басымырақ қолданады. Бұдан да анығырақ айтар болсақ, Іле өңірінде әйелдер кимешегіне «гүл» өрнегі түсіріліп, әрі ашық реңді болса, Алтай- 
Тарбағатай, Боғда өңіріндегі әйелдер тұтынатын кимешектердің өрнегі «мүйіз», «шытыра» «сағатбау», «құманбау» өрнектерін молынан қолданып, өңі 

солғындау болады. Міне, бұдан халқымыздың орналасқан өңіріне қарай ою-өрнектерінде де аздап өзгерістер барлығын аңғарамыз. Дегенмен, ою-өрнекті 
қолдану тәсілдері, орнында алшақтық болмауы мүмкін, мысалы, әдетте күйеуі жоқ қаралы бәйбішелер тек шытыра жақты кимешек киіп өзінің қаралы, күйеуі 

жоқтығын бейнелеп отыратын салт бар, міне бұл дағды Шығыс Қазақстан мен Шыңжаң және Моңғолия қазақтарында ұқсас екен.
Ал кіші жүз әйелдері «орамалы» бедерсіз, кимешекті сәндеп киюді ұнатады. Бұл бүкіл қазақ даласындағы үш жүздің ою-өрнектерді қолданудағы өзгешеліктер мен 
ұқсастықтарының әркелкілігі болмақ. Әйтсе де, ою-өрнектердің ұсақ-кесектігі, ашық-солғындығы тек өңірлік өзгеріс қана. Тұтас ұлттық, дәстүрлік қағидалар мен 

өрнектердің жалпы бітімі жағынан қазақтардың ою-өрнектері, негізінен, бір мазмұнда, бірдей көріністе бейнеленіп отырады.

ОЮ-ӨРНЕКТЕРДІҢ 
ӨҢІРЛІК ӨЗГЕШЕЛІКТЕРІ

Найман руының кіші атасы 
Қызай әйелдерінің кимешегі.

Керей әйелдерінің кимешегі. Ұлы жүз кимешектері 
(«Қазақстан �рнектері», 1990 ж. 

Алматы, «�нер» баспасы).

 Керей киетін түлкі 
және пұшпақ тұмақтар.

 Орта ою. «Жүрекше», «�сімдіктер» 
үлгілері мен «бұрама» �рнектері.

 «�сімдік» �рнегі.

 «Күн» бейнелі тұлға үлгілері.
Түн түнегін жарған бақыт құсы (үкі) үлгісі.

Шаршы оюдың «қанатты тұлғамен» 
бейнеленуі.

Шаршы оюдың «тұлғалық» 
бейнемен істелуі.

Жан, яғни шет оюдың «қаратпа» мен 
«бұрамаша» үлгісін негіз етіп істелуі.

 Шет оюды «үш құлақ» үлгісімен 
жиекке айналдыру.

 Босаға ою «теріс мүйіз» үлгісімен.

«Т�бел мүйіз» бен «б�ріқұлақтың» 
шет оюға түсуі.

«Кеспе ою» (сырмаққа түсірілген «тұлға» оюы 
мен «түйе табан» үлгілері).

 «Кісі тұлғасы» үлгісінің «т�бе мүйізденіп», 
«т�рт т�ңірекке» шаршыланып айналуы.

«Тұлға» үлгісінің 
«т�рт т�ңірекке» айналуы.

Шаршы оюмен бейнеленген �ркениетті меңзеген «�сімдік» үлгісі. 
 «Сиыр мүйіз», «жілікше» �рнектері мен «тамшылар».

Босаға, бұрыш оюдың ішіне «із» 
(құмырсқа ізі) түсірілген бейне.

Балаларға әзірленген «жабасалма» тұмақ (1, 
2, 4, 6, 7, 8 суреттер, «Қазақ тұрмыс-салты», 

авт. Бәген).

 «Тұлға ою» 
«Жілік» үлгісі мен «тұлға» үлгісін сәйкестіру

 «Шырмауық» үлгісі

 Орта оюға «т�белше»,
«қошқармүйіз», «теріс айналма», «бұрамша» 

�рнектерінің бірігуі

 Орта оюдың «қырық мүйізбен» бейнеленуі
Орта оюдың шаршыға алынған «бұлт»  немесе 

«толқын», «тоқал мүйіз» және «бүршік» 
үлгісімен араласуы

 «Бұлт» пен «қауашақ» үлгісінің шаршылануы.

Албан әйелдерінің кестелі 
кимешегі. 

Найман руының 
елтірі тұмағы.

Кәмшәт терісінен 
тігілген б�рік.

ҮНДЕСТІК ТАПҚАН 
	РНЕКТЕР

Қазақ ою-�рнектері қарапайым к�зге 
барлығы бір �рнектей сезіл ге німен, �з 
ішінен алуан түрге б�лінеді. Жүйеден 
әзірге дейін бізге әйгіленген 300-ден астам 
�рнек үлгілерінің әрқай сысының �з орны, 
р�лі, мақса ты бойынша істеуге тиістілігін 
осы �нер дің �зі-ақ әлдеқашан дәлелдеп, 
биікке к�теріп болған. Мәселе, бүгінгі 
мұрагерлері болған біздің түсінігіміз бен 
қолдануымыздағы жетесіздік �нердің 
бітімін әлсіретіп бара жат қандай.

Мысалы, ою-�рнектер тұрмыста 
тігу, тоқымалау, соқпалау, термелеу, 
дәнекерлеу, қырнау, еріту, балқыту, қию, 
басу, күмістеу сияқты тәсілдер арқылы 
үй жиһаздары, түрлі құрал-саймандарға, 
үй мүліктері мен зергерлік бұйымдарға, 
алаша, сырмақ, құр, қоржын, ыдыс, киім, 
тіпті сайғақ тас, кешендер мен күм бездерге 
дейін түсіріліп, халықтың к�ңіл күйін, 
тұрмысын, кешегісі мен бүгінін әйгілейтін 
энциклопедияға айналғандықтан, ою-
�рнектің тұр мыстағы орны к�п саладағы 
�нерден әлдеқайда биік тұратындығы, 
сол себептен бұл �нердің тұрмыста қол-
данылуы барысындағы тәртібін парық-
тауды түйінді түрде айта кетуіміз керек.

Мұндағы біздің «үлгі» деп отыр -
ғанымыз, �рнектердің пайда болуын -
дағы жеке-дара бітімдері. Ал «тұр мыста 
қолданылатын орны мен тәртібі» деп 
отырғанымыз, күнделікті кезігіп отырған 
«шаршы ою», «орта ою», «алқа ою», «шет 
ою», «күміс ою», «3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
бұрышты оюлар», «д�ңгелек», «томарша» 
оюлар. «Бұрыш ою», «жиек ою», «жарым 
шеңбер», және «су», «кеспе ою», «құшты 
ою», «босаға ою», «жан ою», т.б.

Ою әдістері, яғни түрлерінің бүгінгі күні 
«үлгі» мен шатасып кеткені. Ендеше, осы 
айтқан «оюларымыз» белгілі бір заттың, 
яғни сырмақ, түскиіз, т�рк�рпе болсын, 
сол заттың бір бетінен «жиегі», «шеті», 
«ортасы», «басы», «шаршысы», «бұрышы» 
сынды болып түсірілген �рнектердің орны 
ғана. Мәселе осындай орналастыруда сол 
бұйымның түріне, пішіміне, ұсталымына 
қарап орнын тауып, к�ркемдік �реге 
к�терілуі – бұл �нердің міндеті болмақ. 
Себебі �рнектердің әрқайсысын осы 
орында лайықты, жарасымды орындарға 
орналастырғанда барып, әрбір үлгіні дара 
немесе құбылтып, байытып, түрлендіріп, 

да �рнектердің маңыз-мақсаты арқылы 
орнын тауып қолдану негіз болмақ. 
Сондықтан үлгінің әсілгі жұрнағына 
құрмет ету – ең маңыздысы. Десе де, 
бір затқа бір түрлі үлгі ғана жапсы-
рылуы некен-саяқ кезігеді. Арналған 
затты адамның мақсатына қарай, 
мазмұны сәйкесетін бірнеше �рнекті 
бір-біріне сіңістіріп, сәйкестіре түсіру 
 керек. Алайда әрқалай зат пен сол затқа 
түсірілетін үлгінің мазмұны, орны, 
пішімі, ұсынылатын немесе тұтынатын 
мақсатына қарай алуан түрлі болып 
түсіріліп отырды.

Мысалы, киім-кешектерге түсірілетін 
ою-�рнектер мен сырмаққа түсірілетін, 
ағаш бұйымдар мен кесте бұйымдарға 
түсірілетін, қара темірлер мен зергерлік 
бұйымдарға түсірілетін �рнектер пішімі 
жақтан да, түрі, мазмұны жақтан да бір-
бірінен мүлдем алшақ болады. #детте 
киім-кешектерге ұсақ ою-�рнектер 
түсірілсе, кесте бұйымдарға одан да ұсақтап 
түсіріледі. Бұларға қарағанда сырмаққа 
түсірілетін �рнектер кесек болады, әрі 
мазмұндық жақтан екеуі бір-бірімен 
ұқсас болады. #детте ою-�рнектерде 
«құсқанаты», «жебе ұшы» үлгісіндегі 
�рнектерді сырмақтарға түсіріп тілек 
білдіруге болмайды. Ал «тұлға ою» үлгісі 
мен нақтылы бейнеленген аң- құс үлгілерін 
киімге түсіруге болмайды. Кесте, тоқыма 
бұйымдарға түсірілген ою-�рнек үлгілері 
біз айтып отырған қазақ ою-�рнегінің 
негізі болғанымен, ісінің жіңішкелігі, 
�рнектердің нәзіктігі қолданылатын 
үлгілерді қалайда �згеріске ұшыратады. 
Десе де, олар да жоғарыдағыдай мазмұн, 
мақсатқа құрылады.

Ежелде әйелдердің к�йлегінің етегіне 
«�рмекші», «қоңыз» �рнектерін түсіретін 
болған. Мұнысы – әйелдің таза жүруіне, 
пәле-жаладан аулақ болуына тілек. Ал ер-
лер шалбарының балағына «қошқармүйіз», 
«гүл» �рнегі түсіріліп, бұнысы байлықты, 
ұрпақты болуды тілеу болса, шапандардың 
жауырынына «табақ» оюын, �ңірлеріне 
«жілік», «жебеуші» �рнектерін түсіріп, 
«батырлықты, ерлікті, ақжолтай болып, 
жеңіспен оралуды» тілеген. Міне, бұлардан 
біз тағы да ою-�рнектерді орнын тауып 
істетіп, ғылыми �реге к�теруіміз кезек 
күттірмейтін жұмыс екенін білуге болады. 
Сондықтан ою-�рнектердің к�лемінің 
кеңдігін, маңыздылығын мойындай оты-
рып, оның орындалу амалдарынан хабар-
дар болуымыз керек.

Ою-�рнектер бейне музыкадағы нота 
сияқты ырғаққа, �лең ұйқастары сияқты 
буын, ұйқасқа бойұсынғандай бір-бірімен 
қабысып, мазмұн арқылы ырғақтарын 
аңғартудай ерекшелігімен менмұндалап 
тұрады. Мысалы, «су», «жиек», «қоршама» 
сынды �рнектер бұйымдардың шетін 
сәндеп, әрі жарасымдылығын арттыра-
тын ұзын бойлық сызықтарға түсірілетін 
�рнектер болғандықтан, басқа �рнек 
үлгілерінен �згеше болады. «Ирек», 
 «шытырман» «тау», «су,» «із» сияқты 
үлгімен бейнелеу �згеше �рнектерден 
реңдік және бейнесі жағынан құбылып 
келгенімен, мазмұндық жақтан тұрақты 
болады.  Қорытып айтқанда,  әрбір 
�рнектеріміз халқымыздың ұлттық 
ерекшелігіне қарай айқын бояумен 
к�рнекіленіп қалмастан «гүл», «ш�п», 
яғни «мүйіз» және зорофоттық (аспан 
әлемі) бейнедегі үлгілерді дара-да-
ра қасиетін айқындаумен үш бұрыш, 
т�рт бұрыш, д�ңгелек және ромбы 
аумақтарына біріктіріп, табиғиландыру 
а р қ ы л ы  р е а л д ы қ  ж ә н е  қ и я л д ы қ 
бейнені қауыштырып біріктіру мен 
ықшамдау, әсемдеу, қосу, үйлестіру және 
геометриялық пішіндерді құбылту сияқты 

тәсілдер арқылы әрбір үлгінің образдық 
құрылымдарының ерекшеліктерін жетік 
игере отырып, халық санасының терең 
түкпірінен орын алдыру арқылы халықтың 
арман-тілегінің негізін айшықтау үшін 
жоғардағы ерекшеліктерді барынша пай-
даланып отыруымыз керек.

Қ а з а қ  о ю - � р н е к т е р і  д ү н и е ж ү з і 
халықтарына тән біркелкі заңдылық 
сияқты симметрия заңына сүйене отырып, 
ою композициялары болған. Мысалы, 
қарапайым айналы симметрия. Бұрыштық 
айналы симметрия (дәлдік заңдылығы). 
Айналмалы бұрыштық симметрия (дәлдік 
заңдылығы). Аралас симметрия (дәлдік 
заңдылығы). Айналмалы транслитерация 
(бояу, реттілік, үндестік, қайталану) және 
колория аралас транслитерация, еркін 
композиция (жарасымдылығы) сияқты 
дәстүрді еркін қолданды. Міне, мұндай 
ғылыми әдісті халқымыз ежелде әдеттегі 
қарапайым қиялдаумен дамыту арқылы 
ұлғайта білгенін ашық айтқан ж�н.

 Бас ою

 Орта ою 

 Жиек, ысу

 Жан ою

&детте «бұрыш», «орта», «шет», «шаршы» оюларды «#з алдына үлгі» деп қарайтын жаңсақ 
ұғымға түсініктеме негізінде. Бұлар ою-#рнектердің қолданылу тәртібі екенін мына сызбадан 

нақтап к#ре аласыз.

  Бұрыш ою

 Шаршы ою

бейнелерін үйлестіріп қолдануға әбден 
болады.

Мысалы, «қошқармүйіз» �рнегі 
десек, осы �рнекті құбылту, дамыту 

арқылы неше жүз нұсқамен туында-
тып, істелген бұйымның ұсынылымына, 
бейнесіне қарап жапсыра беруге болады. 
Мұнда қадағалап айта кетеріміз, тағы 
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P.S.
«Елімізде  көненің көзіндей болған асыл дүниелер мол екен-ау» деп іштей қуандым. Бірақ 
 талай кереметтің қирап, тек үйінділері ғана  қалғанын көргенде бойыңды еріксіз өкініш 
билейді. Әттең, небір жауһарларымыз бен мұраларымыз заманында дұрыс бағаланбай 
келгені, соның салдарынан сақталмай қалғаны дейсің. Бәлкім, заманында киелі орындардың 
қадіріне жете алмаған шығармыз?.. Аласапыран уақыттар өткенде оған қарауға, күтіп, 
сақтауға елдің мүмкіндігі де болмаған шығар. Әйтпесе, ғасырлардан басталып, дәуірлерге 
жалғасқан терең тарихымыз бар ғой. Ал тарих өткен құбылыстардан бөлек, көзбен көріп, 
қолмен ұстайтын жәдігерлерге де арқа сүйейтіні сөзсіз. 

Оқ жыланды аспаннан т�ніп келген,
Ұзын найзам жер қазбай к�міп берген.

(Жайтартқыш)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Мынау – асау, 
Мұндай асау, 
Тумас-ау!
Шүу асау,

Шүу асауға 
Құрық түссе,
Жуас-ау!

Зерттеушілердің бұл программасының 
мақсаты – Күн энергиясы жердің бетіне 
артық түсетін, сондай-ақ бұл энергияның 
жыл бойғы немесе жекелеген маусымдағы 
түсуі, керісінше, едәуір аз болатын геогра-
фия лық аудандарда материал жинау.

С�йтіп, мұхит сулары мен атмосфера 
ауа сының «жылытқышы» және Жердің 
«тоңазытқышы» міндетін атқаратын 
аудандарға, сондай-ақ осы аудандар ара-
сындағы жылу алмасу процесіне басты 
к�ңіл б�лінеді. Бұл бақылаулардың материалдары атмосфера 
цир куляциясының математикалық моделін жасауға, бүкіл пла-
нета к�лемінде жылу алмасу қосындыларының есебін шығаруға 
және ұзақ мерзімді сипаты бар ауа райын алдын ала есептеу 
тәсілдерін жасауға негіз болуы керек. ПИГАП жүзеге асырылған 
жылдарда жиналған деректер мұхит пен атмосфераның �зара 
әсері, бұлт пен жауын-шашынның қалыптасуы, жылудың жи-
налуы мен шығындалуы ж�ніндегі ғалымдар жасаған түрліше 
схемаларды тексеріп, дәлелдеуге мүмкіндік береді. Ал бұл схе-
малар ауа райын ұзақ мерзімде болжаудың сандық тәсілдерін 
жасау үшін қажет. 

Тек Америкада ғана тіршілік ететін 
дене пішіні 40-45 сантиметр, сыртқы түрі 
егеу құйрық тәрізді жануарды «оппосум» 
деп атайды. Олар саяхатқа шыққан кезде 
балаларын арқасына жабыс тырып жүреді.

Балалары кішірек болған кезде 
қалтасына сақтайды, әйтпесе әлсіз бала-
лары �здігінен тіршілік ете алмайды. 

�з Отанында оппосум қылығы бар-
шаға әйгілі, сондықтан футбол алаңын-
да соққыдан жығылған футболшыны 

ұшып түскенде-ақ американдықтар: «Оппосумшылауыңа жол 
болсын» десе-ақ болды сәл сүріне құлаған футболист орнынан 
атып тұрады. Мұның �з мәнісі бар. Оппосум жыртқыштар 
тырнағына тап болған кезде одан қашып құтылуға әуре болма-
стан, батылдық жасап, дереу �лген болып жата қалады. #детте, 
қай жыртқыш болсын, кенет к�з алдында �лген жануарды 
бірден олжалауға кірісе алмайды. Ол �лген жануарды айнала 
жүріп шолып, тек соңынан ғана тамақтануға кіріседі. Осы 
уақыттың ішінде айлакер оппосум қолайлы сәтін аңдып жатып, 
зып береді. Сондықтан мұндай айлакер жануардың жауынан 
қорғану әдісі – �тірік �лу. 

Студияда бір топ суретші 8нер туралы с8з таластырып жата-
ды. �ңгімеге араласпай жеке тұрған орыстың опера және камера 
әншісі Шаляпин:

– Мен сендерге �нердің не екенін к�рсетейін, – дейді. 
 Бі раздан соң, байқатпай шығып кетеді. #лден уақытта түсі боп-
боз болып қуарған Шаляпин шашы қобырап үйге жүгіріп кіріп:

– �рт! – деуге шамасы әзер жетіп, отыра кетеді. 
Жұрт дүрлігіп, шошып, шулап қоя береді. 
Бетінде манағы қорқыныш пен қиналыстан белгі де 

қалмаған Шаляпин күліп:
– �нер деген, міне, осы, – депті.   

Индуизм Үндістанда мың жылдан астам 
уақыттан бері үстемдік етіп келеді. Ол ағаш 
түбірінен тасқа дейін «рейн карнациялық 
ассортиментті» кеңітуде және адам қы-
лықтарының салдары ж8ніндегі «Кармие» 
деп аталатын теорияны ұсынады. 

Рас,  индуизм жақтаушыларына 
 «не ліктен адамдар �здерінің бұрынырақта 
жүзеге  асырғандарын естеріне  аз 
сақтайды, мұның �зі олардың жетілуіне, 
қателіктерден аулақ жүруіне к�мектескен 
болар еді ғой» деген сұрақтар к�п машақат туғызып келеді. 

Қазіргі психологияға ақыл-ойдың бұзылу фактілері белгілі, 
парамнезия деп аталатын бұл күй, ақыл алжасуына негізделген, 
адам мұндай күйде жаңа құбылыстарды �зіне бұрыннан таныс 
нәрсе сияқты қабылдайды. Психологиялық феномендер сала-
сында да конфабулация жағдайы, яғни ұмытылған жайдың 
орнын толтыру мақсатында �ткен фактілерді ойдан шығара 
отырып, олардың болғандығын сендіре әңгімелеу де осыдан 
туылуы мүмкін. Міне, сондай кездерде ғана �ткен �мірдің 
к�ріністері жайлы к�птеген сенсациялық әңгімелерді естуге 
болады деп түсіндіреді психологтар. 

Халықаралық ПИГАП жобасы

Батыл да, айлалы аң 

Шаляпиннің тапқырлығы

  «Кармие» теориясы
Адам құпиясы

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Сіз білесіз бе?

Жануарлар әлемі 

Ұлық кісі – қызық кісі

әйгілі сопы Қожа Ахмет Ясауида да бар. 
Түркістанға түнделетіп жеттік. Арыстан 
бабтың басына зиярат етіп, Құран бағыштап, 
қасиетті суы бар тұзды құдыққа келдік. 
Қатты ш�лдеп кетсем керек, қасымдағы 
құрбыма «Құдыққа барып, ш�ліміз қанғанша 
су ішіп қайтайық» деп қоям. Шелекті сүңгітіп 
жіберіп, ш�мішпен іше ж�нелдім. Кермек 
дәміне қара мастан шипасы тие берсін деп 
ырым еттім. 

Жолай сыры б�лек Сауранға, орны ерек 
Отырарға, к�к күмбезді Қожа Ахмет Ясауи-
ге зиярат еттік. Оңтүстік �ңір талай тарихи 
оқиғалар болған жер ғой. Қарап тұрсаң, 

әр тастан, әр бұрыштан аңыз �ріліп, небір 
 хикаяттар бастау алып жатқандай. К�ңілге к�п 
нәрсе түйдік. Мүмкіндік болса, киелі �лкеге 
тағы бір айналып соғармыз, әлі де зерттеп, 
зерде лей түсерміз деген қызығушылығымыз 
ояна түсті. 

Желдей ескен уақыт күтіп тұра ма, сапары-
мыздың ендігі бағытын Ақ Жайық �ңіріне 
бұрдық. 

Оңтүстікке қарағанда жол ұзақ, машақаты 
мол болды. Алдыңғыдай шағын автобус-
пен емес, пойызбен келеміз. Терезеден 
кең байтақ даламызға к�з тастап қоямыз. 
К�кжиекпен таласып, бір қыраттан соң бірі 
шығып, жүйткіген пойызбен жарысатындай.
Таңға жуық Оралға да жеттік. Айналадағы 
адамдардың қимылы ширақ, жүрісі тез. Батыс 
қой. Вокзалдан түскен соң, бір бұрышқа топ-
танып жиналып тұрғанбыз. Кенеттен, «Тәте, 
тәте!»деген кішкентай қыз баланың дауысы 
естілді. Маған қарай келе жатқандай. Б�тен 
қалада мені қайдан таниды деп аң-таң болып 
қарап тұрмын. Жақындап келе, жанымнан �те 
шықты. «Тәте» деп келе жатқаны ағасы болып 
шықты. Жергілікті с�з қолданыстарында 
�ңірге тән ерекшеліктер бар екенін осы кезде 
аңғардым. 

Тараздың Алматыға қарағанда ерекше 
екені бірден байқалды. К�не шаһарға тән 
рухани болмысы сезіледі. Алдымен к�ненің 
к�зіндей, бағалы жәдігердің �зіндей тарихи 
ғимараттарын аралауды бастадық. К�рмелерді 
тамашаладық. Оңтүстік �ңір болған соң ба, 
күн жарықтық шыжып тұрды. Ауа қапырық, 
арасында ыстық леп соғады. 

Келесі бағдарымыз – Талас �зенін 
жағалай орналасқан Тектұрмас кесенесі. 
Бұл кесене туралы мектеп қабырғасында 
азды-к�пті оқығаным болмаса, толық-
қанды мағлұматқа қанық емес едім. 
«Тектұрмас» деген атауды халықтың �зі 
қойыпты. Ал шын аты – Сұлтанмахмұт 
Шах. Сұлтанмахмұт ел басқарған кезінде бір 
орында байыз таппай, бәрін �зі қадағалап, 
тыныш отырмаса керек. Халық содан осылай 
атап кетіпті-мыс. Тектұрмастан әрі қарай тыл-
сым сырға толы әйгілі Қараханның кесенесіне 
қарай жүрдік. К�не ғимаратты салуға �те 
шеберлікпен әзірленген 30 түрлі �рнекті 
кірпіш қолданылған екен. Кесененің іші 
үлкен әрі кең. Бірнеше залдар бар. Оның ең 
ірісі – орталық зал. Т�ртінші залда т�беге 
шығатын баспалдақ орнатылған. Орта жайдың 
т�бесі киіз үйдегідей жабық. 

Кесене шырақшысының айтуынша, 
Қарахан жас күнінде Айша есімді аруға ғашық 
болады. Ол кезде Қараханның билігі жоқ. 
С�йтіп, ол Айшаның әкесіне қызын сұрай 
келеді. Алайда Айшаның әкесі қолында 
түгі жоқ қараша жігітке сұлу қызын бергісі 
келмейді... Жылдар �тіп, Қарахан қарадан 
шыққан хан болады. Даналығына бас иіп, ел 
құрметіне ие болады. Қарахан туралы Айша 
да естіп, ештеңеге қарамастан Бабаджа есімді 

Тіл – жалпыадамзаттық құндылық 
болғанымен, ол әрбір ұлттың �з рухани 
қазыналарын насихаттайтын идеологиялық 
құралға да айналып үлгергенін әрқилы 
жаһандық үдерістерден к�ріп, біліп отырмыз. 
Қазақ тілі де бұл к�штен қалмай, барынша 
бәсекеге қабілетті болуы керек! #лбетте, бұған 
тіліміздің әлеуеті толық жетеді. Тек осындай 
бағыттағы жұмыстарды сауатты әрі сапалы 
ұйымдастыра білсек, нәтижесі мен жемісін 
міндетті түрде к�ретін боламыз. Соңғы 10-15 
жылдың ішінде Қазақстандағы қазақтілді 
кітап нарығы айтарлықтай қалыптаса 
бастағанын байқау қиын емес.  Заман та-
лабына сай жұмыс істейтін жекеменшік 
баспалар да к�бейді. Бүгінгі нарықтың та-

Бояу әлемі бала тілінде
ТҰСАУКЕСЕР

лабына жауап беретін кітаптар жазылуда. 
Ең бастысы – қазақ тілінде �мірге келуде. 
Оқырмандар іздеп жүріп оқитын дүниелер 
де пайда болуда. Сұраныс та, ұсыныс та бар. 
Қазіргі оқырман – талғампаз, кітапқа қоятын 
талабы да жоғары. Себебі әлемдік жауһарлар 
к�з алдында тұр. Ғаламтор арқылы нендей 
жақсы дүниелердің шығып жатқанын к�ріп, 
біліп отыр. Егер кітаптың полиграфиялық 
безендірілуі тартымды болмаса, жалт-
жұлт етіп тұрмаса ондай кітап, мазмұнына 
қарамастан, бүгінгі нарықта �тпей қалуы 
да мүмкін. Мұны айтып отырған себебіміз, 
қазақтілді кітап нарығында бәрі де маңызды 
деген ойды жеткізу еді. 

Жуырда мемлекеттік тілде бүлдіршіндерге 
арналған бояғыш кітапшалардың тұсауке-
серіне қатысып қайттық. «Аbaybooks» 
баспа үйі шығарған кітапшалар «Сәлем, 

Қазақстан!» деп аталады екен. Бұл жобаның 
ұнаған жері – әр кітапша еліміздің 18 қала-
сына арналған. Яғни әрбір қаладағы тарихи-
мәдени нысандар, ғимараттар мен ескерт-
кіштердің сызбалары, сыртқы к�ріністері 
жасалған. Балалардың мақсаты – сол сыз-
баларды �зі қалаған түстерге салып, бояп 
шығу. Сонымен қатар әрбір ғимарат бейне-
ленген бетте оның пайда болу тарихы қоса 
берілген. Шығармашылық әрі танымдық 
тұрғыдан алғанда, бастауыш сыныптағы 
бүлдіршіндерге таптырмас оқу құралы. Ой-
қиялын дамытып қана қоймай, елдің тари-
хымен, мәдениетімен �з ана тілінде танысуға 
зор мүмкіндік береді. 

«Аbaybooks» баспа үйінің атқарушы ди-
ректоры Майра #лжанова осы жобаны қолға 
алмас бұрын, еліміздің кітап нарығын зерттеп-
зерделегенін айтады.  

Кітапшалардың бір артықшылығы – ол 
отандық туризмді дамытуға да �з үлесін қоспақ. 
Яғни кішкентай туристер үшін жолсерік те 
бола алады. Қалалар тарихын таныстырудың 
ғажап үлгісіндей. �йткені баланың дүниені, 
қоршаған ортаны қабылдауы ерекше ғой. 
Олар бейнелерді, түрлі-түсті суреттерді тез 
әрі оңай игереді. Бұл туындылардың керемет 

Бүгінгі таңда елімізде мемлекеттік тілде жүзеге асырылып жатқан жобалар болсын, кітаптар 
болсын – бәрі де тіл аясын кеңейтуге үлес қосуда. Сондықтан қазақ тілінде жасалып жатқан 
рухани-мәдени дүниелер мемлекеттік тіліміздің мәртебесін арттырып, дәрежесін биіктетері 
сөзсіз. Өзге мемлекеттердің өз тілін қалай дамытқанына зер салатын болсақ, олар негізінен 
бұл деңгейге баспа өнімдерін көптеп шығару, әртүрлі саладағы кітаптар мен оқулықтар 
арқылы қол жеткізгенін байқауымызға болады. Сонымен қатар мықты туындыларды өмірге 
әкеліп, оларды әлемдік тілдерге аударып, тіл аясын кеңейтуге күш салып отырған.

тұсы да осында. Қолдануға ыңғайлы, к�лемі 
ықшам, барынша тартымды. Балалардың 
суретшілік қабілетін де шыңдай түседі. 
Екіншіден, кітапқа жақын болуға тәрбиелейді. 
Тұсаукесер шарасында балалар жазушысы мен 
психологы Джан Амании, иллюстратор София 
Филатова және жоба жетекшісі әрі редакторы 
Кәмшат #лібекова �з ой-пікірлерімен б�лісті. 

Бір с�збен түйіндегенде, кітапшалардың 
�негелі тұстары аз емес. Алдағы уақытта 
«Аbaybooks» баспа үйі баршаға белгілі 
 «Дисней» ертегілерінің топтамасын шығаруды 
жоспарлап отыр екен. 

 Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ, 
«Ана тілі»

Батыста сейсенбі – балық күні екен. 
Таңнан кешке дейін барған жеріміз балықтан 
тамақ жасады. Алғашында балық таңсық 
болғанмен, артынша үйреніп алдық.  Сонымен, 
О р а л м е н  т а н ы с у д ы  б а с т а д ы қ .  М ұ н д а 
мұражайлар к�п екен. Түсірілім тобымыз бен 
Сырым Датұлы, Қадыр Мырза #лі тәрізді 
тұлғалардың ескерткіштеріне, сондай-ақ 
Алашорда,  Пушкин және т.б. музей лерге 
бас сұқтық. Қаланы екі күн аралаған соң, 
600 шақырым жердегі Б�кей Орда сына 
жол тарттық. Айтарлықтай қашықтау екен. 
Ж�ндеу к�рмеген ойқыш-ұйқыш жолдан 
сары топырақтың шаңы бұрқ-бұрқ етеді-ау. 
Жур налист боламын деген адам қандай да 
қиын дыққа т�зе білу керектігіне к�зім жетті. 
Сол қиын дықтың бір к�рінісі жол азабы болса 
керек. 

Кеш бата шыққан к�лік түнімен жүріп, 
таңертең Ордада болды. Б�кей Ордасының к�п 
жері, негізінен, құмдауыт, сазды екен. Д�ңесті 
жерлерінде қыраттар, ойпатты тұстарында 
шабындықтар орналасқан. Хан Жәңгірдің 
тұрған үйіне барып түсірілім жасадық. 
Ғимарат екі бағытта жобаланыпты. Батыс 
қанаты – қазақы нақышта, шығыс қанаты – 
еуропалық стильде. Орталық б�лмеде хантағы 
орналасқан. Жәңгір хан кезіндегі мешіт 
күмбезі қазіргі заманғыдай емес, басқашалау. 
Ол заманда мешіт-медресені татар ұсталар 
салады екен. Бәлкім, татар �ркениетіне қарай 
ойысқан шығар.

Түсірілім жұмыстары біткен соң, Оралға 
қайта келдік. Түнгі Оралдың к�ркін тама-
шаладық. Қазақстандағы тұңғыш Киров 
атындағы саябақ к�пшіліктің к�зайымы 
екен. Жұрт қарасы қалың. Саябақтан сәл ары 
жүрсеңіз толқыны кейде тулап, кейде тынып 
Ақ Жайық ағып жатыр. Мәдениеттің мәйегі, 
�ркениеттің �рнегі тұнған қазақ даласының 
кереметтерін к�ріп, қатты қызықтым. 

күтушісімен бірге Қараханның ауылына 
қарай жол тартады. Ұзақ сапарда Айша бибі 
суға шомылып шығып, киімін киіп жатқанда, 
сәукелесінен шыққан сұр жылан шағып ала-
ды. Қарахан есінен танып, әлсірей бастаған 
Айшаны молдаға апарып, некесін қидырады. 
Айша бибі осы жерде Қарахан батырдың 
қолында к�з жұмады. С�йтіп, Айша бибінің 
қайтыс болған жеріне мазар тұрғызады. 
Қасынан �зіне де мазар салғызады. Бір с�збен 
айтқанда, аңыздың �зіндік маңызы мен 
жастарға берер тағылымы бар.

Осындай тосын тарих пен аталы аңыздың 
жалғасы Түркістандағы Арыстан бабта да, 
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лімізде туризмді дамыту әрі жастарды республикамыздың тарихи, көрікті 
жерлерімен таныстыру мақсатында «Аlmaty nomad» саяхатшылар клубы» болашақ 
журналистер үшін тамаша жоба ұйымдастырды. Ол жоба бойынша біз, яғни студент 
жастар Түркістан мен Батыс Қазақстан өңірлерінің киелі жерлерімен таныстық. 
Алған әсеріміз керемет. Сапардан көрген-білгендерімізді, көңілге түйгендерімізді 
жазып, оқырманмен бөлісуді жөн санадық. 
Біз жолға аттанарда Алматыда жаңбыр жауып тұрды. Маусым айының бас кезі 
болатын. Рамазан айы аяқталуға жақын. Кешқұрым буынып-түйініп, кәнігі саяхат-
шылардай артынып-тартынып, қолымызға видеокамерамызды, асай-мүсейімізді 
арқалап, Тараз қаласын бетке алып, жүріп кеттік. Желмен жарыса зымырап келеміз. 
Айналасы алты-жеті сағаттың ішінде діттеген жерімізге де табан тіредік. Қонақүйге 
орналасып, сәл аялдап алған соң жетекші апайдан: «Тамаққа жиналыңдар»  деген 
хабар келді. Ұйқымыз шала-шарпы болса да, шаршағанымыз онша білінбеді. 
Қонақүй асханасында ауқаттанып алғаннан кейін, өз жұмысымызға кірістік. 
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