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Сағымбай ҚОЗЫБАЕВ:

Жұртының қамын жеген 
арыстарымыздың арасында Ахмет  
Байтұрсынұлының есімі ерек. Өткен 
ғасырдың соңғы он жылдығында 
есімі жұртымен қайта қауышқан 
Ұлт көсемінің Алматыда тұрған 
үйі табылған еді. Сол тұстағы жас 
ахметтанушы ғалымдар Ғарифолла 
Әнес пен Аманқос Мектептегі 
«Алматы ақшамы» газетінде 
бұл хабарды сүйіншілей жаза 
келіп: «12 басқышында табан ізі, 
есігінің тұтқасында алақанының 
табы қалған осы үй Алматыда 
Ахаң тұрған пәтерлердің ішінде 
бүгінгі таңда бірден-бір сақталып 
отырғаны. Сондықтан да бұл үйді 
көздің қарашығындай сақтау 
– болашақ ұрпақ алдындағы 
абыройлы парыз» деген құнды 
пікір айтты. Сонымен қатар осы 
табылған үйді босатып, тарихи  
тұлғаның шағын музей-үйін 
ұйымдастырса да, болмаса 
кеңейтіп, қазақ оқығандарының, 
саяси қуғын-сүргін құрбаны болған 
зиялылардың музейін жасаса  да, 
көп болып қолға алынса, алысқа 
ұзатпай тез бітіретін шаруа 
екендігіне баса назар аудартты. 

Бүгінде бұл мақсат орындалып, 

ғұламаның тұрған үйі тағылым мек-

тебіне айналды. �йтсе де, жұрттың 

қамы үшін �мірін сарп еткен ғалымның 

бұл үйі мемлекеттің емес, жекеменшік-

тің, яғни туыс ағайынының қарама-

ғында. Нақтылап айтар болсақ, Ахмет 

Байтұрсынұлының інісі Мәшеннің 

немересі  Серік Самыратұлының 

иелігінде. �рине, ұрпақ жалғастығы 

қашанда маңызды. Десе де, Ахмет 

Байтұрсынұлы тек әулет ұрпағы үшін 

емес, бүкіл қазақ ұлты үшін қызмет 

етіп, �мірін арнаған тарихи Тұлға! 

Ендеше , бұл күні жекеге айналған 

рухани тағылым мектебінің келешегі 

қандай болмағына кім кепіл?!

С�з бұйдаға салмай-ақ �зіміз 

барып, к�зіміз к�рген тұлғалардың 

Әулие Мәшһүр-Жүсіп Көпей атамыздың әлеуметтік желіде жүрген бір тәмсіліне 
көз тоқтатып, көңіл қойдым. Мәшекең екі құсқа – жарқанат пен байғызға назар 
аударыпты. Жарқанат он жұмыртқа тапқанымен, тек екеуінен ғана балапан 
басып шығарады екен. «Себебі құс өзін және қос балапанын асырау үшін түнде 
жолы болса, бір тышқан әкеледі, болмаса аш өмір сүре береді» дейді Мәшекең. 
«Сонда да құстың семізі болады. Себебі қанағат қылғаннан. Адам қанағатты 
 содан ғибрат алса керек» деп әулие атамыз бір түйіп тастайды. 

Жуырда «31 телеарнада» Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
туралы түсірілген «Президент 2.0» атты деректі фильм көрермен 
 назарына ұсынылды. Деректі фильмнің негізіне Президентіміздің белгілі 
ресейлік тележурналист Алексей Пивоваровқа берген сұхбаты алынған. 
Яғни Қасым-Жомарт Кемелұлы ресейлік тележурналистің сан түрлі 
сауалына  жауап бере отырып, салиқалы әңгіме өрбітеді.

«Байғыз деген құс бар. Кәріптікті, 

бейшаралықты мойнына алып,  таста 

жатады. Су ішпейді, бидай, тары 

жемейді. Аузына к�лденең тістеген 

қылдан да жіңішке жалғыз ш�п бола-

ды. Оны да жемейді, құр тістеп жүрсе 

керек... Сүлеймен пайғамбарға барша 

құстар қызметкер құл болғанда, ол 

келмеген... 

– Менің жалған дүниеден ешбір 

керек қылған нәрсем жоқ. Сенен не 

іздеп келейін? – деген.

Осы с�зімен құлдықтан халас 

болған. Адам мұны ойлап, пікір қылуы 

керек. Ұшқан құсты торға түсіретін, 

жүйрік аңды орға түсіретін тамақ екен. 

Жұтқан тамағына ие болған адам 

торға да түспейді, орға да түспейді. 

Осы күнгі  адаммын деп жүрген 

адамдардың жауы иегінің астын-

да болып кетті. Ол жау не десеңіз, 

жұтқан тамақ. Жалғанда мазаққа, 

ақыретте азапқа түсіретін тамақ. 

Артық тамақтан тартынған бәрінен 

халас болады» депті Мәшекең. 

Осы тұста аттың басын бір тартып, 

бүгінгі тірлікке қарай ауайық. Қазір 

әлемге әмірі жүріп тұрған валюта – 

доллар. Бұрын, КСРО кезінде атын 

естігеніміз болмаса, қолымызға ұстап 

к�рмедік. Бүгін теңгеміздің құны 1 

долларға шаққанда, 384 теңге. Т�л 

теңгемізді әбжыландай жұтып барады. 

�ңгіме барысында тұлғаның саяси мансабы, азамат болып 

қалыптасуынан Президенттік лауазымға дейінгі жолы баян 

етілген. Арасында балалық шағынан естеліктер, отбасында алған 

тәлім-тәрбиесі, әке тағылымы, �скен ортасы мен тіршілік кешкен 

заманы,  елдің басынан �ткен тарихи кезеңдер, елеулі оқиғалар 

кеңінен с�з болған. Фильмді к�ре отырып, Қасым-Жомарт 

Кемелұлын Қазақстанды басқарып отырған Президент ғана емес, 

тұлға, қайраткер, қарапайым адам ретіндегі болмысын байқайсыз. 

 Шынайы, риясыз, еш әсірелеусіз әзірленген экрандық туынды 

арқылы к�п нәрсе түюге болады. Ең алдымен, Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың үлкен саясатқа бір күнде келмегендігіне, сонау оқушы 

кезінен бастап білім алуға ден қойғаны, одан кейін студенттік 

шағынан бері қарайғы маман ретіндегі шыңдалуы, қызметтік 

жолындағы жеткен жетістіктері мен ауыз толтырып айтарлықтай 

нәтижелердің арғы жағында қажырлы еңбектің, тынымсыз ізденістің 

жатқанына к�з жеткізесіз.

(Жалғасы 2-бетте)

қой. Оқыса да, тоқығысы келмейді 

(жетінші, сегізінші қара с�зі). 

Қазақ «кедей бай болсам, бай Құдай 

болсам дейді» деп айтқан. Қазір тура 

осы дертке шалдыққан сияқтымыз. 

Дәл осы қиын-қыстау кезде ұлтқа жол 

к�рсететін зиялыларымыз да «алтын 

к�рсе, періште жолдан таятын» Абай 

атамыз сынаған к�рсеқызарлыққа 

ұрынған. Атақ алу, соның азын-

аулақ сыйлығына малдану етек алып 

 барады. Осы �з облысымызда берсе, 

 дә рігерлерге тағайындалған сыйлықты 

алудан тайынбайтын шығар машыл 

әріптестеріміз бар. Айтуы мүмкін, 

«дәрігерлер адамдардың тәнін емдесе, 

мен рухын емдеймін» деп. 

Бәрі айналып келіп к�зге үйіріліп 

тұр. Ұлы Абайдың «Ескендір» поэма-

сына осындайда тағы жүгінесің. Жарты  

әлемді жаулап алған Ескендір патшаны  

ұстазы Аристотельдің қу бастың к�зіне 

топырақ шашып жіберіп, райынан 

қайтаратынын оқу керек. 

« – Бұл адам к�з сүйегі – деді – ханға,

Тоя ма адам к�зі мың мен санға?

Жеміт к�з жер жүзіне тоймаса да,

Cлсе тояр, к�зіне құм құйғанда.

Кәпір к�здің дүниеде араны үлкен,

Алған сайын дүниеге тоя ма екен?

Қанша тірі жүрсе де �лген күні

Cзге к�збен бірдей-ақ болады екен».

Абай атамыз поэмасын осылай 

түйіндейді. Бәрі түсінікті емес пе? 

Ал, доллардағы к�з – нағыз ашк�з. 

Жұтылып кетпейік!

Мағауия СЕМБАЙ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

ЖАНАЙҚАЙ

Осы 1 доллардың дизайнында пира-

мида бар. Пирамиданың ұшар басына 

к�з орналасқан. Неге? �ркім әртүрлі 

болжам жасайды. Пирамида – белгілі. 

Мәңгілік символы. Біздің астанамыз-

да да тұр. Перғауындар мәңгі �мір 

сүреміз деп �лген соң мәйіттерін баль-

замдап, пирамидаларға қойғызған. Ал 

доллардағы пирамиданың да не үшін 

бейнеленгені айтпаса да түсінікті. 

Мәңгілік валюта болады деген ишара. 

К�з неге салынған? Біреулер массон-

дардың символы дейді. Cз ойым ай-

тады – адам долларға тоймайды деген 

мағына беретін сияқты. 

Біздің бала күнімізде үлкендер 

ортаға қойылған асқа тойған соң, 

«қанағат» деп дастарқаннан сәл кейін 

ысырылып отырып, әңгімелерінің 

тиегін қайта ағытатын. Қазақ бабала-

рымыз Мәшекеңнен де бұрын айтқан: 

«қанағат қарын тойдырады», «тарта 

жесең тай қалады, қоя жесең қой 

қалады». Мәшекең айтқан иегіміздің 

астындағы жау әбден меңдеп алды. 

«Cзі тойса да, к�зі тоймайды» деп алып, 

қабаттап сарай сатып алу, үсті-үстіне 

қымбат к�лік міну, қысқасы, жалғанды 

жалпағынан басу – әдет-ғұрпымызға 

айналып барады. Жемқорлықтың 

жегі құрты – осында. Сананы тұрмыс 

әбден билеп-т�степ алды. Философ 

Кантты оқымаса да, Абайды оқу керек 

музейлері мен Ахмет музей-үйіндегі 

айырмашылықтарды к�ріп, жанымыз 

жабырқайды... Мәселен, Алматыдағы 

Мұқан Т�лебаев к�шесін жаяу т�мен 

қарай араласаңыз, нағыз  рухани 

мекенге тап боласыз.  Қазақтың 

ардақты ұлдары: Мұхтар �уезов, 

Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, 

Нұрғиса Тілендиев және Дінмұхамед 

Қонаевтың мұражай-үйлерінің ахуалы 

к�ңіл толғандай. Себебі мемлекеттік 

мәртебеге ие бұл мұражайларға кіре 

қалсаңыз, сізді бір ғана қызметкер 

қарсы алмайды. �рқайсысының 

�зіндік қызметі, �зіндік жұмысы бар. 

Сондай-ақ Семей қаласына барған 

саяхатымызда да Алаш үйіне, Абай 

Құнанбайұлының, Мұхтар �уезовтің 

тағылымды мұражай-үйіне соғып, 

Ш ә к ә р і м  а т а м ы з ғ а  д а  т ә у  е т і п 

қайтқан болатынбыз. Осындай дара 

тұлғаларымыздың үйлері бүгінде халық 

игілігіне қызмет етіп жатқаны бізді де 

шексіз қуантады. 

�йтсе де, қазақ елінің мүддесі 

үшін 5 рет түрмеге түсіп, 2 рет жер 

аударылған Ахметтің мұражай-үйі мем-

лекет қарамағына жатпайды дегенге 

ешкім де сенбейді әрі сол тағылым 

үйінде қоғамдық қызмет істеп жүрген 

АХАҢНЫҢ ҮЙІ 
ҚАҒАЖУ ҚАЛА БЕРЕ МЕ? 

�зім де сене алар емеспін. Мұражайға 

келсеңіз, қыста қарын күреп, жазда 

ауласының жайқалып тұруы үшін гүл 

баптаудан қолы  босамайтын Райхан 

Сахыбекқызын к�ресіз. Осылай аманат 

арқалап келе жатқан Райхан апай үшін 

ғана Алаш арысы қуғынға түсіп пе?! 

Жалпы мұражайға к�мек к�рсетеміз 

дейтін «жанашырларымыздың» т�зімі 

бір-екі мәрте т�бе к�рсетуден аспайды. 

Сонда бұл қалай болғаны? Мүмкін, 

олар үнемі к�мек к�рсетуге мүдделі 

де емес шығар. Елбасы Нұрсұлтан 

�бішұлы: «К�ненің к�зіндей, тарих-

тың  �зіндей болған жәдігерлерді 

жинақтап жүйелеу, оларды келешекке 

сақтап жеткізу, �зге жұртқа барымыз-

ды к�рсетіп насихаттау – абыройлы 

міндеттің бірі» деген болатын. Ендеше, 

руханиятымыздың бастау к�зі болар 

Ұлт ұстазының тағылым үйін неге 

 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы ая-

сында қайта жаңғыртпасқа?! Елімізде 

биылғы жыл Үкімет  тарапынан 

жастарға арналып отыр. Алматының 

қақ ортасында орналасқан Ахмет 

Байтұрсынұлы музей-үйіне рухани 

тағылым алуға жастар ағылып келіп 

жатса, ал мұражай толыққанды қызмет 

к�рсетіп отырса, еліміздің абыройы 

емес пе?

Үкімет назарына ұсы нысым: ең 

алдымен, мұражайға мем лекеттік 

мәртебе беру. Мұның қан шалықты 

маңызды екендігі біз шегелеп айтпасақ 

та ұғынықты болар. Оның үстіне, 

қаншама жұмыссыз жүрген жастардың 

қатары азайып, ғылым бағытына бет 

бұруға мүмкіндік алар еді. Екіншіден, 

музей жанынан қуғын-сүргін құрбаны 

болған қазақ зиялыларына арналған 

Алаш үйін ашсақ, қала тұрғындары 

да, алыстан келген меймандар да бұл 

жерге соқпай кетпесі анық. Сонда 

ғана Елбасымыздың «�зге жұртқа 

 барымызды к�рсетіп насихаттайық» 

деген с�зі іс жүзінде орындалған 

болар  еді. Үшіншіден, «Қоршаусыз 

қала» деп мұражай қоршауын алып 

тастағаны тағы бар. Қазір мұражай 

ауласы �ткен-кеткеннің тамақ ішетін, 

қыз-жігіттің сырласар орнына айна-

лып бара жатқандығы жасырын емес. 

Ескерту жасалғанымен, оны елейтін 

жан к�рмедік.  Үстіміздегі  жылы 

«Қазақстанның қасиетті мекендері» 

тізіміне енген Ахмет Байтұр сын ұлының 

Алматыдағы артында қалған жалғыз 

жәдігерін мемлекетіміз қараусыз қал-

дырмас деп үміттенемін. 

Жансая СМАН,
Ахмет Байтұрсынұлы 

мұражай-үйінің ғылыми 
қызметкері
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ҚАЗАҚ ТІЛІ
әлемдік кеңістікте
Алмания елінің Дюссельдорф қаласындағы 
Дюссельдорф университетінде Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым 
министрлігінің Ғылым комитетінің гранттық 
қаржыландыру тапсырысы  бойынша 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасының аясында әзірленген 
«Қазақ тілі» оқу құралы таныс тырылды. 

Аталған оқу 

қ ұ р а л ы н ы ң 

 а в т о р ы  ф и  л о -

логия ғылы мы-

ның док торы, 

про фес сор   Анар 

С а л  қ ы н б а й 

Д ю с с е л ь д о р ф 

уни  версите тін-

де ұйым дас ты-

рыл  ған халық-

ара лық конфе-

ренцияда баян-

дама жасап, ана 

тіліміздің әуенді де әуезді тіл екеніне неміс 

ғалымдарының сенімін шегелей түсті. 

«Қазақ тілі» оқу құралы – шетелдіктерге 

қазақ тілін үйретуге арналған алғашқы жүйелі 

еңбек.  Бұл құрал қарапайым, базалық және 

орта деңгейді қамтиды. Қазіргі таңда атал-

мыш оқу құралы Түркияда, Кореяда және 

АҚШ (Висконсин-Мадисон) елдерінде тіл 

үйренушілерге қазақ тілін оқытуда кеңінен 

қолданылуда. 

Ақмарал ПИЯЗБАЕВА

(Басы 1-бетте)

Салиқалы да салмақты әңгіме барысында 

Қасым-Жомарт Кемелұлы Президент болудың 

алғашқы әсерлерімен б�лісті. Бастапқыда 

үйреншікті болмағанын, к�пшілік жиналған 

шараларда «президент, президент» десе, ай-

наласына қарап Нұрсұлтан �бішұлы келіп 

қалғандай қабылдап жүріпті. Президенттік 

қызметтің ауыр жүк екенін, бірақ мәртебесі 

жоғарылығын атап �тіпті. Расымен де, мем-

лекет басқару оңай емес. Айтуға ғана жеңіл. 

Сондай жауапты жұмысты лайықты алып 

жүру – кез келген саясаткердің қолынан келе 

бермейтіні анық. Қасым-Жомарт Кемелұлы 

сұхбатта тәжірибелі дипломат болғандықтан 

ауызекі әңгіменің шебері ретінде ресмилікке 

к�п бой алдырмай, реті келгенде сәтті 

қалжыңдарымен де ойларын тұздықтап отыр-

ды. Президенттік қызметке үйренісуі ж�нінде 

айтқан:  «Мұның бәрі уақыттың еншісіндегі 

дүние, жақсы нәрсеге тез үйренесің» деген с�зі 

ұтымды шықты. Бір қарағанда шынайы жауап, 

ал, екіншіден, �мірдің заңдылығын бейнелеп 

тұр. 

Cз-�зіне әрдайым сын к�збен қарайтынын 

да білдірді. Қай жерде қателік жібергенін, 

қай жерде дұрыс к�ріне алмағанын білетін-

дігін айтты. «Ең жақсы қазы, яғни судья  

– бұл адамның �зі» екеніне тоқталды. 

Жағым паздықты ұнатпайтын болғандықтан 

қоршаған ортасы да мұндай қадамдарға 

бара бермейді екен. �ңгіме ауаны әулетіне, 

әке тағылымына ойысқан сәтте толқи оты-

рып с�йледі. Айтуынша,  �ткен ғасырдағы 

Қазақстан тарихындағы қасіретті жылдар мен 

ауыр тағдыр оның да әулетін айналып �тпей, 

зардабын тигізген. Атасы отбасын асырап, 

нәпақа табамын деп жүріп, із-түзсіз жоғалып 

кеткен. �жесі сал ауруына ұшыраған. Қызы 

2-3 жасында қайтыс болған. Екі ұлы, яғни 

әкесі Кемел мен оның ағасы Қасым балалар 

үйіне тапсырылған. Соғыс басталғанда екеуі 

де майданға аттанған. Қасым Ржев түбінде қаза 

тапқан. Қасым-Жомарт Кемелұлының есімі 

де үлкен ағасының құрметіне қойылған екен. 

Ата-анасы жайында естеліктерін айта отырып, 

Президент әкесінің Қазақстан тарихы туралы, 

Кенесары хан мен ұлы ақын әрі философ Абай 

жайлы к�п әңгімелегенін айтады. 

– �кем қазақша с�йлейтін, анам екі 

тілді бірдей меңгерген. Ол орыс тіліне де, 

қазақ тіліне де жетік болды. Мен �зім орыс 

мектебінде оқыдым. Бірақ үйде әрдайым 

қазақша с�здерді еститінмін. Сондықтан біз 

екітілді ортада �стік, – дейді Мемлекет бас-

шысы. 

Иә, адамның қандай болмағы оның 

�скен ортасына, отбасындағы тәрбиесіне де 

тікелей байланысты екені с�зсіз. Бұл тұрғыдан 

келгенде Қасым-Жомарт Кемелұлының 

бірнеше тілде еркін с�йлейтін азамат ретінде 

қалыптасуының бастауында отбасында алған 

тәлімі жатқаны анық. «�ке к�рген – оқ жонар, 

шеше к�рген – тон пішер» демекші, болашақ 

Президенттің �міріне ата-анасының берген 

тағылымы айтарлықтай ерекше болғанын осы 

фильмнен аңғаруға болады. 

Кез келген ұлт үшін табиғи құбылыс – оның тарихи өткені мен қоршаған 
әлемге, адамзат қоғамының дамуына әсерін зерттеу. Сонымен әлемдік та-
рихта және өркениетте өз орнын анықтау. 
Өзінің тарихының басынан бастап қазақтар шетелдік жаулап алумен, 
ашық агрессиямен күресіп, өкінішке қарай, ғылым мен білімнен алыс, 
көшпелі өркениеттің өкілдері ретінде өмір сүрді. Өткенінн толық біліп, 
тарихи сана-сезімін қалпына келтіру үшін бос орындардың орнын 
толтырудың уақыты келді. 

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫБӘРЕКЕЛДІ!

Бүгінде тәуелсіз  Қазақстан 

 тұ рақты  дамып келе жатқан, жалпы  

әлемдік дамуды жалғастыруға 

ғана емес, сонымен бірге әлемдік 

қоғамдастықта �з орнын іздей 

отырып,  адамзат пен әлем дамуына 

�з позициясын және к�зқарасын 

еркін білдіретін қуатты, тұрақты елге 

айналды. Енді біз – қазақстандықтар 

қойылған мақсаттарымызға �ткенге 

және болашаққа байланыс ты қол 

жеткізуге күш салып жатырмыз. 

Осыны ескере отырып, Елбасы  «Ұлы 

даланың жеті қыры» атты мақаланы 

шығарды, осылайша елдің ұлттық 

 тарихын жаңа түсіну процесін 

бас тады. Елбасының аталмыш 

стратегиялық мақаласы елімізді 

және оның халқын к�п қырлы 

және жан-жақты тарихын түсінуге, 

қабылдауға мүмкіндік береді . 

Яғни Елбасы біздің халқымыздың 

әлемдік �ркениетке және оның 

 дамуына қосқан зор үлесін зерттеуге 

«ПРЕЗИДЕНТ 2.0»
РЕСЕЙ ЖУРНАЛИСІ АЛЕКСЕЙ ПИВОВАРОВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН БАСШЫСЫ 

ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ ТУРАЛЫ ФИЛЬМІ ХАҚЫНДА

фильмге деген қызығушылықты арттыра 

түскендей болды. Мысалы, журналистің АҚШ 

Президенті Дональд Трампқа қатысты қойған 

сауалы, оған берілген жауаптар да отандық 

қана емес, шетелдік ақпарат к�здерінде 

кеңінен тарап кетті.  

Жүздесуде Алексей Пивоваров Трамп пен 

Тоқаевтың әлеуметтік желідегі белсенділігін 

де тілге тиек етті. Бұл орайда Президент кейбір 

тапсырмаларын «WhatsApp» арқылы беретінін 

де жасырмады. Осы уақытқа дейін қолданып 

келген «Твиттерден» б�лек,  «Инстаграм» 

желісінде де дербес парақшасының іске 

қосылғанын атап �тті. Мұның барлығы 

билік пен халық арасын жақындата түсуге 

бағытталып отырғанын жеткізді.

Елімізде Қасым-Жомарт Кемелұлы ның 

«Твиттер» парақшасы аса танымал екенін 

айтып жатудың қажеті жоқ шығар. Прези-

дент болғанға дейін де, одан кейін де ойла-

рын жазып, қандай тапсырмалар бергенін 

хабарлап отырады. Тіпті �зіне әсер еткен 

жақсы мақала оқыса, соған дереу үн қатып, 

пікір білдіреді. Мұның �зі әлеуметтік желі 

қолданушыларымен еркін әрі ашық сұхбат 

орнатудың оңтайлы жолы екенін айта кету 

керек. Ашық қоғам құруға Президенттің 

�зі атсалысып, белсенділік танытса, елдегі 

демократиялық үдерістердің ілгері қарай 

қадам басқаны болып шықпай ма? Фильмді 

тамашалай отырып, осындай ойларды түйген 

едік. Сонымен қатар Мемлекет басшысының 

қазіргі таңда саяси очерктер оқып жүргенінен 

де хабардар болдық. Трамп туралы жарық 

к�рген соңғы екі кітапты, оған дейін Буш 

жайындағы атышулы кітаптарды оқып 

шығыпты. Осы орайда Америка басшылары-

на тән саяси мәдениетті тілге тиек етті. Олар 

талай сынның астында қалып жатса да, �здері 

туралы не айтылып, не жазылса да, ертеңінде 

түк болмағандай жұмысына келіп, қалыпты 

�мір сүре береді екен. «Саясатпен айналысу 

үшін терің мүйізтұмсықтың терісіндей болуы 

керек» деген атақты Рузвельттің с�зін де алға 

тартты. Фильм барысында Қазақстандағы 

билік транзитіне байланысты к�зқарасын 

білдірді. Бұл туралы әңгіме бірнеше жыл бойы 

талқыланғанын жасырмады. «Мен �зімнің 

мүмкіндіктерімді шынайы бағаладым, тұтас 

мемлекетті басқару жүгінің қаншалықты 

ауыр екенін де түсіне білдім» деді. С�з ара-

сында �зінің мемлекеттік қызметші ретіндегі 

бейнесіне қатысты әртүрлі сын болса да, осы 

болмысында қала беретінін айтып қалды. 

�ңгіме соңында Алексей Пиво варовтың 

«Қазақстанда соңғы 20 жылда ең бастысы 

не �згерді?» деген сауалына: «Біріншіден, 

жаңа астана салынды. Екіншіден, Қазақстан 

�згерді. Үшіншіден, адамдардың сапасы 

�згерді. Шетелде немесе осы елде білім алған 

қазақстандық жастардың буыны тәрбиеленді. 

Олар әлемге жаңаша к�зқараспен қарайды» 

деді Қасым-Жомарт Кемелұлы. Қорыта 

айтқанда, 49 минуттан тұратын фильмнің 

тағылымды тұстары аз емес. 

Дәуіржан Т;ЛЕБАЕВ,
«Ана тілі»

Кеңестік заманда дінсіз, Құдайсыз қоғам 

орнап, атеистік к�зқарастардың белең алғаны 

белгілі. Соған қарамастан әкесі Кемел Тоқаев 

�мірінің соңғы жылдарында ислам дініне 

ерекше қызығушылық білдірген екен. Ұлына 

шетелдік сапарларының бірінен қасиетті 

Құран кітабын ала келуді тапсырыпты. 70-80 

жылдары мұндай кітапты шекарадан алып �ту 

қиын болса да, арабша Құран мен сүрелердің 

оқылуын үйрететін үнтаспаны Сингапур 

қаласынан алып келіпті. «Ал �зіңіздің дінге 

к�зқарасыңыз қандай?» деген сауалға: «Мен 

атеист емеспін. Құдайға, Жаратқанның 

бар екеніне сенемін. Cзімнің шығу тегім 

 бойынша мұсылманмын, бірақ бес уақыт 

 намаз оқитындардың қатарынан емеспін. Діни 

мейрамдарда мешітке барып тұрамын» деп 

жауап берді.  

Фильм барысында Алексей Пивоваров 

Қазақстан Президенті Армения басшысы 

Саркисянның құрдасы, Владимир Путин мен 

Эмомали Рахмоннан бір жас кіші, Беларусь 

Президенті Лукашенкодан бір жас үлкен екенін 

атап �тті. Ресей Федерациясының Сыртқы 

істер министрі Сергей Лавровпен жас кезінен 

дос екенін де айтып �тті. Мемлекет басшысы 

халықаралық дипломатия саласында танымал 

тұлғаға айналған Сергей Лавровпен арадағы 

достық қарым-қатынасы жайына арнайы 

тоқталды. Айтуынша, екеуі 70-жылдардың 

соңы мен 80-жылдардың бас кезінен бері 

 таныс екен. Ол кезде Лавров  университетте оқи 

жүріп Сыртқы істер министрлігінің комсомол 

ұйымына жетекшілік етіпті. Ал Қасым-Жомарт 

Тоқаев оның орынбасары  болыпты. Содан бері 

достық рәуіштегі байланыс  үзілмеген. 

Халықаралық саясаттағы жағдай ларды бес 

саусағындай біліп, бұл тақы рыпта еркін пікір 

алмасатын Президент сұхбат барысында жур-

налисті қызықтырған сауалдарға тұ шымды 

 жауап беріп, түрлі қарама-қай шылықтардың 

 себеп-салдарына ой жүгіртті. КСРО-ның 

Қытай елін дегі елшілігінде қызмет істеп 

жүріп, 1989 жылы Тяньаньмэнь алаңын дағы 

оқиғалардың куәсі болғанын айтты. Осы 

тұрғыдан келгенде эконо микалық рефор-

маларды дұрыс жүр гізудің маңыздылығын, 

сыбайлас жемқорлықтың қауіптілігін, 

тұрақсыздық пен бейберекетсіздіктің қандай 

нәтижеге алып келетінін с�з етті. Алексей 

Пивоваровтың «Жемқорлықтың тамыры-

на балта шабу үшін Саакашвили сияқты 

Грузия  елінде полиция құрамын жаңартқандай 

ауқымды реформа жүргізуге ниетіңіз болған 

жоқ па?» деген сауалына реформалардың 

қажет екенін, бірақ эксперименттерге сақ 

болу керектігін жеткізді. «Мүмкін, келешекте 

пилотты  режимде жергілікті муниципалды 

полиция реформасын жасармыз, онда да жеке-

леген облыста немесе ауданда» деп түйіндеді. 

 Иә, фильмде Президент қозғаған тақырып 

сан-салалы болды. Мысалы, Сталин және қазақ 

мәселесі, Семей полигонындағы ядролық 

сынақтар, Байқоңыр ғарыш айлағының 

маңыздылығы, Гагариннің ғарышқа к�терілуі, 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен алғаш рет 

танысуы, оның шақыртуымен елге қызметке 

келуі, АҚШ Президенті Дональд Трамп тура-

лы ойлары, �зінің бүгінгі таңда қандай кітап 

оқып жүргені журналистің сұрақ қою ретіне 

байланысты логикалық сабақтастықпен 

жалғасын тауып жатты. Фильмнің ұтымды 

тұсы – мұнда Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

жұртшылыққа үйреншікті болып қалған 

 дипломатия саласының қайраткері ғана емес, 

Қазақстан Президенті, ел басшысы ретіндегі 

тұлғасы дараланып, айшықтала түсті. Фильм 

арқылы к�рермен қауым жаңа Мемлекет 

басшысының бұрын-соңды айтылмай жүрген 

салиқалы әңгімелерін тыңдай алды. Тарих 

пен заманауи сұрақтардың қатар �ріліп  жатуы 

шақырады. Біздің Ұлы Дала әлемдік 

мәдениет пен �ркениетке қомақты 

үлесін қосты. Бұл туралы ешкім де 

ұмытпауы керек.

Елбасы �зінің мақаласында бы-

лай деп жазған: «Жылқыны қолға үй-

рету арқылы біздің бабаларымыз �з 

дәуі рінде адам айтқысыз үстемдікке 

ие болды. Ал жаһандық ауқымда 

алсақ, ша руашылық пен әскери 

сала дағы теңдессіз революцияға 

ж о л  а ш т ы .  Ж ы л қ ы н ы ң  қ о л ғ а 

үйретілуі атқа міну мәдениетінің 

де негізін қалады. Бес қаруын 

асынған салт атты сарбаз, айбар-

лы к�шпенділер империясы тарих 

сахнасына шыққан дәуірдің симво-

лына айналды. Ту ұстаған салт атты 

жауынгердің бейнесі – батырлар 

заманының ең танымал эмблемасы, 

сонымен қатар атты әскердің пайда 

болуына байланысты қалыптасқан 

к�шпенділер әлемі «мәдени коды-

ның» айрықша элементі. Авток�лік 

қозғалтқыштарының қуаты әлі күнге 

дейін аттың күшімен �лшенеді. Бұл 

дәстүр – жер жүзінде салт аттылар 

үстемдік құрған ұлы дәуірге деген 

құрметтің белгісі».

�лемнің жылдам дамуына ықпал 

ететін маңызды оқиғаның бірі – 

металлургиялық �ндіріс. Ежелде 

адамзат мыс, темір, алтыннан және 

күмістен бағалы тастар шығара 

алды. Біздің Ұлы Дала осындай 

ауқым ды �ндірістік объектілердің 

бірі болып  табылатыны туралы 

 Елбасы �з мақаласында айтты.

1969 жылы Қазақстанда та был ған 

«Алтын адам», яғни  «қа зақ стандық 

Тутанхамон» ғалым дардың орта-

сында «Алтын адам» деп аталатын 

әлем ғылымы үшін �те маңызды 

жаңалық болды. Яғни біздің ата-

бабамыз алтын-күмісті күнделікті 

� м і р д і ң  б а р л ы қ  с а л а л а р ы н д а 

қолдан ған деген с�з.

Cзінің  мақаласында Елба -

сы біздің Ұлы Дала – бүкіл түркі 

әлемінің туған жері ,  сондай-

ақ әлемдік �ркениеттің ажыра-

мас б�лігі болып табылатын алма 

мен қызғалдақтың тарихи Отаны  

болғанына ерекше назар аударды.

Бұл «Қазақстан әлемдік �р-

кениетке не берді?» деген сұраққа 

жауап. Яғни қазақ даласы – адамзат  

прогресінің к�зі.  Біздің тарихымыз-

ды  дүние  жү зі лік тарихпен байланы-

стырып, Қазақстан мен оның халқы 

әр қашан ғылым мен білім беруді 

да мытуға, �ркениеттің дамуына 

елеулі үлес қосқан әлемнің ажыра-

мас б�лігі болғанын атап �ту керек. 

Осы ған сәйкес біз кеңестік кезеңде 

қа лып тасқан таптаурын түсінікті 

бұзып, ұлттық тарихымызға жаңа 

к�зқарас қалыптастыруға тиіспіз.

Елбасы осы бағытта «Архив – 

2025» мемлекеттік бағдарламасын 

жүзеге асыру, «Ұлы даланың ұлы 

есімдері» атты оқу-ағарту энцикло-

пе диялық саябағын ашу, «Ұлы 

Дала тұлғалары» атты ғылыми-

к�п шілік серияларды шығару, 

«Түркі �р кениеті: түп тамырынан 

қазіргі заманға дейін» атты жобаны 

қолға алу талаптарын қойды. Бұл 

жоба аясында 2019 жылы Астана-

да түркологтардың дүниежүзілік 

конгресін және әртүрлі  елдер 

музейлерінің экспозицияларына 

ежелгі түркі жәдігерлері қойылатын 

Т ү р к і  х а л ы қ т а р ы н ы ң  м ә д е н и 

күндерін ұйымдастыру және т.с.с. 

шаралар �ткізу жоспарланған.   

Тек осылайша біз тарихи сана-

сезімді жандандырып, �з туған 

 тарихымызды түсінеміз. Бұл тарихи 

сананы жаңғырту – ұлттық сананы 

оятып,  оны заманауи талаптарға 

сәйкестендіру. Ең бастысы, біздің 

ата-бабамыз адамзат �ркениетіне 

баға жетпес үлес қосқан және 

адамзаттың дамуына жаңа серпін 

беретін бай мәдениет қалдырған еді.

Елбасымыздың «Ұлы даланың 

жеті қыры» атты мақала-бағдар ла-

масы біздің ұлттық тарихымызды 

түсінудің жаңа кезеңін бастайды.

Керімсал ЖҰБАТҚАНОВ, 
Қазақ-Орыс халықаралық 

университетінің доценті, тарих 
ғылымының кандидаты

Тарихты танудың 
келелі кезеңі
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
Қазақстан 

Журналистикасы 
академиясының президенті, 

тарих ғылымының докторы,  про-
фессор, жарты ғасырға жуық бірнеше 

ұрпақты журналистикаға тәрбиелеген ұстаз 
Сағымбай Қозыбаев 75 жасқа толып отыр. 

Қазақстан журналистері энциклопедиясын түзген 
ғалым осы уақытқа дейін көптеген публицистикалық 

очерктерді, ғылыми мақалаларды өмірге әкелді. 
«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» дегендей, 
Сағымбай Қозыбаев текті әулеттен шыққан. Әкесі 
Қабаш Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде колхоз 

басқарып, бар жиған-тергенін майданға жөнелтсе, 
Қабаш ақсақалдың інісі Оразалы  да соғыс 

басталған кезде майданға аттанған. Ал Манаш 
пен Сағымбай Қозыбаевтар ғылым жолына 

түсіп, елеулі еңбек еткен  азаматтар. Біз 
ғалымның мерейтойы қарсаңында 

кездесіп, әңгімемізді ата-ана 
тағылымынан 

бастадық.

– Сағымбай Қабашұлы, ел ішінде 
Қозыбай әулеті тектілігімен, бедел-
ділігімен белгілі. Aңгімемізді ұшқан 
ұяңыз дан бастасақ?

– Біз қарапайым ауылда �стік. 

�ке-шешем �те ақылды әрі сабырлы 

адамдар болды. �кеміз 25 жыл колхоз 

басқарды. Оразалы ағамыз да соғыстан 

кейін ел басқару ісінде болған. Манаш  

ағамыз саналы ғұмырын ғылымға ар-

нап, еліміздің тарихын жазуға үлес 

қосты. Қазіргі Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университеті осы Манаш  

ағамның атында. �ке-шешеден сегіз 

бала �рбігенбіз, оның т�ртеуі ерте 

�мірден �тіп, т�ртеуіміз �стік. Шешеміз 

егіз тауыпты, егізден әпкеміз бар, қазір 

Қостанай облысында тұрады. Сыңары 

қайтыс болды. 1942-43 жылдары соғыс 

кезінде ата-анасыз қалған балаларды 

Қазақстанға әкелгенде біздің әкеміз бір 

ұл, бір қыз бала асырап алған. Тіпті �з 

тегіне аударған екен. Сол кезде жейтін 

ештеңе жоқ. Балалардың үлкені Манаш  

ағам мен әлгі ұл бала екеуі қақпан 

құрып, егеуқұйрық аулайды. Ұстаған 

егеуқұйрықты отқа қақтап жейді. Азық 

болатын басқа ештеңе жоқ, ол кез 

колхоздан бір дән рұқсатсыз алсаң 

сот талатын қиын заман болды ғой. 

Алайда соғыс оты басылған соң барлық 

бала ның іздеушілері шығып, әр бала �з 

үйіне қайтарылыпты. Кейін біздің үйде 

болған балаларды іздестіргеніммен, 

таппадым. 

– «Звезды в небе» атты кітабыңыз осы 
әулет туралы еді ғой, бұл шығарма қалай 
туды? 

– �кеміз 1898-1973 жылдары �мір 

сүрген, қатал да мейірімді адам еді. Ел 

басқара жүріп, ел қатарлы �мір сүрді. 

�кеміз ауқатты отбасының қызын алып 

қашқан екен. Анамыз бар жердің қызы 

болғанымен, жоқшылықта мойыған 

жоқ. Аққұба, к�рікті кісі еді. Сондай 

қиын заманда  колхоз бастығы бола 

тұра, біз тойып тамақ ішпедік. �кем 

қолда бар дүниесінің бәрін сатып, 

әскери ұшақ алуға жұмсады. Бұл 1942 

жылдың желтоқсаны еді. Үйдегі 3-4 

сиырды, музыка  ойнайтын граммофон-

ды, құны сиырдан қымбат велосипедін 

де сатты. Ол кезде бүкіл колхоз бой-

ынша велосипед менің әкемде ғана 

болатын. Ақыр аяғында, үйдегі ине-жіп 

пен балалардың киіміне дейін сатты. 

Сонда әкеміз анамызды «аштықты 

да к�ргенбіз, ел ішінде �лмеспіз» деп 

жұбатады екен. С�йтіп, 190 мың сом 

қаржының басын құрайды, бұл сол 

кезде �те к�п ақша. К�рші «Крас-

ный повс танец» колхозының т�рағасы 

Яков Верещенко да 180 мың сом ақша 

жинайды. Екеуі атпен Қостанайдан 

Чкалов (қазіргі Орынбор) қаласына 

14 күнде жетеді. Ол жерде авиа зауыт 

бар, жер астында ұшақ жасайды. 

 Содан Қозыбаев пен Верещенконың 

ақшасы үш әскери ұшаққа жетеді. Оның 

бірінің қанатына қызылмен «Қабаш 

Қозыбаев», екіншісінің қанатына «Яков 

Верещенко», ал үшіншісінің қанатына 

екеуінің атын қатар жазады. Кейін қос 

колхоздың бас шы сына риза болған 

Жоғарғы қолбасшы И.Сталин жеделхат 

жолдап, алғысын біл дірген. Сол зауытта 

Сағымбай ҚОЗЫБАЕВ, 
Қазақстан Журналистикасы Академиясының президенті: 

АДАЛДЫҚ

ҚАЖЕТ
журналистикаға да

деп �тініш айттым. Бұл енді ұят емес 

пе, айтыңызшы? Газет қолжетімді 

емес, іздесең таппайсың. С�йтеміз де, 

қазір ешкім газет оқымайды, таралы-

мы аз деп с�геміз.  Мысалы, «Ана тілі» 

– 15 000, «Қазақ әдебиеті» – 15 000, 

«Айқын» – 40-45 000, орыс газеттері 

10 мың таралымның айналасында. 

 Сатылымда газет жоқ. Жазылушыларға 

ғана жеткізіледі, ал оған жазылған 

кімдер? �рине, интеллигенттер мен 

мұғалімдер. Сонда қарапайым халық 

газетті қайдан алып оқуы керек? Бұл 

не деген с�з, білесіз бе? Бұл – сіздердің 

еңбектеріңіздің ақталмай жатқандығы. 

Ахметтің с�зі бар: «Газет халықтың 

к�зі, құлағы һәм тілі». Бұл қайда? Қазір 

бұл жоқ. 

Кейде бір-екі салмақты, рухты, 

ұлттық газет болса жететін шығар деп те 

ойлаймын. Дегенмен, түрлі газет керек-

ақ. Cйткені оқырман әртүрлі. �рине, 

балаларға «Ұлан», әйелдерге «Қазақстан 

әйелдері» деген сияқты басылымдар 

 керек. Мен дәстүрлі БАҚ-тың азаюы 

немесе жабылуына қарсымын. БАҚ 

қалуы керек.

Журналистика туралы біраз кітап 

жаздым. Декан кезімде негізгі ойым 

 мынау болды: Қазақстандағы қазақ-

орыс  басылымдарына ортақ қазақ 

журна лис тикасының туған күні 10 ма-

мыр болу керек деп жаздым. «Түркістан 

уәлаяты» газетінен бастайық дегенім 

ғой. Мәселен, осы газет қазақша-

�збекше шықты. Cзбектер қазір жур-

налистер күнін осы 10 мамырмен, ал 

орыс тар 1702-1727 жылдары шыққан 

«Петровские ведомости»  газетінің 

күнімен бай ланыстырады. Біз де сол 

«Түркістан уә лаяты» газетімен бай-

ланыстырып, үш жыл қатарынан 10 

мамыр күні атап �тіп жүрдік. Кейін 

28 маусым күні ұсынылды. Содан бері 

осы нұсқа еніп, журналистер күнін 28 

маусымда атап �тіп жүрміз. Оның �зі 

бейресми еді, биыл Президент Қасым-

Жомарт Тоқаев ресми бекітіп беріп, 

б�ркімізді аспанға лақтырдық, оған да 

шүкір.

– Сізді еліміздегі журналистика 
сала сындағы бірнеше ұрпақтың ұстазы 
ретінде білеміз. «Шәкіртсіз – ұстаз тұл» 
деген, Dзіңіз мақтан ететін шәкірттеріңіз 
кімдер?

– Жарты ғасырға жуық уақыт бойы 

осы қасиеттi бiлiм ордасынан мыңдаған 

шәкiрт бiлiм нәрiмен сусындап шықты. 

Олардың барлығы ұлан-байтақ елiмiздiң 

түкпiр-түкпiрiнде еңбек етiп жүр. 

 Соларды к�рiп, бiр марқайып қаласың. 

Біраз шәкiртім әрiптесiме айналды, 

осы факультетте дәрiс береді. Атап 

айтар болсақ, олар – профессорлар 

Л.Ахметова, Ғ.Ыбраева, Қазақстан Жур-

налистер одағының т�рағасы С.Матаев, 

«Понорама», «Казахстанская правда», 

«Экспресс К», «Новое поколение», 

«Новая газета», «Айқын» газеттерiнiң 

бас редакторлары А.Краснер, Н.Жүсіп, 

И.Шахнович, С.Апарин, белгiлi теле-

журналистер Е.Бекхожин, А.Байтасов, 

С.Коковинец, Е.Акчалов, тағы басқалар. 

Жарты ғасыр ішінде менің алдымнан 10 

мыңға жуық болашақ журналист �тті. 

Факультетте қазақ-орыс б�лімдерінен 

басқа, сырттай б�лім де болды ғой. 

Адам к�п болатын. Осы сырттай б�лімде 

оқи тын  дардың саны күндізгіден де к�п 

болған кездер болды. Сол жігіттердің 

біразы қазір бір-бір мықты газеттердің 

бас редакторлары. 

– Жас журналистерге айтар тілегіңіз?
– Менің бір орысша с�зім бар: «Если 

нет ничего в мозгу – не поможет и 

КазГУ».  Журналистикаға жүрекпен 

қалап түсу керек, сонда жүрекпен жа-

затын боласың. Журналистика арқылы 

жаман адамды жақсы, жақсы адамды 

жаман етуге болады. Бәрі тапсырыспен. 

Қазіргі жас журналистерге осындай 

«сатылған журналистикадан» ада бо-

луларын тілеймін. Журналистиканың 

позициясы мен этикасына адал болуын 

сұраймын. Ең бастысы, жастар менің 

жасыма жетіп, одан да аса берсін! 

– Aңгімеңізге рақмет!

Aңгімелескен
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

шық қанынан хабардармыз. Алда қандай 
жоспарларыңыз бар?

– Иә, жуырда «Храм у подножия 

гор» және «Душа моя – перо» атты 

қос кітабым жарық к�рді. Сонымен, 

мен жазған кітаптың саны 54-ке жетті. 

�зірге ешқандай жоспарым жоқ. 

Дегенмен,  тағы бір тарихи кітабым дай-

ын тұр, ол «Русский сын Батыя» деп ата-

лады. Осы жердегі қызықты қараңыз, 

«Сонда Шыңғыс ханның немересі 

Батыйдың орыс ұлы болған ба?» деген 

заңды сұрақ туындайды. Ал оқырман 

мұны білуі үшін кітап жарыққа шығу 

керек. Барлық мәселе қаржыға келіп 

тірелгенімен, алдағы уақытта міндетті 

түрде шығу  керек, дайын тұрған нәрсе 

ғой. Жалпы мен журналистикаға, 

тарихқа қатысты к�п кітап шығардым. 

Ары кетсе 500, к�п болғанда 1000 дана-

мен шығады, негізінде жазушылардың 

бәрінде солай. Еңбектерімді ешқашан 

сатқан емеспін, бәрін де сыйлыққа та-

ратамын. 

– 70-жылдардан бері журналистика-
да елеулі еңбек етіп келе жатырсыз. Бұл 
салаға қалай келдіңіз?

– Мен Қостанайда мектеп бітірген 

соң, үш жыл әскерде болдым. �скери 

б о р ы ш ы м д ы  о р ы с т а р  « К р а й н и й 

Север»  деп атайтын ауданда �тедім. Ол 

жердің табиғаты мен климаты қызық, 

тіпті тоғыз ай күннің к�зі болмайды. 

Тайга  мен  тундра. Солдаттар сол жер-

де ракеталарға жер асты жолдарын 

салды. Сонда әскери газеттің тілшісі 

де болдым. �скер �мірінен хабарлар, 

материал дар жазатынбыз. Алғашқыда 

пагон таққан әскери редакторлардан 

«жаза алмайсың, дұрыстап жаз» деген 

ескертулер алатынмын. Кейін үйреніп, 

әбден т�селіп алдым.

Ленинград мемлекеттік универси-

т е т і н  б і т і р г е н н е н  к е й і н  Қ а з а қ 

радиосындағы «Последние известия» 

редакциясында істеп, мықты мамандар-

мен қызметтес болдым. Ол кезде т�раға 

Кеңесбай Үсебаев еді. Музыкалық редак-

цияда Ескендір Хасанғалиев, Нұрғали 

Нүсіпжанов, Венера Кармысова  болды, 

дүниеге келгені жDнінде және атқарып 
жатқан жұмыстары туралы айтсаңыз?

– Академияны ашу туралы ойды 

ұсынған белгiлi журналист әрi актер 

�лiшер Сүлейменов болатын. 1995 

жылдары «Хабар» арнасының бас-

шысы Дариға Нұрсұлтанқызы мен 

«31 арнаның» басшысы Арманжан 

Байтасов  журналистерге арналған 

«Алтын  жұлдыз» сыйлығын бастап, 3-4 

жыл қатарынан беріп жүрді. Кейін ой-

лана келе, «Ағай, Академия құрайық, 

сіз басқарыңыз» деп ұсыныс айтты. Мен 

алғашқыда бас тартып жүрдім, кейін 

2001 жылы маусым айында Академия  

құрылды. Оның құрамында Дариға 

 Назарбаева, Камал Смаилов, Жұмабек 

Кенжалин,  Валерий Жандаулетов,  

 Галина Күзембаева, �сел Караулова, 

Арманжан Байтасов, Гадрид Рысбеков 

сияқты 40 шақты академик болды. 

Академияны ашудағы мақсатымыз 

– әлемдiк деңгейдегi ақпарат кеңiс тiгiне 

тәуелсiз мемлекет ретiнде жол салу, 

республикалық БАҚ ұсынған жобаларға 

қолдау к�рсетiп, отандық журналисти-

каны дамытуға ықпал ету, журналист 

мамандардың беделiн к�терiп, олардың 

еңбегiн  лайықты бағалау  болды. 

Бірнеше жылдың ішінде елуден астам 

журналист пен журналистiк ұйымдарды 

«Алтын  жұлдыз», «Алтын самұрық» 

с ы й л ы қ т а р ы м е н  м а р а п а т т а д ы қ . 

Олардың iшiнде «Хабар», «31 теле-

арна», «Таң», «Рахат» секiлдi телеар-

налар мен «Егемен Қазақстан», «Жас 

Алаш», «Айғақ», «Алтын орда», «Астана 

ақшамы» сияқты басылымдар бар. Ал 

«Алтын самұрық» сыйлығын марқұм 

М.Барманқұлов, Б.Қыдырбекұлы, 

И . Б у д н е в и ч ,  Д . Б а й ы м б е т о в , 

Ф.Михаилов, Г.Бельгер, Х.Оралтайлар 

иемдендi.

Сосын академияның атынан әйел 

журналистерге арналған GALA TV 

басшысы Галина Күзембаева атындағы 

«Аққу» сыйлығын да ұсындым. Галина  

Леонидовнаның қыз күніндегі тегі 

 Лебедова болған. Соның құрметіне 

«Аққу» сыйлығы деп аталған еді. Ол 

бұл жауапты істі кейінгі жастарға берсем 

деп ойланып жүрмін. 

– Бүгінгі  журналистика туралы 
ойыңызды білсек. Ақпараттық қоғамдағы 
Қазақстан журналистика сының даму 
деңгейі қандай деп ойлайсыз?

– Қазір біздегі журналистика әйел-

дердің қолымен жасалып жатыр. 

Cйткені журналистикаға түсетіндердің 

70-80 пайызы  қыздар. Бірақ 100 қыз 

оқуға түссе, таза журналистикада оның 

20-сы ғана қалады. Бұрын ер азамат-

тар к�п болатын.  Ахаңдардың (Ахмет 

Байтұрсынұлы – ред) кезінде бұл салада 

ер адамдар болды. Cйткені ол кезде ин-

тернет, телефон дегендер жоқ, ауыл-ау-

ылды аралап, ел ішінде жүріп жазатын. 

Қазір бәрі интернетте толып тұр, бәрі 

оңай, әйелдердің басым болып кетуі де 

содан шығар деп ойлаймын.

Қазақстандық БАҚ Тәуелсіздік 

жылдарынан бері үш кезеңнен �тті. 

Алғашқысы – 1991-1994 жылдардағы 

кезең. Бұл кезде еліміздегі барлық сала-

лар сияқты БАҚ та дағдарысты бастан 

�ткерді. Одан кейін, нарықтық жүйеге 

бейімделу кезеңі болды. Сосын, БАҚ 

либералды кезеңге жетіп, бәсекелік 

жолмен дамуға ұмтылды. Енді цифрлық 

жүйеге к�шуге толықтай мүмкіндігі бар. 

Біздің журналистиканы батыстың 

журналистикасымен са лыстырудың 

қ а ж е т і  ж о қ .  Ж у р  н а л и с т и к а н ы ң 

батыстыкінен артық шылығы: бізде 

адамгершілік бар, біздің менталитет 

басқа. Орыс тілі де ұлы тілдердің бірі. 

Бірақ қай тіл болмасын, тіпті орыс тілі 

де қазақ тілінде жазылғандай бояуы 

қанық бола алмайды. Бізде Ахаңнан 

бастау алған  публицистика �те мықты, 

сондықтан біздің ерекшелігіміз – тек 

қана жазу. 

– Журналистиканы қазір екі уни-
верситеттің бірінде оқыта береді. Ал 
кейбі реулер бұл мамандықты тDрт жыл 
оқыту дың қажеті жоқ, қысқарту керек 
деген ұсыныс  айтып жүр. Сіздің ойыңыз 
қандай?

– Бұрын журналистика тек ҚазҰУ-

да оқытылатын. Қазір 25-30 жерде 

Журналистика – ғылым.  Cте 

үлкен ғылым. Соны түсінбейді адам-

дар. Қазір бәрі интернеттен к�шіріп 

бере салуға бейім тұрады. Жазуда ол 

кешірілмейді. Журналист естігенін 

емес, кейіпкерімен кездесіп жазу ке-

рек. Ол енді тілшінің адамгершілігіне, 

деңгейіне байланыс ты. Шынайы әрі 

жақсы материал жазу үшін тілшілердің 

жағдайы жақсы болуы керек. Бізде 

журналистердің жағдайы жасалған 

ба? Сенің баспанаң бар, әлеуметтік 

проб лемаң жоқ, бар ойың «тақырыпты 

қалай жа замын»  деген мәселеде болуы 

керек қой. 

– Осыдан сегіз жыл бұрын «алдағы 
20 жылда қазақстандық БАҚ Dзінің 
«тDртінші билік» функциясын толық 
атқаратын болады» деген екенсіз. Біз 
оған жақындадық па?

– Cкінішке қарай, жоқ. Мен сол 

пікірді айтқан деңгейде қалып қойдық. 

Ол үшін тілші қаламын ұстап, оператор 

камерасын, фотограф фотоаппара-

тын арқалап барғанда олар барған жер 

тік тұру керек. Журналистерге деген 

құрмет болу керек. Айтады, жазады, 

түсіреді деп БАҚ �кілдерінен аяқ тар-

ту қажет. Бізде ондай бар ма? Жоқ, 

керісінше, олар �зімізді қор қытады ғой. 

Бір жерге бара қалса тілшіні де соттап 

жіберуден тайынбаймыз. Кеші ріңіз, 

енді қайдағы «т�ртінші билік»? Жур-

на листика т�ртінші билік болу – бұл 

саясат. БАҚ-тың т�ртінші билікпен тең 

болуы деген – Парламентпен тең болуы 

керек деген с�з. 

Парламентпен теңесу дейміз, бірақ 

біздің �зіміз еңбектеніп шығарып 

отырған газеттер қайда? Мысалы, бүгін 

«Айқын» газетіне мен туралы к�лемді 

мақала шықты. К�ріп отырсыз, үйім 

базарға жақын орналасқан. Айналада 

ешқандай киоск жоқ, базардың маңында 

да бұрынғыдай газет-журнал сатылмай-

тын болған. Шыр айналып жүріп �зім 

жайлы мақала жазған газетті таппа-

дым. Сосын сіздің маған келетініңізді 

ескеріп, «Редакцияңызда «Айқынның» 

бүгінгі н�мірі болса, ала келесіз ба?» 

Тараз қаласының әкімдігі «Ана тілі» газетінің ағымдағы жылдың 4 шілдесіндегі санында 
жарияланған «Бұл Жамбыл – қай Жамбыл?» атты мақалаға орай төмендегі жайды баяндайды.
Бұрынғы орталық базар аумағында орналасқан Жамбыл Жабаев ескерткіші тарихи-мәдени 
ескерткіш екендігі ақиқат.

Тарихи ескерткіштерді қорғап, сақтау және 

болашақ ұрпаққа аманат етіп қалдыру – әрқай-

сымыздың азаматтық міндетіміз. Cйткені ҚР 

Конс ти туциясының 37-бабында «Қазақстан 

 Рес пуб ликасының азаматтары тарихи және 

мәдени мұралардың сақталуына қамқорлық 

жасауға, тарих пен мәдениет ескерткіштерін 

қорғауға міндетті» деп атап к�рсетілген. Бұл 

бағытта  рухани дүниеміздің алтын діңгегі санала-

тын Жамбыл облысының тарихы қай-қайсымызды 

да бейжай қалдырмасы анық. Cлкенің тарихын �з 

еңбектеріне арқау еткен ақын-жазушыларымыз 

к�птеп саналады. Дегенмен, замана к�ші бір ор-

нында тұрмайды. Мысалы, бір кездері қаланың ең 

к�рікті жерінде орын тебуіне қарамастан қараусыз 

қалып, қоқысқа айналудың аз-ақ алдында тұрған 

Бауыржан Момышұлы атындағы «Жеңіс» саябағы 

қайта жаңғыртылып, онда Ұлы Жеңістің 73 

жылдық мерекесіне орай «Ерлік» мемориалдық 

кешені іске қосылып, облыстық драма театрының 

алдындағы қазақтың батыр ұлы Б.Момышұлының 

ескерткіші осында қайта орнатылды. Бүгінде 

саябақ қала тұрғындарының халық к�п жиналатын 

к�рнекі орындарының біріне айналды.

Бауыржан ескерткіші алдынан «Мәңгілік 

алау», «Батырлар» және «Даңқ» аллеялары ашы-

лып, облыс тан шыққан 48 Кеңес Одағының 

Батыры мен Ұлы Отан соғысына қатысқан 

жауынгерлердің аты-ж�ні қашалып жазылған ар-

найы тақтайша, стеллалар қойылды. Одан б�лек, 

саябақта соғыс және тыл ардагерлеріне арналған 

«Даңқ залы» бой к�теріп, Ауған соғысына 

қатысқан, Семей ядролық сынақтары және Чер-

нобыль атом электр стансасындағы апаттың сал-

дарларын жоюға атсалысқан азаматтарға арналған 

ескерт кіштер орналасқан. Қала орталығындағы 

Халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбековтің 

есімімен аталатын саябақтағы �зінің ескерткіші де 

қайта жаңғыртылды. Жалпы  қаладағы қырықтан 

астам мәдени-демалыс нысандарын халық 

игілігі үшін қайта жаңғырту жұмыстары жүйелі 

жүргізілуде.

Ал жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың ескерт-

кіші бұрынғы «К�кбазар» аумағына 1963 жылы 

орнатылған болатын. Осы уақытқа дейін ақын ның 

ескерткіші 5 рет орташа және 12 рет ағымдағы 

ж�ндеуден �ткізілгендіктен, қайта қалпына кел-

тіруге қойылған, алпыс жыл бойы асқақ тап тұрған 

осынау ескерткіштің жай-күйінің т�мендеуіне 

байланысты әрі зиялы қауым �кілдерінің �тініш, 

ұсыныстары негізге алынып, ескерткішті облыс 

әкімдігі әкімшілік ғимаратының алдына к�шіру 

туралы шешім қабылданған-ды. Аталмыш аумаққа 

демеушілер к�мегімен ескерткіштің жаңадан 

жасалған к�шірмесі койылды.

Cңірімізде екінші жыл Жамбыл бабамыздың 

мұрасын насихаттау мақсатында республикалық 

ақындар айтысы �ткізілуде. Биылғы жылы аудан-

дық, қалалық, облыстық деңгейде ұйымдас-

тырыл ған айтыстарға 150 ақын қатысты. Қазіргі 

Ж.Жабаев атындағы «Руханият» орталығы жаңа 

ғимаратқа к�шіріліп, онда Жамбылдың арнайы 

жеке музейі ашылатын болды.

Соңғы кездері �ңірдің мәдениет саласында 

атқарылып жатқан осындай қыруар жұмыстарды 

к�рмей-білмей тұрып, Ж.Жабаевтың ескерткішіне 

қатысты блогерлер мен қоғам арасында бір-біріне 

жанаспайтын артық-ауыс әңгімелер мен жаны 

ашығансып ұпай жинауға ұмтылған азаматтардың 

кертартпа пікірлерінің к�бейіп кеткені белгілі.

Алайда Жамбыл Жабаевтың ұрпақтары күні 

кеше ғана Тараз қаласына арнайы келіп, осы 

мәселеге соңғы нүкте койғандай болды. Құрамында 

Жамбыл Жабаевтың ш�бересі Мұратхан �лім-

құлұлы Жамбылов, «Бәйдібек» қорының мүшелері 

Шатырхан Керімбек және Бақытжан Сәртековтер 

бар топ ақын бабамыздың талайдан бері әлеуметтік 

желіге арқау болып  келген Жамбыл ата ескерткішін 

к�збен к�ріп, әкімдік алдындағы еңселі ескерт-

кішке к�ңілдері толып, жергілікті биліктің 

шешіміне ризашылықтарын жеткізді. Сондай-ақ 

олар X.Наурызбаевтың 1963 жылғы туындысы 

– Ж.Жабаевтың ескерткішін к�ріп, атқарылып 

жатқан ж�ндеу жұмыстарымен танысты.

Бүгінде «Шахристан» тарихи кешенінің құры-

лысы қарқынды жүргізілуде. Қаланың сәулеттік 

келбетін �згертуге байланысты бұрынғы базардың 

алдында тұрған Жамбыл бабаның ескерткішінің 

орнына «Сағат» стелласы қойылады. Қазақстан 

Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі 

«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының 36-бабында к�рсетілген 

ескерткіштердің орнын ауыстыруға байланысты 

ережеге сәйкес, бұл ескерткішті қайта ж�ндеуден 

�ткізу қажеттілігі туындаған еді. Осыған байла-

нысты алдағы уақытта жыр алыбы Жамбылдың 

ескерткіші қайта жаңғыртылып, �зінің лайықты 

орнын табуын, осы мәселеге қатысты қызы-

ғушылық танытып отырған тараптардың, белсен-

ділердің, қоғамдық ұйымдардың ұсыныстары 

қарастырылатын болады.

Қ.БЕКБОЛАТОВ, 
Тараз қалалық қоғамдық 

кеңес тDрағасы

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

Ескерткіш жаңғыртылып, лайықты орнын табады

дайын дайды. Бұл кімге керек? Ба-

засы, оқыту шылары, мемлекеттік 

жоспарлары жоқ оқу орындары ма-

мандарды қалай даярлайды? Одан 

қандай маман  шығады? Меніңше, 

жекеменшік университеттің факультет 

ішінде ашылған кафедралар жай ғана 

нан тауып  жеу. 

і:

Як-7, Ил-2 ұшақ тары шығарылған. Кей 

деректерде әкем сатып алған ұшақ 

Пе-8 деген дерек бар. Мен ол жер-

де бір рет болдым, зерттедім. За-

уыт Пе-8 ұшағын шығармаған 

сияқты, сон  дықтан колхоз 

басшыларының  сатып 

алған ұшағы Як-7 деген 

тұжырымға келдім. 

Жалпы �мірде бәрі 

жазылады:  тарих та, 

әдебиет те, �нер де, ана 

туралы да, туған жер ту-

ралы да... Тек әке туралы 

к�п  жазыла бермейді. Со-

дан к�п ойланып жүріп, 

әкем туралы, әулетім тура-

лы жазу керек деп шештім. 

Жоғарыда �зің айтқан «Звез-

ды в небе» атты кітабымды осы 

мақсатпен 2013 жылы шығардым. 

– Жуырда 54-ші кітабыңыздың 

сондай-ақ Диас Омаров (спорт шолу-

шысы), Абай Шарипов (АПН тілшісі), 

Дүкеш Байымбетов (тележурналист) 

деген жігіттермен бірге жұмыс істедік. 

Кейін кандидаттық қорғап, 1974 

жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің 

журналис тика факультетіне жұмысқа 

орналастым. Содан бері тапжылмай 

осы жерде еңбек етіп келемін. 30 жыл 

кафедра  меңгерушісі, 5-6 жыл деканның 

орынбасары,  декан болдым. 

– Кафедра меңгерушісі кезіңізде 
факультеттің Dз ғылыми журналы бола 
тұра, «Отандық журналистика тарихы-
нан» атты журнал шығарған екенсіз...

– Кафедраның журналы к�п шыққан 

жоқ. Журнал үлкен кітап сияқты бола-

тын, �зім бастап, �зім істедім. Мен оның 

11 н�мірін шығардым, кейін қаржылық 

қиын дыққа байланысты шықпай қалды.

– ;зіңіз басқаратын Қазақстан Жур-
налистикасы Академиясының қалай 

сыйлықтың біріншісін ең алғашқы қазақ 

сериалы «Перекрестоктың» сценарисі 

Л е й л а  А х и н ж а н о в а ғ а ,  е к і н ш і с і н 

«Қазақстан» баспас�з  клубының 

президенті �сел Карауловаға бердік. 

Бұл сыйлықты алған әйел журналист 

әзірге осы екі-ақ адам. 

Кейін еліміздегі белгілі кәсіпкер 

жігіт тер «Тарлан» сыйлығын ұйым-

дастырды. Қаржылық қиындықтарға 

бай ла нысты «Тарлан» да, 

біздің «Алтын жұлдыз», 

«Алтын самұрық», «Аққу» 

сый лық тары да тоқтап 

қ а л д ы .  C й т к е н і  б ұ л 

сый лықтың статуэт-

калары таза алтыннан 

құйылады. 

Қ а з і р г і  у а қ ы т т а 

Академияның жұмыс-

тары жалғасып жатыр. 

Менің жасым да келді, 



4 №30 (1495)
25 – 31 шілде 
2019 жыл

ANA TILIЖЕРІҢНІҢ АТЫ – БАБАҢНЫҢ ХАТЫ

«Ана тілі» газетінің 2019 жылғы №25 санының соңғы бетінде Нұрлан Құмардың «Құрақ 
көрпе» айдарымен жариялаған «Бұғы ашқан жаңалық» атты жазбасында: «Жаралы  
бұғының соңынан қуып жеткен аңшы, оның буы бұрқыраған батпақты бұлаққа 
«шомылғанын» көргенде таң қалады... Кейін бұл бұлақ, оны тапқан аңшының атымен 
 Рахманов бұлағы деп аталған» деп тұжырымдайды.

Латын графикасы негізіндегі жаңа қазақ әліпбиі төңірегіндегі әңгіме-пікірлер  
баспасөз беттерінде әлі де жалғасуда және бұл орынды. Өйткені «кеңесіп пішкен 
тон келте болмас» деген халық даналығы дәл осындай жерде аса қажет-ақ. Біздің 
тоқталмағымыз – осы әліпбиге байланысты кейбір  терминологиялық мәселелер. 
Сырттай қарағанда, бұл бүгінгі айтылып жатқан әңгімелерге – қай әріп қалай 
белгіленуі керек, қай сөз қалай жазылуы дұрыс – дегенге тікелей қатысы жоқ 
тәрізді көрінуі мүмкін, бірақ, шындығында, бұл  осы кезден басын ашып алатын аса 
маңызды мәселе және түптеп келгенде, әріпке де, емлеге де қатысы бар жайлар. 

Қорабай 
ШӘКІРҰЛЫ, 

Павлодар 
облысының 

«Құрметті 
азаматы»,
зейнеткер

Шанжархан БЕКМАҒАМБЕТОВ, 
Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік
 университетінің профессоры

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Оқырман қауымға белгілі 

қаламгер, ұлтжанды азамат ҚР 

Парламенті Сенаты Баспас�з 

қызметінің жетекшісі �ділбек 

Қаба есімі жақсы таныс. Ол ке-

зінде «Арай-Заря» журналында, 

«Лениншіл жас», «Жас Алаш», 

«Айқын» газеттерінде жемісті 

қызмет етіп, журналистиканың 

қыр-сырына әбден қанықты. ҚР 

Бас прокуратурасындағы жауап-

ты қызметінде де іскерлігімен, 

ұйымдастырушылық қабілетімен к�зге түсті.

Таяуда �.Қабаға Қазақстан Журналистикасы академия-

сының академигі куәлігі мен дипломы табыс етілді. 

Құжаттарды Қазақстан Журналистикасы академиясының 

президенті Сағымбай Қозыбаев тапсырып, қаламгердің 

баспас�з сала сындағы қажырлы еңбегін атап �тті. Жиынға 

қатысқан «Қазақ газеттері» ЖШС Бас директорының 

орынбасары Л.Ноғайбаева, сондай-ақ Серіктестікке 

қарасты басылымдардың басшылары мәртебелі атаққа 

лайық азаматқа ізгі лебіздерін білдірді.

Смайыл БАЗАРБАЙ

Бұқаралық ақпарат құралдары саласында қызмет істеп 

жүрген журналистерге арналған «Нұр-Сұңқар» байқауы 

биыл 10-ыншы мәрте ұйымдастырылып, �з кәсібінің 

үздіктері марапатталған болатын. 

�ртүрлі аталымдар бойынша жүлдегер атанғандардың 

арасында теле-радио, баспас�з саласының журналистері 

бар. Бұл жолғы  мерейтойлық салтанатты шарада алғаш 

болып, отандық журналистикаға қосқан үлесі үшін белгілі 

тележурналист Нұртілеу Иманғали «Майталман» аталымы 

бойынша марапатталды. 

«Нұр-Сұңқар» байқауында, сондай-ақ «Қазақстан» 

РТРК «Апта» бағдарламасының редактор-сарапшысы 

Айбек Қобдабай, «Хабар24» телеарнасының шығарушы 

редакторы Жұрағат Баман, «Егемен Қазақстан» газеті 

бас редакторының орынбасары Ғабит Мүсіреп, «Литер»  

республикалық қоғамдық-саяси газетінің тілшісі Талғат 

Исенов, «Астана Телеарнасы» ЖШС-ның атқарушы 

продюсері Базаркүл Отыншиева, «Абай» журналының 

тілшісі  Айгүл Кемелбаева және т.б.  журналистер 

жүлдегерлер қатарынан к�рінді. 

Академик атанды

«Нұр-Сұңқар» үздіктері
Дұ рысы, Ра х ман қ ай нары н А л-

тай �лкесінің байырғы тұрғындары 

бұрынғы �ткен тәңіршілдік заманда 

«Тәңір суы» деп атаған. Кейінде ислам 

діні орнаған уақытта Рахман қайнары 

деп ата лған.  Ра х ман (ар-Ра х ман – 

Алланың 99 атауының бірі). Бұлақ атау-

ына Рахмановтың, Рахманиннің, басқа 

ұлт �кілдерінің есімдерінің еш қатысы 

жоқ. 

Ел ішінде к�нек�з қариялар осылай 

дейтін. Cз басым бұл әңгімені 80-нен 

асып қайтыс болған, Мәшһүр-Жүсіп 

К�пейұлының қолжазбаларын жинақтап 

сақтаушы Т�лепберген Аллабергенов  

ақсақалдан талай естігем. Қазір де осы 

әнгімені шежіреші, тарихшы, Қазақстан 

Республикасының үздік этнографы  

А л т ы н б е к  Ж ұ м а т ұ л ы н ы ң  а у ы з ы -

нан естуге болады. «Халық айтса, қалт 

айтпайды»,  «Жеріңнің аты – бабаңың 

хаты» дегендей, жер-су атауларының 

бұрынғыларын қалпына келтіріп, ақпарат 

құралдарында дұрыс пайдалану рухани 

«МАЛИ ХАНЫМЫ» немесе 
«БАЯНАУЛА БАТЫРЫ»

Терминдер төңірегіндегі толғаныс

жаңғыруымыздың да бір тетігі екенін 

естен шығармауымыз керек. 

Айтпақшы, ана бір жылдары, аталған 

бұлақта және Қатонқарағай ауданындағы 

марал шаруашылығындағы шипажайда 

емделіп, сырқатымнан құлантаза жазылып 

кетіп едім. Сол кезде Шығыс Қазақстан об-

лысы әкімінің орынбасары болып қызмет 

істеген курстас досым, осы �ңірдің тума-

сы Алдаш Қалиев қамқорлық к�рсетіп, 

Алтайдың табиғатын аралатып, жергілікті 

түрғындардан Рахман қайнары туралы да 

аңыз-әфсаналарды құлағым шалып еді. 

Е к і н ш і  а й т а й ы н  д е г е н і м ,  2 0 1 9 

жылғы «Жұлдыз» журналының №5 

санында  белгілі қаламгер, түркітанушы 

Қойшығара Салғараұлының «Cткеннен 

қалған бір белгі» атты әнгімесі жарық 

к�рді. �ңгімеде Африкадағы Мали 

мемле кетінде жартастан қашалған әйел 

бейнесі табылғанын, ғылым жүзінде 

«Мали ханымы» аталған осы әйел бей-

несін Қойшығара ағамыз ертедегі грек 

мифтерімен сабақтастырып, түркі 

дүние сімен қиюластырып, ақыры Зевс 

пен Тана қыздың ұрпақтарын Қазақ-

стан дағы Қостанай жеріне қоныстан-

дырып, олардың біразы кейбір қазақ 

руларының ішінен табылатынын аса бір 

білімділікпен, қарапайым тілмен шебер 

баяндап береді. 

�ңгіме сюжетіне қатты қызығып, ол 

кісіге «Мали ханымы» сияқты Баянауылда  

да жартаста «Баянаула батыры» бар екенін 

хабарлап, телефонға суретін жіберіп, елге 

келіп зерттеуін �тіндім. Қойшығара ағай: 

«Керемет екен...» деп, келуге уәдесін 

берді. Қазақтың басқа да ғалымдары 

к�ңіл б�ліп жаңалық ашып жатса, нұр 

үстіне нұр. �зірге суреттерді жіберіп, 

«Ана тілі» газетінің оқырмандары да 

құлағдар болсын деген ниетпен жолдап 

отырмын.

КӨЗҚАРАС

AРІП – ТАҢБА МА, 
БЕЛГІ МЕ? 

Кезінде, қазақ тіл білімі дамуының  

алғашқы кезеңдерінде, әріп белгілерін 

«әріп таңбасы» деп қолдану үрдісі 

қалыптасып кетті де, осы дағды әлі күнге 

дейін қолданыстан қалмай келеді. Бірақ, 

шындығында, бұған ешкім мән қойып 

қарап жатпаса да, «әріп – таңба ма, әлде 

белгі ме?» дегенге ойлана қарау қажет 

екеніне назар аудармақпыз. Қазірде бұл 

екі с�з де қатар қолданылып келеді және 

к�пшілік таңба деген ұғымның қадір-

қасиетіне аса мән беріп, бағаламай, 

қолданыста әріп таңбасы дегенді к�бірек 

қолайлы к�ретін тәрізді. Қалыптасып 

қалған ескі үрдістен шыға салу да оңай 

болмаса керек. Дегенмен, біздіңше, осы 

тіркестегі таңба с�зінің қолданылуы 

ретсіз. Таңба термині жалпы тіл білімінде 

(тіл теориясында) қолданылатын, �зінің 

белгілі бір ғылыми ұғымы бар қалыптасқан 

термин с�з. Тілдік таңбалар туралы біздің 

«Тіл генетикасы: тілдік таңба-нышандық 

жүйе» атты монография мызда (Алматы, 

2014) жан-жақты айтылған.

Белгілі  ғалым Н.Уәлиев �зінің 

әліпбиге қатысты бір мақаласында әріпті 

таңба деп к�рсетіпті. Ол: «Кез келген 

таңбаның екіжақты: таңбаланушы және 

таңбалаушы қасиеті болатыны тәрізді у 

таңбасының да екі жағы – мазмұндық 

жағы (план содержания) және тұрпаттық 

жағы (план выражения) бар. Олай бол-

са, у таңбасының  мазмұндық жағы – 

фонема,  тұрпаттық жағы – әріп. Басқаша 

айтқанда, фонема – таңбаланушы да, 

әріп – таңбалаушы. Осы екеуінің бірлігі 

жазу теориясында «графема» деген ұғым 

білдіреді» дейді. Бұл, біздіңше, мәселеге 

таза тілдік тұрғыдан емес,  жалпы 

семиотикалық тұрғыдан келудің к�рінісі. 

Ол бойынша, «кез келген зат кез келген 

заттың таңбасы бола алады» деген пікір 

қалыптасқан. Бірқатар ғалымдар осы 

түсінікті тіл табиғатына пайдаланғысы 

келсе де, тілдік құбылыстың болмысы 

бұған к�нбейді. Тіл – екінші дәрежелі 

(жасанды) емес,  бірінші дәрежелі 

(табиғи) таңбалық жүйе, яки бүкіл 

таңба атау лының арғы негізінде тілдік 
таңбалар тұр. Сондықтан жалпы таңба 

атаулыдан тілдік таңбаларды ажырата 

қарау керек еді.

Сондай-ақ, екіншіден, жоғарыдағы 

мақалада айтылып отырған фонема деген 

ұғымның �зі бар не жоқ екені  ғылымда 

әлі де даулы мәселе. Фонематикалық 

қызмет атқарып тұр дейтін дыбыс, 

шынында, генетикалық тұрғыдан кел-

генде, ешқандай да мағына ажыра-

тып тұрмайтынын к�реміз. Дыбыстық 

жағынан ұқсас с�здердің, мысалы, қой, 
қон, қор, т.б. мағыналарын бірінен бірін 

ажыратып тұрған олардың соңындағы й, 
н, р дыбыстары емес (Бірақ қазіргі ғылым 

осылай түсіндіріп келеді). Сондықтан дара 

тұрғанда мағынасыз дыбыстар с�здің кей 

тұстарында мағынаға ие болып кететіні 

туралы жалған к�зқарасты малдану дың 

еш реті жоқ. Дараланған тіл дыбысында, 

мысалы, а, о, б, т, с, т.б. тәрізді жеке 

дыбыс тарда, мағына болмайды да және 

ол таңба да бола алмайды. Ал кейбір 

ғалымдардың осындай дара дыбыстардан 

әртүрлі сипаттағы мағына іздеп жүрген 

к�зқарастары (фоносемантика) ғылыми 

тұрғыдан толық дәлелденбеген болжам-

дар ғана. Бұл туралы да біздің жоғарыда 

аталған монографиялық еңбегімізде 

баяндалған.

 Таңба ұғымы – әсіресе, түркілік 

танымда аса киелі,  қасиетті  ұғым. 

Таңбаның пайда болуы туралы алуан 

пікірлер, к�зқарастар бар, бірақ солардың 

қай-қайсысы да мәселені ақи-тақи 

шешіп бере алмайды. Арғы негіздері 

мифологиялық әпсаналарға барып 

тірелетін қазіргі таңбатану туралы түсінік 

ғылымда семиотиканың зерттеу обьектісі 

болса да, мұнда да мәселе тек бұлдыр бол-

жамдар т�ңірегінде ғана к�рінеді. 

Ғылым дыбысты таңба деп танымай-
ды. Cйткені таңба, шынында да, екіжақты 

элемент болады, яки таңбаның бойында 

материалдық және идеялық элементтер 

болуы керек. Мектеп оқулықтарынан 

бастап,  ғылыми еңбектерге  дейін 

 «дыбыс – тілдің мағынасыз бірлігі» 

екенін анық айтып келеді. Бұл қазіргі 

дыбыстаным түсінігі тұрғысынан орын-

ды пікір. Cйткені қазірде тіл дыбысы 

ретінде дараланған дыбыстарды ғана 

түсінеді. Сондықтан мұндай мағынасыз 

дыбыстардың бойынан таңбалық  сипат 

іздеу теориялық тұрғыдан дұрыс болмай-

ды. Олай болса,  мағынасыз дыбыстарды 

белгілейтін, яки олардың графикалық 

белгілері болып табылатын әріптерді де 

таңба деудің ретсіз екені түсінікті болса 

керек.

Тіл ғылымы таңба деп с�зді таниды. 

Cйткені с�здің екі жағы бар: біріншіден, 

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

екіншіден, толық с�здердің лексикалық 

мағыналары болады. Таңба туралы 

қазіргі ғылымның негізгі түсінігі осы. 

�рине, кейінгі кезде орыс тіл білімі ізімен 

с�зді де, мәтінді де таңба деп жүрген 

к�зқарастар да айтылады. Бұларда да 

«таңба» ұғымы жалпы семиотикалық 

тұрғыдан қарастырылған. 

Қазіргі түсініктегі таңба (с�з) туралы 

мәселенің екінші жағы да бар. Ежелгі 

грек дәуірінен бері әңгіме болып келе 

жатқан таңба туралы бұл мәселеге «Тіл – 

таңбалық  жүйе» деп шегелеп кеткен Ф.де 

Соссюр заманынан бері қарай ерекше 

мән берілді. Бірақ соссюрлік түсініктегі 

таңба (яғни с�з) денотатпен (�зі атап 

тұрған затпен) еш байланысы жоқ құр 
шартты түрдегі, кездейсоқ дыбыстар 

жиынтығы ғана. Яғни мағыналы тілдік 

бірлік, тілдік таңба деп түсіндіріліп 

жүрген с�здің �зі қазіргі ғылымда �зі 

атауы болып тұрған затпен еш байла-

нысы жоқ, шартты таңба, кездейсоқ 

дыбыстардың жиынтығы ғана екен. Атау 

(с�з) затқа кездейсоқ беріледі-міс, зат 

атауы мен ол белгілеп тұрған заттың ара-

сында ешбір табиғи байланыс жоқ екен. 

Мысалы, бір ұғым («үй» деген ұғым) әр 

тілде әртүрлі болып аталады-мыс, т.б. 

Бұл дегеніміз, шынтуайтына келгенде, 

тіл мен ойлаудың арасында еш байла-

ныс жоқ дегенге саяды. Сонда біздің аса 

мәртебелі, қадірлі тіліміз, тілдің ең негізгі 

бірліктері болып табылатын с�здеріміз  

ешбір мағынадан жұрдай «бос» ды-

быстардан құралған, �зі атап тұрған 

затпен де еш байланысы жоқ әлдене 

болғаны ма? Қазіргі ғылымның тіл мен 

ойлау, тілдегі дыбыстар мен с�здердің 

табиғаты туралы түсінігі осындай. Біздің 

ғалымдарымыз тіл табиғатын осылайша 

«зерттеп», жоғары оқу орындары мен 

мектептер шәкірттерге осылай «білім» 

беріп келеді. Яки дыбыс – еш мағынасыз 

«бос» материал, сDз – кездейсоқ алынған 

мағынасыз дыбыстардың жиынтығы, 

таңба (тілдік таңба) – �зі атауы болып 

жүрген затымен еш байланысы жоқ, 

оған саналы ойлау арқылы емес, сырттай 

таңылған кездейсоқ пайда болған с�здер.  

Енді әріпке келсек, әріптану жайы 

да к�ңіл к�ншітерлік емес. Қазірде әріп 

дегенді «әйтеуір бір сызба», яки белгілі 

бір дыбыстың  не қазірде фонема  деп 

аталып жүрген, бірақ, шынында, анық-

қанығы дүдәмал «дыбысшаның» шартты 

түрдегі сызба белгісі деп қана біледі. Бірақ 

істің ақиқаты солай ма? Дұрысында, тіл 

 дыбыстарын бейнелейтін әріп белгілерінің 

сызба нұсқаларының �зі әуелде кездейсоқ 

жасалмаған. Айталық, араб әліпбиіндегі 

І  (алиф) әрпінің таңбалануын (иә, 

бұл жерде мәселе шынында да таңба 

туралы)  кездейсоқ деп айтуға бола 

ма? Генетикалық тұрғыдан, бұл таңба 

бүкіләлемдік  �зек ұғымын (У «игрек» 

�зегі) бейнелейтін нышандық таңба. І 

(алиф) таңбасы Ғаламның БІР (тұтас) 

екендігін білдіреді. Математикадағы 

«1» санының негізінде де осы «�зек» 

таңбасы тұр. Егер арғы негіздеріне барсақ, 

негізгі әріп белгілерінің баршасының 

пайда болу тегінде ғаламдық болмыстың 

құрылымдық-мағыналық элементтері 

( б ү к і л ә л е м д і к  � з е к ,  б ү к і л ә л е м д і к 

к і н д і к ,  к о о р д и н а т а  ж ү й е с і ,  т . б . ) 

тұрғандығын жоққа шығаруға болмай-

ды. �ріп белгілерінің бейнелері ғана 

емес, олардың әліпбидегі орындарының 

�зінің генетикалық тұрғыдан жүйелі бо-

лып келетін �зіндік реттері бар. Қазіргі 

әліпби түзілімінде бұлардың ешқайсысы 

да ескеріліп, оған мән беріліп жатқан 

жоқ. �рине, таза практикалық мақсатты 

к�здеген бүгінгі прагматикалық әлемде 

мәселенің ол жағын ойлау жайына 

уақыт та, құлық та жоқ сияқты к�рінеді. 

Сондықтан да біз жаңа әліпби мәселесін 

орнықтыруда әріп таңбасы емес, «әріп 
белгісі» деген терминді қалыптастырып, 

тәжірибеде қолдану орынды деп білеміз. 

Сонда ғана тіліміздегі, рухымыздағы 

«таңба» ұғымының қадір-қасиетін ор-

нымен пайдаланатын жағдайға келеміз. 

�рине, біз мұнда әріптің, жазудың ел �мі-

ріндегі маңыздылығын жоққа шыға рып 

отырмағанымыз түсінікті болса керек, 

бірақ әр с�здің �з орны, �зінің тер миндік 

ұғымына сәйкестігі сақталуы керек. 

ТІЛДЕ ДАУЫССЫЗ 
ДЫБЫСТАР БОЛА МА?

�ліпби т�ңірегіндегі к�птеген жай-

лар емлеге қатысты туындап жататы-

ны белгілі. Жазу ережелерінің кеңестік 

кезеңде қалыптасып келген үлгілерінің 

д е  к е й  т ұ с т а р д а  п і к і р  а л а л ы ғ ы н а 

тірелетін кездері жоқ емес-тін. Жаңа 

әліпби ережесінде де осындай пікір 

қайшылықтарының болуын задылық деп 

қабылдаған ж�н. Cйткені әліпби туралы 

мәселеге Елбасы ерте-ақ назар аударса 

да, оны талқылау біраз үнсіздіктен соң, 

кештеу басталғаны да бекер емес. 

Біздіңше, жазу емлесін дұрыс шешу 

үшін әуелі тіл дыбыстарының таби ғатын 

жете түсініп алу маңызды.  Cйткені 

баспас�зде айтылып жатқан алуан 

пікірлерге қарағанда, к�птеген автор-

лардың тіл табиғатын, тіл дыбыстарының 

табиғатын қарабайыр түсінетіндігі 

байқалады.  Қазақ  т іл ін ің  �з індік 

табиғаты дегенді бірыңғай оның айтылу 

мәнері, дыбыс саздылығы деп түсінетін 

к�зқарастағы авторлар мәселенің екінші 

жағына да – тілдің, тіл дыбыстары мен 

с�здерінің жаратылыстық-болмыстық 

табиғатына да бір сәт назар аударғандары 

ж�н болар еді демекпіз.

Қазіргі тоқталмағымыз – тіл дыбыс-

тары табиғатының генетикалық тұрғыдан 

дұрыс танылуының жайы болмақ. Cйткені 

қазіргі тіл білімінде тіл дыбыстарының 

табиғаты дұрыс танылып жүрген жоқ. 

Оқулықтарда да, ғылыми еңбектерде де 

тіл дыбыстары дауысты және дауыссыз 
дыбыстар болып екіге ажыратылады. 

Бірақ тілде «дауыссыз» деп аталатын 

дыбыстардың генетикалық тұрғыдан 

мүлде болмайтыны ескерілмейді. Бұл 

да тілді тереңдей зерттеу бағытындағы 

кемшіндігіміздің к�рінісі. Шынында да, 

қазіргі «дауыссыз» деп аталып жүрген 

дыбыстарда, мысалы, б, т, с, қ деген-

дерде «дауыс» жоқ па? Айтылуда бы, ты, 
сы, қы  деп әдіптелетін бұл дыбыстардың 

құрамынан дауыс элементін шығарып 

тастасаңыз, тұтастай дыбыстың айтылуы 

мүмкін емес. Мұнан шығатын қарапайым 

қорытынды сол – тілде дауыссыз деп ата-

латын дыбыстар генетикалық тұрғыдан 

мүлде болмайды. Генетикалық тіл білімі 

мұны айқын дәлелдеп береді. 

«Дауыс» – кез келген дыбыстың аса 

маңызды табиғи құрамдас б�лігі. Cйткені 

дауыс арқылы дыбыс айтылады және 

тыңдаушыға жеткізіледі. Қарапайым 

физика заңымен айтқанда, дауыс – 

ауа – дыбыстың айтылуына мүмкіндік 

 ж а с а й т ы н  ж ә н е  о н ы  т ы ң д а у ш ы ғ а 

жеткізетін «�ткізгіш» – дыбыс толқындары 

қызметін  атқарады.  Генетикалық 

тұрғыдан осылай. Ал «дауыс» элементінің 

«мағына ажыра тушылық» қызметі кейін 

пайда болған. 

Бұл терминологиялық мәселе орыс 

тіл білімінде дұрыс шешілген: онда 

«согласный»  (дауыспен, яки құрамында 

«дауыс» элементі бар дыбыс) деп аталады.  

Ал бізде құрамында мүлде «дауыс»  жоқ 

деген ұғымды беретін термин алынған. 

К�ріп отырғанымыздай, бұлардың 

а р а с ы н д а ғ ы  а й ы р м а ш ы л ы қ  е л е п -

ескермейтіндей жай ғана нәрсе емес: 

біздің қазіргі түсінігіміз, яки «дауыссыз 
дыбыстар болады» деген түсінігіміз, 

тек тіл дыбыстарының аталуындағы 

жай ғана бір қателік қана емес, бұл 

түсінік – тілдің жалпы жаратылыстық-

болмыстық ақиқатына қайшы келетін, 

терминологиялық деңгейдегі қате түсінік. 

�зелден – тіл дыбысы алғаш пайда 

болғаннан, дауысты мен дауыссыздың 

біртұтастығы – ғаламдық жаратылыс-

болмыстың жұптық жүйе заңдылығына 

негізделген: күн мен түндей, ақ пен 

қарадай, т.б. ғаламдық жұптық жүйе 

заңдылығы тілдік болмыстың да бүкіл 

жаратылыс табиғатының ілкі негізінде 

тұр. Бұл заңдылықтың бұзылуы тіл 

табиғатын дұрыс тануға әкелмейді, 

керісінше, оны теріс түсіндіруге жол аша-

ды. Сондықтан да тіл дыбыстарын қазіргі 

түсініктегідей дараланған тіл дыбыста-

ры деп емес, жұпэлементті дыбыстық 

материал түрінде түсіну қажет. Сонда 

ғана біз әу баста дараланған тіл дыбысы 

дегеннің болмағанын, тіл дыбыстарын 

дауысты және дауыссыз деп б�лу тіл 

ғалымдарының, әрине, дыбыс табиғатын 

толық түсінбеуден, шығарған нәрсесі 

екенін білетін боламыз.  

Термині нақты анықталмай, ғылымды 

дамыту еш мүмкін емес. Оның үстіне, 

тілдік құбылыстың ең ілкі негізі болып 

табылатын материалдық және идеялық 

элементтерді дұрыс түсінбеу – ғылымның 

�з зерттеу объектісінің болмысын 

 танымау – барша қателіктердің бастауы 

болады. Олай болса, тіл табиғатын дұрыс 

түсінудің әліппесі осы тіл дыбыстарының 

табиғатын дұрыс танудан басталатынын 

мойындаған ж�н. 

Cкінішке қарай, қазірде мектептер 

мен жоғары оқу орындарында да, тіпті 

ғылыми еңбектерде де дараланған тіл 

 дыбыстары деген болады, тіл дыбыста-

рында мағына болмайды, сол мағынасыз 

дыбыстардан с�здер құралғанда, ол 

с�здерде «ғайыптан» мағына пайда бола-

ды; тілде дауыссыз дыбыстар деген бар, 

құрамында ешбір дауыс элементі болмаса 

да, олар айтылып, �з қызметтерін атқара 

береді, т.т. деген тәрізді жалған «білім» 

беріп келе жатқанымыз бекер емес. 

Осылайша оқытып, тіл табиғатын 

бесігінен бастап бұзып түсіндірудеміз. 

Біз бұл жерде қазақ тілін, жалпы тілдік 

құбылысты зерттеген атақты ғалымдардың 

еңбектерін жоққа шығарғалы отырған 

жоқпыз. Қазіргі мектептер мен ЖОО-

дағы оқыту жайын да кінәлағалы отырған 

жоқпыз. Айтайын дегеніміз – әрбір 

тарихи кезеңнің ғылыми дамуда да 

�зіндік ерекшеліктері, даму сатылары 

болуы заңды. Осыдан 100 жыл бұрынғы 

айтылған пікірді, тіпті оны данышпан 

ғұлама айтса да, мәңгілікке малданып 

отыра беруге болмайды. Ғылымның қай 

саласы болса да, әсіресе қазіргі кезеңде 

қауырт даму үстінде. Ал біздің тіл ғылымы 

саласындағы к�зқарастарымыз, ілгергі 

кезеңге бармай-ақ қоялық, сонау кеңестік 

дәуірдің алғашқы кезеңіндегі қалпынан 

аса ұзап кете қойған жоқ десек, қате бола 

қоймас. «Ел боламын десең, бесігіңді 

түзе» дегендей, тіл табиғатын да бесігінен 

дұрыс тану ләзім дегіміз келеді.
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Мұхтар Әуезовтің эпистолярлық 
мұрасының оның өмірбаяны 
мен шығармашылығын, ғылыми-
творчестволық жазбалар қорын 
толықтырып, тұтас зерттеудегі 
маңыздылығы ерекше. Тарихи-танымдық 
қасиетін, мәдени-әдеби маңызын әлі күнге 
дейін жоғалтпаған мәтіндерде М.Әуезовтің 
өмірі мен шығармашылығына қатысты бізге 
беймағлұм көптеген құнды деректер болуы әбден 
мүмкін. Заманмен бірге түрлі сапалық, әлеуметтік-
саяси, қоғамдық және тарихи, психологиялық 
өзгерістерге ұшыраған әдеби, ғылыми орта 
қаламгердің тағдырына тікелей қатысты болды. 
Ұлы классиктің хаттары сондықтан да қазіргі 
заман оқырмандары үшін шығармашылық 
тұлғаны толық әрі жан-жақты тануда, әрбір 
туындыларының туу, жазылу, жариялау 
жолындағы үздіксіз үрдісті бақылауға, 
зерттеуге зор ықпалы бар. Қалай болғанда 
да ұлы тұлғаның әрбір қолтаңбасы, 
қаламының ұшы тиген мәтіндері қазақ 
әдебиетінің көркемдік ой жүйесінің 
құнды дүниесі болмақ.

ЖАНКЕШТІ 
ЕҢБЕК

М.ӘУЕЗОВТІҢ Е.ЫСМАЙЫЛОВҚА 
ЖАЗҒАН ХАТТАРЫНДАҒЫ 

ӘДЕБИЕТ МӘСЕЛЕЛЕРІ

М
ұхтар �уезов – қазақ әде биеті-

нің  тарихы, сыны, теория-

сы саласының қалыптасып, 

дамуына бүкіл саналы ғұмырын арнаған 

ғалым. Оның ғылыми мұралары ұлттық 

әдебиеттану ғылымының барлық жанрын, 

тақырыбын түгел қамтыған бай қазына. 

М.�уезов зерттемеген, пікір айтпаған, 

жетекшілік жасамаған, бағыт-бағдар 

бермеген бірде-бір ұжымдық кешенді 

іргелі еңбектер мен әдебиетке, �нерге, 

мәдениетке қатысты күрделі де �зекті 

мәселелер болған жоқ. Қай салада да 

к�шбасшы болып, белсенді еңбек етті. 

Міне, осынау қыруар шаруаларда қасында 

рухани серіктес болған әріптестері, 

ізбасарлары, шәкірттері болды. Соның бірі 

– қазақ әдебиетінің қалыптасып, дамуына 

�лшеусіз еңбек еткен к�рнекті ғалым, 

филология ғылымының докторы, профес-

сор, қазақ әдебиеті тарихының зерттеушісі 

Есмағамбет Самұратұлы Ысмайылов еді. 

Ол ж�нінде Е.Ысмайылов «Биіктей 

бергің келеді» деген естелігінде: «Бұрын 

шығармалары арқылы сырттай жақсы 

таныс Мұхаңды 1932 жылдан бері қарай 

к�ріп, біліп, араласа бастадым. Оқу-

білім жолында әркімнің де ұстазы бар, 

бірақ Мұхаңдай жақын араласқан ұстаз 

 досым сирек» деген-ді («Мұхтар �уезов 

туралы естеліктер. 2-бас. Құраст. Диар 

Қонаев, Санагүл Майлыбаева, �ндібек 

Қуанышбаев. – Алматы. «Білім» баспасы, 

2007. – 288 б. – 130 бет). М.�уезов пен 

Е.Ысмайыловтың ұлттық әдебиеттану 

ғылымының тарихы мен теориясын 

түпкілікті зерттеудегі түрлі тақырып 

т�ңірегіндегі пікірлері орын алған хаттары, 

екеуінің ғылыми әрі шығармашылық бай-

ланыстары мен адами қарым-қатынастары 

бүгінгі оқырмандарды қызықтырары 

х а қ .  Е . Ы с м а й ы л о в  А . Қ ұ н а н б а е в , 

С.Торайғыров, С.Д�нентаев, С.К�беев, 

Ж.Жабаев, С.Сейфуллин, С.Мұқанов, 

М.�уезов, т.б қазақ қаламгерлерінің 

шығармашылықтарын зерттеумен бірге, 

ұлттық с�з �нерінің барлық саласы-

на сүбелі үлес қосып, табанды еңбек 

етті. Оның З.Шашкинмен бірге жазған 

«Абайдың поэтикасы», «Абайдың �лең 

�рнектері» деген теориялық еңбектері 

мен «Абайдың ақындық шеберлігі», 

«Абай �леңдерінің сұлулық, әуезділік 

ерекшеліктері» атты жеке мақалалары 

Мұхтар �уезовтің кеңесімен жазылып, 

к�ңілінен шығып, ризашылығын алған. 

Абайтану саласындағы әрбір еңбекке 

ерекше мән беріп, бақылап, бағалап оты-

ратын М.�уезовтің Е.Ысмайыловпен 

ш ы  ғ а р м а ш ы л ы қ  б а й л а н ы с ы  о с ы 

бағытта беріктігі байқалады. М.�уезов 

Е.Ысмайыловтың ғылыми-теориялық 

дайындығының барлығын, орыс тіліне 

жетіктігіне сүйеніп, А.Байтұрсыновтың 

«�дебиет танытқышынан» �зге әдебиет-

тану ғылымының ұғымдары мен ғы-

лыми терминдерін түсіндіретін оқулық-

тардың, с�здіктердің жоқтығын айтып, 

осы бағытта ізденіс жасауына кеңес 

бергені де мәлім. Соның нәтижесінде 

«�дебиет теориясының мәселелері» 

атты педагогикалық институттардың 

оқушылар мен орталау, орта мектептердің 

мұғалімдеріне арналған оқу құралы 

да жарияланғанын әдебиетші қауым 

жақсы біледі (Жауапты редактор Мұхтар 

�уезов. Алматы: Қазақ мемлекеттік 

бас пасы. 1940. – 216 бет). Бұл еңбектің 

соңында берілген терминдер с�здігі қазақ 

әдебиеттану ғылымында тұңғыш рет 

жазылған әдеби ұғымдар мен түсініктерге 

берілген анықтамалар болатын. Міне, 

ұлы ұстазының кеңесімен жазылып 

жарияланған осы оқу құралы бірнеше 

толқын әдебиетші мамандарды даярлаған, 

бірнеше рет жарияланған басылым болғаны 

да белгілі. Олардың с�з �неріне деген 

�лердей ғашықтығы мен адалдықтарына 

1944 жылы жазушылар мен ғалымдардың 

жи налысында Е.Ысмайыловтың «Абай 

және роман  туралы» деген тақырыпта 

жаса ған баяндамасындағы жетістіктер мен 

кем шіліктер ж�ніндегі сыны да сына қаға 

алмаған. 

Ауыз әдебиетінің үлкен жанашыр-

лары М.�уезов  пен Е.Ысмайылов 

кеңестік кезеңіндегі тоталитарлық жүйе 

жағдайында да ұлт руханиятын, халықтың 

құнды жәдігерлерін жинап, жариялау 

жұмыстарына белсене атсалысты. �деби 

мұраларды тек таптық тұрғыдан тара-

зылау әдебиетші мамандарды қуғын-

сүргінге ұшыратқаны тарихтан мәлім. Сол 

ұлтшылдықпен күресу науқаны ұлттық 

құндылықтардың зерттеліп, жария-

лануына талай рет тосқауыл қойып, 

әдебиет тарихындағы ақтаңдақтардың 

пайда болуына әсер етті. Е.Ысмайылов 

А.Фадеевтің 1947 жылы маусым айында 

КСРО Жазушылар одағының ІХ плену-

мында жасаған баяндамасының «Сынның 

ұлт мәселесі т�ңірегіндегі қателіктері» 

деген б�лімінде «Қазақ совет әдебиеті» 

деген оқулығы қатты сынға ұшырап, 

соның нәтижесінде 25 жылға лагерьге 

айдалып, тек Сталин дүниеден �ткеннен 

кейін ғана ақталып келсе, М.�уезов 

елде жүріп-ақ саяси соққының асты-

на алынып, бірнеше рет қудаланды. 

Екеуінің �мірі мен шығармашылық 

тағдырлары қиын-қыстауда жүрсе де 

қазақ әдебиеттану ғылымындағы ғылыми 

зерттеу жұмыстарын жүйелі жүргізіп 

отырды. Абақты азабын к�п к�рсе де 

Е.Ысмайылов айтқанынан қайтпай, 

К.Ворошилов пен А.Фадеевке жазған хат-

тарында да осы әдебиеттің проблемаларын 

жалтақтамай, табанды түрде талап етіп, 

�зге ұлт әдебиетінің мысалдарымен салыс-

тырып, ұлт, халық барда әдебиеттің бол-

мауы мүмкін еместігін, оны ешкім де жоя 

алмасын қайраткерлікпен, күрескерлікпен 

серуіңіз және «Орта Азия хандарына 

қарсы» деген 8 беттік мақалаңыз – бар-

лы ғы �з негізінде, екінші томның зерттеу 

мақсатына сай келетін, осы томға кір-

гізуге татитын зерттеулер болып шық-

қан. Мақалалардың әр б�лімінде кей 

бет те ріне жазған ескертулерден басқа, 

жеке б�ліп айтатын қосымшаларымыз 

мыналар: 

Жоламанның хаты (6 бетте) келті-

рілмей қалған. Соны қосу керек. 

Сол бетте «Бозжігіт» поэмасының 

кіріспесі жоқ. 

Кенесарының Орынбор генерал -

губернаторына жазған хаты жоқ. Және 

сол бетте, Жанғожаның хаты да келті-

ріл меген. Осылар сияқты деректер, до-

ку менттер аса қажет. Осыларды қосып 

жазу керек.

Асан-Қайғы (10 бетте) орынсыз 

келтірілген.

Ең соңғы мақалада Жанғожа турасын-

дағы жыр тек Мұсабай ақындыкі ғана 

емес, оның ж�нінде халықтың фолькло-

ры боп, атсыз ақын айтуынан тараған 

вариант бар екендігі және соның бірінші 

томға кіргендігі туралы айту керек. 

Жалпы тіл,  стиль ж�нінде кей 

с�йлемдерде ұшырасатын кемшіліктер 

қолжазбаның тұс-тұсында айтылу-

дан басқа да, ұшырасуға мүмкін. Осы 

жағынан және Қазақстан тарихына 

Кенесары туралы айтылған соңғы 

кездегі сынға сәйкес идеялық, саясаттық 

мәселелерді �зіңіз тағы да қадағалап 

қарап, түзей түсуді талап етеміз. �сіресе, 

мәлім. Алайда күрескер ғалым тергеу 

комиссиясының «Е.Ысмайылов 20 

жыл бойына (1931-1951) ұлтшылдық 

идеяны насихаттаумен болды» деген 

жалған қорытындысына келіспей, 

КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумы 

Т�рағасы К.Е.Ворошиловқа және 1953 

жылы 5 желтоқсанда А.А.Фадеевке хат 

жазған. Е.Ысмайыловтың эпистолярлық 

м ұ р а л а р ы н д а ғ ы  о с ы н а у  м а ң ы з д ы 

мәліметтер мен қазақ әдебиетінің тарихы-

на тікелей қатысты құнды ой-пікірлерді 

зерттеу де �з кезегін күткен келелі мәселе. 

�дебиет пен тарихтағы Кенесарының 

орны мен р�лі ж�ніндегі ізденістерде 

М.�уезовпен ілесе  жүрген ізбасар 

әріптесі Е.Ысмайылов та қара жаяу 

емес-ті. 1948 жылы жарық к�рген «Қазақ 

әдебиетінің тарихының» (1т. Фолькор. 

– Алматы. 1948, 311 б) «Кенесары-На-

урызбай туралы тарихи жыр-әңгімелер» 

тарауын жазған Е.Ысмайылов Кене-

сары бастаған халық к�терілісі тура-

лы жыр, әңгімелерді 3 топқа (1-сі – та-

рихи оқиғалары, бас қаһармандардың 

�мірін, тарихи кезеңдердің ізімен сатылап 

жырлаған к�лемді, оқиғалы жырлар; 

2-сі – Кенесары к�терілісіне қатысқан 

батырлар туралы жеке жыр, әңгімелер; 

3-сі – Кенесары, Наурызбай және басқа 

батырлар туралы ұзақ әңгіме, аңыздар) 

б�ліп қарастырған-ды. Сондықтан Ке-

несары қозғалысы туралы моральдық 

құқығы бар зерттеуші М.�уезовпен бұл 

тақырыпта да пікірлес, рухтас, серіктес 

болған деуге болады. Бір-бірінің сынын 

Қазақ әдебиеттануы мен М.�уезовтің 

�мірі мен шығармашылығын, оның зерт-

ханасын зерттеп, түгендеу үшін ғылыми 

құны �лшеусіз қазына боларлық бұл хат 

әдебиетші ғалым Евгения Лизунованың 

1961 жылғы «Простор» журналының 

№9 санындағы «Он будет жить в памяти 

 народа» деген топтамасында тұңғыш рет 

баспа бетін к�рген болатын. Бұрындары еш 

жерде басылмаған, жазушының �мірінің 

соңғы күндерінің к�ңіл күйін танытатын 

бұл мәтін кейін М.�уезовтің елу томдық 

академиялық шығармалар жинағының 

50-інші томында жарияланып, әдеби 

айналымға енді. Ұлттық әдебиеттану 

ғылымы үшін ұлан-ғайыр рухани байлық 

болған бұл хат мәтіні мазмұндылығымен, 

стилистикалық сонылығымен, структу-

ралық элементтерімен ерекшеленеді. 

Эпистолярлық мәтіндегі  автордың 

образдық мінездемесі, қойылып отырған 

мәселе мен мақсатқа орай құрылған ой 

мен с�з жүйесі �зінің тілдік �рнегімен, 

тәрбиелік тағлымымен назар аударта-

ды. Бейне бір саналы �мірінің соңғы 

сағаттарының соғып жатқанын сезген-

дей қоштасу, бақұлдасу сынды мәтін 

шығармашылық �мірінде әріптес, ізбасар 

іні ретінде тығыз байланыста болған 

әріптесінің адамгершілік,  ғылыми, 

әдеби еңбектері мен кісілік келбетіне, 

адами  қасиетіне баға беруімен бағалы 

еді. Эпистолярлық мұра ағаның ініге 

тілер ізгі ниеті мен шәкіртке артқан 

сенімі, тәрбиелік мәні, таланттардың 

� з а р а  м о й ы н д а у ы н  м ә л і м д е й т і н 

сенгіштігім к�п, жиренгеннен г�рі 

құмартқаным к�п, бүгінгі �мірді шабытта-

на сүюім, шексіз қызыға сүюім анық мол.

Бұның бәрі, былайша айтқанда, 

�мірден «алымы қайтпаған» дегенді 

аңғартса, «берімі де сарқылмаған» дегенді 

де ойлатса керек. Сондықтан да �мірімізге, 

заманымызға, еңбегімізге – бар күнімізге 

құмармын деймін де.

Науқасым жанға батқан нәрсе болмаса 

да, операциясыз айықпайды деседі. Ол 

қажет болса, кейінге несіне қалдырам? 

Мезгіл кейіндеген сайын мен алпыс 

т�рттен ары күшейе бермейім (саушылық 

жағынан) – қайта әлсірей бермейім бе, 

ал ауру болса күшейе бермесе, �здігінен 

кетпеуге мүмкін ғой. Сондықтан түбі бір 

операциясыз болмайтын болса, осындай 

семіз күйлі кезімде жасатқаным ж�н 

бе деп тұрмын. Алдағы сейсенбіде – 

бүрсігүні консилиум болады. Сол не десе 

де к�немін деп тұрмын.

Жақында сенікі сияқты аса қымбат 

хатты Евгения Васильевнадан алдым. 

Мүсілім де жақсы толық хат жазыпты. 

Уахатов тілектестік жәйін жазып, ВАК ха-

барын тосып жүргенін айтыпты. Жазылып  

шыққан соң оның да, Балташтың да 

жәйларын ВАК-тан білемін.

Зәкиді алса – ең болмаса рукопись  

б�ліміне алып (егер �уелбекті  алу 

қиын болса), ал Взаимосвязьді тек қана 

Лизуноваға беру қажет, қажет – әделет 

қой. Мен оның �зіне бұл ж�нде еш нәрсе 

айтқан емеспін. Үй-ішіне тегіс сәлем.

Қош, Мұхтар Aуезов. Москва. Кунцево 
(&уезов. М. Шығармаларының елу томдық 
толық жинағы. 50-т. – Алматы. «Жібек 
жолы» баспа үйі, 2011 – 472 б – 371-373 бб).

Мәтіннің ырғағының �зі  соңғы 

с�зді сездіреді. Алыста, ауруханада жа-

тып та елдегі әдебиеттің жайын, ондағы 

әріптестерінің тағдырын, келешегін  ойлап, 

кеңестер береді. Кемеңгердің кісілік 

келбеті, адами қасиеттері, жай қарапайым 

пенде ретіндегі �мір туралы толғаныстары, 

оның ертеңге деген сенімі мен �лшеусіз 

махаббаты кімді болса да ойландырады. 

Аз ғана �мір сүріп, оның �зі үнемі саяси 

соққының астында, үміт пен үрейдің ор-

тасында, шыбын жаны найзаның ұшында 

�тсе де �мірге деген құштарлығында шек 

жоқ. Ұлылықтың үлесіндегі қарапайым 

жанның қанағатшыл табиғаты тәнті етеді. 

М.�уезовтің хатында нысанаға іліккен іні 

ізбасарлардың бәрі де кейін ұстаздарының 

сенімін ақтап, ғылым мен әдебиетте ұзақ 

жылдар еңбек етіп, к�рнекті ғалымдар 

қатарына қосылғаны мәлім. 

Cзі �мір мен �лімнің ортасында жат-

са да жастарға жанашырлық танытып, 

үлгергенінше шаршамай шығармаларын 

оқып, жетістіктеріне шын пейілмен 

қуанып, кемшіліктерін �здеріне тікелей хат 

жазып, оны ж�ндеудің жолдарын к�рсетіп 

отыратыны да нағыз тау тұлғалы дархан 

жүректі дарындарға тән дара қасиет пе 

деп ойлайсыз. Бұл ж�нінде Е.Ысмайылов: 

«...Мұхаң тынымсыз еңбектің адамы 

еді. Шаршау дегенді білмейтін. Алма-

тыда, үйде үздіксіз қызмет істеуі былай 

тұрсын, жол үстінде, ел аралағанда да 

әлгі еңбексүйгіштік мінезі ерекше к�зге 

түсетін» дейді (134 бет). Мүмкін, бұлардан 

�зге де екеуарада  жазылған эпистолярлық 

мұралар баршылық болар. Бірақ әлі әзірге 

бізге белгілісі осы мәтіндер. �дебиет 

тарихының түрлі тақырыптары қозғалған, 

ұлттық с�з �неріне қатысты құнды ой-

пікірлері түсірілген �зге де дүниелер болса, 

әрине, ұлт руханиятына қосылған үлкен 

үлес болары хақ.

Е.Ысмайылов та М.�уезовтің қазақ 

әдебиеті  тарихының түгенделуіне, 

жүйеленіп, жазылуына, жарық к�ріп на-

сихатталуына қосқан қомақты үлесін 

үлкен құрметпен бағалап, «Белестер 

биігінен қарағанда» («Қазақ әдебиеті», 

1963, 14.04) деген мақаласында 1946-
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әдебиетінің �ркендеп, �скен дәуірін 

«�уезов дәуірі» болса деген игі ұсыныс 

жасағанын, оны одақтағы әдеби қауым 

қызу қуаттағанын да естен шығармаған 

ж�н. Қазақ әдебиеті тарихындағы тұңғыш 

роман-эпопея «Абай жолы» арқылы 

әлем таныған тұлғаның тек к�ркем проза  

ғана емес, ғалымдық, сыншылдық, 

ұстаздық, қайраткерлік еңбектері мен �зі 

�мір сүрген дәуірдегі барлық жанрдың 

қалыптасып, дамуына, �ркендеп �суіне 

�лшеусіз үлес қосқандығын дәлелдеген 

Е.Ысмайыловтың пікірі,  шынында, 

қолдауға тұрарлық бағалы бастама. Алайда 

арпалысты, айтыс-тартысы мол мезгілде 

бұл ұсыныстың орнығып кетуіне ғылыми 

орта іштарлық еткен сыңайлы. �йтсе 

де, қазақ әдебиеті тарихы мен ұлттық 

әдебиеттану ғылымындағы �уезовтің 

дәуірі, �уезовтің тағылымы мен дәстүрі, 

�уезовтің тарихи заңды орны мен р�лі 

әсте ортаймайды да, жоғалмайды да. 

Cйткені қазақ халқы, қазақ әдебиеті, қазақ 

�нері, тіпті барлық саласы барда Абай мен 

�уезов есімдері аталмай қалуы, ескерілмей 

кетуі тіпті мүмкін емес. Халықпен бірге 

жасайтын тарихи тұлғалар есімдері мен 

еңбектері Мәңгілік мұра болып тасқа 

қашалған күйі мәңгі �мір сүрері хақ.

Екі әдебиетші де Алаш зиялыларының 

идеясын жалғастырған, олардан алған 

тәлім-тәрбиесін келешек ұрпаққа ұлас-

тырған, қазақ әдебиеті тарихын зерттеуді 

қалыптастырған, ұлттық әдебиеттану 

ғылымының барлық саласының сапасын, 

ғылыми дәрежесін к�теру барысында 

жанкешті еңбек еткен шын мәніндегі 

әдебиеттің еңбек торылары еді.

Гүлзия ПІРAЛІ, 
филология ғылымының 

докторы

баяндап, �зінің кәсіби білгірлігінің 

арқасында айтқандарын ғылыми тұрғыдан 

да, тарихи деректермен де дәйектеп беруі 

оның ғылымға адалдығын танытады. 

Cзінің осынау принциптілігін кейінгі 

жастардан талап еткен Е.Ысмайылов 1961 

жылғы «�деби мұра және оны зерттеу» 

деген еңбегінде де осы мәселені кеңейтіп, 

ғылым мен әдебиетт ің  к�кейкест і 

мәселесі ретінде к�терген. Қазақ әдебиеті 

тарихының кешенді түрде зерттелуін 

к � к с е г е н  Е . Ы с м а й ы л о в  ә р д а й ы м 

әдебиеттану ғылымының үш саласына 

да назар аударып, тарихи мұраларға, 

ауыз әдебиетінің үздік үлгілерін үнемі 

жинап,  жүйелеуге, түгендеп, толықтыруға, 

жария лап, насихаттауға к�ңіл б�ліп отыр-

ды. Қазақ әдебиеттану ғылымының қа-

лыптасып, даму жолындағы �зекті мәсе-

ле лерін зерттеуді �мірлік те, �нерлік 

те мұрат тұтқан М.�уезов �зімен бірге 

Е.Ысмайылов бастаған шәкірттер шо-

ғы  рын топтастырып, бағыт-бағдар беріп 

отырды.

Осы ретте «Қазақ әдебиеті тарихының» 

1961-67 жылдар аралығында 6 кітап болып  

жариялануы, оның әрбір томына және 

«Қазақ КСР тарихы» басылымдарына екі 

әдебиетші ғалым да белсене атсалысқаны 

мәлім. М.�уезовтің жетекшілігімен қазақ 

әдебиетінің тарихы  түгенделіп, бір жүйеге 

түсіріліп, күрделі кешенді жұмыстар 

жүргізілген-ді. М.�уезов жас ғалымдарға 

кәсіби маман, тәжірибелі ғалым ретінде 

қамқорлық жасап, ғылыми еңбектеріне 

бағыт-бағдар беріп отырған. Е.Ысмайылов 
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алғашқы томын баспаға әзірлегенде 

95 ертегіні іріктеп, оларды 7 б�лімге 

топтастырған болатын. 1957-1964 жыл-

дары 150 баспа  табақ «Қазақ ертегілері» 3 

томдық болып жарияланғанда М.�уезов 

Е.Ысмайыловпен бірге «Қазақ ертегілері» 

жинағының 1-томына жазған алғы с�зінде 

ертегілердің генезисін, оның жанр ретінде 

қалыптасып, даму тарихын жүйелеп, зерт-

теуге терең мән береді. Ғылыми еңбекте 

қазақ ертегілерін 4 салаға (қиял-ғажайып, 

сыншыл, қулық-күлкі, �тірік) б�ліп, 

олардың �зіндік ерекшеліктері, тақы-

рыптық, идеялық қырлары, халық мұрасы 

ретіндегі құндылығы талданған. М.�уезов 

«Қазақ әдебиеті тарихының» 1-томына 

Е.Ысмайыловты шақырып автор ретінде 

қатыстырғаны үшін М.Ғабдуллиннің 

баяндамасында қатты сынға да ұшыраған 

еді. Ал М.�уезовтің т�мендегі хаты 

Есмағамбет Ысмайыловтың «Қазақ 

әдебиеті тарихының» екінші томына 

жазған тараулары т�ңірегіндегі пікірлеріне 

арналған. Шынайы қамқорлық, таза 

кәсіби кеңес М.�уезовтің әрбір жанашыр 

с�здерінен танылып тұр.

М.Aуезов – Е.Ысмайыловқа
№ 102             21.VІІІ.1950 ж. 

Жолдас Есмағамбет!

Сіздің екінші томға жазған «ХІХ 

ғасырдың 40-жылдарындағы әдебиет» 

 деген 25 беттік мақалаңыз, «Арыстан 

ақын» деген 14 беттік мақалаңыз, «Ны-

самбай» турасындағы 29 беттік тек-

Кенесарыны сынап жазған 

соңғы пікірлерді молынан 

еске  алуды және  соларды 

қабылдау жағынан �з еңбегіңіздің 

сыншылдық ойларын (Арыстан 

ақын мен Нысамбай шығармаларын 

тексеру тұсында) тереңдете түсу шарт 

деп білеміз. Осы жайларды мына соңғы 

түзеу кезінде молырақ ескеруді талап 

етеміз.

Сәлеммен Мұхтар.
(&уезов М. Шығармаларының елу 

томдық толық жинағы. 50-т. – Алматы. 
«Жібек жолы» баспа үйі, 

2011-472 б-263 бет).

Хатта әдебиет пен мұрағаттардағы, 

қолжазбалардағы нақты фактілер мен 

құнды құжаттарды пайдалану мәтіннің 

маңызын салмақты ететіні ескертіледі. 

�дебиетіміздің шынайы шындыққа 

құрылған ғылыми тарихы мұрағат мате-

риалдары мен ресми документтерді дәмді 

етіп пайдаланып, архивтегі ақиқаттарды 

ашқанда ғана ғылымға деген адалдық үс-

тем дік алып, ойымыз айшықты, с�зіміз 

�р некті болатыны тағы да табиғи заңды 

нәрсе.

Жетекшінің жауапкершілігі деген 

мағынаны мына хатты оқыған сайын 

терең түсінесіз. Автордың әр с�зінің 

т�ркінін, ол талдап отырған мәтін тари-

хын �зі қаншалықты терең білгендіктен 

әрбір әдеби деректердің назардан 

тыс қалмауын қадағалап, талап етеді. 

�сіресе, Кенесары мен Жанғожаның 

эпистолярлық мұраларының құндылығы 

қатаң ескертіледі. Кеңестік кезеңнің сая-

сатына сай жиі жазылып, айтылатын сын 

пікірлермен санасу керектігін, ертең жа-

рияланар күрделі еңбекке зияны келмесін 

де алдын ала ескертіп, тым сақ болуды, 

қадағалауды тапсырады. Ұлы ұстаз �з 

заманының зілін зерттеушілік зеректікпен 

түсініп, мұндай ұлт құндылықтарына, 

әдеби жәдігерлерге қатысты құнды ой-

пікірлерін аса сақтықпен жұрт талқысына 

салмай,  жеке тарау  авторларына, 

соның �зінде �зіне сенімді деген адал 

азаматтарға айтып, бағыт беріп, ж�н 

сілтеп, астарлап айтудың, заман талабы-

на сай стильмен, принциппен пайымдап 

жазуды ескертіп, ж�н-жобасын к�рсетіп 

отырған. Қазақстан Орталық Комитеті 

1947 жылы 21 қаңтарда «Қазақ КСР 

Ғылым академиясының Тіл және әдебиет 

институты жұмысындағы �рескел саяси 

қателіктер туралы» қаулы қабылдап, онда 

Кенесары бастаған к�терілісті дәріптеген 

жырларға қарсы пікірлер айтылған. Ол 

сыннан М.�уезов те, Е.Ысмайылов та 

қағыс қалмаған-ды. Сондықтан «аузы 

күйген үрлеп ішеді» дегендей, Мұхтар 

�уезовтің Е.Ысмайыловқа ескерту жасап, 

ұлттық мұраларға мұқият болу керектігін, 

сол бағыттағы сындармен санасуды 

ерекше талап еткен. Е.Ысмайылов та 

осы қаулының қаһарымен 1951 жылы 

6 ноябрьде 25 жылға айдауға кесілгені 

оң қабылдап, солардан жақсы нәтиже 

шығарып отырғаны байқалады. Кенесары 

қозғалысының тарихы туралы Бауыржан 

Момышұлына жазған хатында да толық 

мәлімет берілген:  «...Мына тарихта әлі 

қазақтың бұрын-соңғы жақсы қасиеті 

толық, дұрыс айтылып жетілген жоқ. 

100-ден бес проценті ғана айтылып отыр. 

Мысалы, Кенесарының қолбасылық 

әрекеті туралы мен тура бір кітап етіп 

жаздым...» (Есмағамбет Ысмайылов /

р е д .  б а с қ .  Ғ . М . М ұ т а н о в .   А л м а т ы . 

Қазақ университеті. 2012. – 386 б.133 

бет). Міне, бұл мәлімет те М.�уезовпен 

тығыз шығармашылық байланыста еңбек 

еткенінің куәсі. 

Ал 1949 жылы шыққан «Қазақ әдебиеті 

тарихында» (1-том, «Фольклор) «Қазақ 

фольклоры» атты к�лемді зерттеуін 

жариялаған болатын.

М.�уезовтің қазақ әдебиетіндегі 

ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізудегі 

жетекшілік, ұйымдастырушылық еңбегі, 

шәкірттеріне деген қамқорлығы ж�-

нінде Е.Ысмайылов «Биіктей бергің 

келеді» деген естелігінде: «...Филология 

ғылымының кандидаты, доктор болып 

жүрген ғалымдардың к�пшілігі Мұхаңның 

басшылығы, ақыл, қамқорлығы, жәрдеміне 

сүйенді. Барлығымыз да әдебиеттану 

жолында алдымен Мұхаңның шәкіртіміз, 

Мұхаңның алдында қарыздармыз. �дебиет 

ісіне бар ықыласымен берілген қабілеті бар 

адамды Мұхаң барынша қолдап, жәрдем 

к�рсететін. Алыс па, жақын ба, таныс па, 

қалыс па, жерлес пе, жерлес емес пе – оған 

бәрібір еді. �йтеуір, қолынан іс келсе бітті, 

бәріне де Мұхаңның қамқорлық, ғылыми 

жетекшілік құшағы кең болатын» дейді 

(«Мұхтар �уезов туралы естеліктер. 2-бас. 

Құраст. Диар Қонаев, Санагүл Майлы-

баева, �ндібек Қуанышбаев. – Алматы. 

«Білім» баспасы, 2007. – 288 б. – 134 бет).

М.�уезов әдебиетке, әсіресе оның 

тарихына қатысты қандай да бір іргелі 

шаруалардың жауапкершілігін сезініп, 

уақытын аямай, үнемі басы-қасында 

болып, бірде-бір тарау, мақаланы �з 

бақылауынсыз жібермеуге тырысатын. 

Осы туралы ойларын Е.Ысмайылов 

әлгі естелігінде толықтыра түседі:  « 

...Ғылымдық  мәселеге келгенде, қазақ 

әдебиетінің ғылыми тарихын жасау-

ды, теориялық ойды дамытуды, қазақ 

әдебиетінің құбылыстарын басқа туысқан 

халықтардың әдебиетімен салыстыра 

тексеруді, салыстыру арқылы ұлт әдебиеті 

дамуының заңдылықтарын анықтауды 

к�здейтін. Сол жұмыстың бастамасы 

ретінде қазақ әдебиеті тарихының бірінші 

томын �зі басқарғаны мәлім» (134 бет). 

Жазушы �міріндегі ерекше маңызға ие 

«М.�уезовтің соңғы хаттары»  әдеби бай-

ланыста болған к�рнекті қаламгерлерге 

М ә с к е у д е г і  К у н ц е в о  а у р у х а н а с ы -

нан жіберілгені белгілі. Соның бірі – 

М.�уезовтің шығармашылық �мірінде 

 тарихи орны бар Есмағамбет Ысмайыловқа 

жіберілген хаттар еді.

мәтінімен құнды. Жоғарыда келтірілген 

естелігіндегі Е.Ысмайыловтың: «...Мен 

осы хатты алғаннан кейін қатты ойлан-

дым, қоштасып отыр ма, �сиет айтып 

отыр ма?» деген с�здері хат мазмұнын 

айқындай түсетіндей («Мұхтар �уезов 

туралы естеліктер. 2-бас. Құраст. Диар 

Қонаев, Санагүл Майлыбаева,  �ндібек 

Қуанышбаев. – Алматы. «Білім» баспасы, 

2007. – 288 б – 138 бет). 

Қазақ әдебиеттану ғылымын дамытуға, 

�сіп-�ркендеуіне қосқан үлесіне зор баға 

берген бұл хат екі тұлғаның тағдырындағы 

орны б�лек мұра. Есмағамбет Ысмайылов-

ты  еркелетіп, тек �зім дейтін шын жақын, 

жа нашыр жандар ғана «Есет» деп қыс-

қар тып, �зімсініп атайтыны, соның бірі 

Мұхтар �уезов екендігі де осы мәтін 

ар қылы мәлім болады. �р кездері аңыз 

се кілді айтылып, афоризм сынды  сіл те-

ме лерге нысан болатын «еңбек торысы»  

деген теңеу тіркес те тұңғыш рет осы хатта 

ұлы қаламгердің қанатты с�зі болып тасқа 

түскен:

М.Aуезов – Е.Ысмайыловқа
№157          18 .06.1961 ж.

Ең қымбатты іні-досым Есет! 

Кеше хатыңды алып ем, оқта-текте бір 

айтылатын к�ңіл-жүрек с�здері айтылған 

екен. Алғыс деген аз ғана. Орайына  сондай 

шындық жүрек құшағы лайық та. Мен сені 

қазақ әдебиетінің, әдебиет ғылымының 

айнымас, қажымас, жылдар жүрсе арымас 

жегіндісі – еңбек торысы дейім. Сол үшін 

сүйем де бек бағалаймын. Адамдығың, 

адалдық достығың �зіңе бір дара. Сенің 

жұртқа еткен еңбегің аз ба? Сен мені 

айтыпсың, соны оқып отырып мен сенің 

�зіңді к�п-к�п еске алдым. «Cзі ғой осын-

дай к�пке к�мегі, к�п іске себі тиіп, 

талайда-талайдан алғыс алатын жан» 

деймін. Соның ішінде, әсіресе қазақ совет 

әдебиетінің үлкенді-кішілі жазушылары-

на сені мен сендей бірнеше жандардың 

сіңірген еңбегі аз ба? Жақында Москвада 

�бжаппар, Тақауи, Қалтай үшеуі отырған 

бір отырыста сыншы-оқытушы-зерттеуші 

– сен бастаған жандардың жазушылар 

үшін қадірлі к�мек еңбегі қандайлық 

екенін с�йлеп ем.

Мені к�п айтыпсың, к�п жүрген соң 

жақсы, жаман ұзақ �мір жолына жамала 

беретін шығар. «К�п жүрген»  дегеннен 

шығады. Бұрын жасы үлкеннің жақсы 

бір белгісі есебінде «бір к�йлекті бұрын 

тоздырған ғой» дейтін еді. К�йлекті бұрын 

тоздыра жүріп, �зің де қоса тоздыра 

жүретінің есепке алынбайтын. 

Мен тегі �мірдің �рі-қыры, биігі мен 

ойпаңы, қысталаңы-шатқалы дегенді 

к�бірек к�ргемін. Кейбіреулер �мірі бір-

кел кі тура, түзу, жатық, жазаң жолындай 

�ткен болса, менікі тіпті саушылық жа ғы-

ның �зінен алғанда да жаңағыдай тәрізді.

Бірақ бәрінен де ұдайы сау, сергек  кеу-

демен, әсіресе �мірді таза мол сүюмен �тіп 

келемін. Солай топшыласам: күйгенімнен 

– сүйгенім к�п, түңілгенімнен де –
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айтқан еді

нистрлер Кеңесінің т�рағасы Димаш  

А х м е т ұ л ы  Қ о н а е в қ а  х а т  ж а з ы п , 

қабылдауын �тінеді. К�п уақыт �тпей 

Димаш Ахметұлынан «пәлен күні пәлен 

сағатта қабылдаймын» деген жауап ала-

ды. 

Димекеңнің қабылдау б�лмесіне 

біраз адам жиналады. Араларында 

�лімхан аға да бар. Бір кезде сырттан 

Димаш Ахметұлы кіріп келе жатады. 

Отырғандар орындарынан тұрып аман-

дасады. Димекең бәрімен қол беріп 

сәлемдескен соң, �лімханға күлімсірей 

к�з тастап:

– Халіңіз қалай, аға? – дейді.

– Рақмет. Шүкір, халім жақсы.

– Қазір, – деп Димекең жұмыс 

б�лмесіне еніп, күздік жеңіл пальтосын 

шешіп, сыртқа қайта шығады.

– Сіздер кешіріңіздер. Бірінші мына 

кісіні қабылдауға рұқсат етіңіздер, – деп 

�лімхан ағаны жұмыс б�лмесіне алып 

кіреді. Екеуі т�рдегі жазу үстелінің бер 

жағындағы аласалау үстел жанындағы 

орындықтарға жайғасқан соң:

– �лімхан аға, мен сізді салған жерден 

таныдым. Менің қабылдауымды �тінген 

хатыңызды алысыммен сізді к�руге 

асықтым, – дейді Димаш Ахметұлы 

бірінші тіл қатып.

– Қарағым, мені  қалай бірден 

танисың? Мен сені бүгін бірінші рет 

к�ріп тұр емеспін бе? – деп �лекең 

таңырқаған сыңай танытады.

– 1932 жылдың жаз айы еді. Мен 

Мос квадағы оқуымнан Алматыға қайтып 

келе жатқанымда, күзетшінің қалғып 

кеткен сәтін пайдаланып, сіз маған 

бүктелген қағазды беріп: «Айналайын, 

қарағым, мына хатты к�рсетілген адрес 

бойынша табыс етуіңді �тінем. Жеңгең 

мен балаларыма хабарым жетсе екен» деп 

сыбырлай с�йлегеніңіз есіңізде ме?

– О, айналайын, сол жас жігіт сен бе 

едің? – деп �лімхан аға �зін-�зі ұстай 

алмай қуанғаннан иегі кемсеңдеп, �ксіп 

жылап жібереді. Димекең стакан су 

ұсынып, жұбатып:

– �лімхан аға, сіздің мәселеңізді 

айтып, тиісті орындармен с�йлестім. 

Сізге Алматыда тұруға рұқсат жоқ. 

Қарағанды қаласынан пәтер беріледі, 

к�мек ұйымдас тырылады. Ренжімеңіз, 

– дейді.

– Рақмет, айналайын. Қарағанды да 

�зіміздің қала ғой. Айдауда жүргенімде 

елімнің шетіне жетіп �лсем арманым 

жоқ деуші едім, – деп �лімхан аға к�ңілі 

босап,  к�зіне қайта жас алады. �лден 

кейін бойын, ойын тіктеп, орнынан 

түрегеп:

– Айналайын, рұқсат етші, құшақ-

тайын, – дегенді айтып, Димекеңді 

кеудесіне қатты қысып, құшақтайды. 

– Абайдың сүйікті  інісі  Шәкәрім 

ақынды, Шәкәрім ойшылды білесің 

ғой, қарағым?

– Білем, аға.

– �кесі Құдайберді ылғи Шәкәрімнің 

маңдайынан, келін дерінің бетінен сүйеді 

екен. Бірде сегіз жасар Шәкәрім:

– �ке, неге ылғи менің маңдайымнан, 

келін деріңіздің бетінен сүйесіз? Неге 

бетім нен сүймейсіз? – депті �кпелеп. 

�кесі күліп:

– Қарағым, оның �зіндік сыры бар. 

Айтайын. Келіндерімнің бетінен сүйетін 

себебім – беделі ассын деймін. Сенің 

маңдайыңнан сүйетін себебім – бағың 

ассын деймін, – деген екен. Димаш 

 қа ра ғым,  бағың ассын деп маңдайыңнан 

сүюге рұқ сат ет, – дейді де, қайта құшақ-

тап, маң дайынан сүйеді. 

Баукең орнынан түрегеп:

– Таңғы асымды ішкен жоқ едім. 

Жүр, бірге тамақтанайық, – деп ас 

б�лмеге қарай беттеді. Мен ізінен ілестім. 

«ОНЫҢ ;ЗІ ДЕ, 
С;ЗІ ДЕ БАР БОЛСЫН»

– Бір жігіт: «Қазақтың ішінен қазақ 

іздеп жүрмін» деді.

– Ойланатын тақырып екен. «Неге?» 

деп сұрамадың ба?

– Сұрадым. К�п қазаққа к�ңілім 

– Сенің айыбың да, басқаң да құрып 

кетсін! Мен �зіме тиесілі нәрсеге ғана 

мойын бұрам. Cзіме тиесілі емес нәрсеге 

басымды кесіп алсаң да, бармаймын. 

Немене, сенен басқаларда бала жоқ па? 

Неге ойланып с�йлемейсің.

– Онда бастықтарға �зім барам, – 

деді к�кбеттене долданып.

– Менімен қанша жыл тұрсаң 

да, қолыңда бір алтын сақина жоқ. 

Неге екенін білесің бе? � дегенде: 

«Айлықпен �мір сүреміз. Айлық – 

біздің таза табысымыз. Егер де менің 

абырой-атағымды малданып, біреуден 

бір нәрсе алатын болсаң, мен сенен сол 

күні айырылысам» деген жоқпын ба? 

Менің басым істемей ме десем, сенің 

басың керемет «істейді» екен, – деп 

кекете  с�йлегенімнен кейін жеңгең 

жым болды...
Елдегі игі жаңалықтарға әрдайым 

үн қосып, пікір білдіріп келе жат қан 

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 

вице-президенті, Қазақстан халқы 

А с с а м б л е я с ы н ы ң  м ү ш е с і  О р а л 

Шәріпбаев редакциямызға хабар ласып, 

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 

құрылғанын қолдайтынын жеткізді. 

Ол аталған Кеңес мемле кетіміздегі 

түйткілдердің түйі  нін тарқатып, 

әлеуметтік мә селелерді шешуге ықпал 

етеріне сенімді. 

– Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 

құрылғаны жақсы бастама.   Неге 

десеңіз, билік пен қоғам тізе қосып 

қызмет істесе ғана біз ел боламыз. 

Мықты мемлекетке  айналу  үшін қоғам 

мен биліктің арасы  алшақтамауы 

керек. Бір-біріне деген  сенім орна-

уы қажет. Қоғам билікке сеніп, ал 

билік қоғамға сенуі тиіс. Ал екеуінің 

арасында  керісінше түрлі алшақтықтар 

орын алса, ойдағыдай нәтиже шықпасы 

анық. Сондықтан Мемлекет басшысы  

Қасым-Жомарт Кемелұлы нақты-

нақты істерді келешекке, болашаққа 

бағдарлап берді. Бұл орайда еліміздегі 

тұрақтылық пен қоғамдық келісімді 

сақтап қалу – баршамыздың міндетіміз, 

– дейді Орал Шәріпбаев. 

біреуді сиырға кілем жапқандай деп кү-

летіні бар. Онысы «мынау итке ол қызмет 

жараспайды» дегені. Сиырға кілем жауып, 

ер тоқым сап, жүгендеп, к�шеге мініп 

шықсаң, ел күледі ғой. Менің сезімімнің 

мағынасы дәл сондай.

Кіші Мұхтар әсем киініп қана қоймай, 

�зін-�зі ұстай білетін. Басқосуларда орын-

ды с�йлейтін. Үлкен Мұхтар адам тани-

тын, оны �те жақсы к�руші еді. 

Шипажай ауласында галстук тағып, 

шіреніп жүргендер к�п. Мен алқа-салқа 

күйімде сыртқа шықтым. Анандай ұзынша 

к�к орындықта темекі тартып отырмын. 

Аяғымда сүйретпе.

Кіші Мұхтар қасыма кеп амандасып, 

түрегеп тұрды. �ңгімеміз үзіліп қала берді. 

Мұртымды қоя бергем. Киімім нашар. 

Шірен гендер бір-бірімен бәстесіп киінеді 

ғой. Олар бізді қоршап алды.
Сонымен қатар алдағы уақытта 

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 

құрамына тіл жанашырлары да еніп, 

мемлекеттік тіліміздің мәртебесін 

биіктетуге күш салса деген де ойын 

айтты. Несі бар, қолдауға тұрарлық 

бастама. Елімізде әртүрлі салада 

қордаланған мәселелерді шешу-

мен қатар, тіліміздің жай-күйін де 

естен шығармауымыз керек. Себебі 

мемлекеттік тіл – мемлекеттің негізі. 

Оның аясын атқарушы би лікте, 

мемлекеттік мекемелерде кеңей туге, 

заңдардың қазақ тілінде қабыл-

дануына, қазақ тілінің қоғам ның 

барлық саласына дендеп енуіне, 

мем лекеттік тіліміздің құқық тық-

заңдық тұстарын заман талабына 

сай жетілдіруге Ұлттық қоғамдық 

кеңес күш салса алға қадам басар 

едік. 

Айта кетейік, қайраткер аза-

мат Орал Шәріпбаев «Қазақ тілі» 

қоғамының вице-президенті ретінде 

Шығыс Қазақстан мен Солтүстік 

Қазақстан облыстарында мемлекеттік 

тіліміздің мәртебесін биіктетуге күш 

салып келеді.

Дәуіржан Т;ЛЕБАЕВ Халқымыздың 
даңқты ұлы Бауыржан 

Момышұлының жан дүниесін, 
мінез, ақыл-парасат ерекшелігін 

бейнелеуге арналған белгілі жазушы 
Мамытбек Қалдыбайдың «Ұмытылмас 

кездесулер», «Атақ пен шатақ», екі кітаптан 
тұратын «Мен халқымның Бауыржанымын», 

«Мен қазақтың баласы» деген бес томы 
жарық көріп, талғампаз жұртшылығымыздан 

жоғары баға алғаны мәлім. Бүгін танымал 
жазушымыз, бауыржантанушы Мамытбек  

Қалдыбайды сексен жасқа толуы 
құрметімен құттықтап, оқырман 

назарына  оның Баукең туралы 
соңғы жазғандарын ұсынып 

отырмыз.

АСЫЛ АЗАМАТ

Таңертеңгі сағат он. Баукең сәлемімді 

к�ңілдене алды. Үйреншікті орныма 

жайғасқан маған:

– Дер кезінде келдің. Саған айтып  

беретін маңызды тақырып бар. Тек 

түсініп тыңда, – деді алдын ала ес-

кертіп.  – Жаңа радиодан асыл азамат,  

Алашорда  сардарларының б ір і  – 

�лімхан Ермековтің Ленинмен шекара-

мыз ж�нінде ой талас тырған әңгімесін 

тыңдап, қуандым. Ол ағаңның �мір 

 жолынан хабарың бар ма?

– Шамалы хабарым бар.

– Мен саған бір эпизодты айтып 

берейін. �лімхан Ермеков 1932 жылы 

қайта қамауға алынып, жолаушылар 

пойы  зының вагонында (ол кезде тұтқын-

дарды таситын арнаулы тауар вагондары 

жасақталмаған кез) күзетпен айдалып 

бара жатқанда, к�рші купедегі жап-жас 

үш қазақ жігітімен тілдесудің амалын 

қарастырады. Күзетшінің мызғып кет-

кен сәтін пайдаланып, сұңғақ бойлы, 

сымбатты жас жігітке бүктелген қағазды 

беріп: «Айналайын, қарағым, мына хатты 

к�рсетілген адрес бойынша табыс етуіңді 

�тінем. Жеңгең мен балаларыма хабарым 

жетсе екен» дейді сыбырлай с�йлеп.

...�лімхан ағамыз 1955 жылы бостан-

дыққа шыққан соң, Қазақ КСР Ми-

толмайды. Жақында қыз ұзатқан той-

да болдым. Т�рде бес-алты қарт қатар 

отырды, – деді біртүрлі к�ңілсіз тіл 

қатып. – Асаба «бата беріңіз» деп 

әр қартқа микрофон ұсынып еді, 

олар бір-біріне сілтеп, «сен бер, 

сен бер» дегеннен аспады. Ең 

соңында асаба бір кемпірге 

«сіз бата беріңіз» деуге мәжбүр 

болды. Ол кісі де дәрменсіздік 

танытты. Амалы таусылған 

асаба �зі бата берді. Онысы  

«алдарыңыздағыны алып 

қойыңыздар» дейтін тостың 

с�зіне ұқсап кетті. 

�лгі жігіт тағы құдайы тамаққа 

бар ғанын, онда жасы үлкендердің 

дастарқанға бата бере алмай, бір-біріне 

сілтегенін қынжыла айтты.

– Ағалар, нешедесіздер? – деп сұрап 

едім:

– Алпысқа таяп қалдық, – десті. 

Ішімнен: «Қандай қазақ болып барамыз?» 

деп қалың ойға баттым, – деді.

– Оның «қазақтың ішінен қазақ іздеп 

жүрмін» дегендегі айтары осы ма?

– Осы.

– Мен бүгінгі қазақтың ішінен жаңа 

Шоқанды, жаңа Абайды, жаңа Мағжанды, 

жаңа Қасымды, жаңа Мұқағали, Т�леген, 

Жұмекен, Тұманбай, Қадырларды іздеп 

жүрмін деген тәрізді терең мағыналы ой 

айтады екен десем. Оның �зі де, с�зі де 

бар болсын, – деді Баукең жақтырмай 

қабағын шытып.

«ЖЕҢГЕҢ ЖЫМ БОЛДЫ»

–  М е н  т е л е ф о н  с о қ п а с а м ,  с е н 

хабарласпайсың. Кеше күн ұзаққа сені ой-

ладым. Арғы күні Шымкентке жетті, кеше 

бері қайтты. Бүгін таңертең үйіне келген 

шығар деген ойда сенен тағатсыздана 

хабар  күттім. Үнсізсің.

– Сізге түстен кейін қоңырау шалсам 

деп едім.

Неге екені белгісіз, Баукең аха-ха-

халап күлді. Артынша күлкісін тыйып:

– Менен жассың ғой. Мен қазір он 

тоғыздан үш ай астым. Бұл неге қоңырау 

шалмай жатыр, шынымен мені адам 

демейді екен-ау?! С�йлескенде бір ақы-

мақпен с�йлестім, басымды тынықтыруға 

да ақымақ керек деген біреусің бе деген 

ойға қалдым, – деді жүзімнен к�зін алмай. 

– Жоқ, аға, сізге деген к�ңілім таңғы 

шықтай м�лдір.

–  Ж а р а й д ы ,  с е н  Қ ұ д а й б е р г е н 

Жұбановты білесің бе?

– Білем. Кітаптарын оқығам.

– Ол кісінің �мірі ж�нінде ойланып 

к�рдің бе?

– Жоқ.

– Құдайбергенді бізге Құдай бер-

ген. Ол кісі де менің халқымды, тілімді 

сүюге тәрбиелеген ұлы ұстаздарымның 

бірі. Мен кітап оқығанымда �те қажетті 

жерін белгілеп, ұстаздарымның с�здерін 

миымның т�ріне жинайтынмын. Жас 

кезімде халқымды Құдайберген ағамдай 

қуантсам деп қиялдайтынмын.

Ой, бірді айтып бірге кетіппін ғой. 

Кеше түнде жеңгең екеуміздің арамызда 

талас-тартыс туды. Добалдай жеңгең мені 

�тірік аймалап:

– Бауке, Баукетай, үлкен бастыққа 

барып, ең болмаса, балаларға бір б�лме 

сұраңызшы? – деді аузы-басы қисаймай. 

Ашуым қозып, жастықтан басымды 

жұлып алдым.

– �й,  сен мұндай с�зді  қайдан 

үйрендің? Аузыңды ашушы болма! – дедім 

жекіп.

– Неге, Бауке? Айыбым балалардың 

қамын ойлағаным ба? – деді.

ҰЙҚЫ ШАҚЫРУДЫҢ AДІСІ

– Даусың пәс қой. Ұйқың қанбады ма?

– Неге екенін білмеймін, түнде ж�нді 

ұйықтай алмадым. 

– Мен бір оянып кетсем, екі-үш сағат 

к�з ілмеймін. Жас ұлғайған, жүйке әлсіз. 

Ойыңа әрнәрсе түседі. Содан ұйқың кел-

мей, д�ңбекшіп: «Ойбай, мен қартайып 

 қа лыппын, жүйкем жұқарып, әлсіздене 

бас таппын» деп �з-�зіңді жазғырып, 

жүдейсің.

Ұйқың қашты ма, �ткен �міріңдегі 

жақсылықтарыңды, оның қуанышты 

тұстарын есіңе ал. Кейде ол да қиын. 

Cйткені оның қызығына батып кетсең, 

тағы к�зің ілінбейді.

Ұйқы шақырудың ең жақсы әдісі – 

тамаша �мірді қиялда. Сен �зіңді дүние-

жүзіндегі атақты журналист ретінде 

сезініп, әлем халықтарының ең маңызды 

мәселесі – соғысты тоқтату, адам бала-

сының жақсылықты бір-бірінен қызғанып, 

бір-бірін күндеуден құтқару жолдарын 

қиялда. Солай аса маңызды тақырыпты 

меңгерген болып жатып, тез ұйықтап 

кетесің. Немесе баяғы ғашық қыздар 

тұрмыс құрып, балалы-шағалы болып кет-

кен шығар. Сен қиялыңмен оларды қайта 

бойжеткізіп, �зіңе ғашық ет. Бәрі таласа-

тармаса саған қарай жүгірсін. Қайсысына 

қолды созғаным ж�н деп жатып, қалай 

ұйықтап кеткеніңді білмей қаласың...

«ЖАҚСЫ АУЫЛҒА БАРЫП 
ҚАЙТЫПСЫҢ»

– Не жаңалығың бар?

– Алматы облысы Кеген ауданының 

Тоғызбұлақ ауылына іссапармен барып 

қайттым.

– Қармағыңа алтын балық ілікті ме?

– Ілікті. Тоғызбұлақ ауылында шешен  

кісілер к�п екен. Таңертеңгі мезгіл. 

Орталықтағы магазинге кетіп бара жатыр 

едім, ауласында жүрген Манасұр қария 

алыстан сәлемімді алып:

– �й, �беке, қайда барасың? Бері кел 

деп мені �зіне шақырды, – деді жігіт ағасы 

�мет к�ңілдене жымиып. – Қасына барып 

едім: «Түнде колхоз партия комитетінің 

хатшысы Сәкен Манасұровтың үйіне 

ұрылар ұрлыққа түсіп, түк таппай кетіпті. 

Олардың не ойлағаны барын білсем, 

бұйырмасын. Бастары істемейді-ау деймін. 

Одан да менің үйімді нысанаға алмады 

ма? Сәкеннің әкесі – менен бірдеме-

сірдеме табылар еді. Қызылб�рік бір 

туысымның: «Қасқырдан да ұят болды» 

дегеніндей, ұрылардың ұлымның үйінен 

түк таппай, құрқол кеткені ұят болды. 

Не істерімді білмей далмын, – деп ішек-

сілемді қатырып, күлдіргені бар.

– Жақсы ауылға барып қайтыпсың. 

Бұл аз олжа емес, – деді Баукең к�ңілденіп. 

БІР МІНЕЗДЕМЕ

– Сен Мұхтар Жанғалинді к�ріп пе 

едің?

– К�рген емеспін, естуім бар.

– Ол �те сыпайы, дүниетанымы бай, 

�з к�зқарасы бар, аузы құлыптаулы кісі 

болатын. Онымен Мұхаң, Мұхтар �уезов 

үлкен сеніммен қарым-қатынас жасады.

Бірде таудағы шипажайда демалдық. 

Кіші Мұхтар шұлығының ұшына дейін 

тексеріп, әсем киінетін. Ақсүйек тұқы-

мынан ғой. Ақымақ ақсүйектер шіреніп-

піреніп қалады. Кіші Мұхтар �зін табиғи 

ұстайтын, оған бәрі жарасатын.

Мен киіне білмеймін. Тіпті ең қымбат 

жақсы костюмнің �зі маған «сиырға кілем 

жапқандай» сезілетін. Орыс халқының 

қызмет сатысымен орынсыз �сіп кеткен 

Кіші Мұхтар реңді кісі еді.

– Бауке, олай-бұлай, – деп қояды. 

Қал жыңды д�рекілендіре с�йлейтін 

әдетім ғой. Кейбір с�зім жақпай қалды ма, 

әлде шіренгендердің алдында д�рекі қал-

жыңды айтып несі бар деді ме, бір кезде:

– �й, жолдастар, жігіттер, қыздар, 

мынау  Бауыржанның түрін байқап 

тұрсыздар ғой. Сырттан қараған кісіге 

Бауыржан менен кем дегенде он жас үлкен 

к�рінеді. Түрі мыж-тыж. Екеуміз түйдей 

құрдаспыз, – деді ехе-хе-хелеп күліп.

Тұрғандардың біразы тосылып, біразы 

күлді. Мен үндемеп едім, кіші Мұхтар 

тағы:

– Менің түріме қараңдар, жап-

жаспын, – деді. Шіренгендер шатақ 

шығып кете ме деп таңырқап қарап 

қалды. Екеуміз құрдаспыз деп қайта-

қайта айтып қояды. Бұры лып қарадым. 

Қасымыздағылар: «Сен немене!» деп 

ұшып тұрып жүр, ашуланады деген ойда. 

Кіші Мұхтар да соны күткендей.

Темекімді бір-екі тартып:

– Т�ре! – дедім. – Қазақтың ішіне ата-

бабаң, әке-шешең сіңіп кетіп еді. Cзің осы 

күнде т�ремін деуге қорқып, қазақпын 

деп жүрсің.

Бізді қоршап тұрғандардың бәрі енді 

шатақ шығады деп тіксініп қалды. Кіші 

Мұхаңның де �ңі сұрланып кетті. 

– Жаңағы бір с�зіңде сен мынаның 

түріне қарағын, мыж-тыж шал, мен жас-

пын, к�ріп тұрсыңдар дедің. Алдияр 

тақсыр, т�ре, – деп қойдым. – Қазақта 

бір мақал бар. Соны осы уақытқа дейін 

білмейді екенсің. Бұдан былай есіңде 

жүрсін, ол мақалды айтып берейін.

Кіші Мұхтар сасқалақтап:

– Айтшы, айт. Қазақтың мақалы 

ақылды мақал ғой, – деп қалды.

– Айтыңыз, Бауке, айтыңыз, – деді 

айналамызда түрегеп тұрғандар.

– Мынау Шыңғыс ханның тұқымы 

т�ре к�ңіліне алмаса айтамын. �йтпесе, 

айтпаймын, – дедім.

Кіші Мұхтар сасқалақтай жымиып:

– �й, сен сияқты иттің с�зін к�ңілі-

мізге ала берсек, т�ре боламыз ба? – деді. 

Тұрғандар аха-ха-халап күлді.

– Жаңа сен түріне қараңдар деп 

мақтандың ғой. Түріңнің жақсы екені рас. 

Оған дау жоқ. Осындағы келіншектердің 

к�бі саған ғашық болып жүр.

Қоршап тұрғандар шатақ шығып 

кетеді-ау деген қауіпте.

– Түйдей құрдас екеніміз де рас. 

Алайда қазақта «ақымақ түрін жасқа 

бермейді» деген мақал бар. – Тұрғандар 

ду күліп жіберді. Түсінсе, сен жаспын деп 

мақтанасың, ақымақсың деген с�з ғой.

Кіші Мұхтар ақылды кісі, қып-қызыл 

боп кетті. Неше айтқанмен текті жердің 

баласы емес пе, есін жинап алып:

– �й, батыр, �лтірдің мені, �лтірдің. 

«Абайламай с�йлеген ауырмай �леді» 

деген  қазақтың мақалы осындайдан 

шыққан екен ғой. Cлтірдің мені, �лтірдің, 

– деді �кінгенін жасырмай.

Мен орнымнан тұрып, қолымды соз-

дым. Шіренгендер �лтіру олай емес, 

былай  деп ұрады десе керек. Кіші Мұхтар 

да састы.

– Азамат екенсің! Cле білу де – ерлік. 

Міне, қолым!

Ол созған қолымды алып, құшақтап:

– Екеуміз түйдей құрдаспыз, ойнай 

береміз. Кешіріңіздер, – деді.

Егер кіші Мұхтар осындай кісі бол-

маса, үлкен Мұхтар оны жақын тар-

тып, сеніп, ақылдаспас еді. Бұл эпизод 

кіші Мұхтарға да, үлкен Мұхтарға да бір 

мінездеме.

Мамытбек ҚАЛДЫБАЙ

ПІКІР

ҰЛТТЫҚ 
КЕҢЕСТЕН 

КҮТЕРІМІЗ КӨП

Жуырда Мемлекет басшысының Жарлығымен 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
жанындағы Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі 
құрылғаны белгілі. Мемлекеттік саясаттың өзекті 
мәселелері бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар 
тұжырымдау жұмыстарын атқаратын Ұлттық 
қоғамдық сенім кеңесі билік пен халық арасын 
жақындата түспек. 

100 НАҚТЫ ҚАДАМ

Осы орайда бизнесті және ин-

вестицияларды қорғауға арналған 

Protecting Business and Investments жо-

басы қолға алынды. Оның шең берінде 

агенттік 300-ден астам компаниямен 

ынтымақтастықта жұмыс істеуде. Олар 

бизнесті парасыз – адал жүргізуге 

міндеттелді.

Колледждер мен жоғары оқу орын-

дары деңгейінде академиялық адалдық 

қағидаларын және олардың ашық 

қызмет к�рсетуін нығайтуға бағытталған 

«Сана лы ұрпақ» жобасы қолға алынған. 

Мақсаты – білім беру жүйесінде сы-

байлас жемқорлықты жою, білім беру 

жүйесі арқылы  сыбайлас жемқорлықтан 

бас тарту ортасын қалыптастыру. 

Жобаның стратегиясы елдегі білім беру 

ұйымдарында озық тәжірибені одан 

әрі пайдалану мақсатында пилоттық 

бағыттарды апробациялауға және іске 

асыруға негізделген. 

Сондай-ақ Елбасы тапсырма сына 

сәйкес, Adaldyq alańy – «Сыбайлас жем-

қорлықтан ада �ңірлер» рес публикалық 

жобасы жүзеге асырылып жатыр. 

Оған мемлекеттік қызметтің сапасын 

жақсартуды және тұрмыстық сыбайлас 

жемқорлықты жоюды к�здейтін кез 

келген адам қосыла алады. Жобаның 

негізгі мақсаты – қала мекемелерінде 

қолайлы жағдай жасау, қызметтерді 

алу процестерін автоматтандыру және 

оңтайландыру, олардың қолжетімділігін 

арттыру және тұрмыстық сыбайлас 

жемқорлықты болдырмау. Міндеті – 

тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты 

жою және азаматтар үшін қолайлы 

жағдай  жасау, қоғамдық бақылауды 

жүзеге асыру, сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыру. Сы-

байлас жемқорлыққа қарсы нақты ша-

ралар қабылдау үшін басқа �ңірлерде де 

осындай жұмыс басталды. 

Сонымен қатар еліміздегі бар-

лық   қалаларда журналис тер, құқық 

қор ғаушылар, үкіметтік емес ұйым 

�кілдері, студенттер, оқы ту  шылар, ірі 

кәсіп  орындардың заңгерлері, әкім дер 

мен мәслихат депутаттарына арнал-

ған «Transparency Kazakhstan» сы-

байлас жемқорлыққа қарсы жазғы 

мектебі �ткелі жатыр. Онда сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы күрестегі 

халықаралық тәжіри беге, қазақстандық 

сыбайлас жемқор лыққа қарсы заңнама-

ларға шолу жасалып, сыбайлас жемқор-

лыққа қарсы іс-қимыл саласындағы 

қолданбалы құралдар мен қадамдық 

ұсынымдар, стратегиялар талданатын 

болады. 

Айта кетейік, құқық қорғау ор ган  да-

рындағы сыбайлас жемқор лыққа қарсы 

іс-қимыл мәселелері бойынша 2019-

2020  жылдарға арналған іс-шаралар 

жоспары құрылған. Онда құқық қорғау 

органдары қызметкерлеріне деген ха-

лық  тың сенімін арттыруға және олар-

дың имиджін жақсартуға, сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдерін азайтуға, 

кадрлық әлеуетті арттыруға, Ішкі істер 

органдары қызметкерлерінің сыбайлас 

жемқорлық к�ріністеріне т�збеушілігін 

қалыптастыруға және сыбайлас жем-

қорлық к�ріністеріне қоғамдық т�з-

беушілікті арттыруға бағытталған 

іс-шара лар тізімі к�рсетілген. Атап 

айтқанда, сыбайлас жемқорлықпен 

күрес мәселелері бойынша ІІД және 

ІІМ басшылары ай сайын кәсіби 

қоғамдастықпен ашық пікірсайыстар 

түрінде кездесу �ткізуі керек. ҚР Ин-

дустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігі және ҚР Қорғаныс 

министрлігімен бірлесіп, жол парақ-

тарын жою мәселесін қарастыру, авто-

к�лікті техникалық қарау тиімділігін 

арттыру және сыбайлас жемқорлықты 

т�мендету бойынша ұсыныстарды 

әзірлеу, ІІМ бизнес-үдерістерінің 

ашықтығы мен тиімділігін арттыру  

ж�ніндегі IT-шешімдерді іздеу  бойынша 

АстанаХаб базасында және әлеуметтік 

желілерде Хакатондар �ткізілуі тиіс.

Майя МҰРАТБЕК

«АДАЛДЫҚ АЛАҢЫ» – 
қолдауға тұрарлық жоба

ҚР Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Бес институ цио налдық 
 реформаны жүзеге асыру жөнінде ұсынған «100 нақты қадамның» он үшіншісі 
– жемқорлыққа қарсы  кү ресті күшейту. Онда жаңа заңнамалар әзірлей отырып, 
жемқорлық құқық бұзу шылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру 
үшін арнайы шараларды қолға алу тапсырылған. 
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ANA TILI Д Ә У І Р  Д А У Ы С Ы
«ҚЫЗЫЛЖАР, 

СЕМЕЙДІ-АЙ!»

Қазақ халқының ақындық-саз герлік 

дәстүрлі �неріне �зіндік қолтаңбасын 

қалдырған тарихи тұлғаның бірі – Қапез 

Байғабылұлы. Ол ең алдымен ағартушы-

қайраткер ретінде аймағына танылған, 

«ұстаз дардың ұстазы» атанған адам еді. 

Алла берген ерекше қабілетінің арқа сында 

ақындығымен де, сазгер лігімен де тарихта 

аты қалды. К�зі тірісінде шығарып айтқан 

к�п әндері �зімен бірге кеткен. Соңында 

қалған ел ұмытпай есінде сақтап келген 

әндерінің белгілісі – т�ртеу. Тағы бір 

әнді Қапездікі деп, 1995 жылы тарихи-

фольклорлық-музыкалық-этнографиялық 

экспедиция кезінде Жалаңаш ауылында 

еңбек сіңірген әртіс, режиссер Нағима 

Таласбаева апамыз айтып берген еді. Ол 

әннің қайырмасы «Қызылжар, Семейді-

ай, Ойласам ұйқым келмейді-ай!» деп 

келетін. Осы әннің әуезі  халықтық 

мәнерде болғанымен, мәтіні зарлылау, 

ауырлау, Қапездің �зге әндерінен әуездік 

�рнегі жағынан алыстау естілген. Анық-

қанығына к�зіміз толық жетіп тұрмаған 

соң, басы ашық т�рт әнді осыдан отыз жыл 

бұрын-ақ халық назарына  ұсынғанбыз. 

Т�ртеуін де қазір ел біледі. Сол т�рт әнге 

тоқталмас бұрын, жоғарыда аталған ән 

туралы айтылған аңыздарды оқырман 

 назарына ұсына кеткенді ж�н к�рдік. Иә, 

расында, Қызылжар мен Семей  қайда, Шет 

Меркі мен Орта Меркі, Ақтоғай, Кеңсу, 

Арал қайда? Қызылжар мен Семейден бері 

Қапез ауылына дейін мың шақырымнан 

астам қашықтық бар. �йтсе де, осы әннің 

шығу тарихы «мен Қапездікімін» деп мен 

мұндалай береді.

�ннің шығуына қатысты ел аузында 

бірнеше аңыз айтылады. Бәрі де аштық 

жылдарына байланысты. Бірінші аңыз 

былай  дейді: Отызыншы жылдардағы 

аштық кезінде Қапез ашығып, адасып 

жүрген адамдарды жинауға кіріскен 

күндердің бірінде Ақтоғайдың бой-

ын бойлап келе жатса, бір еркек бар 

дауысы мен ән салады. Бүкіл Ақтоғайдың 

аңғарын басына к�терген дауыс ерекше 

ащы, айрықша зарлы, әуезі құлағыңның 

құрышын қандырардай, ал с�зі құйқаңды 

шымырлатардай:

Ей, сексен, к�рем деген жасым ба едің?

Қайран ел, қайда кеттің қасымда едің?

Жал-жая, қазы-қарта жеген басым,

Cлексе жейін деген асым ба едің?

Қызылжар, Семейді-ай,

Мені іздеп ешкім келмей ме-ай?!

Қапез жақындап барса, әлгі шал ал-

дында �ліп жатқан жас баланың аяғын 

жанталаса сорып, құшырланып жатыр 

екен...

Осы к�рініс есінен кетпеген Қапез 

«Қызылжар, Семейді-ай, Ойласам ұйқым 

келмейді-ай!» деп қайыра ән салған дейді.

Келесі айтушылар «Қапездің аш-

жалаңаштардан құрған «Облатком» деген 

ауылының дені сол Қызылжар мен Семей 

жақтан еді. Солардың әрқайсысының зар-

мұңын, арман-аңсарын, жай-күйін толық 

білгеннен кейін де Қапез осы «Қызылжар, 

Семейді-ай!» әнін шығарған» дейді (Бірақ 

«Облаткомының» құрамындағы елдің к�бі 

Қарағанды облысынан еді. Қызылжар мен 

Семейден аз болатын).

Мына аңыз тіпті ауыр. Текес деген 

�зеннің екі айырылып қайта қосылған 

жерінен арал пайда болған. Сол арал кейін 

«Қызылжар-Семей» деп аталып кеткен. 

Олай болатыны – Аралда иесіз қалған 

барак болған. Ол колхоздың қоймасы 

болыпты. Қойма бастығы Қызылжардың 

қазағы екен.

 Қоймада ештеңе қалмаған соң 

бос тұрған жерге аштықтан ауып кел-

ген жерлестерін қоныстандырыпты. 

Барактағылар шетінен ауырады, шетінен 

�лім аузында жатады. Бір түннен кейін 

баракта тірі жан қалмай, түгел жантәсілім 

етеді. Мұны к�рген қойма бастығы қатты 

қорқады. Қорқатын себебі ел ішінде 

«адамдарды бір баракқа тығып, бір емес, 

бірнеше әулеттің �ліміне себеп болды» 

деген �сек тарауы мүмкін еді. Осы �сек 

тарамасын деп, ол барактың сыртына 

ш�п жиып, ішіндегі �ліктерімен қосып 

�ртеп жіберіпті. Ол жігіт осы әрекеті 

әшкереленіп, итжеккенге айдалған. Қапез 

осы оқиғаны есіне алып «Қызылжар, 

Семейді-ай!» әнін шығарған дейді.

Қалай болғанда да, осындай алыпқашпа 

тарихы бар әннің әуездік- мәтіндік болмы-

сын саралауды кейінге қалдыра тұрып, 

Қапездің елге танымал болған т�рт әні 

туралы аз-кем с�з қозғайық.

«АЙХАЙ»

Қапездің  ашаршылық жылдары 

қазақтың ауыр жағдайын к�зімен к�ріп, 

к�ңілінен �ткізіп, ашына айтқан әні 

– «Айхай». Бұл туынды қара Dлең мен 
жоқтау сарындарының іштей үйлесуі мен 

�зара сабақтасуы негізінде шығарылған. 

�ннің шығу тарихы мынадай: 1932 жылғы 

аштық кезінде Кеген �ңіріне Қызылжар, 

Семей, Қара ғанды жақтан 60 үйлі әулет 

ауып келеді. Солардың басын қосып, 

ашына – тамақ, жалаңаштарына – киім 

тауып беруді ұйымдастыру аудандық оқу 

б�лі мінің беделді қызметкері, ел ішіне 

құрметті Қапезге тапсырылады. Қапез 

осы жұмысты ойдағыдай атқарады. Сол 

қызметі үшін үкіметтің «Құрмет грамота-

сымен» марапатталады. 

1931-1933 жылдардағы сталиндік гено-

цид тұсында аштыққа ұрынған халықтың 

қайғы-қасіретін Қапез осы әніне арқау 

еткен. Оны �зінің ең сенімді достарының 

ортасында, к�бінесе, үйде жеке отырғанда 

орындаған. Бұл әнді оған Ораз Жандосов, 

Ыдырыс К�шкінов, Нұрбек Балабеков, 

Майлы Ормановтар ғана айтқыза алған 

(&нді Қапездің жары Жібек Байғабылкеліні, 
ш ә к і р т і  Ж е т е н о в а  З и б а ,  б а л а с ы 
Нұржігіт Қапезұлынан жазып алғанбыз. 
Ал 1988 жылы эфирге алғаш шығарған 
және Құрманғазы атындағы Алматы 
консерваториясының фольклор кабинетіне 
жаздырған – Ғалымжан Досанұлы). �н 

қара �леңнің 11-буынды, қайталанған 

қос тармақты құрылымында шығарылса 

да, бұл сипаттар жоқтаудың белгілеріне 

жақындайды.  Жанына батқан ауыр 

қайғыны музыкалық тіл к�мегімен әуезі 

мен мәтінінің асинхронды сабақтастығы 

арқылы (әуездің бірінші жолы 7-буын-

нан соң кідіріс жасаса, әуездің екінші 

жолы біріншісінің аяғындағы 4 буыны-

на асинхронды жалғасып, екінші жолы 

3+8 болып б�лінеді) 11-буынды мәтін 

әуезбен айтылғанда 7 не 8 буыннан тұруы 

ән құрылымын, шындығында, жоқтау 

сарынына ұқсатып кетеді. Cзекті �ртеген 

�кінішті, �ксікті сезімдер, әншінің 

құлазыған к�ңілін V-сатыдан т�мен түскен 

әуез иірімі (яғни V-IV-III-II-I-V ) – теріс 

айтылған әдеттегі дәстүрлі интонациялар 

болып табылады (1-суретте):

Оған қоса мелотармақ ортасындағы 

«айхай» с�зіне айтылған III-IV-V-жоқтау 

интонациясы да әуез әсерін күшейте 

түседі. Қара �лең секілді бұл әннің диа-

пазоны да октавалы. �йтсе де, лексикалы 

қайырма да бастапқы интонацияларды 

дамытып, ән ырғағы да бір нұсқада �рбиді. 

Бұл к�ркем әдіс арқылы сазгер азалы к�ңіл 

дей болып тарасады. Бірақ 1937 жылы 

желтоқсанда бәрі де «халық жауы» деген 

жаламен ұсталып, алды ату жазасына 

кесіліп, арты он жылға итжеккенге айдала-

ды (&нді – Жібек Байғабылкеліні, жыршы, 
Қапездің шәкірті Нұрақын Қасымбекұлынан 
жазып алғанбыз. Эфирге алғаш шығарған 
және Құрманғазы атындағы Алматы  
м е м л е к е т т і к  к о н с е р в а т о р и я с ы н ы ң 
фольклор кабинетіне жаздырған – әнші 
Ғалымжан Досанұлы). Cлеңде астарлы 

мағына, емеурін с�з, теңеу-аллегориялар 

мен параллелизм әдістері образ жасау-

да ұтымды пайдаланылса, қайырмада 

�мірлік фәлсафадан туындаған түйін 

с�здер адамның осы дүниеде қонақ екенін 

тағы бір айқындайды. �ннің «Дүние-ай» 

деп аталуында терең гәп бар – ол шексіз 

даналық пен шыдамдылық, к�регендік 

пен түпсіз терең сұңғылалық, �мірге 

және адамға сүйіспеншіліктен туған 

к�зқарастардың с�з бен саз тоғысқан саф 

қорытпасы. Адам �мірі �ткінші, жалған 

және қу дүние – бос әуре екендігі әннің 

үш буынды ( ) ырғақтық тобының аста-

рына жасырылады да, осы ырғақтық топ 

«Дүние» деген ән атауын одан сайын 

тереңдете, толықтыра түседі (2-суретте):

Осы бір ауыз с�з арқылы Қапез 

шексіздік (дүние) философиялық ұғымы 

адам болмысынан тыс тіршілік, табиғат, 

қоршаған орта, Жаратушыға тән екенін 

әуездік-мәтіндік емеурінмен білдіреді. 

�ннің �не бойында f-e-d интонациясы 

қайталанып, жасырын ойды жеткізгісі 

келетіндей. �ннің бастапқы d-минорлы 

–  Т а л д а н ғ а н  т � р т  ә н н і ң  ү ш е у і 

V-сатымен басталып, алғашқы меложол-

да т�менгі субквартаға немесе жоғарғы 

V-сатыға тоқталады. Ол сазгердің әнші 

ретіндегі жеке интонациялық иірімі болса 

керек. Жетісу әндерінде жиі кездесетін 

пентатоникалық дыбыс қатары талданған 

Қапездің т�рт әнінде қолданылмайды; 

демек, бұл – Қапездің қазақтың ән әуезіне 

қосқан �зіндік қолтаңбасы деп тануға 

тұратын жаңалығы.

– �ндерінің ырғақтық дамуына 

реттілік, бірқалыптылық тән. �детте, тар-

мақ соңы қосынды ырғақпен �рнек телсе, 

қалған б�лігі біркелкі ырғақпен �рбітіледі;

– Т�рт әннің т�ртеуі де �лең құрылымы 

жағынан 11-буынды болса да тек екеуі ғана 

қара �леңнің қалыптасқан музыкалық 

құрылымы – қайталанған қос тармақты 

негіз етсе, қалғаны шумақты құрылым 

құрайды;

– Қапез әндерінің екеуінде кәсіби 

әншілерде ғана пайда болатын т�рт мело-

жолды ән құрылымы анықталды (АВСД). 

Ол әнші шығармашылығында музыкалық 

құрылымның күрделенуін к�рсетеді; 

 Демек, Қапез де дара шығармашылық 

стилін айқындауға саналы түрде барған 

сазгер деп нық айта аламыз.

– Т�рт әннің ладтық құрылымы әдет-

ғұрып сарындарының дыбыс қатарына 

сүйенеді. Ол квинта к�леміндегі дыбыс 

қатарына (I-II-III-IV-V) т�меннен суб-

кварта қосу арқылы октавалы деңгейге 

жеткізіледі; Демек, Қапез дәстүрлі ән 

иірімдерінің шеңберінен мүлдем алыс-

тап кетпей, соған жақын �рнекті тапқан 

жаңашыл сазгер. 

– Талданған т�рт әннің екеуінде 

�лең мен ән асинхронды сабақтасуы 

нәтижесінде қайталанған қос тармақ 

ырғақ тарапынан 7 не 8 буынды б�ліктерге 

б�лінді;

– Қапез әндерінің т�ртеуінің де 

к�лемді (тіпті к�лемі шумақтан асып 

түсетін) лексикалы қайырмасы бар, ол 

шумақ мазмұнын толықтыра, айқындай 

түседі.  Ал Жетісу қара �леңдерінде 

к�птеп кездесетін шумақ соңындағы 

қысқа қайырым Қапезде қолданылмайды; 

Қайырмасы әдетте әннің негізгі шумағына 

қайшы келмейді, керісінше, оны дамы-

тып, толықтыра түседі. Бұл тағы да ұлттық 

дәстүрлі ән �неріндегі Қапездің �зіндік 

айшығын айқындайды.

– Домбыра сүйемелі т�кпе дәстүріндегі 

қос дауыстылықпен басталса, шумақ 

ішінде бір дауысты шертпемен ән әуезін 

қайталап, әнші дауысына қосарланады.

ТҮЙІН

Жетісу кәсіби әншілік дәстүрінде Қапез 
Байғабылұлының шығармашылық мұрасы 

айрықша орын алады. Сазгерді ойшыл,  

философ деп тану керек. Терең психо-

логизмге құралған әнші туындылары – 

�мірдің қиын �ткелдерінің жемісі. Cйткені 

к�реген Қапез �мір болмысын ән арқылы 

шынайы баяндайды. �ншінің әуездік-

мәтіндік к�ркем тілі күрделі. Поэзиялық 

мәтінде философиялық теңеулер, парал-

лелизм, астарлы мағынадағы с�здер жиі 

әрі үйлесімді қолданылады.

Қапез әндерінің музыкалық құрал-

дарында жоқтау, қара �лең және кәсіби 

әннің ерекшеліктері үйлесім табады. Фри-

гий тетрахордының интонациялары, асих-

ронды құбылыстың әсерінен 11-буынды 

�леңнің әнімен айтылғанда 7-8-буынға 

айналуы, ауыспалы мағынадағы емеурін 

с�здер – бұл әдістер Қапез әндерін жоқ-

тау мен  байланыстырса, ал 11-буынды,  қос 

тармақты құрылым,  октава диапазоны,  

Жетісу қара �леңдерінде қалыптасқан 

лексикалы қайырманы қолдануы Қапез 

әндерін қара �лең жанрына  жақындатады. 

�нші мұрасында ән арқылы �зін таныс-

тыру тақырыбының болуы, секірісті инто-

нациялар арқылы октавалы диапазон-

ды еркін игеру, ән құрылымдарында 

қос тармақты әндермен бірге шумақты 

құрылымдардың кезігуі (АВСД), әдетте 

қайырмада ұдайы әуендік �згерудің 

ж а л ғ а с у ы  ж ә н е  қ а й ы р м а д а  б а с қ а 

әуеннің енгізілуі, асинхронды құбылыс 

Қапез әндерінің кәсіби ән �неріндегі 

жетістіктері болып есептеледі. Осы дәстүр-

лердің үйлесімді сабақтасуымен Қапез 

әншілігінің жеке қолтаңбасы анықталады.

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ, 
әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің доценті, 
филология ғылымының кандидаты, 

Dнер зерттеушісі

Рамазан СТАМҒАЗИЕВ,
Т.Жүргенов атындағы 

Ұлттық Dнер академиясының 
профессоры, ҚР Еңбек сіңірген әртісі, 

музыкатанушы

ҚАПЕЗДІҢ

күйге, қаралы сезімге батқан адамның 

кейпін к�рсетіп, бұл кейіп әнде тұрақты 

сақталуын қамтамасыз етеді.

«ДҮНИЕ-АЙ»

«Дүние-ай» атты туындыда Қапез 

�зін шебер ақын, ғұлама ойшыл ретінде 

танытады. 1937 жылы күзде бір-бірін 

сатпауға уәделеспек болған бір топ зиялы-

лар Қапездің үйінде бас қосады. �шейінде 

әзіл-қалжың аралас ақжарқын к�ңілмен 

кіретін әріптестер бұ жолы томаға-тұйық, 

тоң-теріс к�ңілмен босаға аттайды. 

Cйткені бұған дейін «Ораз Жандосов  

пен Ыдырыс К�шкіновтерді ұстады» 

деген суық хабар жеткен болатын. Олар-

ды кімнің ұстап бергені белгісіз, солай 

болса да «алдын ала сақтық жасайық» 

дегенді құлаққағыс ету үшін Қапез арнайы 

шақырған. �ңгімені қалай бастаудың 

ж�нін білмеген олар дастарқан басында 

жұмған ауыздарын ашпаған күйі отырып 

қалады. Сол кезде қашанда с�йлемесе 

отыра алмайтын жасы үлкен, 1919 жылы 

Ұзынбұлақта алғашқы мектеп тамын 

салдырған, ақындығы мен шешендігі, 

әншілігі де бар ағартушы-ұстаз Майлы 

Орманов: 

– Сырттан дұшпан келе ме? Олар кім? 

«Елім» деп жарғақ құлағы жастыққа тимей,  

аттың жалы, түйенің қомында жүрген 

алаш ұранды азаматтарды қатардағы 

алашы  ұстап бере ме? – деп барып кідіріп:

Жапалақ жалп етеді жар басында,

Немене жоқтың күні бар қасында.

Дос болып, қас қылғаннан сақта құдай,

Қасқыр да қас қылмайды жолдасына, 

– деп тақпақтата ж�нелгенде Қапез одан 

әрі бұрын естілмеген әуезбен жаңа ән 

бастап кетеді:

Қасқыр да қас қылмайды жолдасына,

Болмаса бір арамдық �з басында.

Жер бетін топан қаптап кетсін мейлі,

Түбінде �зен ағар, дүние-ау, 

арнасында?

Аууууу!

Ақтоғай, Кеңсу, Арал, Орта Меркі,

Айдында аққу жүзсе, к�лдің к�ркі.

Кейбіреу бүгін тату, ертең араз, 

Берген соң бұзылмасын, дүние-ау, 

ердің серті…

С�йтіп, Қапездің үйіне жиналған 

ел жақсылары ән арқылы серттескен-

бағыттағы ладтың «бар 

қасында» деген жолдар-

да ауытқып f-мажорлы 

бағытқа ауысуы, әрі 

ән әуезінің толқынды 

д а м у ы  д а  � м і р д і ң 

�ткінші, жалған екенін 

ескертіп тұрғандай. 

Ш у м а қ т ы ң  ә у е з д і к 

�рнегі, негізінен, т�мен 

бағытталса, қайырмада 

ол толқынды дамумен 

алмастырылады. �ннің 

басынан-ақ жоғарғы 

т о н и к а  и г е р і л і п , 

әуезінің дамуы  т�менгі 

және жоғарғы бірінші сатылардың ара-

сында тынымсыз қозғалыста �теді. 

С�йтіп, қара �леңнің әдеткі октавалы 

диапазоны тұғырланады. �н иірімдерінде 

с е к і р і с т і  и н т о н а ц и я л а р  б а й с а л -

ды қозғалыспен толтырылып отыра-

жетеді. Алайда оралған азаматтардың 

ішінде Қапез жоқ еді (&нді &тен Майлы-
қызы мен Нұржігіт Қапезұлынан және сол 
жолы Қапездермен бірге айдалып барып, 
жастарының кішілігіне бола бір жылдан соң 
елге оралған Мүсілім Шәкіров, Қанәділ &бді-
кәрімов  ақсақалдардан жазып алып, хатқа 
түсіріп, 1989 жылы баспас�зде жариялаған 
болатынбыз. &нді фольклор кабинетіне 
жаздырған – Ғалымжан Досанұлы). 
 «Қа пез дің  қоштасуы» деп аталып жүрген 

бұл әнінде итжеккенге айдалған Қапездің 

елімен қоштасып айтқан мұң мен �кініші 

жатыр. Сазгердің жан күйзелісі әннің 

мәтіні мен музыкалық к�ркем тілі арқылы 

үздік жеткізілген. Мұнда Жетісудың 

қара �леңдерінің �лкелік ерекшеліктері 

айқын к�рінеді. 11-буын (7+4), ұзақтығы 

жағынан шумақтан асып түсетін к�лемді 

қайырма, октавалы ән к�лемі және әдет-

ғұрып сарындарына тән d-g-a-b-c-d 

ладтық иірім бар (3-суретте):

Октавалы кеңістікті игеру – бунақта 

және бунақаралық еркін секірісті инто-

нациялар (секста, кварта, квинта) арқылы 

жүзеге асады. Бұл – қазақ әндеріндегі жаңа 

құбылыс(!) Мұндай �зге иірімдер екінші 

және т�ртінші тармақтардың соңында 

(a1-d1-g1) кездеседі. Елімен қоштасқан 

Қапездің �ксік аралас �кініші әннің негізгі 

�зегін құрайтын жоқтау интонациясы 

арқылы жеткізіледі. Жоқтау интонациясы 

III-IV-V-сатылар қозғалысымен байла-

нысты және осы иірім әнде бірнеше рет 

қайталанады. �н әдет-ғұрып сарындарына 

тән V-I-II-III (d1-g1-a1-b1) субквартадан 

«МЕРКІ»

Қапездің «Меркі» деген шығармасы 

кәсіби әннің «�зін таныстыру» тобына 

жатады  (&нді – Жібек Байғабылкеліні, жыр-
шы, Қапездің шәкірті Нұрақын Қасымбекұлы 
және &тен Майлықызы, Жетенова Зибадан 
жазып алып жариялағанбыз. Алғаш эфирге 
шығарған әрі Алматы консерваториясының 
фольклор  кабинетіне  жаздырған  – 
Ғалымжан Досанұлы). Мұнда Қапез туған 

жерге деген сүйіспеншілікпен бірге, �з 

�мірінің кезеңдеріне қысқаша тоқталып 

баға береді. Сазгер қарапайым қара 

басталған дыбыстық иірімнің керісінше 

орындалған қозғалысымен басталып, 

жоқтау интонациясын қайталаумен бола-

ды. Ондай иірім «бос қалды ма», «�зегім 

бар» деген шумақ с�здерімен сәйкес 

келіп, қайырманың басты интонациясын 

құрайды. Жоқтау сарындарының тар 

к�лемді ладтық ерекшелігіндей квин-

та диапазонынан аспайтын лексикалы 

қайырма екі түрлі әуеннен құралса да, 

екеуі де аталған жоқтау интонациясын 

вариантты дамытып отырады. Оның үстіне 

1 1 - б у ы н д ы  ш у м а қ 

қайырмаға келгенде 

тұрақты 7-буынды �лең 

�лшеміне к�шеді. Бұл 

ерекшелік те жоқтау 

сарынының белгісі . 

Итжеккенге айдалып, 

е л і н е н  а й ы р ы л ғ а н 

адам ның қайғысының 

жанына батуы осын-

дай қайғылы, ызалы, 

� к і н і ш т і  с е з і м  м е н 

үзілмес үміт, арылмас 

арманды к�ңіл күйдегі 

әуезбен к�рсетіледі. 

�ннің негізгі б�лімі 

де күрделі шумақты 

қ ұ р ы л ы м  қ ұ р а й д ы 

(АВСД). Қос б�лімді 

қ а й ы р м а  ш у м а қ т ы 

қайталамайды (ЕF). �ндегі мәтін мен әуез 

синхронды сабақтасса да, декламациялық 

сипат алған әуезде репетициялы дыбыстық 

қайталаулар жиі кездеседі. Олар ән 

мәтінінің мән-мағынасының мазмұнын 

айқын жеткізеді.

�леңнің ерекшеліктерін күрделендіреді 

(3-суретте). 

11-буынды �лең құрылымы ән әуезінің 

цезуралы б�лінуіне келгенде асинхронды 

құбылысты қолдану нәтижесінде �лең 

құрылымына сай екі емес, үш музыкалық 

с�йлемге б�лінген. 1-с�йлем – жеті буын, 

2-с�йлем – жеті буын, 3-с�йлем – сегіз 

буын. Және осы құрылым қайырмада да 

қайталанады: 3-c�йлем 7-буын, 7-буын 

және 8-буын болып б�лінген. �ннің 

әуездік дамуын кесте түрінде былайша 

к�рсетуге болады:

               шумақ                       қайырмасы
          А           А

1
         В            А

2                 
A

3               
B

7-буын  7-буын  8-буын    7-буын  7-буын  8-буын

Яғни қайырма шумақ әуезін дамы-

та, жетілдіре қайталайды. Жалпы ән 

құрылымы – қайталанған қос тармақ. 

�р жеті не сегіз біркелкі ырғақпен кел-

ген тармақтың соңы қосынды ырғақпен 

аяқталып отырады. Ол әннің музыкалық 

дамуына белгілі бір реттілік сипат береді. 

�н иірімі қайталанбалы және квинтадан 

аспайды.

ҚАПЕЗ AНДЕРІНЕ ТAН 
;ЗІНДІК СИПАТТАР

Қорыта айтқанда, талданған Қа пез дің 

т�рт әнінен сазгердің жеке қол таңбасына 

тән ортақ ерекше ліктерді байқауға болады:

– Талданған т�рт әннің бәрі авто-

биографиялық туындылар. Ал олардың 

жанрлық топтама сы әртүрлі: �зін та ныс-

тыруға арнал ған; елмен, жермен қош тасу 

ниетімен шы ғарылған; 

к�зімен к�ріп, к�ңіліне 

түйген құбылыстар мен 

оқиғаларға құ рыл ған; 

�мір мен �лім, жақ-

с ы  л ы қ  п е н  ж а м а н -

дық, сатқындық пен 

д о с  т ы қ қ а  а д а л д ы қ 

ұғым-түсініктері фи-

лософиялық психоло-

гизмге құрылған әндер. 

� н д е р  т а қ ы р ы б ы 

әншінің жеке �мірінен 

г�рі қоғамдағы саяси 

қай шылықтар, адам мен 

қоғам тартысы, адам 

�мірінің маңызы терең 

фәлсафа дәрежесінде 

қ о р ы т ы н д ы л а н а д ы . 

С о н д ы қ т а н  Қ а п е з 

әндерін Жетісу мек-

тебінің лирикалық-

психологиялық тар мағы деп бағалауға 

тұрады;

1-сурет

2-сурет

2-сурет

ды. �н тақырыбының күрделілігі оның 

құрылымдық ерекшелігіне әсер еткен. 

�ннің тұтас бітімі сирек кездесетін тDрт 
жолды шумақты құрылым құрайды (АВСД). 
Қайырма шумақтың жалғасы ретінде 

қабылданады. Себебі мұнда 7-ден соң 

4-буынды кідіріп айту заңдылығы, яғни 11 

буынды �лең �лшемі сақталады. Қайырма 

шумақтың әуезін ешбір қайталамайды, 

мұнда үзіксіз даму-�згеру тоқталмайды. 

Алғашқы екі жолы бірдей болса да, қалған 

үшінші, т�ртінші жолдары жаңарған 

әуезге негізделеді. Бұл да адам �мірінің 

тұрақсыздығын білдіріп тұрғандай. 

«ҚАПЕЗДІҢ ҚОШТАСУЫ»

Бұл әнді Қапез 1937 жылы айдалып 

бара жатқанда шығарған. Қапезбен бірге 

300-ге жуық адам Кегеннен Қырғызсайға, 

одан Алматыға айдалады. Ел-жұрт, туған-

туыс Қырғызсайға (Подгорный) дейін 

жаяу еріп барады. Қапез Қырғызсайға 

жеткенше жол бойы әнді шырқайды. 

�н «халық жауы» деген жаламен нақақ 

айдалғандармен бірге Красноярскіге, 

Барнауылға, Иркутскіге, Ухтаға, тіпті 

Мурманскіге дейін барып, елге қайта 

4-сурет
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Жер-ананы қорғаудың жаңа әдістері
ҒЫЛЫМ КӨКЖИЕГІ

– Халық емшілігі – ұлттық мәдени 

мұраның бір саласы. Ол сан ғасырлардан 

бері халықпен бірге жасап келе жатқан 

дәстүр. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан 

емшіліктің тарихы тым алыста жатыр. 

Бірақ Кеңес �кіметі оны тұншықтырып, 

келмеске жібере жаздады. Мұндай 

с о л а қ а й  ж а ғ д а й д ы  Х І І І  ғ а с ы р д а 

Cзбек хан да істеген. Хан к�ріпкел, 

жұлдызшы, емші, бақсыларды тірідей 

жерге к�мген. Алайда халықпен бірге 

жасаған халық емшілігі бұдан жойылып 

кеткен жоқ. Ата-бабамыз қолданып 

келген Құдіреттің берген сыйын және 

емшіліктің қыры мен сырын терең зерт-

теген қазақтың ұлы қара үзген шипагері 

Cтейбойдақ Тілеуқабылұлының ХV 

ғасырдағы «Шипагерлік баян» атты 

кітабы бұған дәлел. Ғұлама шипагерлік 

т у р а л ы  7  т о м д ы қ  к і т а п  ж а з ы п 

қалдырған. Кейін түрлі жағдайлардан 

кітаптар �ртеніп, бізге бір томы ғана 

жетті. Cтейбойдақ емшілік саланың 

алғашқы емделу жолын қағазға түсіріп, 

ұлы дала медицинасының негізін 

қалаған адам. Мен 1996 жылдан ба-

стап ұлы шипагерді зерттеп келемін. 

Емшілік саласының алғашқы ғұламасы 

қазақ емшілігінің негізін қалаушы, әрі 

ғылыми негізін салушы екенін толық 

дәлелдедік. Ұлы шипагердің еңбегінің 

құндылығынан емшіліктің к�п сала-

сы ашылды. Cтейбойдақтың жазып 

қалдырған ғылыми еңбегі болмағанда 

біз бір салалы болып, емшілік қасиетті 

�з деңгейінде мойындата алмас едік. 

Соның нәтижесінде Кеңес заманында 

аты аталмай кеткен және ұмыт болған 

медицина ғылымының докторларын, 

профессорларын елге таныстырдық. 

Бұл медицина үшін үлкен жаңалық 

десек, артық болмас. Қауымдастықтың 

жетістіктері мен ғалым мамандардың 

еңбектері негізінде 2011 жылы БҰҰ-

ның Денсаулық сақтау департаментінің 

қорына тіркеліп, менің бес еңбегімді 

қабылдады. 

Ал емшілік, к�ріпкел, жұлдызшы 

– бір Алла Тағаланың берген сыйы. 

Бұл ж�нінде де Cтейбойдақ �зінің 

«Шипагерлік баян» атты еңбегінде жа-

зып қалдырған. Ғұлама: «Емшіні «шипа-
гер» деп атаған ж�н. Шипагер аурудың 
себебін табады, ауруын анықтайды 
және емдеп жазады. Шипагерлік текті 
қасиет болғандықтан тұқым қуалап 
қонады және ұрпаққа беріледі, дариды, 
айықтырады деген сенімділіктен туады. 
Жазылсын, қонсын, дару болсын  деген 
ақ тілек. Бұл науқас пендеге қуат беру» 
деген. Емшілік кез келгеннің бойы-

Симпозиумда топырақ ресурстарын және ауыл-

шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ұтымды 

пайдалану, оның ішінде топырақ құнарлылығы 

мәселелері қарастырылды. Жақын және алыс 

шетелдердің белгілі ғалымдары топырақтың қазіргі 

жағдайы, олардың құнарлылығын сақтау мен қайта 

қалпына келтіру және мемлекеттердің азық-түлік 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі жаңа тәсілдер 

бойынша  кең түрде пікір алмасты. Осынау басқосуды 

алғашқы болып ашқан C.Оспанов атындағы Қазақ 

топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу 

институтының директоры, ауылшаруашылығы 

ғылымының докторы Абдолла Сапарұлы �з 

баяндама сында к�птеген құнды мәлімет келтірді. 

Ғалым келтірген мәліметтерге қарағанда, бүгінде 

дүниежүзінде 7,5 миллиардтан астам халық тұрады. 

Ал әлем халқының жыл сайынғы �сімі 90 миллион 

адамды құрайды. Сондықтан да жыл �ткен сайын 

азық-түлікке деген сұраныс артып келеді. �лемдегі 

қазіргі жер қорының он пайызы жыртылған жер, 

шабындықтар мен жайылымдар – жиырма пайыз, 

ормандар – отыз пайыз, басқа жерлер – қырық 

пайыз, оның ішінде мұздықтар, ш�лдер, тундра 

және басқалары бар. Жер бетіндегі халықтың �сімі 

азық-түлік �німдерін алу үшін егістік жерлерді және 

олардың құнарлылығын арттыру қажеттілігін туды-

рады. Бірақ іс жүзінде бәрі керісінше  болуда.  БҰҰ 

Азық-түлік және ауылшаруашылық комитетінің 

Зиядан Қожалымовтың есімі  республика емес, алыс-жақын шетелге жақсы 
таныс.  Әсіресе, дәстүрлі халық емшілігі туралы  ғылыми еңбектерімен танылған 
ғалым. Елімізде алғашқылардың бірі болып, 1990-1991 жылдары  республикалық 
«Қазақстан халық емшілері  қауымдастығы» қоғамдық бірлестігін дүниеге әкеліп, 
сол жылдардан  күні бүгінге дейін  ұжымды басқарып келеді.  Ширек ғасырдан 
асып, отыз жылға қадам басып бара жатқан қауымдастық талай қиындықты жеңіп, 
аяғынан нық тұруына да себепші болған. 1991 жылдың желтоқсан айының соңында 
200-ден астам емші, журналистер мен ғалымдардың қатысуымен «Қазақстан  халық 
емшілері қауымдастығы» құрылып, ҚР Әділет министрлігінен тіркеліп, куәлік алған. 
Алғашқы кезеңде  қауымдастыққа 5000-нан астам емші  тіркеліп, мүше болған бол-
са,  кейін ұжымның саны да көбейген.  Қазір қауымдастықта халыққа шын беріліп 
қызмет ететін, жаны мен тәні таза, рухани  байлығы мол 1500-ден 
аса емші бар. Қауымдастық өзінің 25 жылдығын да атап өткен. 
Халық емшілерінің  бүгінгі мақсаты – адал қызметімен ел 
құрметіне бөлену. Біз  қауымдастықтың президенті,  белгілі 
парапсихолог–ғалым, академик, «Шипагерлік баян» газетінің 
бас редакторы  Зиядан Қожалымовпен кездесіп, әңгімеге 
тартқан едік. 

Бүгінде жер шарының жетпіс пайызы құнарсыздануға ұшыраған. Ал отыз пайызы шөлді алқапқа 
айналған. Бұл адамзаттың азық-түлік қауіпсіздігіне қатер төндіретін жағдай. Себебі бүгінгі күні әлем 
халқының тоқсан алты пайызы жер бетінде өсірілген азық-түліктерді тұтынады. Осыған байланысты  
топырақтың құнарлылығын сақтау мәселесі өте маңызды. Міне, бұл мәселелер Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінде өткен «Орталық Азияның ауылшаруашылық ландшафттарында   қоршаған 
ортаға мониторинг жүргізу, жер және су ресурстарын басқару үшін зерттеудің және бағалаудың 
заманауи  әдістері» тақырыбындағы халықаралық симпозиумда талқыланды. 9 елдің жетпістен астам 
ғалымдары қатысқан халықаралық басқосу Ө.Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агро-
химия ғылыми-зерттеу институты мен  Қытай және Қазақстанның бірлескен Орталық Азия эколо-
гия және қоршаған орта ғылыми-зерттеу орталығы, сондай-ақ Синьцзян экология және география 
институты, Германияның Митчерлих топырақ құнарлылығы академиясы, Қазақ ұлттық аграрлық 
университеті, Қазақтың Топырақтану, агрохимия және агроэкология қоғамы секілді іргелі ұйымдардың 
ұйымдастыруымен өтті. 
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шілдесіне дейін емшілерге сертификат-

ты Денсаулық сақтау министрлігі беріп 

келді. Осыдан кейін еліміздің заңына 

�згеріс енгізіліп, емшілерге сертификат 

берілу тоқтатылды. Қазір қауымдастық 

емшілерді �здері оқытып, рұқсат қағазын 

беріп жүр. Емшілер арнайы биоэнер-

гетика тәжірибеханаларының тексеріс 

сынақтарынан �теді. Бұған ұжым жыл 

с а й ы н   х а л ы қ а р а л ы қ  ұ й ы м д а р д ы ң 

серти  фикат тарын алып, мемлекеттік 

органдардың медальдарымен марапат-

талуы себеп. Оның үстіне республика  

к�лемінде емшілерді оқытатын, бір-

бірімен пікір алысып, танымын кеңей-

тетін арнайы орталықтар аштық. Жыл 

сайын республика к�лемінде түрлі 

тақырыпта емшілердің конференци-

ялары �тіп тұрады. Онда емшілердің 

бойындағы қасиеттерін ашу, халықты 

емдеу тәсілдері үшін  семинар-тренингтер 

де ұйымдастырамыз. Ол нәтижесін беруде. 

Қауымдастықтың басшы мамандары мен 

ғалымдары және жеке емшілер тарапынан 

емшілік саласы мен тылсым құпия сыр-

лары ж�нінде алпыстан аса кітаптарын 

шығарды. Cзімізде «Шалк�де» баспасы 

жұмыс істесе, ай сайын «Шипагерлік баян» 

атты газетіміз де шығады. Жеке интернет 

сайты  халыққа қызмет к�рсетеді. 2010 

жылдан бері қауымдастық халықаралық 

р е й т и н г  а г е н т т і г і н і ң  ж ы л  с а й ы н 

ордендері мен медальдарын ұтып алуы да 

еңбегіміздің жемісі. Сонымен қатар 40-

қа жуық халықтық емдеу тәсілін ашып, 

жұмыс істеуі ісіміздегі ілгерілеушілікті 

к�рсетсе керек. Жалпы шипагерлік те 

мамандық әрі �нер. Оған адал қызмет ет-

кендер елдің мақтанышы бола алады.

– Сізді еліміз ғана емес, алыс-жақын 
шетелдер де жақсы біледі... 

– Қауымдастықтың құрылуы – 

еліміздің тәуелсіздіг інің жемісі . 

Тәуелсіздіктен кейін ата-бабамыз 

кәсіп еткен халық емшілігі алға ба-

сты. Сол уақыттан күні бүгінге дейін 

халыққа қызмет к�рсету құрметіне 

ие болдық. Осы жылдарда �з басым 

30 кітап, 40-тан астам ән мен толғау 

жаздым. Оның ішінде халық емшілігі 

ж�нінде к�пшілікке белгілі: «Мәңгілік 

құпия шежіресі», «Шапағатты рух ор-

дасы», «К�к тәңірі жүр жебеп», «Адам-

Құран шежіресі», «Ғарыш-табиғат», 

«Халық медицинасының �ткені, бүгіні, 

болашағы», «Дәстүрлі емес халық 

медицинасы», «Бақсылық �нерінің 

ерекшелігі», «Тылсым дүниенің құпия 

емдері», «Рухани емшілік ғаламаты», 

т.б. кітаптарым шықты. ТМД елдері 

ішінде  алғашқы болып,  ата-ба-

бамыз кәсіп еткен халық емшілігін 

жалғастырдық. Ісіміз ілгеріледі. Соның 

арқасында халықаралық «Экология» 

және Нострадамус атындағы тылсым 

құпия (Париж), Бүкіләлемдік дәстүрлі 

және халық емшілер академиясының 

(Мәскеу) академигі атандым. Ізденген 

еңбегімді еліміздің белгілі ғалымдары 

да жоғары бағалауы дәстүрлі халық 

емшілігінің жаңғыруына зор ықпалын 

тигізді. Еңбегім бағаланып, Қазақстан 

Республикасының құрметті халық 

емшісі және Алматы облысы  Райым-

бек ауданының құрметті азаматы деген 

атаққа ие болдым.

– Aңгімеңізге рақмет.

Сұхбаттасқан 
Жексен АЛПАРТЕГІ

на дарымайды. Бір Алладан келген 

қасиетті ұстап жүру де оңай емес. Оған 

адалдық, білімділік, ізденістегі жетістігі 

мойындатады. Біз осы уақытқа дейін 

ата-бабамыздың бойындағы қасиетін 

�зіміз де мойындамадық. Мойындасақ та 

жүре қарадық. Табиғаттағы бір тылсым 

күштің құдіретіне сенбедік. Ол емшінің 

бойында болады. Емші қолынан келген 

шипасын жасайды, емдейді, к�мегін 

береді.

– Ел ішінде жұлдызшы, бақсы-балгер, 
кDріпкел туралы аз әңгіме айтылмайды. 
Осыған не дейсіз? 

– �р қазақтың арасында ерекше 

қасиетке ие бабаларымыз �ткен. Сол 

қабі леттің арқасында кез келген ара-

лықтағы жағдайларды, аспан әлеміндегі, 

жеке адамдардың басындағы әртүрлі 

�згерістерді болжап білген. Біз бұларды 

болжаушы, жұлдызшы, жауырыншы, 

құмалақшы, бақсы деп атаймыз. Жоңғар 

шапқыншылығы кезінде Cтеген батыр 

хан Абылайдың түсін жорып, болжаған. 

Біздің дәуірімізге дейін дүниеге келіп, 

сол дәуірдің басында 89 жасына қараған 

шағында �мірден �ткен Майқы бидің 

болжампаздық қасиеті де мысал бола-

ды. Қариялық жасқа келгенде қасиет 

қонып, М.Нострадамустан он т�рт 

ғасыр бұрын, т�рт мың жылдан аса 

уақытты болжап айтып кеткен. Не-

месе М.Нострадамустың болжамынан 

237 жыл әрі жібереді. Атақты бидің 

айналасында жұлдызшылар, емшілер, 

құмалақшы мен балгерлер к�п болған 

десе, �зі аспанға қарап, жұлдыздардың 

жатқаны белгілі. Ал бақсы неше түрлі 

құбылыс жасай алатын болжаушы да, 

к�ріпкел де, емші де жұлдызшы да, бал-

шы да, ақын да және орындаушы да бола 

алатын сан қырлы деп айтуға болады. 

Бал ашушы терең ойлы, ақылды, бай-

салды әрі шешен, еліне ардақты, сыйлы, 

�згенің сырын ашпайтын тұлға. Алланың 

дарытқан құдіреті мен мінез-құлқындағы 

ерекшелік үйлесім тауып тұрса ғана, 

болжаушының болжамы, балшының 

айтқаны дәл келеді. Қазақтың хандары 

мен батырлары, билері мен шешендері 

арасында болжампаздық сезімталдығы 

жоғары болғандары аз болмаған. Оларды 

халық құрметтеген.

– Ел ішіндегі жұлдызшылар туралы  
не айтасыз. Олар қазіргі астрология 
ғылымының дамуына үлес қоса ала ма?

– �рине, қосады. Ата-бабалары мыз 

аспан әлеміндегі жұлдыздарға қарап 

болжаған. Бұған қазақтардың к�ш-

пелі тіршілігінің әсері бар. Жылдың 

әр мезгілінде к�шіп жүрген халық 

табиғаттың қыр-сырына қанық келеді. 

Жұлдызшылардың қабілеті  тұқым 

қуалаудан, атадан балаға берілетін 

қ а с и е т .  А с п а н  ә л е м і н  т а н у - б і л у 

жұлдызшының �ресінің биіктігінен 

және танымының жоғарылығынан десе 

артық емес. Олар Шолпанның шығуы 

мен кіруінен, Темірқазықтың орналасу-

ынан, тағы басқа жұлдыздардың әлемін 

танып-білу арқылы табиғаттың тылсым 

күшін біліп отырған. Алдын ала қауіп-

қатерді аңғарып, ескерткен. Түрлі зар-

даптардан қорғанудың әдіс-тәсілдеріне 

жазылғандығын анық байқаймыз. 

Жұлдызнама жасау ғылым деп қарасақ, 

ол �те күрделі, құпиясы ұшан-теңіз 

нәрсе. Сыры жұмбақ әлем. Ғұлама 

 шипагер Cтейбойдақ Тілеуқабылұлының 

еңбегінде жұлдызнама ж�нінде толық 

анықтама бере келе, жұлдыздары қарсы 

адамдардың үйленгенде бақытты �мір 

сүруі қиын екенін ескертеді. Сондай-ақ 

ел арасында «жұлдыздары бір-біріне 

қарама-қарсы адамдар» деп те айтып 

жатады. Ел ішінде ертеде жауырыншы-

ларда бал ашу дәстүрі болған. Бұл дәстүр 

қазіргі күнде жоғалып кетудің аз-ақ ал-

дында тұр. Жауырыншы тілі жоқ мылқау 

адамды с�йлеткенмен бірдей �нер иесі. 

Малдың, оның ішінде қойдың, түйенің 

және аңның жауырынына қарап бол-

жайтындар болған. Ондай  қасиетті 

меңгергендер бұл күнде жоқ, бар болса 

тіптен некен-саяқ, бірақ олардың бал 

ашу әдістері халық арасында сақталған. 

Оның да �зіндік құпиясы бар бір әлем. 

Бірақ зерттелмей қалуы �кінішті.

– Тамыр ұстау арқылы науқастың 
дертін айтып беретіндерге не айтасыз? 

– Тамыр ұстау екінің бірінің қолынан 

келмейтін шаруа. Тамыршы адамдағы 

62 тамырдың соғысын, тамырды ұстау 

арқылы дертті анықтап, жан күйзелісін 

біледі. Жанары мен тіліне, дем алы-

сын тыңдап, сырқатын дәл айтады. 

Тамыршының да ем-домы шипагерден 

кем емес. Адам ағзасындағы �згерістерді 

тамырдан білу де тұқым қуалайды 

және оны оқып, білуден, үйренуден 

тұрады. Тамыр ұстау к�пке берілмеген 

қасиет. Ем-дом әдіс-тәсілдері бабамыз 

Cтейбойдақтан келген. Шипагер та-

мыр ұстауды жетік білумен қатар, оны 

емдеудің жолдарын  жазып кетіпті. 

Шығыс медицинасында да тамыр ұстау 

арқылы дертті анықтаған. Тамыршы 

еткен екен. Осыдан болар, қазақта 

тектілік  сақталып,  қан тазалығы 

арқылы дені сау ұрпақ қалыптасып �сіп, 

жетілді. Бұл біздің ұлт үшін ерекшелік. 

Ұлы дала ойшылы ш�птердің емдік 

қасиетін де жетік меңгерген. Ол қазіргі 

медицинаға еніп, оның қыр-сыры ашы-

луына себепші болды. Шипагер 1108 
түрлі дәрі-дәрмек түрін, 858 дәрілік 
ш�п пен 318 жан-жануар мүшелерін, 
60-тан астам металл-метелиттердің 
қоспасының емдік  қасиеті  барын 
дәлелдепті. Яғни &тейбойдақ қазақтың 
Ибн Синасы, «Шипагерлік баян» – 
медициналық энциклопедия.  Ғұлама 

аязда қалып үсіп �лгендерді, суға 

кеткендерді «тұншықтырма», «малма» 

 деген әдістер арқылы емдеп жазуға 

болатынын жазып қалдырған. Баба-

мыз осыдан бес ғасыр бұрын к�зімізге 

к�рінбейтін денелердің (микробтардың) 

және оны тудыратын құрттардың ба-

рын жазуы ғылымдағы ең алғашқы 

жаңалық. Аурудың емделу әдістерінің 

түрлерін к�рсеткен. Шипагердің сол 

болжамын қазіргі медицина ғалымдары 

да мойындап жүр. Ұлттық т�л меди-

ц и н а м ы з д ы ң  н е г і з і н  қ а л а п  к е т -

кен Cтейбойдақ Тілеуқабылұлының 

«Шипагерлік баянын»  бізден бұрын 

Қытай үкіметі бағалап, «Мемлекеттік 

бірінші кітап» деп марапат беруі тегін 

емес. Ал оның мұраларын зерттеу үшін 

Қытайда 2 мемлекеттік медицина орта-

лығы құрылғаны да бабамыздың ұлы 

шипагер екенін мойындауында. Біздің 

қауымдастықтың «Шипагерлік баян» 

газеті қашанда Cтейбойдақтың еңбегін 

насихаттап келеді. 

– Қауымдастыққа мүше қабылдау 
қашаннен бері бар және емшілердің 
қабілеті мен емдеу тәсілерін айғақтайтын 
құжаттарын кім береді?

байлығы мол 1500-ден 
дығын да атап өткен. 

қызметімен ел 
резиденті,  белгілі
рлік баян» газетінің
десіп, әңгімеге

ШИПАГЕРЛІК 
шарапаты

�ңі мен орналасу ретіне сәйкестендіріп, 

адамзат дүниесінде болған құбылыстарды 

болжап, тізіп айтқан екен. Майқы би-

ден қалған мына жолдар соған дәлел: 

«Жыпырлаған жұлдыздан, Жартыкеш 
болса да ай артық. Биік-биік жотадан, 
Су сыйлайтын сай артық. Тіршілік берген 
һаммеге, Барлығынан күн артық, 4лі за-
ман �згерер, &згергенін к�з к�рер. Мінгенің 
арба болар, Бар құс қарға болар. Жансыз 
арба ат болар, &з балаң �зіңе жат бо-
лар. Темірден құсың болар, Ұрпағымның 

к�ргені сұс болады. Еркек билік тұл 
болар, Сиыр пұл болар. Еркек жасып, 
ит болар, Қатын тұлданып би болар. 
Т�секке есеппен жатарсың, Жыныс  
зарпын ақшаға сатарсың. Баққаның 
�сек, с�з болар. Сары судан ас шығар, 
жер тақыр болар. Енді т�рт мың 
жылда, дүние тамам болар...» де-

ген еді. Майқы бидің бұл айтқан 

болжамы қазір шындыққа айналып 

де �з ұсыныстарын айтып сақтандырған. 

Бұл ж�нінде тарихқа жүгінетін болсақ, 

Абылайдың жұлдызшысы Байыс ал-

дын ала ауа райын болжап білгендігі 

күні бүгінге дейін айтылады. Тіптен 

алдағы уақытта т�нер қауіпті ескертіп 

те отырыпты. Құрғақшылық кезеңде 

аспаннан жаңбыр жаудыру құпиясын да 

меңгерген деседі. Халық ішінде Абылай-

дан ат мінген, Қабанбайдан алған інгені 

Байыстың ауа райын болжап білгені 

деген аңыз қалғаны осыдан. Ал астро-

логтар адамның туған күні мен жылын, 

дүниеге келген сағаты мен минутына 

қарап, тағдырын тура айтады. Мысалы, 

жоғарыда аталған Майқы би атамыз 

сәскеде дүниеге келген екен. Бекет ата, 

М�ңке би, басқа атақтылармен қатар, 

Бұқар жырау мен Қашаған ақынның 

және к�птеген ақын-жазушылардың 

е ң б е к т е р і н е  з е р д е л е п  қ а р а с а қ , 

олардың астрологиялық байланыспен 

сол қолдың білегін үш саусақпен ұстап, 

сұқ саусақтың астындағы тамыр үстірт 

соғылса, ащы ішекті немесе тамыр 

терең қатты соғылса, жүрек, тағы сол 

сияқты әртүрлі сырқаттардың дауасын 

тапқан. 

– Қазақтың ұлы шипагері ;тейбойдақ 
Тілеуқабылұлының еңбектерін кеңінен 
насихаттап, елге таныттыңыз. Дәстүрлі 
х а л ы қ  е м ш і л і г і н д е  б а б а м ы з д ы ң 
тәжірибесін пайдалану  жағдайы қалай?

– Тылсым табиғаттың сырын ұғып, 

танып-білуде Cтейбойдақ бабамыз 

қыруар еңбек сіңіріп кеткен шипа-

гер ұстаз. Халық емшілігінің дәстүрін 

терең меңгерген. Қазақ хандығы туын 

тіккен сәттен бастап, қара үзген шипа-

гер әз-Жәнібекке ұрпақ тазалығы мен 

қан тазалығы үшін: «Жеті атаға дейін 

үйленбеу, неке тазалығын сақтау» ту-

ралы ұсыныс айтып, ханның алғашқы 

«Жеті Жарғысының» шығуына ықпал 

мәліметінше, 2020 жылға қарай аштық әлем 

халқының т�рттен біріне әсер етуі мүмкін. Шетелдік 

сарапшылардың пікірінше, келесі 40 жылда азық-

түлік тапшылығы мәселесі әлемдегі ең жоғарғы 

деңгейге жетеді. К�птеген сарапшылар мұнай 

дәуірінің аяқталуына байланысты әлемдік саясатта  

азық-түлік мәселесі жетекші фактор болатынын 

айтады. Жаһандану үдерісінің �суі біздің еліміз үшін 

де азық-түлік қауіпсіздігі мәселесін қиындатады. 

Қазіргі уақытта әлемде азық-түлік қауіпсіздігі 

мәселесі ұлт денсаулығын анықтайтын факторға 

айналған. 

Тұтастай алғанда, азық-түлікке сұранысты 

қанағаттандыру үшін, ең алдымен, жер шарының 

топырақ ресурстарын қорғау міндеті тұр. Осыған 

байланысты халықты азық-түлікпен қамтама сыз 

ету, жердің құнарлылығын к�теру және егістік 

шығымдылығы, сондай-ақ жердің тозуы мен 

ш�лденуін тежеу нәтижесінде мал шаруашы-

лығының �німділігін жоғарылату   �зекті мәселелер 

болып қала береді.  БҰҰ сарапшыларының 

пікірінше, Орталық Азия халқының саны 2050 

жылға қарай жыл сайын 9,7 милион адамға дейін 

�седі. Қалалық жерлерде тұратын тұрғындар 

халықтың сексен пайыздан астамын құрайды. 

Сондықтан азық-түлікке деген сұраныс артады. 

Cмір салтын �згерту және табыстың �суі тұтыну 

үлгілерінің �згеруіне және �німдер мен тауарлардың 

жекелеген түрлеріне деген сұранысқа әкеледі. 

Тәжікстан мен Қырғызстанның халқы 2050 жылға 

қарай, тиісінше 68,5% немесе 5,8 миллион және 

38,9% немесе 2,3 миллион адамға �седі деп бол-

жануда. Орталық Азиядағы тағы бір маңызды 

мәселе – климаттың �згеруі. Атап айтқанда, 2050 

жылға қарай еліміздің барлық аймағында орташа 

температураның 2,6 ° C-қа дейін артуы мүмкін. 

Еліміздің солтүстік б�лігінде қыс мезгілінде темпе-

ратура айтарлықтай �згереді, ал оңтүстік б�лігінде 

жазда қатты ыстық байқалады. Қазақстан Респуб-

ли касының азық-түлік қауіпсіздігі жағдайы толық 

қанағаттанарлық емес. Себебі Қазақстан Респуб-

ликасының агро�неркәсіптік кешенінде соңғы 20 

жылда елдің азық-түлік қауіпсіздігін, әсіресе оның 

агро�неркәсіптік кешенін қамтамасыз етуі қиын. 

�лемдік тәжірибе к�рсеткендей, азық-түлік 

қауіпсіздігінің шекарасы азық-түлік импорты 

қажеттіліктерінің 18-35 пайызын құрайды. Ал 

Қазақстан ауылшаруашылығы министрлігінің 

мәліметі бойынша, сүт �німдерінің шамамен 

40 пайызы еттің 29 пайызы,  жеміс, к�к�ніс 

�німдерінің 43 пайызы сырттан тасымалданады. 

Яғни ел импортталатын �німдерге қатты тәуелді. 

Бұл азық-түлікке ғана емес, елдің экономикалық 

қауіпсіздігіне де қатер т�ндіреді. Адамзат XXI 

ғасырда топырақтың шектеулі ресурстарынан 

және оларды қарқынды ираналды пайдалану-

дан туындаған ең �ткір экологиялық дағдарыс 

жағдайында. �лемдегі егістік алқаптарының 

ағымдағы ауданы 1,5 млрд гектар немесе жан 

басына  шаққанда 0,25 гектар. Тек соңғы 25 жылда 

жан басына шаққандағы егістік жерлер саны екі 

есе азайды. Егер егістік жерлерді жоғалту қарқыны 

қазіргі деңгейде қалып отырса, тіпті қорларды 

толығымен пайдалану арқылы шамамен 1 млрд гек-

тар қалады. Республиканың егістік алқаптарының 

сексен бес пайыздан астамы орманды дала, дала 

және құрғақ дала аймақтарында, ш�л және ш�лейт 

аймақтардағы егістік жерлерде бір пайыздан аз. 

Қазіргі уақытта Қазақстанның аумағының жетпіс 

алты пайызы нашарлап, ш�лденді. 48 млн. гектар 

жайылымның тозуы �те жоғары. Қазақстандағы 

тыңайтылмаған жерлердің аудандары топырақ 

құнарлылығын қалпына келтіру үшін тиісті 

шаралар  қабылдауды талап ететін жалпы ауданның 

жетпіс бес пайызын құрайды. Ауылшаруашылық 

жерлерінің ең үлкен үлесі (30% астам) Алматы, 

Атырау және Оңтүстік Қазақстан облыстарында 

орналасқан. Республиканың солтүстік �ңірлерінде 

егістік алқаптардың негізгі аудандары ең құнарлы 

қара жер және қара қоңыр топырақты болып келеді. 

Онда 17,8 млн гектар жер дефляцияға ұшырайды. Ал 

2,6 млн. гектар жер желді эрозиядан зардап шегеді. 

Батыс Қазақстан аумағында посткеңестік кеңістікте 

Капустин Яр, Лира және Азгир ядролық полигон-

дары орналасты. Сондықтан, шамамен, 3 миллион 

гектар жер экологиялық жағдайды жақсартуды 

қажет ететін радиоактивті стронций, цезий және 

плутониймен ластанған. Осыған байланысты, 

мұнай кен орындарының табиғи ресурстарын тиімді 

пайдалану маңызды мемлекеттік міндет болып қала 

береді.  

Қазақстан Республикасының «жасыл эконо-

микаға» к�шу ж�ніндегі іс-шаралар жоспарын 

іске асыру шеңберінде ормандарды сақтау және 

республика аумағының орман жамылғысын 

ұлғайту ж�ніндегі жоба жүзеге асырылуда. Қазіргі 

уақытта Арал теңізінің кептірілген түбінің фито-

мелиорациясы 5 мың гектар аумақты құрайды. 

Болашақта 2020 жылға дейін елде ормандарды 

к�бейту бойынша жұмыстардың к�лемі 80 мың 

гектарға жетуі жоспарлануда. Орман екпелерін 

құру шаң мен тұзды шығарындыларды азайтады, 

аймақтағы экологиялық жағдайды жақсартады, 

ал ең бастысы, құмды бекітетін процесс. Жер 

теңгерімінің деректері бойынша, 2017 жылғы 

1 қарашадағы жағдай бойынша республикада 

қалпына келтірілетін аудандар 249,8 мың гектар 

жер болып белгіленген. Мұнда астық және тас 

жыныстарының қалдықтары, күл үйінділері, 

к�мір және тау-кен қазбалары, мұнай кен орын-

дары мен қоймалар орналасқан. Атап айтқанда, 

Шығыс Қазақстан облысында жер мыс, мырыш, 

кадмий, қорғасын, мышьяк қосылыстарымен 

ластанған Cскемен, Риддер, Зырян қалаларының 

арасында да жағымсыз жағдай қалыптасқан. Пав-

лодар  облысында ластану к�здері – машина жасау, 

химия, к�мір және Екібастұз ГРЭС кәсіпорны. 

Қарағанды облысында жердің ластануы кен-

металлургия �неркәсібінің қалдықтарымен байла-

нысты. Бұл облыста 350-ден астам �ндірістік және 

тұрмыстық қалдықтарды сақтау орындары бар. 

Қызылорда облысында ластану к�здері – мұнай-

газ �ндіру кәсіпорындары. Қостанай облысының 

технологиялық ластанған аумақтары қалалардың 

индустриалды аймақтарында, пайдалы қазбаларды 

�ндіру және �ңдеу аймақтарында таралуда. Онда 

Троицк ГРЭС-нің күл қалдықтары және Соколов-

Сарыбай тау-кен байыту комбинатының қоқыс 

т�гу қалдықтарымен қоршаған ортаны ластау 

мәселесі �ткір болып тұр. Солтүстік Қазақстан 

облысының аумағында алтын мен полиметалл кен 

орындарын игеру жердің мышьяк және ауыр метал-

дармен ластануына әкеліп соқтырған. Сонымен  

бірге ауылшаруашылығында ескірген және пай-

даланылмайтын пестицидтердің �ткір мәселесі де 

тұр. Осылайша, Қазақстан аумағының топырақ-

экологиялық жағдайы аса күрделі екенін атап �ту 

керек. Экологиялық жағдайды тұрақсыздандыру 

соншалықты деңгейге жетті, топырақтың �здігінен 

қалпына келу процесі мүмкін болмады. Берілген 

ақпарат Қазақстанның барлық жерлерінің ластану 

деңгейі мен сипатының толық бейнесін бермейді. 

Сондықтан экологиялық жағдайды болдырмау 

және тұрақтандыру бойынша ұсыныстар әзірлеу 

үшін Қазақстан аумағының топырақ-экологиялық 

жағ дайына ғылыми негізде ерекше назар аудару 

қажет.

Қорыта айтқанда, халықаралық басқосуда 

осы мәселелер ортаға салынды. Және әр елдің 

Үкіметтеріне қарата ұсыныс қарар қабылданды. 

Осылайша, ғалымдар жер шарының экологиялық 

мәселесін бірлесе шешуге уағдаласып тарқасты.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ  
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Татулық – басты құндылық
БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

– ...Кез келген адамның �мірінде 

�зі ерекше қастерлейтін, жақсы 

к�ретін бір күндері болады, – деп 

бастады апай әңгімесін. – Мен үшін 

сондай күн ол – 8 наурыз. Неге дейсің 

ғой? Айтайын. Осы күні мен шыр етіп 

дүниеге келіппін. Бұл қуаныш па? 

Қуаныш! Осы күн сонау ХХ ғасырдың 

алғашқы ширегінде біз сияқты әйел 

затының халықаралық мейрамы болып  

жарияланған екен. Ол мереке ме? 

Мереке!  Бұл аз десеңіз, міне, сол күні, 

яғни 1958 жылдың 8 наурызында мен 

жаңадан ғана құрылып, жұмыс істей 

бастаған Алматы  телестудиясының 

дикторы болып тұңғыш рет к�гілдір 

экранға шықтым. Бұл есте қаларлық 

оқиға ма? Оқиға! Міне, осындай үш 

сәтті жағдайға байланысты �з басым 

8 наурызды жақсы к�ріп, оны әр 

уақытта асыға күтемін.

– Сонда қазіргі қазақ телевизия-

сының к�рермендерге алғаш рет хабар 

берген күні 8 наурыз болғаны ғой.

– Иә.  Дегенмен, тарих үшін 

нақтылап айта кетейін, 6 наурызда біз 

елге ілеспе с�збен Медеу мұз айдыны 

туралы шағын бір сюжет к�рсеткеніміз 

бар. Бірақ бұл барлау, байқау ретіндегі 

хабар еді. Осыдан кейін жоспарлы 

түрдегі нағыз шығармашылық жұмыс 

күні 8 наурызда жүзеге асырылды.

– Телевизияға диктор боп қалай 

келдіңіз? Бұрын сіз осы саланың 

маманы  ма едіңіз, жоқ әлде?..

– Шынымды айтайын, бұл менің 

мүлде к�рмеген, білмеген жұмысым 

еді. Студия, камера, микрофон деген  

с�здерді сол уақытқа дейін тіпті 

естімеппін де. Cйткені мамандығым, 

атқарып жүрген жұмысым басқа салаға 

қатысты еді. Алматы медицина инсти-

тутын бітірген мен сол кезде орталық 

аптекада фармацевт-провизор бола-

тынмын. 1958 жылғы қаңтар айының 

соңғы күндерінде, міне, осы жерге 

екі кісі келіп кірді. Менімен қазақша 

с�йлескен олар: «Қыздарымыздың 

бәрі мына сіз секілді �з тілін жақсы 

білсе ғой, шіркін» деп мақтап, келесі 

күні мұнда қайтадан бас сұқты. Тағы 

да әңгімелесті. Ақыры бір аптадан соң 

бұл екі кісі Алматыда Қазақстандағы 

тұңғыш телестудия ашылғалы жат-

қанын, соған дикторлыққа адам іздеп 

жүргендерін айтып, менен соған 

орай ұйымдастырылған конкурсқа 

қатысуымды сұрады.

1937 жылғы депортация салдарынан 

Қазақстанға 96453 кәріс күштеп к�шірілген. 

Олардың к�пшілігі Қызылорда облысы мен 

Алматы облысының Қаратал, К�ксу ауданда-

рына орналасқан.

1990 жылы Алматы қаласында Қазақстан 

кәрістерінің құрылтай съезі �тті, онда кәріс 

мәдени орталықтарының Республикалық 

қауымдастығы құрылды. Кейіннен ол Кәріс 

мәдени орталықтарының қауымдастығы деп 

�згертілді. Қауымдастықты Юрий Андреевич  

Цхай басқарды. Барлық облыс та ана тілін 

үйрену бойынша топтар мен к�ркем�нерпаздар 

ұжымы құрылған.  Қазір Қазақстанда 99665 

кәріс бар. К�ксу ауданында 2000-ға жуық кәріс 

облыс, аудан  жұртшылығымен ауызбіршілікте 

ғұмыр кешуде.  К�ксу ауданында  кәріс ұлттық 

этно-мәдени орталығы 1984 жылы құрылды. 

Ең бірінші  Цой Борис  аталған орталықты 1986 

жылы �з  басшылығына алып, ана тілін үйрену 

бойынша топтар мен к�ркем�нерпаздар 

ұжымын, сондай-ақ «Ачимноль» бишілер 

ансамблін құрған.

Мұқаншы орта мектебінің директоры 

И.Кан 2006 жылдан бері кәріс қауымдастығын 

дамытуға �з үлесін қосуда. Қауымдастық    

Қазақ  халқының болмыс-бітімімен біте қайнасып, тұрмыс-тіршілігі ортақ бір арнаға тоғысқан кәріс 
этнос өкілдерінің мәдени құндылықтары біздің елде де қалыптасып келеді. Атап айтқанда, өзіндік 
өрнектерімен, ұлттық болмысымен, ұлттық киімдерінің айрықша үлгісімен, сондай-ақ барша халықтар 
дастарқанының сүйікті мәзіріне айналған асханасымен ерекшеленетін кәріс халқының мәдени 
құндылықтары қазақ елінде де дамып келеді. Жалпы тарихи Отанында тұратын корейліктер өздерін 
«Коре сарам», яғни «Коре елінің адамдары» деп атайды.

ескерді-ау деймін, ұзақ жылдар бойы 

мұндағы басшылар мені дикторлар 

мен комментаторлардың біліктілігін 

байқау ж�ніндегі  комиссияның 

жетекшісі  ет іп сайлап отырды. 

Зейнеткерлікке шығардың алдында 

«Таң» телеканалының бас директоры 

қызметін атқардым. Соңғы жылда-

ры телерадио корпорациясындағы 

к�ркемдік кеңестің мүшесі болдым. 

– Шәкірттеріңіз кім? Отбасыңызда 

�зіңіздің жолыңызды қуған ұл-

қыздарыңыз болды ма? 

– К�ркемдік кеңестің мүшесі болып 

жүрген кездерімде жюри құрамындағы 

кейбір әріптестерімнің үміткерлерді 

олардың сыртқы сұлулығына ғана 

қарап бағалайтынына к�зім жетті. 

Иә, әдемі дикторлар, әуезді де сазды 

дауыстары бар, келбетті коммен-

таторлар болады. Бірақ камера ал-

дына келгенде мұндай жандардың 

к�бінің �ңі де, үні де �згеріп шыға 

келетінін ұмытпағанымыз ж�н. Мен 

әр уақытта осыны есте ұстауға тыры-

самын. Соның нәтижесінде Қымбат 

Хангелдина,  Светлана Коковинец, 

Сұңғат Сығай сияқты жастардың 

болашағына дұрыс жол аштым-ау 

деп ойлаймын. Отбасында менің 

мамандығымды қуған ешкім болған 

жоқ. Жалғыз қызым Гүлмира ғылым 

жолымен кетті. Философия ғылымы 

докторының сурет �неріне деген 

ықыласы ересен. Шағын ғана бизнесі 

бар, ол қазір �зі ұйымдастырған «Ою» 

галереясын басқарады. 

– Кәсіби маман ретінде ай-

тыңызшы,  телевизияның қазіргі 

мүмкіндіктерін қалай бағалайсыз? 

Диктор боп қызмет істеп келе жатқан 

ізбасарларыңыздың бүгінгі таңдағы 

атқарып жатқан жұмыстарына айтар 

талап-тілектеріңіз жоқ па?

– Қазір телевизиядағы техникалық 

жарақтандыру дегеніңіз керемет!  

Біздің кезіміздегі камералар ұсқынсыз 

да қолапайсыз еді.  Қара дүрсін 

жасалған олардан радиация  к�п 

б�лінетіндіктен болар, кабинада  ауа 

жетімсіздігі сезіліп, хабар жүргізіп 

отырған біздердің аузымыз тез құрғап 

қала беретін. Сондықтан кепкен 

ернімізді экранда тілімізбен жалап 

қойып күлкіге қалмас үшін езуімізге 

тұз тығып алып, сілекей безінен 

б�лінген с�лмен с�йлейтінбіз. Бұл 

сол кезге тән бір ғана к�ңілсіз мысал. 

Бұл күнде оның бірі де жоқ. Барлығын 

компьютерлік техника �зі реттеп 

отырады.  Осындай неше түрлі автомат  

түймелерге толы ғажап студияда  

жұмыс істейтін ізбасарларым да алғыр, 

сүйкімді, жігерлі жастар. Мен оларға 

ылғи да қызыға қараймын. Тек бұл жас 

жігіттер мен қыздарға айтар тілегім 

– туған тіліміз теледидардан табиғи, 

жұмсақ, түсінікті оқылса деймін. 

Cйткені к�гілдір экрандағы теле-

репортаждар мен жаңалықтар топта-

масында, концерттерді хабарлаған 

конферансье с�здерінде тіл бұзылып 

барады. Текст с�йлемдері құлаққа 

қатқыл естіледі. Қағаздағы басылған 

қаріптердей етіп айнытпай оқуға 

тырыспау керек. Үндестік заңына 

қарай бағыт алған дұрыс. Сонда бәрі 

де табиғи сипатқа ие болмақ. Тілегім 

– осы.

А в т о р л ы қ  а н ы қ т а м а .  Л ә з и з а 
Аймашева  апай Алматының ежелгі 
тұрғындарының бірі-тін. Біз әңгіме-
лескен сол 2001 жылдан кейін де ол кісі 
осы шаһарда аман-есен ғұмыр кешіп, осы 
биыл, 2019 жылдың маусымында  �мірден 
озды. Қызы Гүлмира Кенжеболатқызы 
Шалабаева анасы  секілді �негелі ісімен 
к�пке үлгі болған тәрбиелі жан. Ол – 
&.Қастеев атындағы �нер музейінің 
директоры.

артық ештеңе жоқ деп ойладым. 

Бірақ… иә, бірақ содан к�п кешікпей 

мен �зіміздің аптека басқармасының 

баст ы ғ ы Сәл кен С ұ бх а нберд и н 

а ғ а м ыз ғ а ша қ ы ры л д ы м. С әкең 

жоғары жақтан телефон соғылғанын, 

мемлекеттік маңызы бар мұндай 

мәселеден шет қалмай, сарапшылар 

комиссиясына барып шығуымның 

қажет екенін ескертті.

– Ол конкурста сонда сіздерге 

қандай талаптар қойылды? Үміткерлер 

к�п болды ма? Байқаудан қалай 

�ттіңіздер?

– Дикторларды таңдап алу сынына 

100-ге жуық адам жиналды. Дені – 

қыз-келіншектер. Жюри мүшелерінен 

есімде қалғаны: кейіннен республика 

кинематографистерінің басшысы 

болған Ғалымжанова апамыз бен сол 

кеткен Нэлли Омарова мен Зұлқия 

Жұматова… Бұл кісілер кімдер?

– Нэлли – орыс тіліндегі хабарлар-

ды оқитын диктор болатын. Зұлқия 

– қосалқы құрамдағы әріптесіміз-тін. 

К�п ұзамай ол Алматыдан кейін іле-

шала ашылған Қарағанды телестудия-

сына диктор болып кетті. 

– Сіз жүргізген алғашқы хабар-

лар… Олардың мазмұны қандай 

еді? Телебағдарламалардың уақыт 

м�лшері, сипаты есіңізде ме? 

– 1958-1959 жылдардағы хабар-

ларымыз екі сағаттан аспайтын. 

Сағат кешкі 19-да басталып, 21-де 

аяқталатын оның 15 мин�ті ғана 

қазақша еді. Онда 10 мин�т респу-

блика жаңалықтарын айтатынбыз 

да, жарты сағаттық орысша концерт-

тен соң балаларға суретті кітапша 

сияқты әдіспен 5 мин�т ертегі оқып 

беретінбіз. Ал 1960-1961 жылдарға 

келгенде телебағдарламамыз кешкі 

19-дан түнгі 23-ке дейін ұзарып, 

қазақша хабарлар мен концерттер 

к�лемі 1 сағат 20 мин�тке дейін жетті. 

Соның бәрі бір ғана қазақша хабар 

оқитын маған жүктеліп, әрі дик-

тор, әрі жүргізуші ретінде ес таппай 

жүретінмін. Рас, кейін марқұм Совет 

Масғұтов келіп, к�мектесіп жүрді. Ой, 

ол бір ғажап жігіт еді ғой. 

– Бұл машақат к�пке созылды ма? 

Қазақ телевизиясындағы бетбұрыс 

кезең жалпы қай кезден басталды деп 

ойлайсыз?

– 1962 жылы бізге қазақ зиялы-

ларына аты мәлім адам Кенжеболат  

Шалабаев басшы болып келді. Сол 

уақыттан бастап ел мұндағы жұмыс 

үрдісінің мүлдем басқаша сипат 

алғанының куәсі болды. Ол �згерістер 

неден байқалды десеңіз, мәселен, 

ДИКТОР

– Кешіріңіз, бұл кісілер кімдер еді? 

Олардың аты-ж�ні есіңізде жоқ па?

– Неге есімде болмасын?! Біреуі 

ақын Жаппар Cмірбеков болатын. 

Кейін білдім ғой, ол кезде бұл кісі 

сол жаңадан ұйымдасып жатқан 

телестудияның бас редакторы екен. 

Ал жанындағы адам сол телехабар-

лар тарату орталығының қызметкері 

Қадыр Дәуітов болып шықты. Жә, 

енді жоғарыдағы әңгімеме қайта 

оралайын. Мен олардың конкурсқа 

т үсу ге шақ ырған �тініштерінен 

ат-тонымды а ла қаштым. Себебі 

экранға шығу, телекамера алдын-

да отырып текст оқу дегендеріңіз 

сол сәтте маған м үмк ін еместей 

бір �те қиын шаруа болып к�рінді. 

Сондықтан да т�селіп, бауыр басып 

кеткен фармацевтік жұмысымнан 

кездегі радио және телевизия хабарла-

ры ж�ніндегі мемлекеттік комитеттің 

т�рағасы �білғазин. Қалғандары 

 жадымда жоқ. Ұмытыппын. Міне, сол 

сарапшылардың үміткерлерге қойған 

талаптары: сүйкімді кескін-келбет, 

ұнамды қимыл-қозғалыс, әуезді 

дауыс,  айтқан с�зді қағып алып, бірден 

жаттап алатын зеректік, байсалды  

к�зқарас еді .  Мен және Нэлли 

Омарова,  Зұлқия Жұматова үшеуміз, 

міне, осы сынның бәрінен сүрінбей 

�ттік. С�йттік те, әрі режиссер,  әрі тех-

ник, оның үстіне гримдеуші-модельер 

Сәлима Естемесова  апамыздың 

к�мегімен студиядағы хабар оқу 

жаттығуына кірістік те кеттік. Содан 

20 күн �ткен соң к�гілдір экранға 

шыққан жайымыз  бар.

– Cзіңіз с�з арасында айтып 

бірінші кезекте оны мекемеміздегі 

«Радио және телевизия» деп бас-

т а л а т ы н  б ұ р ы н ғ ы  а т а у ы м ы з д ы 

«Телевизия  және радио хабарлары 

ж�ніндегі мемлекеттік комитет» 

деп �згертуден, с�йтіп, телевизияға 

ерекше мән беріп, оны алғы орынға 

қоюдан к�руге болады. Содан кейін 

ол кісі телебағдарламаларды беру 

уақытын таңғы сағат 9-дан түнгі 24-

ке    дейін ұзартуға қол жеткізді. Ал 

осы мерзім аралығындағы берілетін 

хабар, концерттердің қазақшасын 

да 50, орысшасын да 50 пайыз етіп 

б�лгізген осы Кенжекең болатын. 

Уақыт �тіп кеткен соң байқамаймыз, 

әйтпесе бұл сол кездегі ең үлкен жеңіс 

еді. Жаңа басшының бұдан кейінгі 

жүзеге асырған тағы бір игі ісі ол 

телестудияға 13-14 дикторды қатар 

жұмысқа алып, оларды белгілі бір 

салаға мамандандыруға, сол арқылы 

бағдарламалардың мазмұнын арт-

тырып, сапасын к�теруге ұмтылуы 

еді. С�йтіп, бұрын қазақ редакция-

сында Совет Масғұтов екеуміз ғана 

болсақ, сол 1962 жылдан бастап 

қатарымыз Ләскер Сейітов, Мәриям 

Айымбетова,  Қажы Қорғанов сияқты 

жастармен толыққаны бар. Орыс 

редакциясына Всеволод Ивановтың 

да диктор боп алынуы сол кез. Қажы 

келе сала ауылшаруашылығы тақы-

рыбына дендей еніп кетті. Ал Ләскер 

�ндіріс саласының қыр-сырын игеру-

ге машықтанды. Мәриям болса 

лирикалық хабарларды ұйымдас-

тыруға бейім еді. Осылайша, 1962 

жылдың басында бізде �те жақсы бір 

шығармашылық орта қалыптасты. 

– Ал жұлдызды жылдарыңыз… Ол 

қашан туды? Жоқ, әлде ондай сәттер 

болған жоқ па?

– Мұны самғау кездеріміз деп 

айтқанымыз дұрыс шығар, сірә. Иә, 

ондай күндер мен айлар, жылдар 

болды. Неге болмасын?! Оған мен, 

мәселен, қазақ телевизиясының 

1965 жылы тұңғыш рет 5 сағаттық 

бағдарламамен одақтық аренаға 

ш ы қ қ а н ы н ,  с о д а н  б а с т а п  ж ы л 

сайын  3 қазанда Мәскеуге барып, 

сол жерден тікелей хабар жүргізуді 

дәстүрге айналдырғанымызды ай-

тар едім. Соның арқасында, яғни 

орталық телевизияның «К�гілдір 

от» залында Роза Бағланова, Ермек  

Серкебаев,  Сәбира Майқанова, 

Бибігүл Т�легенова сияқты �нер 

ж ұ л д ы з д а р ы м ы з  б е н  Ы б ы р а й 

Жақаев, Жазылбек Қуанышбаев 

секілді ақсақалдарымыз бүкіл КСРО-

ға насихатталып жатты. Ондағы 

б а ғ д а р л а м а л а р д ы  қ а з а қ ,  о р ы с 

тілдерінде мен �зім жүргізетінмін. 

Мәскеуге әр барғанда 45-50 адам апа-

рамыз. Олар әртүрлі мамандықтың 

иелері-тін. Талап пен ізденістің 

нәтижесі болар, Орта Азиядағы бес 

республиканың ішінде Қазақстанның 

еңсесі биік болып тұратын. С�йтіп, 

біздің қазақ телевизиясы 1965-

1968 жылдары бүкіл одаққа таныл-

ды. Жұлдызды сәт деп, міне, осыны 

айтуыма  болады. 

– Т�л телевизиямызда диктор 

болып  қай уақытқа дейін істедіңіз? 

– 1970 жылға дейін. 

– Содан соң кім болдыңыз? Қазір 

кімсіз?

– Дикторлық қызметті қойғаннан 

соң сол телестудиядағы режиссура 

тобының жетекшісі болдым. «Қазақ-

станның еңбек сіңірген мәдениет 

қызметкері», «КСРО-ның жоғары 

сыныпты маманы» деген атақтарымды 

ілдік қорымызда «тұңғыш» деген сөз бар. «Түсіндірме сөздікте» оған «ең алғашқы», «бірінші» деп анықтама берілген. Егер 
осы ұғымды нақты өмірмен қабыстырар болсақ, онда бұл тұңғыш ұшқыш, ғарышкер немесе тұңғыш фотограф, альпинист 
деген сияқты мамандық түрлеріне саяр еді. Ал мұның өз кезегінде бізді сондай жандарды білуге, іздеуге жетелері анық. 
Туған еліміздің ауқымы аясымен алып қарағанда, жоғарыдағыдай ізашарлардың біразы көбімізге белгілі де. Белгісіздері ше? 
Мәселен, төл телевизиямыздағы тұңғыш қазақ дикторы дегенді алып қарайық. Иә, ол кім еді?! Қазір бар ма? Бар болса қайда?
2001 жылы газет тапсырмасымен осы сұраққа жауап іздегенбіз. Сөйтсек, ондай адам бар екен. Бар болғанда да алыста емес, 
ару қаламыз Алматыда тұратын болып шықты. Ол сол кездері көп жылдар бойы өзіміз өсіп, ержетіп, еңбек еткен ару қалада 
ғұмыр кешіп жатқан Ләзиза Аймашева апай еді.

Т

И.Кан  басшылығымен аудандық іс-шараларға 

белсене қатысып отырады.  Қоғамдық 

ұйымның негізгі міндеті мен мақсаты – 

кәріс мәдениеті мен тілін, салт-дәстүрін 

одан әрі  дамытып, жаңғырту, қоғамның 

демократиялық жаңаруына диаспораның 

белсенділігін к�теруге к�мек беру.

 Мұқаншы орта мектебінде 2016 жылдың 

18 мамырында Оңтүстік Корей елінен келген 

«WORLDSHARE» волонтерлық орталығымен 

кездесу �тті. Волонтерлық орталықтың  �кілі 

Анна Цой мен «WORLDSHARE» волонтерлық 

орталығының менеджері Ли Мисс қонақ бол-

ды. Ол мұқаншылықтар үшін үлкен мақтаныш. 

Сонымен қатар 40-қа жуық кәріс келді. Мектеп 

оқушылары мен мектеп ұжымы волонтерлық 

орталық �кілдерін ерекше ықыласпен 

қарсы алды. Кездесуде әртүрлі іс-шаралар 

ұйымдастырылды. Волонтерлық  орталықпен 

спорттық ойындар, эстафеталық ойындар 

�ткізілді. Кездесу соңы әдемі концерттік 

бағдарламамен аяқталды. Сол басқосуға келген  

корей елінің �кілдері Қазақстан халқымен 

бірге татулық пен ынтымақты ту етіп �мір 

сүріп жатқан қандастарының бүгінгі тыныс-

тіршілігіне риза болып, алғыс айтты. Жиында 

с�з алған Ли Мисс жүрекжарды лебізін былай 

жеткізген еді. 

– Біздің қандастарымыздың Қазақстанға 

тұрақтағанына �те қуаныштымыз. Біз �з 

елімізде жүріп, қандастарымызды бір сәт те 

естен шығарған емеспіз. Екі ел арасындағы 

татулық пен ынтымақтастықтың нәтижесінде 

қазақ жерін к�зімізбен к�ріп, к�ңіліміз то-

лып қайтты. Қазақ елінің қонақжайлылығы 

мен қарапайымдылығы бізді тәнті етті. 

Қандастарымыздың басына қиын-қыстау күн 

туғанда құшағын ашып, бір үзім нанын  б�ліп 

беріп, аман алып қалғандарына шексіз алғыс 

айтамыз. Мүмкін, басқа ел болса  бұлай жаса-

мас па еді? Қазақ еліне барша корейліктердің 

атынан рақмет. Ұлы Даланың ұлы ұрпақтары 

мәңгі жасай берсін, – деген ақжарма тілегін 

арнады. 

Міне, бұл бірауыз с�з расымен де біздің 

к�ңілімізді к�кке к�терді. Ата-бабалары-

мыз алғыс с�з есту үшін мұндай қадамға 

бармағаны белгілі. Олар �зінің адамгершілік 

қасиеттерін қай ұлттың �кілі болса да к�рсетер 

еді. Босағасынан аттаған әр адамға қашан 

да т�рден орын ұсынатын қонақжайлылығы 

арқылы қазақы тәрбиеден аттаған емес. Бұл 

– бәріміз үшін үлкен �неге, зор сабақ болып 

қалады.

Бүгінгі таңда кәріс этно-мәдени орталығы 

аудандық, облыстық іс-шараларға белсене 

атсалысады. Олар �з салт-дәстүрімен қатар 

қазақы салт-дәстүрді де қатты құрметтеп, 

жоғары бағалайды. Салтанатты мерекелер-

де �здерінің ұлттық тағамдарын даярлап, 

қонақжайлылық к�рсетуді де ұмытқан емес. 

Кәріс этно-мәдени орталығының �кілі 

Ирина Пак қоғамдық жұмыстарға белсе-

не қатысады. Қазақ жастарына қазақ, 

кәріс халқының салт-дәстүрін түсіндіруден 

шаршаған емес. �сіресе, қазақ ұлтының 

ұлттық киімдерін тігуде алдына жан салмайды. 

Қол�нермен айналысуды �зінің хоббиі санай-

тын нәзік жан қазақы әндерді тыңдағанды 

жақсы к�реді. Дәстүрлі ән �нерімен сусындап 

�скен ол аудандық, облыстық байқауларға 

қатысып, қазақ тілінің болашағына бір кісідей 

алаңдайды. Бұл – екі этнос �кілдерінің татулық 

пен ауызбіршілігінің тұрақты екенінің дәлелі. 

Татулық – басты құндылық. Олай бол-

са, қазақ, орыс, кәріс, әзербайжан, татар, 

тағы да басқа этнос �кілдерінің татулығына 

сызат  түспей, берекесі мен бірлігі арта берсін 

демекпіз. 

А. ИСМАҒҰЛОВА
Алматы облысы

К�ксу ауданы
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Күтпеген қоңырау
Ақұштап Бақтыгерееваға

ұрқанат көзін ашқанда ғана 
бағанадан бері өзінің түс көріп 
жатқандығын бір-ақ ұқты. Өз 
түсінен өзі шошып оянды. Тұла 
бойы түгел қара терге малшы-
нып, денесін ауырлық басыпты. 
Дүрсілдеп соққан жүрегі аузынан 
шығып кетердей болып ентігі 
басылар емес. Қос жанарынан 
парлап аққан көз жасы жүзін 
шайып, жастығын малмандай су 
етіпті.
– Апыр-ай, ұзақ жыладым 
ба екен? – деп таңырқаған 
ол қатты ұйып қалған оң 
қолын зорға қимылдатып, 
алақанымен бетіндегі жасты 
сүртті. Саусақтарын жүзіне 
апарғаны сол еді, екі аптадан бері 
қаулай әрі қатқыл өскен сақалы 
мұның алақанына тікенекше 
қадалды. Сақалының алақанына 
батқанына қарамай екі бетін 
кезек сипай бастап еді, көзі 
ашылған жылғадай жасы мойны-
на құйылды.
– Түсім екен ғой, – деп 
күбірледі ол. Ауызы осылай деп 
күбірлегенімен, түсі екендігіне әлі 
сене алар емес. Өңіндегідей бәрі 
ап-айқын болған жоқ па?

Н

Қ А З - Қ А Л П Ы Н Д А

Ота жасайтын үстелде жатыр екенмін 

дейді. Қол-аяғы сол үстелге аяусыз бай-

ланған. Үстінен т�не қараған ақ халат-

ты дәрігерлер мен мейірбикелер. Тас 

 т� бесінен  тура қойылған аспалы шамның 

ұсақ жарықтары жоғарыға тура қарауға 

мүмкіндік бермейді. �лгі ақ халаттылардың 

да түрлерін анықтап к�руге кедергі  болып 

тұрған – осы шам. Б�лменің есігі ашылып,  

ішке тағы бір ақ халатты енді. Оның да 

бет-әлпеті анық к�рінбейді. Тек дауыс  

ырғағынан танығандай болды. Бас дәрігер. 

Ұлты татар болғандықтан оны дауыс  

ырғағынан бірден шамалауға болады. 

Есіктен кіріп келді де, жанындағыларға 

«Бастайық!» деп белгі бергендей болды...

Одан әрі не болғаны есінде жоқ. 

Ойланып-ақ жатыр. Үзіліп қалған түсін 

жалғауға тырысып-ақ жатыр. Cз ойымен 

�зі ұзақ арпалысып бақты. Бір кезде есіне 

түскендей болды.

«Қолымыздан келмеді» деді бас дәрігер 

ауыр күрсініп. С�йтті де, теріс бұрылды. 

Жанындағы мейірбике мұның бетіне ақ 

мата жапты. �уелі не болғанын түсінбей 

абдырап қалған ол санаулы секундтардан 

кейін ғана мән-жайды ұққандай болды.

– Жоқ! – деп айқайлады ол. – Жоқ! 

Мен тірімін! Қайда кетіп барасыңдар?

Е ш к і м  ж а у а п  қ а т п а д ы .  М ұ н ы 

естімегендей кейіп танытқан олар еденді 

тықылдата басып, ота жасау б�лмесінен 

бір-бірлеп шығып бара жатты.

– Тоқтаңдар! – деп тағы айқайлады. 

Жауап жоқ. Артына бұрылып қараған жан 

болмады. �рлі-берлі бұлқынғанымен, 

мықтап байланған қол-аяғын үстелден 

босата алмады. Тағы бұлқынды. Ештеңе 

шықпады. Бұл әрекетін тағы қайталады. 

Болмаған соң, барлық күш-жігерін жинап, 

жан дауысымен айқайға басты. Ешкім 

естімейді. Бір кезде еріксіз к�з жасына ерік 

берді. Cз-�зін тоқтата алмай әлек.

Осылайша талықсып жатып, ұйықтап 

кеткен екенмін дейді. Қанша жатқаны 

белгісіз. Бірақ бетіне түскен жарық оян-

басына қоймады. Сол жарықтан к�зін 

әлсіз ғана сығырайтып ашты. Алғашында 

оны т�бесіндегі аспалы шамның жарығы 

болар деп ойлаған. С�йтсе, терезеден  

т�г ілген күннің сәулесі  екен.  Қос 

жанарына  шағылысып, к�здерін толық 

ашуға мүмкіндік бермей тұрған күннің 

сәулесінен басын алып қашқандай болып  

еді, қарсы алдында тұрған бейнеге к�зі 

түсті. Жүрегі аузына тығылды. Бір сәт ойын 

жинап, анықтап, дұрыстап қарады. Басына 

үлкен ақ кимешек киген, келбетінен нұр 

т�гілген жан бұған қарап қолын созып тұр. 

Жүзі сондай таныс. �уелі әжесіне ұқсатқан 

еді. Жоқ, әжесі емес екен. Бажайлап, зер 

салып қарап еді, бірден тани кетті! Cзінің 

Ақ апасы, ақын апасы екен! Сол жақ иек 

тұсындағы меңінен жазбай таныды.

Ақ апасы мұның жанына жақындап 

келіп, тарамысты саусақтарымен бетіндегі 

жасын сүртті. Алақаны неткен жұп-жұмсақ 

әрі ыстық еді! Артынша басынан сипады.

– Бәрі жақсы болады, балам! Сен 

тірісің, – деп күлімдеді ол басынан сипаған 

қалпы.

Одан арғысы тағы есінде жоқ. Тек 

қара терге мал шынып, шошып оянғанын 

біледі.

– Бұл не болды екен? – деп күбірледі 

ол к�рген түсін неге жоритынын білмей 

дал болып. – Бұл не болды екен?! �лде ер-

тең жасалатын отаға байланысты ма екен?

Осылай деп ойлауы мұң екен, дыбыс-

сыз күйде тұрған телефоны безілдеп қоя 

берді. «Апыр-ай, кім болды екен? Мұнда 

қазақстандық н�мір «ұстамаушы» еді ғой» 

деп жастығының астында жатқан қалта 

телефонын алып, бетіне үңілді. «Ақ апа» 

деген жазуды к�ріп тағы да таңданысын 

жасыра алмады. Cңі ме, әлде түсі ме? Жаңа 

Алдын ала неге ескертпейсің? Үн-түнсіз 

кетіп қалғаны несі? Мұндай да болады 

екен ғой! Осындай шешімді адам жалғыз 

�зі қабылдауға бола ма екен?!

Сұрақтарды қарша боратқан Ақ апа-

сы ұзақ ұрысты. Бұл үнсіз ғана тыңдап 

жатты. К�з алдына Ақ апасының ашу-

ланып отырған сәттері келді. Ақын апа-

сы кейігенде кесек с�йлеп, кесіп айта-

тын. Алыстан орағытпай, ойындағысын 

нығарлап жеткізетін. Бір айтады. Сонымен 

әңгіменің нүктесі қойылады. Арасында 

сүйріктей саусақтарымен к�зілдірігін 

к�теріп-к�теріп қоюшы еді. Сосын біраз 

үнсіздіктен кейін: «Мен саған жаным 

ашыған соң айтамын ғой» деп мейірлене 

қарайтын жүрегі жұмсақ, кеңпейілді 

апатайы. �уелі ұрсып алып, артынан 

еркелетуші еді. Бұл жолы да солай болды.

– Ештеңені білмеймін. Ешқандай ота 

жасатпа! Жинал да ауылға қайт! – деп Ақ 

апасы бір кезде әңгімені шорт кесті.

– Апа, алаңдамаңыз! Бәрі жақсы 

болады.  Дәрігерлер отаның сәтті �тетініне 

75 пайыз кепілдік беріп отыр. Оның 

үстіне, мен отаның қаржысын т�леп 

қойғанмын. Шегінуге жол жоқ. Не де 

болса,  нар тәуекел!

– Кепілдік беріп отыр дейді? Олар 

кепілдік беретін Құдай емес қой! Сен 

секілді адамның баласы! Басқа-басқа, миға 

ота жасату оңай деп пе едің?! Ақшаңды 

т�леп қойсаң, қайтарып аларсың кейін.

– Апа, уайымдамаңыз! Осы ауруханада 

менікіндей диагнозбен қаншама адам ота 

жасатып, жазылып шығып жатыр. Мен де 

жазылып шығамын! К�р де тұрыңыз!

– Жарайды, жасаттың делік. Содан 

соң не болады? Ең болмаса жаныңа біреуді 

неге ертіп әкетпедің? Самсаған достарың 

қайда? Ертең отадан кейін есіңді жиғанда 

аузыңа бір жұтым су тамызатын бір адам 

болуы керек қой жаныңда! Cздігіңнен 

жүріп-тұра алмайтының белгілі. Сенің 

ана орыстарыңа «екі қойың – бір сом». Ең 

болмаса осыны неге ойламадың? Маған 

айтқаныңда жаныңа бір немеремді қосып 

жіберетін едім.

– Оның бәріне қаржы қайда, апа?

– Айтқаныңда к�мектесетін едік. 

«Ләм-мим» деместен үн-түнсіз кетіп 

қалған �зің емес пе? �лі де кеш емес. Бас 

тарт. Елорда мен Алматының мықты деген 

дәрігерлерімен тағы бір мәрте с�йлесейік. 

Тағы бір рет тексеріп к�рсін. Мүмкін, ота 

қажет емес болар.

– Жарайды, апа. Бір ж�ні болар. 

Уайымдамаңыз. Бәрі оңынан болуы тиіс.

– Сенің ойланатын түрің жоқ қой, 

балам. Бағанадан бері не айтып отырмын 

саған?

Ол Ақ апасының бұл с�зіне жауап 

қатпады. Екеуі де үнсіз қалды.

– Жүрегім сезеді ғой, балам, – деді бір 

тапқанда одан бас тартқысы да келмейді. 

Екінші жағынан, Ақ апасының айтқандары 

да к�кейге қонымды. Қайтпек керек? Ол 

�з ойымен тағы оңаша арпалысқа түсті. 

Сан-саққа жүгірген ойын жақын маңдағы 

шіркеуден соғылған қоңырау дауысы  б�ліп 

жіберді. Есін тез жинап алған ол палата-

сынан шығып, бас дәрігердің б�лмесіне 

қарай аяңдады.

Оған ота жасату туралы ойынан айнып 

қалғанын бас дәрігерге ұзақ түсіндіруге 

тура келді. Бас дәрігер де мұны күтпесе 

керек, отаға небәрі бір-ақ түн қалғанда 

одан неліктен бас тартып отырғандығын 

т ү с і н б е й т і н і н  ж е т к і з д і .  Қ о р ы қ п а у 

керектігін алға тартып, тыныштандыруға 

тырысты. Науқастардың �мірінен түрлі мы-

сал келтірді. С�йтіп, екеуі ұзақ әңгімелесті. 

Бұл да �з жағдайын барынша түсіндіріп 

бақты. Дәрігер жеме-жемге келгенде ота 

үшін алдын ала т�леген қаржысын қайтара 

алмауы мүмкін екендігін ашық айтты. 

Бұл амалы жоқтығын айтып, келіскендей 

кейіп танытты. Нұрқанаттың алған 

бетінен қайтпауға бел буғанын к�рген бас 

дәрігер оның ертеңге дейін әлі уақыты бар 

екендігін есіне салып, тағы да ойланып 

к�руге кеңес берді.

...Нұрқанаттың түсіне әжесі Ләтипа 

жиі енетін. �сіресе, қатты қиналған, 

а у ы р ғ а н ,  � м і р д е н  т е п е р і ш  к � р і п , 

күйзеліске ұшыраған шақтарында міндетті 

түрде түсіне еніп, аян бергендей бола-

тын. �жесі �мірден �тіп, жер қойнына 

тапсырылған күннің ертеңіне бұл қызулап 

қатты ауырған. Сонда дәрігерлердің 

жасаған ем-домы еш к�мектесе ал-

мады. Сол күні кешкілік түсіне атасы 

мен әжесі енді. Үшеуі шеті мен шегіне 

к�з жеткізбейтін теңіздің жағасында 

кездесіпті. Атасы мұны �зі әкелген аппақ 

нарға мінгізіп, теңізді кешіп жетектей 

ж�нелді. �жесі болса соңдарынан үнсіз 

еріп келеді. Қанша жүргендері белгісіз, 

кенеттен әжесі атасының қолындағы 

нардың бас жібін тартып тоқтатты да, 

немересін жерге түсірді. «Баланы жайы-

на қалдыр, уақыты келген жоқ» деді де, 

мұның бетінен сүйіп, түйені әрі қарай �зі 

жетектеп, атасымен бірге сағымға еніп 

жоқ болды. Осы түстен кейін ол құлан-

таза айығып шыға келген. Таңғаларлығы, 

Нұрқанат дәл осы түсті �мірінде он шақты 

рет к�рген болатын. Осы дертке душар ет-

кен к�лік қағардан бір күн бұрын дәл осы 

түсін қайталап к�рген... Бірде биіктіктен 

құлап кеткен екенмін дейді. «Бәрі бітті, 

�лген жерім осы» дегенінде, әжесінің ал-

дына түскен. Денесін жарақаттамақ түгілі, 

бір тал шашы түспей, әжесінің алдынан 

тұрып, сап-сау жүріп кете барған. Тағы бір 

түсінде ну орманда адасып жүріп, жылан 

толы үңгірдің ішіне түсіп кеткен к�рінеді. 

Жан-жағын қоршаған сол жыландар 

үлкен қолдауға ие болғаны әлі күнге дейін 

есінде.

Міне, осы сәттен бастап Нұрқанаттың 

Ақ апасымен байланысы үзілмеген. 

Ақын апасы Елордаға әр келген сайын: 

«Балам,  қайдасың?» деп хабарласып, іздеп 

тұрады. «Жақында мынандай жақсы кітап 

қолыма түсті. Сенің де оқып шыққаның 

дұрыс. Артықтық етпейді» деп түрлі 

кітаптарды ала келеді. Бас қаладағы түрлі 

жиын-кездесу лерден қолы қалт еткенде 

мұны тоқтаған үйіне шақырып: «�ке-

шешеңнен, �з үйіңнен алыста жүрген 

баласың ғой. Ауылдың, үйдің, анаңның 

тамағын сағынған боларсың» деп, �з 

қолымен ас та пісіріп беретін.

Осылайша,  Нұрқанатқа  рухани  

ұстазына, қамқор қолдаушысына айналған 

ақын апа сы ның ең алғашқы оқырманы 

б о л у  б а қ ы т ы  д а  б ұ й ы р ғ а н .  Қ о ғ а м 

қайраткерінің талай сұхбаты мен пікір-

лерін �з аузынан тез арада «тайға таңба бас-

қандай» етіп компьютерге түсіретін оған 

Ақ апасы �леңдері мен мақалаларының 

қолжазбасын сеніп тапсыратын.

С�йткен апасы мұны тал түсте к�лік 

қағып, ауруханадан бір-ақ шыққанында 

да жалғызсыратпаған. Қолдан келген 

к�мегін беріп, аяқсыз қалған оқуына 

жәрдемдескен. Бір с�збен айтқанда, туған 

анасынан кем болмаған.

Түнімен ананы-мынаны бір ойлап, 

ұйқысыз таң атырған Нұрқанатты мейір-

бике түртіп оятты. Таңғы астан кейін к�зі 

ілініп кетсе керек. Уақыт та біраз болып 

қал ғанға ұқсайды. Мейірбикенің түсі 

суық, �ңі қашып кеткен.

– Періштең бар екен, – деді ол орыс-

шалап. – Сен бұлай болатынын қайдан 

білдің? Отадан бекер бас тартпапсың ғой! 

�лде бал аштырып па едің? Бұлай болады 

деп кім айтты саған?!

Нұрқанат түк түсінбеген қалпы мейір-

бикенің бетіне бажырая қарады. Ол болса 

мұның отадан бас тартуын «ғажайыпқа» 

балап, түсініксіз бірдеңелерді айтудан 

танар емес.

Кейін білді. Сол күні жоспарланған үш 

отаның екеуі сәтсіз аяқталыпты. Cзімен 

тағдырлас екі адамның дәм-тұзы ота 

үстелінде таусылыпты. Ал үшінші ота �зіне 

жасалуға тиіс болатын...

...Бұл жолы түсіне тағы да Ақ апасы 

енді. Басында сол баяғы ақ кимешегі. 

Аппақ келбетінен нұр, жүзінен мейірім 

т�гіліп, күлімдеген ақын апасы Нұрқанатқа 

емірене қарап, басынан сипап тұр. Оянса, 

желдей жүйткіген пойыз қайта-қайта 

«ысқырып» қойып, �зі түсетін бекетке 

кіріп келеді екен.

***

Осы оқиғадан соң арада есепсіз күндер 

жылжып, неше айлар артта қалған. Аздап 

болса да денсаулығы жақсарып, беті бері 

қарап келе жатқан Нұрқанат жолы түс-

кенде Жайықтың жағасында орна лас қан 

қос қабатты зәулім үйге соғуды жиі әдетке 

айналдырған. Мұнда Ақ апасы тұрады.

– Апа, сол жағдай есіңізде ме? Мен 

үшін күтпеген қоңырау болды. Соның 

алдында ғана түсіме енгеніңізді айтып па 

едім? Шынымды айтсам, сіздің арқаңызда 

бір ажалдан аман қалған сияқтымын, – 

дейді Нұрқанат сол күндерді мұңая еске 

алып.

– Қалайша ұмытайын? Сол сәтте сені 

ойлап жынданып кетуге шақ қалдым. 

Жүрегім сезді ғой, балам. Құдайға тәубе, 

бүгінде оның бәрі артта қалды. Ал, қане, 

тамақтан ал, – деп жылы жымиды ақын 

апасы.

Нұрсұлтан МЫҚТЫБАЙ

Суретті салған 
Бекжан ЖҰМАБАЕВ

кезде Ақ апасы үнсіздікті бұзып. – Менің 

де ана екенімді ұмыттың ба? Жүрегім 

бірдеңені сезбесе бағанадан бері шыр-пыр 

болмас едім...

Нұрқанат  тағы үнсіз  қалды.  Ақ 

апасының «Жүрегім сезеді ғой, балам» 

деген с�зі бұған қатты әсер етті. �сіресе, 

«Менің де ана екенімді ұмыттың ба?» деп 

айтқаны терең ойға батырды. Ақ апасы 

тағы да бірдеңелерді айтып жатыр. Бірақ 

бұл ол с�здерді естіп те, байыбына барып 

та жатқан жоқ. Cз ойы �зінде.

– Жарайды, апа, – деді бір кезде бір 

шешімге келгендей болып. – Дегеніңіз 

болсын! Қазір бас дәрігермен с�йлесіп 

к�рейін.

– С�йте ғой, балам. Отбасым, ана-

ларым қарсы болып жатыр де. Жассың 

ғой, әлі-ақ жазылып кетесің. Ауылға кел. 

Мұнда оқудан сені іздеп жатыр дейді. Келіп 

емтихандарыңды тапсыр. Мен саған бірер 

сағаттан соң тағы хабарласамын. Сонда 

жауабын айтарсың. Айтпақшы, қарның 

аш емес пе? Беріп жатқан тамақтары дұрыс 

па?

– Бәрі жақсы, апа...

– Лайым жақсы болсын, балам! 

Ал, онда барып дәрігеріңмен с�йлес. 

Жағдайыңды түсіндіріп айт. Ал, жақсы. 

Хабарласамыз.

Күтпеген қоңырау осылайша оны 

тығырыққа тіреді. Басқа-басқа, Ақ апасы 

хабарласады деп күтпеген. Қарызданып-

қауғаланып осы отаға қаржыны әзер 

Cмірден �лмәмбет аға 

да �тті.

Кеше ғана,  биыл-

ғы  сәуір айында Қа залы 

жұртшылығы аға  мыздың 

80 жыл ды ғын дүркіретіп 

атап �тіп еді. Міне, енді 

сол мерейтойға жарты 

жыл да толмай мәңгілік 

қайт пас сапарға аттанып 

отыр...

� л м ә м б е т  � л і ш е в 

бүкіл ғұмырын журналис-

тика саласына арнаған 

десек ,  артық айтқандық болмас. 

Алғашқы материалдары газет бетінде 

1959 жылы жарық к�рді. Cмірінің 

соңына дейін аймақтық «Тұран – 

Қазалы» газетіне басшылық жасады.

�лаға  журналистікпен қатар, 

 жа зушы лықты бірге алып жүрді. Алғаш-

қы әңгімесі 1960 жылы республи-

калық «Қазақстан пионері» газетінде 

жария ланып, оған балалар жазушы-

лары Сейітжан Омаров пен Cтебай 

Тұрманжанов жылы лебіз білдірді.

Қаламгердің шоқтығы биік туын  -

дыларының бірі – 1969 жылы жарық 

к�рген «Батыр болып тумайды»  повесі. 

Бұл Латвия жерінде неміс-фашист 

басқыншыларымен шайқаста ерлікпен 

қаза тапқан Кеңес Одағының Батыры 

Үрмәш Түктібаев туралы. Шығарма 

оқырмандар тарапынан қызығушылық 

тудырып, орыс және латыш тілдеріне 

аударылды. Бұдан кейін «Ат тұяғын тай 

басар», «Бәйтеректің бұтағы», «Иірім» 

атты кітаптары �мірге келді.

Ағамыз аз жазса да саз жазатын. 

Онысы, с�здің киесі мен қа сиетін 

түсіне білгендіктен болар. Жазу шы ның 

тілге жауапкершілікпен  қа рай тынын 

кезінде с�з зергері Ғабит Мүсірепов те 

алқалы жиында атап �ткен еді.

�лмәмбет аға тұшымды шығарма-

лар жазумен қатар, қоғамдық �мірге де 

белсене араласты. Аудандық кеңеске 

«Атырау қаласында бірдей жұмыс 

атқаратын жергілікті және шетел-

дік жұмысшыларға лайықты жалақы 

т�леп, әділеттілікті сақтау мәселесінің 

анық-қанығына жетуді  Үкіметке 

тапсырамын. Егер инвесторлармен 

жасалған келісімшарттарға �згертулер 

енгізу қажет болса, бұл мәселені күн 

тәртібінде ұстау қажет. �рине, бұл оңай 

шаруа емес, түсінемін. Дегенмен , бұл 

мәселені шешу қажет. Себебі ұлттық 

мүдделерді қорғау – барлық мемлекеттік 

органдардың басты мақсаты» деді Мем-

лекет басшысы.

Иә, Президент к�птің к�кейінде 

жүрген мәселені д�п басты. Бұл жайлы 

Қазақстан Республикасының Кәсіп-

одақтар федерациясы үлкенді-кішілі 

мінберлерде  әңгіме қозғап келеді. 

– Теңіз кенішіндегі орын алған 

жағдай еңбек миграциясы саясатын 

жетілдіру қажеттігін айқын к�рсетіп 

берді. Біздің ойымызша, бұл мәселенің 

механизмі ашық болуы керек. Шетелдік 

жұмысшылар туралы барлық ақпарат 

айқын болуы тиіс. Оның үстіне, олар 

біздің еліміздің еңбек-құқық заңдарын 

толық мойындауы қажет. Ұлттық 

салт-дәстүрлеріміз бен мәдениетімізді 

аяқасты етуіне және басынуына жол 

бермегеніміз ж�н, – дейді Қазақстан 

 Республикасы Кәсіподақтары феде-

ра ция  сының т�рағасы Бақытжан 

�бдірайым.

Кәсіподақ жетекшісінің айтуына 

қарағанда, шетелдік жұмысшылар 

еліміз дің инвестициялық жағдайына 

селкеу түсірмеуі тиіс. Егер  Қазақ-

стан ның еңбек және заң талаптарын 

бұзып жатса, олардың т�лейтін айып-

пұл к�лемі миграция кірісінен айтар-

лықтай жоғары болуы тиіс. Сонда 

ғана олар аяқтарын аңдап басады, заң 

шеңберінен асып кетпейді. Сонымен 

бірге, Бақытжан  Жарылқасынұлының 

пікірінше, жұмыспен қамту мәселесі-

мен айналысатын жекеменшік агент-

енді шақты-ау дегенде ойда-жоқта әжесі 

келіп, қолынан жетелеп жүріп, аман алып 

шыққан. Сол түстерінің бәрінде әжесі 

немересімен күлімсіреп қоштасатын. Бір 

қызығы, бұл жолы түсіне әжесі емес, Ақ 

апасы енді.

Сол ақын апасының күлгенін �мірден 

ерте кеткен әжесінің күлкісіне ұқсатушы 

еді. Аппақ келбетті, бидай �ңді ақын 

апасымен алғаш рет Елордада кездес-

кенде есіне бірден әжесі түскен. Күләш 

Байсейітова атындағы Ұлттық опера және 

балет театрында �ткен республикалық 

«Елім менің» патриоттық әндер байқауы 

аяқталған соң, жанына жақындап, сұхбат 

алғысы келетінін айтқан. Сонда ақын 

апасы күлімсірей жауап қатқан. Ертеңіне 

бітімі б�лек, болмысы биік алты Алаштың 

біртуар ақын қызымен т�рт сағат бойы 

емен-жарқын әңгіме-дүкен құрған. Қай 

кезде де турасын айтып, әдiлдiктi сүйетiн 

ақынның кейде «тура айтам деп, туғанына 

да жақпай жүретiн кезi» аз еместігіне сон-

да к�з жеткізе түскен. Сұхбатқа арналған 

сұрақтары таусылған соң, ақын апасы одан 

�зі туралы сұрастырып, �зінен «сұхбат 

алған». Сонау Сыр елінен Елордаға ар-

ман қуып келіп, бір жағынан еңбек етіп 

жүрген студент екенін естігенде ақын: 

«Енді сен менің ұлым болдың» деп үлкен 

қолдау білдіріп, қадамына сәттілік тілеген. 

Бір шумақ �леңін жазып, қолына «Ақ 

шағала» кітабын ұстатқан. Ақын апасы-

мен жасаған сол алғашқы сұхбаты қоғамда 

бірнеше мәрте депутат 

болды. Аралды құтқару 

ж�ніндегі Қазалы ау дан -

дық  комитетінің қоғам-

дық негіздегі  т� раға  сы  

қ ы з м е т і н   а т  қ а р д ы .  

Қ ы з ы л о р д а   о б  л ы с ы  

ә к і м і н і ң   қ о   ғ а м  д ы қ 

н е г і з д е г і   к �   м е к ш і с і 

болып та  істеді .  Осы 

уақытқа дейін Қазақ стан 

Журналис тер одағының 

ау дандық  фи лиалына 

басшылық етті.

Реті келгенде айта кетейік, Арал 

теңізіне қатысты арнайы зерттеу 

жүргізіп, маңызды мақалалар жазды. 

Қазалы ауданын Арал ауданымен бірге 

экологиялық апат аймағы деп жария-

латуда, бұған нақты деректер келтіруде 

�.�лішевтің тындырған еңбегі зор.

ҚР Мәдениет қайраткері, Қазақ-

станның Құрметті журналисі, Қазақстан 

Журналистер одағы сыйлығының иегері 

атанған ардақты азамат қажырлы еңбегі 

арқасында «Құрмет белгісі» орденімен, 

к�птеген медальдармен, Елбасының 

Алғыс хатымен марапатталды.

�р ауылдың, әр �ңірдің айбыны, 

айбары саналатын азаматтар бола-

ды. Олар бұл дәрежеге оңайлықпен 

жете қоймайды. Адал еңбектері, 

қоғамға пайдалы белсенді іс-әрекеттері 

арқасында осындай құрметке б�ленеді. 

Біздің �лмәмбет ағамыз да Қазалының 

қадірлісі, қадірмені деңгейіне к�те ріл-

ген  бірегей абзал жан еді. 

�лаға мен Нағима апамыз �мірге 

жеті бала әкеліп, �сірді. Олардың бәрі 

де к�пшілік сүйсінетіндей �негелі, 

үлгілі. Бірқатары аудандық мекемелерге 

басшылық етіп жүр. Ендігі тілек – осы 

ұрпақтың амандығы. 

Ұрпақ барда, ел барда аға есімі 

 жадымыздан �шпек емес.

Нұрперзент ДОМБАЙ

тіктердің шетелдік жалдамалы жұмыс-

шылармен байланысын тоқтату керек. 

Cйткені олар мемлекеттің мүд де сінен 

бұрын �здерінің қалта толтыратын 

жағдайларын ойлауға бейім.

– Еңбек миграциясы еліміздің 

еңбек нарығы мен қазақстандықтардың 

жұмыс табуына кері әсерін тигізбей, 

керісінше, мемлекетіміздің әлеуметтік-

экономикалық мәселелерін шешу-

ге бағытталуы тиіс. Біз, кәсіподақ 

ұйымдары, жергілікті билікпен бірге 

осы мақсатта жұмыс жүргізіп отыр-

мыз, – дейді  Қазақстан Кәсіподақтары 

федерациясының т�рағасы.

Қазір  Қазақстанда жұмыспен 

қамтудың барлық бағыттары бар. 

Соның бірі – аутстаффинг. Бұл, түсінікті 

тілмен айтқанда, жалдамалы еңбек 

деген с�з. Жекеменшік агенттіктердің 

к�бі қазір жұмысқа орналастырудың 

осы түрін қош к�реді. �сіресе, құрылыс 

саласында кең қолданыла бастады. 

Жалдамалы жұмысшылармен еңбек 

келісімшартын жұмыс берушілер 

емес,  агенттіктер жасайды.  Осы 

арқылы еңбек заңдылығы бұзылады. 

Cйткені жұмыс берушілер жалдамалы 

жұмысшылардың алдында ешкім емес. 

Олар оқыс жағдай бола қалса бәрін  

жалдамалы жұмысшыларды әкелген 

компанияларға қарай ысыра салады. 

Мұндай жағдайда жұмысшылардың 

�мірі  мен денсаулығына келген 

зардаптың орнын толтыру мен олардың 

құқын қорғау мүмкін емес. 

Бір с�збен айтқанда, елімізде жал-

дамалы еңбекті реттеу бағытындағы 

заңның жоқтығы – негізгі мәселе. 

Пар ламент  Мәжілісінің депутаттары 

осыған байланысты заң жобасын әзір-

леуге бастама жасаған еді. Кәсіп одақтар 

федерациясы да осы ж�нінде Үкі метке  

ұсыныс тастады. Нәтижесі қалай бола-

тынын алдағы уақыт к�рсетеді.

Ғалым АСЫЛ

ғана түсінде к�рген ақын апасы енді қалта 

телефонына қоңырау шалып тұр. Анау-

мынау емес, «WhatsApp» желісі арқылы! 

«Бәсе, н�міріме қоңырау келмеуші еді 

ғой» деп күбірлеген ол не �ңі, не түсі 

екендігіне сене алмай, ақыры қоңырауға 

жауап қатты.

– Алло... Нұрқанат! Балам?

– Сәлем бердік, апа! Қалыңыз қалай?

–  С ә л е м  а л д ы қ ,  б а л а м .  М е н 

жақсымын. Мені қойшы. Cзің қалайсың? 

Сен қайдасың? Телефоның неге �шірулі 

тұр? Неге хабарсыз кеттің? – деп апасы 

сұрақтың астына ала ж�нелді.

– Аллаға шүкір, апа. Емделуге кеткен-

мін. Бұл жақта қазақстандық н�мір... – 

дей бергені сол еді Ақ апасы с�зін б�ліп 

жіберді:

– Қашан кетіп қалдың? Неге маған 

айтпадың?

– Мұнда келгеніме бүгін 12 күн болды. 

Сіздің мазаңызды алмайын деп...

– Немене, менің мазамды алып жүрсің 

деп пе едім саған?

– Жоқ-қ..

– Иә, дәрігерлер не деп жатыр? Cзгеріс 

бар ма екен? Елге қашан қайтасың?

– Бұйыртса, ертең ота жасатқалы 

жатырмын,  апа. Cзгеріс содан кейін болуы 

керек...

 – Не дейді?!

Бұл жолы Ақ апасының дауысы 

қаттырақ шығып кетті.

– Отасы несі? Қызық екенсің ғой! 

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

КӘСІПОДАҚ

Жоқшысы болған 
жұртының

ЖАЛАҚЫ ТӨЛЕУДЕ 
әділеттілік қажет

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметтің кеңейтілген 
мәжілісінде бірнеше маңызды мәселелерді көтерді. Соның бірі – шетелден 
келетін жұмысшылар мен олардың еңбекақысы туралы. 
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Т ү р к і с т а н н ы ң  с ә у л е т і н  ү ш 

бағытта дамыту к�зделіп отыр. Жан-

жақты сараланған Бас  жоспарға 

сәйкес, қала құрылысы мен сәулеті 

жүргізілетін бірінші бағыт бойынша 

88,7 гектар  жерге орналасқан Қожа 

Ахмет  Ясауи  кесенесінің маңындағы 

«Тарихи  аймақтағы» 18 нысан қайта 

жаңғыртылатын болады.  �рине, 

кесененің аумағы қалаға келген туристер 

к�п шоғырланатын жер. Сондықтан да 

«Тарихи аймақтағы» нысандардың 

жәдігерлік құндылығын сақтай отырып, 

қайта жаңғырту маңызды болмақ. 

Тарихи аймақты жалғап жатқан 

«рухани-мәдени орталық» аймағында 

бой к�теретін 9 нысан: «Ұлы дала елі» 

кешені, «Қожа Ахмет Ясауи мұражайы», 

« А м ф и т е а т р » ,  « Ш ы ғ ы с  м о н ш а -

сы», «�уенді субұрқақ», «Қабылдау 

орталығы» мен «Түркі халықтарының 

ғылыми кітапханасы», «Неке сарайы»,  

«Сауда  орталығы» туристер  мен 

тұрғындарға қызмет к�рсетіп, әрі 

к�пшіліктің тамашалайтын орында-

ры болады. Бүгінде бұл екінші бағыт 

бойынша ғимараттардың құрылысы 

басталып та кеткен, биыл 4 нысан 

пайдалануға берілмек.

Үшінші бағыт аясында аумағы 

1350 гектар болатын әкімшілік-

іскерлік орталықта 17 нысан салы-

нуда, оның 7-еуін биыл пайдалануға 

беру жоспарланған. Cзінің тарихи  

құндылығын сақтай отырып, заманауи  

үлгіде қайта жаңғыртылып жатқан 

о б л ы с  о р т а л ы ғ ы н д а  ж о с п а р ғ а 

сәйкес 89 нысанның құрылыс жұ-

мыстары жүреді. Бүгінде Түркістан 

қаласында 27 нысанның құрылысы 

облыс  әкімдіктерінің және ұлттық 

компаниялардың қаржыландыруымен 

салынуда. Сондай-ақ биыл Түркістан 

қаласында 52 к�пқабатты тұрғын 

үй пайдалануға беріледі.  Мерзімі 

белгіленіп, қаржысы қаралған әрбір 

нысанның сапалы салынуы және 

кестеге  сай жүргізілуі маңызды. Оның 

ішінде, тұрғын үй құрылысының алар 

орны ерекше. Cткен жылдың екінші 

жартыжылдығында «Отырар» м�лтек 

ауданында «Нұрлы жер» бағдарламасы 

бойынша 5 қабатты әрқайсысы 60 

пәтерден тұратын 20 тұрғын үй салу 

жоспарланған болатын. Бүгінде сол 

аталған тұрғын үй құрылысының 

14-і салынып, аяқталуға жақын. Ал 6 

тұрғын үйдің құрылысы жуық арада 

басталмақ. Тұрғын үйлердің жобалық-

сметалық құны 7 млрд. 440 млн теңгені 

құраса, аумағы 7,4 гектар жерді алып 

жатыр. Құрылысты 7 мердігер мекеме 

жүргізуде. Осы м�лтек ауданда, сондай-

ақ жеке инвестор есебінен к�пқабатты 

6 ипотекалық тұрғын үй салынуда. Бұл 

үйлер «7-20-25» бағдарламасы аясында 

пайдалануға берілмек. 

�кімшілік-іскерлік орталығынан 

7 қабатты к�п пәтерлі 10 тұрғын үйдің 

құрылысына бүгінгі таңда 4,8 гектар 

жер телімі б�лінген, қажетті техника-

лық құжаттары жинақталған. Қала 

тұрғын дарының салауатты �мір сал-

тын ұстанып, спортпен айналысуына 

жағдай жасау мақсатында 16 шағын 

футбол алаңы мен теннис кортта-

рын салу жоспарланып отыр. Осыған 

сәйкес, негізгі к�шелер бойы мен 

саябақтардан жалпы аумағы 12,8 гектар 

болатын қолайлы жерлер анықталған. 

Қаланы ауызсумен қамтамасыз ету 

бойынша Мырғалымсай және Біресік-

Қантағы су кен орындарының қорын 

қайта бағалау үшін 6,6 млн. теңге 

қаржы б�лінді. �кімшілік-іскерлік 

орталықты ауызсумен қамтамасыз 

ететін магистралдық суаққының 

құрылысына бюджеттен 2,1 млрд. теңге 

қаржы қаралып, құрылыс жұмыстары 

басталған. Облыс орталығының 11,8 

пайызы орталықтандырылған су тар-

ту жүйесімен қамтылған. Бүгінде 

Түркістан қаласын 83 пайызға таза 

сумен қамтамасыз етуге бағытталған 

жұмыстар басталған. Сонымен қатар 

газ, жылу, жарықпен қамту бойынша 

нақты жобалар жүзеге асырылуда. 

МАҢЫЗДЫ ОН ҚАДАМ 

Климаты құрғақ, ш�лді, жаз мезгілі 

ұзақ болатын Түркістанды к�галдандыру 

мақсатында, ең алдымен, суландыру 

жүйесін жетілдіру маңызды. Жаздың 

аптап ыстығында егілген ағаштар мен 

гүлдер, шалғындарға су жеткізу �зекті 

мәселелердің бірі. Cзекті мәселенің 

шешімі де табылып, бүгінде бірқатар 

жұмыстар қолға алынуда. Мысалы, 

қаланың бірнеше бағытынан келетін 

Ш�кеев жуырда облыстық мәслихат 

депутаттары алдында берген есебінде.  – 

Бұл  идеологиялық ұстанымның бірінші 

басымдығына сай – осы қалаға келген 

адам күллі Қазақ мемлекетінің басынан 

�ткен тарихи оқиғалардан мағлұмат 

алатындай болуы тиіс. Келген туристер 

�ңірімізде орын тепкен киелі жерлер-

ге зиярат етіп, туристік бағыттарды 

 насихаттайды. Екіншіден, Түркістанда 

әлемдік деңгейдегі шеберлер орталығы 

болуы керек. Cйткені Түркістанда орын 

тепкен Қожа Ахмет Ясауи кесенесі 

– әлемде теңдесі жоқ сәулет туын-

дысы. Ғажайып ғимаратта ғасырлар 

бойы қалыптасқан �ркениеттік құрылыс 

тәжірибесінің ізі жатыр. Кесененің 

құрылысында түркі  �рке ниетінің 

нақыштары мен ою-�рнектері, к�не 

замандардағы сәулет және бейнелеу 

�нер туындысы к�рініс тапқан. Тарих  

қойнауында қалған, к�неден келе жатқан 

ұлттық қол�нерімізді кейінгі ұрпаққа 

жеткізу үшін, шеберлік құпиялары 

мен қол�нер технологияларын сақтау, 

нығайту және жаңғырту үшін жағдай 

 жасау қажет. Үшіншіден, Түркістан тоғыз 

жолдың торабында орналасқан ірі сауда 

орталығы болған. Бүгін де бұл қаланы 

ірі сауда, �нер, туризм орталығына 

айналдырудың кешенді тетігін дай-

ындау қажет. Заманауи  қол�нер цех-

тары, қыш-шыны индус трия сы, тері 

�ңдеу мен тұскиіз фабрикалары, кілем 

тоқу �німдері Түркістанның және 

Ясауидің кескіні мен келбетін насихат-

тайтын орталықтарға айналуы керек. 

�леуметтік-экономикалық мәселелерді 

шешу тетігі мәдениет, �ркениет, сауда, 

сәулет, қол�нер, музыка сияқты сала-

ларды қайта жаңғыртудан басталады. 

Кеше тарихи Ұлы Жібек жолы да осы 

Түркістаннан �ткен болса, бүгін де сол 

жол жалғасып келеді. Т�ртіншіден, Қожа 

Ахмет Ясауи – жалпы түркі руханияты 

кеңістігінде �зіндік ілім қалыптастырып, 

исламдық құндылықтар негізінде 

ғылымның моральдық-этикалық ар-

насы мен үлгісін к�рсетіп кеткен та-

рихи тұлға. Ол діннің тілін ежелгі түрік 

тілінде хикметпен с�йлетіп қана қойған 

жоқ, к�рген қиындықтарға қарамастан, 

түркі халықтарының дәстүрлі мәдениеті 

мен әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін ислам 

дінінің талаптарына сай қалыптастырды. 

Ясауидің артына қалдырған �шпес 

мұрасы оның еңбектерінде жатыр. Осы 

мақсатта Қожа Ахмет Ясауидің Түркия, 

Cзбекстан, Иран, Индонезия және 

 Еуропа елдеріндегі шәкірттерінің ба-

сын қосатын симпозиум ұйымдастыру 

 жоспарда бар.

Ресми мәліметтерге қарағанда, �ткен 

жылы Түркістанға 152 124 турист кел-

ген. Ал Түркістан қаласына «бір күндік 

келушілердің» саны – 1,5 миллион 

адамға жетіп отыр. Бұл алдыңғы жыл-

мен салыстырғанда 15,2 пайызға артық. 

К�рсетілген қызмет к�лемі де алдыңғы 

жылмен салыстырғанда 23,3 пайызға 

артқан. Туристер облысқа тек бір күнге 

емес, бірнеше күнге саяхаттауға келуі 

тиіс. Осы орайда экологиялық, тарихи-

мәдени және танымдық бағытта 57 

туристік маршрут әзірленген. Облыс  

әкімінің айтуынша, «Зияратшылар 

орталығы» ғимаратын «Ұлы Жібек 

жолы» ұлттық қол�нер шеберлері 

орталығы» етіп қайта жасақтау да ірі 

жобалардың қатарына жатады. Орталық 

дәстүрлі қол�нердің керамика, тоқыма, 

ағаш және былғарымен жұмыс, сондай-

ақ  зергерлік бұйымдар мен қола құю 

түрлерін ұсынады. Қол�нершілер 

үшін дуалды білім беру орталығы 

ашылмақ. Шығыс базары да іргелі 

туристік жоба. Саттарханов  к�шесінен 

қ о л � н е р  ш е б е р л е р і  о р т а л ы ғ ы н а 

дейін орналасатын жобаға 16 гектар 

жер телімі белгіленген. Мұнда бес – 

Қытай, Үнді, Иран, Түркия және тағы 

басқа базар түрлері қарастырылған. 

Жалпы ұзындығы 800 метр 40 мың 

шаршыметрлік сауда қатары, 30 мың 

шаршыметрлік 50 тамақтану орны 

және 30 мың шаршыметрлік хостел, 5 

жұлдызды қонақүйлерге дейін салына-

ды. «Түркістан-Самарқанд» теміржол 

бағытында жоғары жылдамдықтағы 

пойыз жүргізу жобасы да қолға алы-

нуда. Қолданыстағы Түркістан-Арыс-

Сарыағаш-Cзбекстан шекарасына дейін 

теміржол желісі қайта құрылады. Бұл 

жоба бойынша �ңірімізге Cзбекстаннан 

келетін туристердің саны алғашқы 

жылдың �зінде 350 мың адам, билет пен 

�зге де қызметтерден 8,7 миллиард теңге 

бюджетке түсім түседі деген болжам бар.

Түркістан қаласына сапалы инфра-

құ рылым жүргізу де �зекті мәселе. Бас 

жоспарға сәйкес, қаланың әкімшілік-

іскерлік орталық пен мәдени-тарихи 

орталықты бұрын қолданылмаған 

и н ж е н е р л і к  и н ф р а қ ұ р ы л ы м м е н 

қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілді. 

Жаңадан салынып жатқан нысандарды 

жылумен қамтамасыз ету және оның 

сапалық к�рсеткішін арттыру бойынша 

тиімсіз және ескі шешімдердің орнына 

жаңа технологиялар қолданылған. Қала 

халқын және нысандарды тұрақты 

және үздіксіз электрмен жабдықтауды 

қамтамасыз ету мақсатында үш қосалқы 

станцияның құрылысы жоспарлануда. 

Түркістанның экологиялық жағдайын 

жақсарту үшін ағымдағы жылдың 

соңына қарай тұрғындардың 56 пайызы 

«к�гілдір отынмен» қамтылады. 

Е.AБДІЖАППАРҰЛЫ

Түркістан облысы

каналдарды күрделі ж�ндеуден �ткізіп, 

қала ішіндегі лоток  арықшаларға су 

тарту жұмыстары қызу жүргізілуде. 

Қарашық �зенінен бастау алатын 

Қотырбұлақ каналынан Кентау тас 

жолы арқылы Парасат паркіне дейін 

сол жағы 4,3 шақырым, оң жағы 4,2 

шақырым лоток арықтары тартыл-

са, Кентау тас жолы бойында егілген 

ағаштар мен Парасат паркін және 

қосымша Қазыбек би к�шесі арқылы 

қаланы суландыруға болады. Сонымен  

қатар Арыс-Түркістан магистралды  

каналынан қала ішіне бірнеше канал-

дар босатылған. Осы каналдарды 

қайта күрделі ж�ндеуден �ткізіп, іске 

қосу арқылы қаладағы ирригациялық 

арықшаларға су тартылады. Қала 

бойынша ұзындығы 70,2 шақырым 

болатын 17 к�шеде ирригациялық 

арықшалар бар. Бұған қоса, биыл 

орталық аймақтың 47 к�шесіне 54,1 

шақырым арықшалар орнатылады. 

Алдағы уақыттарда рухани-мәдени, 

әкімшілік-іскерлік орталықтарда және 

іргелес жатқан аумақтағы к�шелерде 

салынатын жолдардың бойына жоба-

мен 100 шақырым арықшалар орнату 

қарастырылуда. Яғни бұл жобалардың 

барлығы Түркістанның экология-

сын оңалтып, климатын жақсарту 

үшін жасалатын қадамдар. Қаланың 

барлық аумағындағы к�пшілік орын-

дарды (саябақ, спорт кешендер мен 

гүлзарлар) жаңғырту мәселесі  де 

маңызды. Бұл орайда, облыс әкімі 

C.Ш�кеевтің тапсырмасына сәйкес, 

халық к�п шоғырланған орталық 

к�шелер бойынан қоғамдық гүлзарлар 

мен аллеяларды к�бейту бойынша 

бірнеше демалыс алаңшаларын салу 

жоспарланып отыр. Бұл орайда, қала 

ішіндегі негізгі к�шелер бойынан 

жалпы аумағы 172,2 гектар болатын 

қолайлы жерлер анықталған. Оның 

ішінде, Б.Саттарханов даңғылында 

орналасқан ескі жасанды каналдың 

бойы абаттандырылып, 3 гектарды 

құрайтын аумақта автотұрақ, субұрқақ, 

отбасылық саялы гүлзарлар салынады. 

Қазіргі таңда к�пшіліктің демалыс 

орнына айналған «Рәміздер алаңы» 

осы гүлзарлармен жалғасады. Қаланың 

әр аумағынан 10 гүлзар жасалады. 

Кентау тас жолы бойынан 5 гектар 

жерге «Жастар» аллеясы мен Пошанов 

к�шесінен аллея салу да жоспарланған. 

Байтанаев к�шесіндегі гүлзар абат-

тандырылып, Тәуке хан даңғылы 

мен С.Ерубаев к�шесі аралығындағы 

су қоймасы аумағынан отбасылық 

саябақ ұйымдастырылмақ. Сондай-ақ 

Р.Сейтметов театры маңындағы гүлзар 

абаттандырылады.

Бұдан б�лек, �зірет Сұлтан қорық 

мұражайы аумағынан этносаябақ 

салу мен Шәуілдір тас жолы бойынан 

дендропарк жобасын жасау, ТГЖД 

аумағындағы ескі қорым орнынан, 

Тәуке хан даңғылынан гүлзарлар салу, 

Тәуке хан даңғылынан О.Жарылқапов 

стадионына кіреберіс аумағын ашып, 

Есім хан алаңынан бастап теміржол 

вокзалына дейінгі аралықтағы 4,8 

шақырым, 19,2 гектар бос алаңшаларды 

абаттандыру жоспарланған. Бүгінде 

осы саялы гүлзарлар мен саябақтардың 

құрылысы үшін қажетті аумақтардан 

мемлекет мұқтаждығы үшін 400-ге жуық 

нысандар алынатындығы белгілі болып, 

заң талаптарымен қайтару жұмыстары 

басталған.

Қала аумағын к�галдандыру мақса-

тында �ткен жылдың күз айында к�ше 

бойларына 46 мың түп ағаш, 500 мың 

түп қызғалдақ гүлі егілген. Орталық 

аймақта орташа ж�ндеу жұмыстары 

жүргізілетін к�шелерге, жаңадан салы-

натын гүлзарларға және қолданыстағы 

саябақтар мен гүлзар, аллеяларға биыл 

жыл соңына дейін 1 миллион түп гүл, 

100 мың түп ағаш отырғызылады.  

Абаттандыру шаралары бойынша 

негізгі жұмыстардың бірі – Алматы, 

Нұр-Сұлтан қаларындағы абаттан-

дыру тәжірибелеріне сүйене отырып, 

Тәуке хан даңғылы, С.Қожанов к�шесі 

бойындағы ХҚТУ және медициналық 

колледж сияқты оқу орындарының және 

тағы басқа да нысандардың жол бойы 

мен ғимараттары аралығында «Кең 

к�ріністі кеңістік» қалыптастыру. Яғни 

темір шарбақ қоршаулар мен жапсар-

лас салынған уақытша құрылыстар 

бұзылып, жаяу жүргіншілер жолдарын 

кеңейту мен жасыл желектерді абаттан-

дыру арқылы сауда үйлерінің қасбеттері 

біркелкі сәулеттік үлгіге келтірілуде. 

Шамамен, қала ішінде 42 шақырым 

к�шеге жарықтандыру, тротуар салу 

жұмыстары жүргізілмек. Айта кетелік, 

қаланы к�галдандыру, саябақтар 

мен гүлзарларды, тік ұңғымалар мен 

субұрқақтарын, ирригация жүйелерін 

күтіп ұстау жұмыстарын жүйелі жүргізу 

м а қ с а т ы н д а  « Ж а с ы л  Т ү р к і с т а н » 

коммуналдық-мемлекеттік мекемесі 

құрылған.

Қ о р ш а ғ а н  о р т а ғ а ,  э к о л о г и я -

ны оңалтуға бүгінде саны арта түскен 

к�ліктердің де тигізер елеулі әсері 

бар. Қаланың орталық аумағында 

3 автобекет, 2 автовокзалдың және 

орталық базардың орналасуы, к�лік 

легінің к�птігі жол қозғалысына кедергі 

келтіретіндіктен, автобекеттер мен авто-

вокзалдар, қаланың шығыс және батыс 

кіреберіс бағыттарына к�шірілмек. 

Сондай-ақ Түркістанның кіреберіс 

қақпасын қаламен жалғап жатқан, 

ұзындығы 5 шақырым болатын Бек-

зат Саттарханов даңғылын 6 жолақты 

етіп кеңейту жұмыстары жүргізілуде. 

Осы жылдың сәуірінде басталған 

жолды кеңейту жұмыстары екі кезең 

бойынша іске асырылады. Бірінші 

кезеңде 3 шақырым жол кеңейтіліп, 

шілде айының соңында пайдалануға 

беріледі, ал екінші кезеңде қалған 2 

шақырымы кеңейтілетін болады. Бұл 

жұмыстардың барысында жолдың ені 18 

метрге кеңейтіледі. Жалпы Б.Саттарханов 

даңғылын кеңейту жұмыстарын биыл 

қазан айында аяқтап, ел игілігіне беру 

жоспарланған. Даңғылдың қажет ететін 

аумағынан жерасты �ткелдері және 

қиы лысатын к�шелерге оң жақ бұры-

лыстар ұйымдастырылады. Б.Саттар-

ханов даңғылының бойындағы бірін ші 

қатардағы бос аумақтарды «таунхаус» 

үйлерімен жабу жобасы да қарастырылуда.

Сондай-ақ киелі қала аумағындағы 9 

базар, 8 сауда қатарының к�пшілігінде 

« С а у д а  б а з а р л а р д ы ң  қ ы з м е т і н 

ұйымдастыру ережесінің» талаптарына 

толық сәйкес келетін сауда алаңдары 

жоқ. Сондықтан да 80 пайызы модер-

низациялауды қажет етеді. Бүгінде 

ретсіз сауда орындары, базарлардың 

маңын қайта жаңғырту, заң талапта-

талапқа сай, қаланың сәулетіне к�рік 

беретін біркелкі заманауи дүкендерді 

орнату және қаладағы ретсіз сауда-

ны ретке келтіру к�зделген. Тәуке 

хан даңғылы бойындағы сауда орын-

дары мен базарларды, автобекет-

тер мен автотұрақтарды қала шетіне 

мамандандырылған қызмет түрлері мен 

реттері бойынша шығару жұмыстары 

қолға алынбақ. 

САУДАДАН 
ТУРИЗМГЕ ДЕЙІН...

– Үкімет тарапынан облыс үшін аса 

маңызды 5 қаулы қабылданды. Оның 

біз үшін ең маңыздысы – «Түркістан 

облысын әлеуметтік-экономикалық 

дамытудың 2024 жылға дейінгі кешенді 

жоспары». Түркістанның әлеуметтік-

э к о н о м и к а л ы қ  д а м у ы м е н  қ а т а р , 

идеологиялық дамуының т�рт бағыты 

айқындалды, – деді облыс әкімі Cмірзақ 

ӨСІП-ӨРКЕНДЕУ 
ЖОЛЫНДА

«Бүгін, біріншіден, Түркістан 
қаласының негізгі даму жобасын 
бекіту үшін, екіншіден, шаһарды еркін 
экономикалық аймақ етіп жариялансын 
деген Жарлықтарға қол қойдым. Аман 
болсақ, 2-3 жылдың ішінде Түркістан 
жайнап, басқа қала болып, еңсесі көтеріліп, 
бәріміздің қуанышымызға өсіп өркендейтін 
болады» деген еді Елбасы Н.Назарбаев  
өткен жылы Түркістан облысына келген 

ресми сапарында. Жарлықтарға 
жариялы түрде қол қойылғанынан 

бергі уақытта киелі қала көп 
өзгеріп,  көз қуантатын іргелі 

нысандардың іргетасы 
қалануда.

рына сәйкес сауда орындарын жүйелеу 

жұмыстары белсенді жүргізілуде. 

К�птеген кәсіпкерлер мен сауда-

герлер талапқа сай келетін 1200 бос 

сауда орындары бар «Алтын бұлақ» 

базарына к�шірілді. Қаладағы к�лік 

бағыттарының 9 бағыты осы базарға 

қарай бағытталған.  Сонымен қатар 

қала аумағындағы базарларды және 

нысаналы мақсатына сәйкес келмейтін 

сауда алаңдарындағы сауда нүктелерін 

бір жүйеге келтіру мақсатында қала 

сыртынан құрылыс материалдары 

және киім-кешек, азық-түлік тауар-

лары және автотұрақ үшін 50 гектар 

жер белгіленген. Оның 17 гектары 

Қызылорда, 15 гектары Кентау және 18 

гектары Шәуілдір бағытында. Бүгінгі 

таңда сауда алаңдарын к�шіру туралы 

базар басшыларымен меморандум 

түзілген. Сонымен қатар осы бағыттағы 

жоспарлы жұмыстардың қатарында 

Түркістан қаласы аумағында к�шпелі 

сауданы жүзеге асыру үшін арнайы 

б�лінген орындарда стационарлы емес 

сауда алаңдарын бекітіп, «К�шедегі 

1000 сауда нүктелері»  жобасын жүзеге 

асыру к�зделіп отыр. Аталмыш жобада 
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Оңтүстік Африканың құрғақ, тас-
тақты далаларынан суккуленттің ерекше 
түрін кездестіруге болады. Aдеттен тыс 
бұл Dсімдік кактусты еске түсіреді, бірақ 
онда тікен жоқ.

Бұлар бес бұрышты жұлдыз сияқты 

формада болып, ақындардың «жанды 

жұлдыздар» деп теңеп айтатынындай, 

гүлдеген уақытта олар �те әсем к�рініске 

б�ленеді. Мұндай �сімдіктердің бір 

түрінің гүлінің диаметрі, шамамен, 

8 сантиметр, бес бұрышты жұлдызға ұқсайды, түбі қызыл 

күрең сансыз теңбілдермен к�мкерілген, ал гүлдің түсі шикі 

етке ұқсайды. Сонымен бірге ол шыбындарды �зіне тарта-

тын иіс те шығарады. Шыбындар оны шіріген ет деп, үстіне 

жұмыртқа шашады. Оларды жарып шыққан құрттар осы 

бір тамаша «бифштекстің» үстінде азық іздеп жүгіріп жүріп, 

аштан қырылады. Алайда бұлар айлалы гүлге ең қажетті – 

тозаңдандыру қызметін орындап береді. 

«Жанды жұлдыздар»

Өсімдіктер әлемі

Ө Н Е Р

Қоян қысынан қысылып шыққан аудан халқының күдігі көп еді. 
Көктем ұзаққа созылатын шығар деген ой жиі мазалайтын. Бірақ 

олай болмай шықты. Мамырдың мамыражай күнінде қыраттарда 
жайқала  өскен сары гүлдер көз жанарын алады. Жусанның көгілдір түстес 

гүлдері  мұрынды қытықтап, әдемі бір таңғажайып саябақты елестетеді. 
Табиғаттың  осы бір тамаша күндері серуенге шыққан әрбір адамның 

тынысын  кеңейтіп, күш-қуат бергендей сезінесің. Кездейсоқ па, әлде сәйкестік 
пе, мамыр мерекесінде жаңадан салынған үйге қоныс аударғанымызға ерекше 
қуандық. Айналасы асфальттанып, сырты әктелген көрікті үй көше көркін аша 

түскендей. Көршілер де ұстаздық қызмет атқаратын азаматтар екен. Бұлардан 
басқа неміс ұлтының өкілдері қоныстанған жерге келгенімізге көңіліміз 

көтеріліп  қалды. Көршілер бірінен соң бірі келіп құттықтап, жақсы 
танысып  алдық. Бұрыннан бауыр басып қалғандай лезде араласып 

 кеттік.
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ANA TILI

Білетін бар жұмысы:

�лемнің т�рт бұрышы —

Оңтүстік пен солтүстік,

Батыс пенен шығысы.

(Компас)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

Aзірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Шырақ, бері

Жер үйге кел, отыр. 

Жер үйге келсең, тері илей отыр,

Тері илей алмасаң, тар үйге кеп отыр. 

Белгілі саяхатшы Уэльстің кемесі 
Таити аралына жеткен кезде бұрын ақша 
дегенді білмейтін жергілікті тұрғындар 
сол теңізшілерден айырбасқа алған әдет-
тегі шегелерді ақша орнына пайдалана 
бастайды. 

Ал кемелердің аралға қатынауы 

қан шалық сиреген сайын шегенің 

бағасы да �скен. Ақырында оның қым-

баттағаны соншалық, бір шегенің құны 

тіпті аспандап кеткен. 

ХІХ ғасырдың басында Оралдан платинаның үлкен 

кені ашылуына байланысты патшалық Ресейде ақшаны 

осы бір бағалы металдан �рнектеп шығара бастады. Бірақ 

жұртшылық бұл ақшаны онша қабылдамады және ақша 

жасап шығарушылар да к�бейді. Сол кезден бізге жеткен сот 

хабарларының бірінде платина құймасына белгілі м�лшерде 

күміс қосып жақындарын алдағаны үшін жалған ақша 

шығарушыға �лім жазасы берілгені жазылған. 

Пирамидалар қай кезде болсын дүниежүзі ғалымдарының 
назарын аударып келеді. ;з заманында Плиний де: «Пирами-
далардың даңқы бүкіл әлемге жайылды» деп жазған еді. 

Содан бері мыңдаған жыл �тсе де, бүгінде сол пікірге 

қосылуға тура келуде. Қайта пирамидалар қазіргі біздің 

түсінігіміздей емес, олардың жасы әлдеқайда кәрі әрі 

оларды салудың мақсаты да басқаша деген пікірлер 

нығайып келеді. Ресми ғылым Гизадағы Ұлы пирамида-

ны біздің ғасырымызға дейінгі 2 520 жылдар шамасында 

мазар  ретінде салынған деп дәлелдейді. Бірақ оның тұрған 

орны мен аумағы Хеопс пирамидасының жер бетіндегі 

құпиясы ашылмаған ең жұмбақ құрылыстардың бірі 

екенін дәлелдейді. Себебі нақтылы жүргізілген есептерге 

қарағанда, пирамида жер шарын тура екі жарты шарға б�ліп 

тұрған сызықтың дәл үстінде орналасқаны айқындалды. Бұл 

кездейсоқтық па, әлде құрылысшылардың асқан даналығы 

мен тәжірибесінің нәтижесі ме?  

Панно монументтік бейнелеу Dнерінің 
шығармасына жатады. Ол, негізінен, 
үйдің ішкі не сыртқы қабырғасын безен-
діреді. 

Ол да картина сияқты кенепке бояу-

мен салынады. Дайын панно жақ-

тауға керіліп, залдағы, б�лмедегі, вес-

тибюльдегі �зіне арналған орынға 

ілінеді. Сондықтан да ол �зінің к�лемі, 

түрі, түсі жағынан үйдің құры лысымен 

жарасым тауып тұруы тиіс. Суретші 

М.Врубель «панно» жанрында к�п қалам тербеген. Оның 

колориті қабырғаның түр-түсімен, композициясы – есікке 

бедерленген ойықпен үйлесіп тұруының �зі әсерлі. Үйдің 

сыртқы қабырғасына ілінетін панно түрлі-түсті текше тастар-

дан жасалған. Кезінде Мәскеудегі Оқушылар сарайының 

кіреберісінде ойнап жүрген пионерлерді бейнелейтін үлкен 

панно болған. Ол қызыл, сары, алтын түстес, қоңыр – сан 

қилы әдемі текше тастардан қиюластырылып жасалған.

Ақша құны

Жұмбағы көп құрылыс

Панно – айшықты безендіру
Қылқалам

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Әлемде талай қызық бар

Қыр-сыры мол дүние 

сынан айырылған қос қарлығаш к�здері 

жаутаңдап жетім қалды. Анадан айырылған 

қыздарға бұл �те ауыр соққы болды, жүректері 

қан жылап, мұңдары мен сырларын кімге 

айтарын білмей, талай күнді к�рпе астында 

солқылдап жылап �ткізгендерін ағайын-

жекжаттары айтып та жүрді. Ақылдаса келе, 

Мәдина мен сіңлісі Сағираны �йтеке би 

кентіндегі санаториялық мектеп-интернатқа 

жатқызып оқытуға ұйғарым жасалды. Бұл 

ағайындардың дұрыс шешімі еді. Қыздар 

да бірте-бірте жақсы тәрбие алып, Мәдина 

�зінің талантын одан әрі шыңдай түсті. Одан 

әрі Қызылордадағы М.Мәметова атындағы 

педагогикалық училищеге оқуға қабылданды. 

Cнер шыңына бірте-бірте қол жеткізген 

Мәдина Алматыдағы Қыздар педагогикалық 

институтында оқып жүргенінде ерекше к�зге 

түсіп, республиканың маңдайалды сахнасында 

ән шырқады. Сондай бір �нер жұлдыздары бас 

қосқан концертте бұған дейін әдемі әнімен к�п 

к�ңілінен шығып жүрген Мәдинаға халықтың 

қошеметі ерекше болған еді. Сахна  т�ріне 

к�терілген әйгілі әнші, Халық қаһарманы 

Роза Бағланова Мәдинаның маңдайынан 

иіскеп тұрып: «Балапаным, бағың жансын. 

Дауысыңды мұқият сақта. Мұндай дауысты  

әзірге ешкімнен кездестірмедім. Талан тыңа 

ақ жол тілеймін» деп, ақ батасын берген еді. 

Апасының батасы қабыл болып, бүкіл елдің 

сүйіп тыңдайтын әншісіне айналды.

Расында, мінез де, ән де туған топырақтың 

табиғатына байланысты болар. Салыстырмалы  

түрде қарасақ, Роза Бағланованың туған 

топырағы Қазалы жері болса, Мәдинаның да 

туған жері, �скен ортасы – қасиетті Қазалы.

Қазірге дейін осы кісілердің күміс 

к�мейінен шыққан ән дауысын қайталаған 

Кешкілік к�ршілердің кішкене қыздары 

мен ұлдары біздің тұңғыш баламыз Арсенді 

коляскіге мінгізіп алып, бірінен кейін бірі 

тербетіп ойнап жүрген-ді. Сенбі күні болатын.  

Жарасқан ұйықтап жатқан. Тосыннан  

т�сегінен ұшып тұрып, кіреберістегі б�лменің 

есігін ашып: «�демі ән беріліп жатыр, 

радионы  қаттырақ қойшы» дегені бар. Сонда  

біз қарқылдап күліп алдық та: «Жарасқан, 

ұйқысырап тұрған жоқсың ба?» деп едік. «Жоқ, 

«Ақбаян» әнін беріп жатыр ғой» деп терезе  

жаққа бұрылды. С�йтсе, терезенің ашық 

тұрған жерінен әдемі әнімен Жарасқанды 

ұйқысынан оятқан кішкентай бойлы әдемі ақ 

сары қыз екен. «Ойпыр-ой, мына қыз келешек 

үлкен әнші болады. Дауысы керемет екен» 

деп жеңгесі Шолпанның қасына жетіп келді. 

Арсенді к�бірек ойнататын да осы әнші қыз 

еді. Сол кезде сазгер Бексұлтан Байкенжеевтің 

әні «Ақбаянды» қоңыраулай сылдырлаған 

әсем дауысымен орындап жүрген он жасар 

Мәдина болатын. 

Мәдинаның бала кезінен әнге құштар-

лығын, ән айтуға ерекше ден қойғанын бас-

тауыш мектептің ұстаздар қауымы айрықша 

Осындайда ішкі туризм саласында атқарылар шаруаның 

шаш етектен екені к�рініп тұрады. Бізде бірізділік жоқ. Тәп-

тәуір басталған істің соңы құрдымға кетіп жатады. Мемлекеттік 

тұрғыда арнайы бағдарлама қабылданып, мектеп оқушыларын 

б�ліп-жармай, түгелімен кезек-кезегімен еліміздің табиғаты-

мен таныстырып, ғажайыптарын к�рсетсе, суға шомылып, 

демалса, бала кезінен елінің ұлттық құндылықтарын к�ріп 

�сіп, ұлтжанды азамат етіп тәрбиелеуіне күш салса – еліміздің 

ертеңіне к�ңіл б�лініп, жағдай жасалса ол бала елінің ертеңін 

ойлар тұлға болып қалыптасар еді. �зірге мұның бірі де жоқ. 

Бәлкім, бірен-саран бала лагерьге жолдама алар, бірен-сараны 

мектеп жанындағы лагерьде түске дейін уақытын �ткізер, 

мұның берері шамалы. 

Жақында Алма-Арасанға жол түсіп, атақты Аю-сай шатқа-

лына дейін аралап қайттық. Сонда байқағанымыз, Алма-

Арасандағы бір-екі жерден басқа демалыс орындарының 

барлығы қаңырап бос тұр. Бәлкім кешкі мезгілде адам баласы 

к�рініп, жұмыс қызар. Ал күндізгі шыжыған ыстықта сая іздеп, 

демалушылар ол жерлерге бас сұға қоймасы анық. «Демалыс 

Бәсекелестік бәсең болып тұр
ТУРИЗМ

орнын ашқан екен, жұмысына жан-тәнімен кірісіп, айналасын 

к�гал дандырып, демалушыларға неге жағдай жасамайды?» деген  

сауал туындайды. Cзара бәсекелестік жоғы байқалады.  Мә  селен, 

атауы жаныңа жақын «Шаңырақ» демалыс аймағына бас 

сұқтық. Есік алдында кесесі 300 теңгеден қымыз сатып отыр ған 

5-6 жасар бала мандытып жауап бере алмады. Оның ай  туынша, 

киіз үй немесе отыратын орынды жалға алу құны  к�  ле міне 

қарай 20-45 мың теңгенің аралығы. Ал жалға алмай, сол жерде 

демалғыңыз келсе дайын тұрған дастарқан мәзірі жоқ... 

Елімізде ішкі туризмді дамыту, елге турист тарту жұмыстары 

жүргізіліп жатқанымен, қызмет к�рсету сапасы әлі де болса 

к�ңіл к�ншітерлік емес. Кезекті еңбек демалысын алып, 

тек демалыс орнын емес, емдеу-сауықтыру шипажайын 

таңдайтындардың қатары жыл санап артып келеді. Қазір 

интернеттің дамыған заманы. Шипажайдың сайтын қарап, 

қалағаныңа бара бер. Дей тұрғанмен, сайттағы ақпаратты 

нақтылап алу қажет. Жақында танысым басынан �ткен 

келеңсіз жайтты айтты. Сайттағы ақпаратта терапевт және т.б. 

үш дәрігер қызмет ететінін к�ріп, «бір оқпен екі қоян атып», 

демалып әрі емделіп келмекші болып жолға шығады. Барса 

– үш дәрігер дегені бір адам болып шығыпты. Ол кісінің �зі 

тамыр ұстап, диагноз қояды-мыс. Ешқандай медициналық 

құрылғысы жоқ жекеменшік шипажайдың бұл әрекеті заңға 

қайшы, әрине. Мұндайды қазекем «�тіріктің құйрығы бір-ақ 

тұтам» деп бірауыз с�збен жеткізген. Сондықтан мемлекеттік, 

жекеменшік шипажайлардың барлығы жауапты мамандардың 

назарында болуы тиіс.  

 К�пшіліктің Алак�л дегенде елең ете түсетіні бар. Алак�л-

дің суы да, балшығы да таптырмас ем. Биыл да к�лге бару-

шылар саны к�п. Ішкі туризмді дамыту бағытында «Алматы-

Үшарал», «Астана-Үшарал», «Талдықорған-Үшарал», «Астана-

Үржар», «Алматы-Үржар», «Cскемен-Үржар», «Семей-Үржар» 

бағытында ұшақ бар. Мәселен, «Алматы-Үржар» бағытының 

билеті 14 мың теңге. Билеттің құны �зге бағытқа қарағанда 

тиімді болғанымен, жаз мезгілінде ұшаққа да, пойызға да билет  

жоқ. Маусымға байланысты ашылған қосымша рейстердің 

бағасы 28-30 мың теңге, екі есе бағаны қойып отыр дейді 

білетіндер. Жеңіл к�лікпен барудың машақатын, жолдың 

зардабын  тартқандар біледі. 

Айтпағымыз, үш ай суға шомылатын маусымда Алак�лге 

еліміздің ішкі қалаларынан тікелей авиарейс ашып, пойызды 

күніне бірнеше мәрте қатынайтын етіп қойса �зге елге кететін 

қаражат �з қалтамызда қалар еді деген ой. 

Қазақстан Республикасының туристік саласын дамыту 

тұжырымдамасында «2020-2023 жылдары – ішкі және шығу 

туризмін одан әрі дамыту жоспарлануда. Бұл кезеңде еліміздің 

туристік әлеуетін белсенді жылжыту, инфрақұрылымды 

дамыту ды жалғастыру, адами ресурстар әлеуетін нығайту және 

маркетинг саласында басқа да іс-шараларды орындау маңызды. 

Сонымен қатар осы кезең ішінде барлық ел бойынша туристік 

жобаларды дамыту үшін туристік ұсыныстарды әртараптандыру 

және шағын және орта бизнес кәсіпорындарын қолдап, 2017-

2019 жылдардың іс-шараларын іске асыру жалғастырылады. 

...Туризм саласының инвестициялық тартымдылығын арттыру 

және экономиканың басым бір секторы ретінде саланы дамыту 

жағдайларын қамтамасыз ету үшін әлемдік туристік нарыққа 

қазақстандық туризмді ықпалдастыру үшін қазіргі заманғы 

жоғары тиімді және бәсекеге қабілетті туристік кешендер 

құрылатын болады» делінген. 

Құптарлық іс. Дегенмен, әлемдік нарыққа шығу үшін ішкі 

бәсекені нығайтып, қызмет к�рсету сапасын арттыру бүгінгі 

күннің кезек күттірмес мәселесінің бірі.

Қазір жаз мезгілі. Шілденің шіліңгір ыстығында көлге 
 шомылып, жан рақатын сезінгенге не жетсін?! Мұндай 
қуаныш екінің біріне бұйыра бермейді. Жазғы демалыс 
басталғаннан бері қуықтай үйдің төрт қабырғасында 
қамалып, планшет пен ұялы телефонға үңілген талай баланы  
көріп жүрміз. Ата-ананың да көңілі алаң. Бала-шағасын ертіп 
табиғаттың аясында тыныстап,  балық аулап, саумал ішіп, 
суға шомылып қайтуға мүмкіндік бола бермейді. 

 Бағдагүл БАЛАУБАЕВА, 
«Ана тілі»

ешбір �нер иелерін кездестірген емеспіз. 

Мұндай дауысты к�птеген адамдар ғасырда 

бір келетін талант деп бағалайды. 

Мәдина жас кезінен кішіпейіл, қара пайым 

қыз болып �сті. Кейін қайырымдылыққа 

ерекше к�ңіл б�лді. «Жетім к�рсең – жебей 

жүр» деген қағиданы берік ұстана отырып, 

қолындағысын сондай жандарға бергісі келіп 

тұратындығын ағайындары жиі айтатын. 

Алматыға ертерек к�шіп келген, санаториялық 

мектеп-интернатта тәрбиеші болған ұстазы, 

марқұм Зәуреш Шәріпқызы Мәдинаның 

арнайы іздеп келіп, сәлем бергенін аузы-

нан тастаған емес. Бірде Қазалыда қызмет 

атқарып жүргенде анасының басына 

құлпытас қоюға келгенінде арнайы соғып, 

сәлем бергені бар. Сонда ол алдымен 

Арсенді сұрап, жас кезінде ойнататы-

нын айта келіп: «Менің де жалғыз тал 

ұлым бар, оның атын Арсен қойдым» 

деп қуанышын б�ліскен-ді. Бұл �ткен 

ғасырдың сексенінші жылының аяқ 

кезі еді. 

Мәдина Ералиева к�пшіліктің 

құрмет іне  ие  болған  әншінің 

бірегейі. Қазақстанның еңбек сіңір-

ген  әртісі Мәдина Ералиева к�п 

әндерді �з репертуарына енгіз ген 

тамаша әнші. Солардың ішінде 

халықтың к�ңілінен шыққандары 

сазгер Гүлнәр Дау кенованың 

«Күрең күз» және сазгер Елена 

 �бді халықованың «Есіңе мені 

алғай сың» әндері болатын. Осы 

ән дерді �мірден �ткенше сахнадан 

түсірген емес. 

Е к і  м ы ң ы н ш ы  ж ы л д ы ң 

қоңыр күзінде туған жеріне барып, 

ата-бабасына, әкесі мен анасына Құран 

бағыштатып к�ңілін бірлеген Мәдина �з 

к�лігімен Алматыға сапар шегіп, ауданның 

шекарасынан �те берген тұста кенеттен к�лік 

р�ліне ие бола алмай, оқыс апат салдарынан 

жалған дүниемен қоштасқан еді. Сол кезде 

Мәдинаның �зі сүйіп айтатын «Күрең күз» 

әнімен қалай қимай қоштасқаны ешкімге 

беймәлім күйде қалып барады. Қырық алты 

жасында �мірден озды. Артында қалған 

жалғыз ұлы Арсен азамат болып, ұл-қыз �сіріп 

отыр. Оларға қамқоршы болған туған сіңлісі 

Сағира да балалы-шағалы. Тірі болса Мәдина 

биыл алпыс  бес жасқа толар еді. 

Сол күні аспаннан қар аралас жаңбыр 

жауып,  су кешкен күн болды. Сондай ауа 

райының қолайсыздығына қарамастан, әнші 

Мәдинамен қоштасуға келген адамдардың 

санында  шек жоқ еді.  Бәрі де аяқтары 

малшыған суға батып тұрса да, �здерінің 

сүйікті  де  талантты әншісімен қимай 

қоштасып, зиратына барып топырақ салғаны 

алматылықтардың мәңгі есінде. Қоштасар 

кезінде оның «Күрең күз» әні театрдың фойесі 

мен сыртқы алаңында қайта-қайта орын-

далып, к�пшіліктің к�ңілін жабырқатып, 

к�здеріне жас алғызған-ды. Cмірден �ткеніне 

он тоғыз жылға аяқ басса да, оның күміс 

к�мейінен шықан осы әні әліге дейін сахна 

т�рінен түспей, шырқалып келеді. 

Түннің бір ашығында шоғырланған к�п 

жұлдыздарды қарап тұрғанда ортасынан біреуі 

қас-қағымда ағып түсетіні бар. Құйрықты 

жұлдыздай жалған �мірден жастай �тіп 

кеткен  Мәдинаның тағдырын осындай аққан 

жұлдызға теңесек, артық та емес.

Киікбай ІЗЕТҰЛЫ 

бағалап, оған әннің теориялық жүйе-

сін жете түсіндіре білетін. К�п жыл 

мектеп  директоры болған, Қазақ КСР 

еңбегі сіңген мектеп мұғалімі Мықтыбай 

Жанұзақов ағамыз бір с�зінде: «Мәдина 

�те талантты, дарынды қыз. Бұл баланы 

қазірден бастап музыкалық білімге бау-

лып, тәрбиелеу қажет. Бойына біткен 

талантты жоғалтпау керек. Бірнеше 

мәрте ән сабағынан беретін ұстаздармен 

жолығып, жас қыздың талантын әрі 

қарай дамыта түссек деген ниетімді олар да 

құп алды. �ттең, кішкентай Мәдинаның 

анасы Дариға науқастау кісі. Екі қызының 

келе шегіне ол да алаңдаулы. К�рші тұрамыз, 

бұлар дың тұрмыстық жағдайы онша емес. 

Мектеп басшылығынан қыздарына к�мек 

беріліп жатыр. Бірақ қыздардың анасының 

науқас тығы қалай болар екен?..» деп айтқаны 

бар еді.

Шынында, к�рші отырған бұлардың 

тұрмыс-тіршілігі таныс болатын. Шешесі 

жағынан ағайындары келіп, к�мек қолын 

созады екен. К�ршілері де к�птеп қолдап, 

Мәдинаның талабын одан әрі жетілдіру 

ж�нінде әңгіме қозғап, анасының осы қызы-

ның талабын к�руіне ниеттерін білдіретін. 

Мәдина сабақты жақсы үлгеріммен, ән айту-

дағы талантымен Қазалы қаласындағы н�мірі 

он жетінші Ғани Мұратбаев атындағы мек теп-

аралық ән жарыстарында үздік шығып, талай  

сыйлықтарға ие болды. Бұл 1964 жыл еді.

�бдіраштың Жарасқаны ауылшаруа-

шылық техникумында студент кезі. Ол осы 

Мәдинаның келешек керемет әнші бола-

тынын болжағандай, күнде кешкілік одан 

«Ақбаян» әнін орындауды �тінетін. Кейін 

�зі де қазақтың белгілі ақынына айналып, 

Мағжан Жұмабаев атындағы әдеби сый лық-

тың иегері атанды. Жалған дүниенің тағдыр-

ластығын қараңыз, бірі ақын, екіншісі та-

лантты әншінің мүрделері Алматының Кеңсай 

зиратында қатар жатқанына қайран қаласың. 

...Мәдина ауданаралық мектеп к�р кем-

�нерпаздарының жарыстарында бірінші орын 

иеленіп, талайды тамсандырған болатын.  

Амал қанша, алтыншы сыныпқа �ткен кезде 

анасы ұзақ науқастан кейін �мірден озды. 

Сүйеніші, қамқоршысы болған жалғыз ана-
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