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Шолпан ЕСЕНҚҰЛ қажы келіні:

Жадыраған жаздың екі айын артқа 
тастап, енді, міне, үшінші айының да 
алғашқы күнін қарсы алып отырмыз. 
Бүгін –  тамыздың бірінші күні.
Тамыз, келдің баяулап, басың жалын,
Жаймашуақ аяғың тартты салқын.
Піскен өнім шығынсыз жиылсын деп,
Барлық күшті аямай салды халқым, – 
деген өлең жолдары бар еді. Осында 
айтылғандай, ақырын басып тамыз 
да табалдырықтан аттады.

Жылдың қай айының да б�-
тендігі жоқ. �р айдың �зіне тән 
ерекшелігі бар. Тамыз туралы не 
айтуға болар еді?

Жаз айы болғаннан кейін та-
мызда да ыстықтың беті қайта 
қоймайды. Айдың алғашқы жарты-
сы аяқталар сәтте ғана ептеп күздің 
белгісі біліне бастайды. Олай болса, 
әсіресе балалар үшін жаз қызығы 
әлі таусылған жоқ. Суға шомылуға, 
тау-тасты аралап, табиғаттың 
кереметтерін тамашалауға толық 
мүмкіндік бар.

Тілімізде «сарша тамыз» деген 
тіркестің де барын бәріміз жақсы 
білеміз. Мұның мағынасы – сары, 
сарғайған шақ. Расында да, осы кез-
де жер құрғап, �сімдіктер сарғыш 
тарта бастайды. К�ктемде егілген 
қауын-қарбыздың, жеміс-жидектің 
нағыз тіл үйіріп пісетін уақыты бұл.

Шығыс жылнамасы бойынша  
тамыздың «сүмбіле» деген атауы  
да болған. Бұл тамыздың соңы, 
қыркүйектің басы аралығында түнгі 
аспанда пайда болатын сүмбіле 
жұлдызына байланысты аталса ке-
рек. Сүмбіленің тууы ауа райының 
салқын тарта бастағанын аңғартады.

...Сыртта тамылжып тамыз тұр. 
Табиғаттың бұл да адамдарға тарту 
еткен  әдемі шағы. Тамызда табыста-
рымыз да, қызық-қуаныштарымыз 
да к�п болғай деп тілейік. 

Нұркен ЖАНД�УЛЕТҰЛЫ

Бүгінде екінің бірі демесек те, ерінбегеннің көбі қазақ тіліне, тіл тағдыры мен 
оның болашағына байланысты пікір айта беретін болды. Пікірлердің дені – емле 
мәселесіне, жазуға, латын әліпбиіне, терминологияға және т.б. мәселелерге 
қатысты болып келеді. Бір таңғалатынымыз, әр пікір айтушы өзінің ұстанымын, 
ойын дұрыс санайды. Жүз адам пікір айтса, жүзінікі де дұрыс. 

О р ы с т ы ң  ұ л ы  ж а з у ш ы с ы  Л е в 
 Толс той:  «Тіл – миллиондаған ұрпақ 
жа саған жанды зат» деп баға беріпті. Осы 
тұрғыдан келгенде, туындаған мәселені 
талқылаған жақсы шығар. Бірақ бір 
нәрсеге абай болу керек: тіл – ұлттың 
басты қазынасы, байлығы, «ұлттық 
рухтың негізі» (М.Шоқай),  «парасатты 
т ілейт ін  жұмыс»  (Ғ.Мүсірепов) , 
«халықтың қымбат кені» (С.Мұқанов), 
«дүниедегі  ең асылы» (М.Сағди), 
«лүпілдеген жүректің сығындысы» 
(С.Торайғыров),  «ойшылдық пен 
ғұламалықтың шыңы» (Е.Букетов), 
«білімнің кілті» (А.Жұбанов) екенін 
естен шығармауымыз керек. Демек, 
түзеймін деп бұзып алмауды да ой-
лау керек. Тілге байланысты «мынау 
дұрыс емес, анау дұрыс емес, бәрі 
қате» деп �зімбілемдікке cалынып, 
орағыта беру қаншалықты ж�н? �рі-
беріден соң, біз қазақ тіл білімінің осы 
уақытқа дейін ғылыми тұрғыдан жан-
жақты зерттеліп, оның айналасында 
мүйізі қарағайдай академиктердің, 
атағы Алты алашқа мәлім тілші-
ғалымдардың қызмет жасағанын, бұл 
дәстүр �зінің сабақтастығымен бүгінгі 
күнде де жалғасын тауып келе жатқанын 
неге ойламаймыз? «Шымшық сой-
са да, қасапшы сойсын» дегендей, 
әр кәсіптің �з мамандары, бір қауым 

Тіл деген, ең алдымен ғылым екені, ол 
белгілі бір заңдылықтарға бағынатыны 
ескерілмей жатыр.  Саналы ақылдан 
г�рі  эмоцияға бой алдырушылық 
аңғарылады. Латын әліпбиінің �зін 
алатын болсақ, мұнда да осы әліпбидің 
майын ішіп, жілігін шаққан бір топ 
ғалымдардың еңбектерін елеп-ескер-
мей,  әркім �з  жобасын ұсынып, 
«менікі  дұрыс» деген позицияны 
ұстанып кетті. Қазіргі таңда қаріптердің 
 жазылуына байланысты пікірлер мен 
ұсыныстардың к�птігінен сау адамның 
�зі жаңылатын күйге жетті. «Қойшы к�п 
болса, қой арам �леді» дегендей, тілдің 
мәселелерін талқылау к�кпар-тартысқа 
айналып бара жатқандай. Халықаралық 
терминдердің жай-күйі де осындай кепті 
басынан кешіретін түрі бар. Бұрынғы 
атқарылған жұмыстардың бәрін жоққа 
шығарып,  терминология тағдырын оңай 
шеше салғысы келетіндер де аз емес. 
Осындай асығыстық, байбаламдықтың 
салдары мен зардабы, зияны, айналып 
келгенде, тіліміздің  �зіне тиетіні бесе-
неден белгілі. 

Қазақ тілінің зерттелу тарихы-
на қарасақ, ол ХІХ ғасырдың екінші 
жартысынан басталғанын байқауға 
болады. Н.Ильминский тұңғыш рет 
қазақ тілінің грамматикалық құрылысы 
ж�нінде қысқаша мәлімет беріп, 
 қа зақша-орысша с�здік жасады. Бұл 
бағытта М.Терентьев, В.Катаринский, 
П.Мелиоранскийлердің еңбектерін 
атап �туге болады. Ұлы ақынымыз Абай 
Құнанбайұлының қазақ тілін әдеби 
нормаға келтірудегі зор үлесін күні 
бүгінге дейін айтып келеміз. 

(Жалғасы 3-бетте)

МЕЗГІЛ

оқымыстылары барын неге қаперден 
шығарамыз? Сондай  мамандар �зара 
пікір алмасып, кейде бір-бірімен 
келіспей, айтысып қалып жатса да 
 жарасады. Dйткені бірінің білмегенін 
бірі толықтырып, с�йтіп жүріп түбі 
ақиқатқа қол жеткізеді. Бізді ойланды-
ратыны – тіл біліміне қатысы шама-
лы, ғылыми еңбегімен к�зге түспеген 
кісілердің де бұл майданға кірісіп кетіп, 
бел ортасында жүретіндері. �рине, 
бәріне бірдей топырақ шашудан  
аулақпыз.  Олардың арасында да 
ана тіліне уызында  жарыған, тілдің 
табиғатын, мәйегін, саф алтындай 
тазалығын жастайынан бойына сіңірген, 
тілдің жайын бір ғалымдай білетін 
к�зі ашық, к�кірегі ояу азаматтар да 
жетерлік. Мұның барлығы «Ертең туған 
тілім жоғалар болса, мен бүгін �луге 
даяр мын» деген жанашырлықтан туын-
дап жатса, тек қуануға болады. Бірақ, 
дегенмен, тіл мәселесінде терең пайым, 
кәсіби білімділік те ауадай қажет екенін  
жоққа шығарғымыз келмейді. «Мынау 
дұрыс емес, анау дұрыс емес» деген пікір 
айта салу қашанда оңай. Егер дұрыс 
емес дейтін болсақ, «Ол қандай ғылыми 
негіздер мен теорияларға сүйеніп ай-
тылып тұр? Қандай заңдылыққа арқа 
сүйейді?» деген іргелі cауалдарға жауап 
іздеп алғанымыз орынды болар еді.  

Бүгінгі тіл мәселелерін талқылау, 
ұсыныс айту «Қазаншының еркі бар, 
қайдан құлақ шығарсаға» ұқсап барады. 

«ТАМЫЗ, КЕЛДІҢ 
БАЯУЛАП...»

80-жылдардың бас кезінде Садықбектің құрбылары алпысқа  толып, 
мерейтойларын өткізіп, үкіметтен марапат көріп жатты. Сырбай 
мен Сафуан орден алды. Алдында Жұбанның өзі де орден алған. 
«Мені қайтер екен деп ойланып жүрдім де, Жұбанға бардым» дейді 
Садықбек. Жұбан: «Ой, қазіргі жалғыз қалған досым, Садықбек, сені 
ұмытпаймын ғой, бірдеңе жасармыз» деп, алдаусыратып шығарып 
салды. Бір күні Қазақ КСР Жоғарғы кеңесі президиумының грамота-
сымен марапатталған Жарлық шықты. Соның артынша грамотаны 
алуға Жоғарғы Кеңеске шақырды. Бармауға ыңғайсызданып, барып 
алдым. Іштей оған риза емеспін. Не де болса, Жұбанға барып, грамота-
сын өзіне беріп кетейін деп одаққа соқтым. Бара жатқанда ойыма бір 
өлең жолдары түсіп, жазып алайын десем, қағаз болмай, грамотаның 
сыртына былай деп жаздым: «Сафуанға орден тапсырып, Маған мақтау 
қағаз жапсырып, «Жалғыз қалған досым» деп, Құшақтайсың қапсырып. 
Кешегі өткен заманда, Сырбай-лапша аманда. Айлы жаздың кешінде, 
Алаботаның ішінде, Құсығыңды итке жалатпай, Өзіңді шпанаға талат-
пай, Басыңды күзетіп отырған досыңа, Көрсеткенің осы ма?».

(Жалғасы 7-бетте)

ІІІ. ЖАЗУШЫЛАР
ОРТАСЫНДА 

Азаматтың суреттері
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ANA TILIЖ А Ң А Л Ы Қ Т А Р

Сұлулығы талай ақынның жырына, талай сазгердің әніне арқау болып жүрген жер жаннаты 
Жетісу табиғат жауһарларына толы мекен. Бір ғана мысал, Кеген ауданындағы аядай ғана Саты 
ауылы әлемнің түкпір-түкпірінен келетін қонақтарды құшағына сыйдырып отырған мерекелі 
де берекелі ауыл. 

Жалпы Азғыр өңірінің шешімін күткен, түйіні тарқатылмаған мәселелері аз айтылып жүрген жоқ. «Жол 
азабын жүрген білер» деген, сол мәселелердің ең басында – жол тұр. Одан кейін ауызсумен қамту, ұялы 
байланыс, газ тарту болып кете береді. Сөзіміздің басында кезінде ядролық сынақ полигоны орналасқан 
аймақтың бүгінгі демографиялық, экономикалық ахуалынан  хабардар ете кетейік. Азғыр өңірі аудан 
орталығынан 300, облыс орталығынан 600 шақырымдай қашықтықта орналасқан. Жылдың басында 
өткен есеп беру жиналыстарындағы округ әкімдерінің хабарламаларына сүйенсек,  мұндағы үш округке 
қарайтын 9 елді мекенде 6630 адам тұрады. Осындағы 8 мектепте, шағын орталықтар мен мектепал-
ды дайындық топтарында, 2 балабақшада 1276 бала білім алып,  тәрбиеленуде. 111 шаруа қожалығы 
14722 мүйізді ірі қара, 92072 қой мен ешкі, 10554 жылқы, 624 түйе өсіріп отыр. Мұнда 57 адам жеке 
кәсіпкерлікпен айналысып, 26 дүкен мен 1 кафе-бар халыққа қызмет көрсетуде. Өткен жылы 44 сәби 
дүние есігін ашқан. Келтірілген деректерден байқалғандай, мұнда ауданымыздағы ауылшаруашылығы 
малдарының басым бөлігі шоғырланған және тұрғындар да сол төрт түлікпен күнелтіп отыр. Шекаралық 
аймақтардағы халықты тұрақтандыру – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі. Сондықтан 
Азғыр өңірінің мәселелерін шешу күн тәртібінен түспеуі тиіс.

ТУРИЗМ БӘРЕКЕЛДІ!

Көркіне көз тоймас Көлсай... ДҮНИЕЖҮЗІЛІК 
мұралар тізіміне енбек

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

Саты жайлау, Саты нұр, Саты к�ктем, 
Саты деген атың неткен! 
Мен анамнан туғам жоқ ақын болып, 
Қасиетті туған жер ақын еткен. 
Бұл осы ауылдан шыққан ақын Ерұлан 

Бағаевтың �леңі. Бұл ауылды бұдан артық 
сурет теу мүмкін еместей. К�лсай мен Қайыңды 
осы Саты ауылдық округіне қарасты аумақта 
орналасқан.  Аптаның демалыс күндері 
 Алматыдан 30, Талдықорғаннан 5 журна-
лист «К�лсай-Қайыңды» сапарына шығып, 
отандық туризмді қолдау мақсатында демалыс 
орындарына бардық. Алдымен Саты ауылы-
на келіп жайғастық. Ауылда туризмді дамыту 
жұмыстары, туристерді күту мәселелері оң 
шешімін тапқан екен. Жергілікті тұрғындар 
үйлерін кеңейтіп, қонақжай ұсынатындай 
жағдай жасап алған. Ауылдағы кез келген үйге 
түссеңіз, 5000-7000 теңге аралығында жатын 
орын үшін т�лейсіз, оның ішіне таңғы және 
кешкі асыңыз кіреді. 

К�лсай к�лдерін «Солтүстік Тянь-Шанның 
інжу-маржаны» деп атайды. Шыршалы орман-
мен қоршалған к�лдер желісіне 3 к�л кіреді: 
Т�менгі К�лсай немесе Саты – 1818 метр 
биіктікте орналасқан. Үш к�лдің арасын �зара 
жалғап К�лсай �зені ағып �теді. Бұлардан б�лек 
шығысқа қарай 11 шақырым жерде Қайыңды 
к�лі орналасқан. Екіншісі ортаңғы К�лсай 
 немесе Мыңжылқы – 2252 метр биіктікте бол-
са, үшіншісі жоғарғы К�лсай к�лі – 2850 метр 
биіктікте орналасқан. Ал саяхаттаушы тілшілер 
біріншісіне барды. 

Осы ауданның тумасы, пиар маманы  Ербол 
Азанбек осынау ғажап мекенді тілшілерге 
к�рсетіп, отандық туризмді насихаттау үшін 
аталмыш шараның ұйымдастырылғанын 
а йтады.

«К�лсай,  Қайыңды к�лдері  Алматы 
облысындағы ең к�рікті жерлер. Жыл �ткен 
сайын туристер саны артуда. Туристерге қызмет 
к�рсету сапасы да артып келеді. Жол жасалған. 
Жергілікті тұрғындардың тұрмыс-тіршілігі 
де жақсарған. Осының бәрін алматылық 
журналистер �з к�зімен к�рсін, білсін әрі 
журналистердің де ынтымағы, бірлігі артсын 

СЫНАҚТЫҢ САЛДАРЫ 

Ресеймен шекаралас Азғырға �ткен ғасырдың 
орта тұсында «Оңтүстік сейсмикалық экспеди-
циясы» атом сынақтарының техникалық базасы 
орналасты. Кезінде бұл ж�нінде жақсы білетін, 
ауданымыздың бас экологы қызметін абыроймен 
атқарған Юрий Лялин: «Мұнда 1966-1979 жылдары 
Ресей Федералды ядролық орталығына қарасты 
оңтүстік сейсмикалық экспедициясы жерасты 17 
ядролық жарылыс жасаған еді. Жарылыс 600-1000 
мм диаметрлі бұрғымен 165 метрден 1500 метр 
тереңдікте болып, ядролық қуат күші 10-25 тротиль 
килотоннасына тең дәрежеге жеткен. Нәтижесінде 
к�лемі 1,2 миллион текше метр тоғыз жерасты 
қуысы пайда болған. А-9 алаңында сүзгі тәріздес, 
диаметрі 600 метр, тереңдігі 35 метр шұңқыр пайда 
болып, ол кейіннен қар-жаңбыр суларымен толып 
қалды. Барлық жарылыс жабық жер астында жа-
салып, цезий 137, стронций 90, плутоний 239,240 
изотоптары пайдаланылған. Семейдегі сияқты, 
азғырлықтар да жарылысты к�збен к�рмеген. Бірақ 
зардабын тартуда» деп жазды. Қазақстан Тәуелсіздік 
алып, ядролық қарудан бас тартқаннан кейін бұл 
полигон жабылды. Бүгінде мұнда сынақ жасалған 10 
алаңның алтауы қоршалған, т�ртеуінде қоршау жоқ. 

Нұрсұлтан �бішұлының 2008 жылы Батыс 
Қазақстан облысына сапары кезінде «Азғыр» 
және «Капустин Яр» полигондарының зардаптары 
туралы мәселе қаралды. Арнайы жоспар жаса-
лып, оның 7-тармағында «Азғыр» мен «Капустин 
Яр» полигондарының әсерінен зардап шеккен 
халықты сауықтыру және әлеуметтік к�мек к�рсету 
ж�ніндегі республикалық салааралық бағдарлама 
дайындау тапсырылған. Бір жылдан кейін Үкіметте 
осы мәселе тағы да қозғалды. Тіпті оны «2010-
2020 жылдарға арналған Қазақстан экологиясы» 
мемлекеттік бағдарламасына енгізу қажеттілігі 
жазылғанымен, с�з жүзінде қалды. Азғыр �ңірінің 
экологиялық қиын жағдайын қозғап, шырылдап 
жүрген сенатор Сәрсенбай Еңсегеновтың ара-
ласуымен, 2010 жылы Қоршаған ортаны қорғау 
министрлігінің бұйрығымен жұмыс тобы құрылып, 

Азғырды аздырмайық

деген мақсатпен осы сапар ұйымдастырылды. 
Сапар барысында БАҚ �кілдері жетістіктерді 
к�зімен к�рді. Сүйсінді. Алматы облысының, 
оның ішінде Кеген ауданы әкімдігінің туризмді 
дамыту бағытында істеп жатқан жұмыстары 
туралы ақпарат алды. �детте ресми пресс-тур, 
блог-тур ұйымдастырылады. Бұл жолғы сапар 
бейресми болды. Dйткені К�лсайға бару идеясы 
БАҚ �кілдерінің �здерінен шықты. Бұл к�ңіл 
қуантады. Туризмнің дамуына жарнама, мар-
кетинг, пиар, БАҚ-тың ақпараты �те маңызды. 
Журналистердің �здері туған жердің табиғатын, 
туризмді насихаттайық дегендері �те орынды 
бастама» деді ол. 

Жыл бойына ұлттық парк аумағына 35-40 
мыңға жуық демалушылар келеді. Сондай-ақ 
парк аумағында туристік ұйымдар мен туристік 
фирмалар: «Бласт Тур» ЖШС, «Akzhol Travel» 
ЖШС, «Гранд Вояж» ЖШС, «Тур Медиасис-
тем» ЖШС, «Банан» ЖШС, «Казақстан  Туризм» 
ЖШС тұрақты түрде жұмыс істейді.

«Dткен жылдың соңғы есебі бойынша  
ұ л т т ы қ  п а р к  а у м а ғ ы н а  к е л у ш і л е р д і ң 
саны 41 000 адамды құрады, оның ішінде 
шетелдіктер саны 3000-ға жуық адам болды, 
шектеулі шаруашылық негізінде (отын алу, 
ш�п шабу) 100-ден аса адам пайдаланды. 
Демалушылардың басым к�пшілігі отандық 
болса, соның ішінде шет мемлекеттерден де 
келушілер бар. Мәселен, Франция, Чехия, Ин-
дия, АҚШ, Қытай, Германия,   Малайзия, Бель-

гия, Польша,  Австралия,  Түркия, Испания,  
Корея, Канада, Литва,  Англия, Жапония, 
 Ресей, Швейцария, Израиль, Голландия, 
 Италия, Мексика,  Иран, Финляндия, Тайланд, 
 Румыния, Гренландия,  Бе ларусь секілді елдер-
ден келеді» деді Саты ауылы  әкімдігінің бас 
маманы Мәлік Ыдырысов. 

К�рсе к�з тоймайтын, айтуға с�з жетпейтін 
К�лсайды тамашалап болған соң, екінші күні 
журналистер Қайыңды к�ліне қарай бет алды. 
1910 жылдары болған қатты жер сілкінісінің 
салдарынан пайда болған Қайыңды к�лі теңіз 
деңгейінен 1867 метр биіктікте орналасқан. 
Ұзындығы – 600, ені – 300, ал тереңдігі кей 
жерлерде – 30, кейбір жерлерінде 40 метр. 
Қайыңды к�лін бұқара халық «Аруақтар к�лі» 

деп те атайды. Мұның сыры суға батқан 
 ке ме лерге ұқсас Тянь-Шань шыршаларының 
діңгектері судың ішінен 15 метрге дейін 
к�теріліп тұратындығында болса керек. Тағы бір 
атауы  «Dлі к�л», оның сыры Қайыңды суында 
балықтың болмауы. 

Аталған шараны ұйымдастыруда Кеген 
ауданының әкімі Талғат Байеділов пен орынба-
сары Қайрат Омархалықтың да еңбегі зор.

«БАҚ �кілдері тарапынан болған ұсынысты 
қуана қабылдадық. Себебі аймағымыздың 
туризмін насихаттауда тілшілердің к�мегі 
мен насихаты керек-ақ. К�лсай к�лдері мен 
Қайыңды к�лі к�пшіліктің қызығушылығын 
тудырып, сұранысына ие болған к�рікті жер-
лер. Енді журналистердің к�мегімен одан әрі 
насихатталып, биыл шетелдіктерден б�лек 
қазақстандықтар да к�птеп келеді деп сенеміз. 
�леуметтік желі – күш. Тілшілер жазған 
жазбалар арқылы бірнеше күн К�лсай мен 
Қайыңды негізгі тақырыпқа айналды. Біз ол 
үшін қуаныштымыз» деді аудан әкімінің орын-
басары Қайрат Байқайыпұлы. 

Біз барған жер туристік аймақ болған соң, 
мұнда шетелдік қонақтар да к�п келеді. Бірақ 
алған әсерді сол кездегі әсермен к�пшілікке 
ұсынудың ж�ні б�лек. Ол үшін жақсы ин-
тернет желісі керек. Бұл маңда Beeline, Kcell, 
Аctiv, Қазақтелеком байланыстары болға-
нымен, жылдамдығы �те баяу. К�лсай мен 
Қайың ды ның �зінде байланыс мүлде жоқтың 
қасы. Отандық туризмді дамыту үшін ең әуелі 
интернет мәселесі шешілсе нұр үстіне нұр 
болар еді. 

Жуырда Павлодар облысының әсем де к$рікті 
жерлерінің бірі – Баянауыл ауданына Жапония,  
Бельгия елдерінен, сондай-ақ Алматы қаласынан 
бір топ ғалымдар келді. Сапардың мақсаты 
– осынау  ғажайып $лкені ЮНЕСКО-ның 
дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізу.  

Экспедиция құрамында Қазақстан Республикасы  
Ұлттық ғылым академиясының корреспондент 
мүшесі, тарих ғылымының докторы, профессор, 
Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының 
т а р и х и  м а т е р и а л д а р д ы  з е р т т е у  а қ п а р а т т ы қ 
орталығының директоры, ЮНЕСКО «Ғылым және 
руханият» кафедрасының меңгерушісі �бусейітова 
Меруерт Қуатқызы, аталған институттың жетекші 
ғылыми қызметкері, PhD докторы Жанымхан Ошан, 
Лувен Католик университетінің профессоры  (Бельгия) 
Анна Мари Вильмено, Киото Этнология ұлттық 
мұражайының доценті, PhD докторы (Жапония)  Токо 
Фудзимото сияқты беделді ғалымдар болды.  

Бұл шараға  ұйытқы болып,  халықаралық 
дәрежедегі жұмыстың атқарылуына тікелей атсалысып  
отырған Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
университетінің ректоры, профессор Алтынбек 
Нухұлы ғалымдарды �зі бастап, Баянауылдың әр 
тасының тарихына, әр сайының сырына қанықтырды. 
Алғашқы күні ғалымдар тобы облыс орталығында 
аялдап, Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
университетінің құрамында ашылған Margulan Centre 
археологиялық орталығымен, Ертіс жағасындағы 
«Қазқонақ» палеонтологиялық орнымен, Бұқар 
жырау атындағы әдебиет және �нер музейімен 
 танысты. Сапар аясында ғалымдар Мәшһүр Жүсіп 
К�пейұлының, Мұса Шорманұлының кесенелеріне 
атбасын бұрды. Қоңыр әулие үңгірімен танысты. 
 Баянауыл �лкесінде ықылым замандардан бері 
түзіліп, табиғи жолмен қалыптасқан Найзатас,  
Кемпіртас, Данатас, Саймантас сияқты әртүрлі адами 
әрі анатомиялық бейнедегі тастарды аралап, даңқты 
режиссер Шәкен Аймановтың атамекені Айманбұлақ 
пен Шоң бидің кіндік қаны тамған ауылды к�рді. 
Торайғыр к�лінің жағасындағы сақ дәуірінен қалған 
«мұртты обалардың» зерттелу барысына назар аудар-
ды. Экспедицияның соңғы күні ғалымдар Баянауыл 
ауданының орталығында болып, әйгілі академик, 
Қазақстан Ғылым академиясының негізін қалаушы 
Қаныш Имантайұлы Сәтбаев мұражайына бас сұқты. 
Кемеңгер ғалымның �мірімен, теңдессіз еңбек жолы-
мен танысты. Сапардың қорытынды б�лімінде облыс 
орталығында «Ұлы Дала мәдениеті мен тарихы» кон-
ференциясына қатысты. 

Жанасыл СЕРІКБОЛ 

Ақбота ҚУАТОВА
«Ана тілі» 

«Жасыл даму» салалық бағдарламасы бекітілді. 
Онда 2011 жылдың 11 ақпанында «Капустин Яр» 
және «Азғыр» полигондарының аумақтарын т�тен-
ше экологиялық жағдай немесе экологиялық апат 
аймағы етіп айқындау туралы іс-шаралар �ткізу 
бойынша Үкіметке ұсыныс енгізу жоспарланған. 
Ал 2011 жылғы 15 шілдеде полигон әсерінен зардап 
шеккен тұрғындарды сауықтыру және әлеуметтік 
к�мек к�рсету бойынша Үкіметке ұсыныс дайындау 
тапсырылды. Сол жылы Сәрсенбай Құрманұлының 
бастауымен бір топ министрлік �кілдері сенатормен 
бірге Азғыр �ңіріне келіп, халықтың жағдайымен та-
нысты. 2013 жылдан бастап Азғыр �ңіріндегі бірінші 
топ мүгедектеріне 2 АЕК, екінші топ мүгедектеріне 
1,5 АЕК, үшінші топ мүгедектеріне 1 АЕК, 18 жасқа 
дейінгі мүгедектерге 2 АЕК м�лшерінде ай сайын 
әлеуметтік к�мек тағайындалды. Күні бүгін «Азғыр 
ғылыми-�ндірістік радиологиялық зертханасы» ме-
ке месі жылына екі рет, к�ктем мен күзде мұндағы 
то пы рақтың, судың, �сімдіктердің сынамасын алып 
отыр.

ЖОЛ АЗАБЫН ЖҮРГЕН БІЛЕДІ

Аудан әкімі Бибоз Шаяхметов ауданымызға 
қызметке тағайындалғаннан бері Азғыр �ңірінде 
бірнеше мәрте болды. Сол себепті жол мәселесін 
к�теріп те жүр. Құрманғазы ауылынан шыққаннан 
кейін Қошалақ елді мекені жанынан сазды жолға 
түсесіз. Мұнымен жаңбырлы күндері жүру оңайға 
түспейді, біраз уақыт жоясыз. Басқа күндері 
Асан ауылына үш сағатта түсесіз. Асаннан әрмен 
қарайғы соқпа, �ркеш-�ркеш жол сізді сілкілеп, 
ішкен-жегеніңізді аузы-мұрныңызға келтіріп, 
басыңызды к�ліктің т�бесіне ұрып, бір-екі сағатта 
Балқұдыққа немесе Сүйіндікке жеткізеді. Жаз-
да құмға, қыста қарға бату қаупі басым. Батсаң, 
сол жерде қаласың. Себебі жол бойында ұялы 
байланыс жоқ. Бибоз Байдәулетұлымен бірге 
барған бір сапарымызда ірі к�ліктердің батып, 
кері қайтқанымызда сол жерде әлі тұрғанына куә 
болғанбыз. Сорлы жерлердің батпағы да жүйкені 
жұқартуға әзір. Сәл жаңбыр жауса, қар ерісе 

жүргізбейді. Бұл екі аралыққа қыста қар қалың 
жиналса, жазда жаңбырмен қызыл сазы май 
балшыққа айналып жатады. Соңғы барғанымызда 
бір к�лігіміз қарға батып, пайдасыз болып, Асанға 
сүйреп әкелінді. Жолдың жамандығы халықты 
азық-түлікпен, медициналық к�мекпен қамтуды 
да қиындатуда. Аудан орталығына Ресейдің 
 Харабайлы қаласынан басталатын тас жол арқылы 
қатынау, �з кезегінде бағаны да к�тереді. 2016 
жылы облыс әкімі Нұрлан Асқарұлы Азғыр бойын  
екі күн аралағанда тұрғындар Бесшоқыдағы 
 карьерден сорлы жерлерге қиыршық тас т�гуді 
ұйымдастыруды ұсынған. Облыс басшысы оны 
заңдастырып, сорлы жерлерді жүруге ыңғайлы етуді 
тапсырған. Қазір бұл бағыттағы жұмыстар жасалып 
жатыр. Қиыршық тас карьері былтыр сараптамадан 
�тіп, оны асфальт ретінде т�сеуге болатыны, жол 
құрылысына бармайтыны анықталған. Алайда пай-
далану үшін карьер жекеменшікке сатылуы немесе 
жалға берілуі қажет. Азғырға қатынайтын жолдың 
�зін күтіп ұстауға 40 млн. теңге б�лініп отыр. 
�рине, қыр бойының жолын түгел дерлік ж�ндеуге 
жағдай тартпайтынын аймақ басшысы алғашқы 
барған сапарында-ақ бірден айтқан. Осылай ақша 
б�ліп, �туі қиын сорларға қиыршық тас т�гіп, 
күтіп ұстап, жиі күреп тұрса, ол да жақсы болар еді. 
Парламент Сенатының депутаты, елжанды азамат 
Сәрсенбай Еңсегеновпен бірге Азғырға келген 
әріптесі, Халық қаһарманы Бақытжан Ертаев қыр 
бойында �мір сүріп, шекарамызды жауып отырған 
азғырлықтардың жағдайына қарап: «Мынандай 
жерде �мір сүрудің �зі ерлік қой» деп баға берген. 
Екі сенатор да Астанаға барғаннан соң осы сапа-
рын, мұндағы халықтың �ткір мәселелерін к�теріп, 
әлеуметтік желіде мақала жазды.

АУЫЗСУҒА З�РУЛІК

Азғырдың екінші бір �ткір мәселесі – ол 
 Ресеймен арадағы шекара. Тұрғындарға азық-түлікті 
300 шақырым қашықтықтағы аудан орталығынан 
тасығаннан, іргедегі, 60 шақырым Харабайлы 
қаласынан әкелген әлдеқайда тиімді. Алайда екі 
арадағы шекарадан ресейліктер 36 келіден жоғары 
жүкті �ткізбейді. Аудандық мәслихаттың депутаты 
Мансұр Қуанышәлиев: «Тұрғындар шекарадан 
�ткенде 1 қап 50 келілік астықты бермен жібермейді. 
«Бір үйден екі адамбыз, мына жұбайым екеумізге 
б�лгенде 25 келіден келеді ғой» десе, шекарашылар 
«Онда қаптағы астықты солай б�ліп алып �тіңдер» 
дейтін к�рінеді. Сол сияқты қандай азық-түлікті 
де қорапқа емес, ашық пакет с�мкелерге салуды 
талап етеді» дейді бізбен әңгімесінде. �рі ол жақта 
болу уақыты шектелгендіктен, қаралуға барғандар 
түгел тексеруден �тпесе де, кері қайтуға мәжбүр. 
Азық-түлікті аудан орталығынан тасу жолдың 
жамандығынан біраз қиындық тудыруда. Ауыл 
тұрғындары осы мәселе шешімін тапқанын, Ресей 
жағында болу мерзімін ұзартуды қалайды. Бірақ бұл 

мемлекетаралық деңгейде шешілетіндіктен, әзірге 
мүмкін болмай отыр. 

Ауызсу Асан мен Үштағаннан басқа елді мекен-
дерге тартылған. Бұл екеуіне биыл жеткізіледі. 
Жергілікті тұрғындар су құбыры әр үйге кіргізіліп 
бергенін қалайды. Ол әркімнің �зінің міндеті 
екені жиналыс сайын айтылады. Десек те, осыны 
кәсіпкерлік негізде болса да жолға қойған дұрыс 
шығар. Бір адам қажетті құралдарды �зі әкеліп 
пәтерлерге тартумен ақылы негізде айналысса 
�зіне де, ауылдастарына да тиімді болар еді. Қазір 
үйлерге ауызсу к�лікпен жеткізіліп жүр. Сонымен  
қатар Қоянды топтық су құбырынан келетін 
судың сапасына да жиі сын айтылады. Тұрғындар 
қатысқан жиналыстарда осы мәселе жиі қозғалады. 
Бұл ж�ніндегі сұрағымызға Азғыр �ңірінің қамын 
жеп, �зекті мәселелерін к�теріп жүрген аудандық 
мәслихаттың депутаты Мансұр Қуанышәлиев: 
«Қоянды топтық су құбырынан Азғырға, Сүйіндікке 
жерасты желісімен жіберіліп жатқан судың  сапасы 
нашарлап кеткеніне биыл 2 жыл толады. Бастапқы 
кезде ол тұп-тұщы болған. Тұзы не себептен 
к�бейіп кеткені бізге беймәлім. Айтсақ, тексеру 
қорытындысы бойынша бірқалыпты деген жауап 
қайтарады. Шай қайнаған кезде мүлдем ішкізбейді. 
Су құйылған ыдыстарымыздың қабырғасын 
тұз ағал-жағал етеді. Ожау, пластмасса, қалайы 
шелектердің ішіне ақ сортақ қатады. Бұл мәселені 
мен бірнеше рет к�тердім, сессияға да қойдым. 
Аудандағы су шаруашылығы мекемесіне де шықтым. 
Білетін адамдар ұңғылардағы су алғашқыда тұщы 
болғанымен кейін деңгейі түскен соң сапасы 
 нашарлайтынын айтады. Бұрынғыларын тоқтатып, 
жаңа ұңғыларға неге к�шпейтінін білмеймін. Ішіп 
отырған суымыздың ащы екенін бүкіл халық айтып 
жүр. Біздің Балқұдықта, Қайрақты деген жерде 
кеңшар кезінен қалған 3-4 құдық бар. Ауылдан 1-1,5 
шақырымдай қашықтықта орналасқан. Суы сондай  
тұщы. Оны жекеменшік к�ліктер тасиды, 2000 
теңгемен құйдыртамыз. Қояндыдан «Атыраусушар» 
беретін судың құны 1200 теңге, оны тек аурухана, 
мектеп, жатақхана және басқа мекемелер пайда-
ланады. Қазір тартылып жатқан құбырмен келетін 
тұзды суды халық малға, шаруаға пайдаланатын 

болар, алайда ішеді деп ойламаймын. Мен де аулама 
кіргізермін, бірақ шайға қолданбаймын. Сүйіндікте 
де 10-12 шақырым жерде «Ысқынты» деген жерде 
тұщы су құдықтары бар» дейді. Су ащы болса мұнда 
да сол жерден водовозбен тасыған ж�н шығар. Бол-
маса, ұңғыны ауыстыру қажет. Депутаттың айтуын-
ша, халық орынсыз дабыл қақпайды, су құрамын 
зерттеген артық етпейді. 

Бүгінде Азғырға газ құбыры тартылған. 
Қазір мекемелер мен үйлерге газ жүргізіліп жа-
тыр. Енді халық армандаған к�гілдір отынның 
игілігін к�реді. Қыр бойына барған сапары-
мызда «ҚазТрансГазАймақ» мекемесі аудандық 
филиалының басшысы Рүстем Нәсиболлаев 
бұл жайлы жақсы түсінік беріп, газды тұрғын 
үйлерге кіргізіп беретін адамдарды дайындап, 
онымен жұмыс жасайтын операторларды оқыту 
жүргізіліп жатқанын айтты. К�гілдір отынның 
келуі азғырлықтарды жұмыспен қамтуға да 
септігін тигізіп жатыр. Электр жарығына келсек, 
азғырлықтар бұл жағынан ресейліктерге тәуелді. 
Бағасы біздегіден қымбат. Оның айырмашылығы 
бюджет есебінен жабылады. Алға қарай ол да қыр 
бойына аудан орталығынан тартылғалы отыр.

Азғыр �ңірінің халқы шекарамызды жауып  
отырғанын жоғарыда келтірдік. Мұнда т�рт түлік 
еркін жайылатын жер жеткілікті. Қыр бойында 
�скен малдың етінің құнарлылығына, сүтінің 
сапасына баға жетпейді. Дәмі арал бойында  
ұсталғандардан мүлдем б�лек. Себебі қатты мұздақ 
болмаса мал қыста да �рісте жүреді. Тек сол малды 
�сіріп қана қоймай, оның �німдерін экспортқа 
молынан шығаруға жол мүмкіндік бермейді. Т�рт 
түлікті арзан  саудалап, шетке әкетушілер жеткілікті. 
Оларды қызықтыратыны – еттің сапасы. Болашақта 
жолы ж�нделіп, ұялы байланыс жетсе, Азғыр �ңірі 
�зіне жұмсалған қаражатты ақтарына сенімдіміз.

Қанат ҒҰМАРОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Атырау облысы
Құрманғазы ауданы
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Әрине, бұл сөзіміз қазақ тілі саласында өзекті мәселелер жоқ, барлығы шешіліп, зерттеліп 
қойған дегенді білдірмейді. Бірақ, тіл білімінде қандай мәселе болса да, ол алдымен тілші-
ғалымдардың назарында болатынын ұмытпайық. Сол үшін де ғылымға сенейік, ғылымға 
басымдық берейік. Сауаттылығымызды танытайық. Не нәрсе болса да, байыбына барып, 
жан-жақты зерттеп алайық. Еш негізсіз, ұшқары пікір айта салуға асықпайық. Бір сәт: «Ана 
тілім менің. Сен маған ризасың ба, білмеймін...» (Р.Гамзатов) деп азды-көпті толғанайық. Ең 
бастысы, тілдің өте нәзік мәселе екенін қаперімізден шығармай, оның толғаулы түйткілдерін 
аса сақтықпен, «жүз ойланып, мың толғанып» барып қарастырып, мәртебесін биіктетуге күш 
салайық. Сонда қасиетті тіліміз де бізге риза болатын шығар!  

Шолпан әженің қоңыр шкафын ашып, құжаттарды алып, әрбір қағазбен, фотолармен 
жеке-жеке танысып, оқығанымда, совет заманындағы Маман, Тұрысбек балаларының 
тартқан қасіретін, шеккен азабын көргендей, сезгендей болып, денем түршігіп отырды. 
Құжаттардың арасында марқұм Адай Есенқұлұлының күнделіктері, ақсақалдардан 
жазып алған шежіре, баба тарихы туралы мол деректер бар екен. Расында, «Қазақтың 
Нобелі» кітабына енбей қалған деректер де көп екен. Биыл Маман зәузаты салдырған 
Қарағаштағы мектептің ашылғанына 120 жыл. Жетісуға білім дәнегін сепкен, 
имандылық отауына айналдырған сойы бөлек ерлер туралы сөз әлі де жалғасады. 
Тарихи  құжаттарды сұрыптап, оқырман игілігіне беру, ғылыми айналымға енгізу керек. 
Шолпан әже екеуміз сұхбаттасып отырғанда ұлы Серік Адайұлы келді. Үшеуміз тағы да 
ескі құжат тігінділерін бірге қарап, әженің әңгімесін тыңдадық. Сосын мен осы әулеттен 
марқұм болған жандардың рухына Құран оқып, дұға еттім. Әжем маған талай тарихты 
ішіне бүккен ескі қағаздарды аманаттап беріп, ақ тілеуін білдірді. Енді, міне, қолымда 
үш қалың бума. Тағдырлы, тауқыметті, азапты өмір шындығы бар үш қалың бума... 

Р.S.

Р.S.

– Атақты әулеттің келінісіз. Бүгін, міне, 
шүкір азат елміз. Aткен тарихымызды, 
жүрген жолымызды ұлттық к$зқараспен 
жазуға ниет етіп жүрміз. Шынайы әрі 
 нанымды, қоспасыз қылып. Сізден аруақты 
аталарыңыз туралы сұрасам деп келіп отыр-
мын.

– Айналайын, балам! Мен Жамбыл 
облысының тумасымын. Балалық шағым 
Жамбылда, сосын Бішкекте �тті. Кейін 
Алматыға оқуға түстім. Ұзақ жылдар бойы 
мұғалім болған адаммын.  Жолдасым 
Адай әкесі «халық жауы», «бай-феодал» 
деп айдалып кеткенде, небәрі т�рт жаста 
болыпты. �кесі туралы ештеңе білмепті. 
Жетім �скен. Анасы Хадиша – Жетісуға 
танымал болған Қоңыр т�ренің қызы 
еді. �кесі Орынборға айдалып кеткенде, 
Хадиша т�рт баласымен қалып, аман-
есен жеткізіпті. Енеміз он саусағынан 
�нер тамған шебер, ісмер кісі болған 
екен. 1931-1932 жылдардағы ашаршылық 
қырғынынан балаларын аман алып 
қалыпты. 

Біз Адай екеуміз 1953 жылдың тамы-
зында Алматы облысының Талғар ауданы, 
Калинин колхозындағы №70 орта мектеп-
те таныстық. Екеуміз де оқуды бітіре сала 
жолдамамен осы мектепке келіппіз. Мен 
ЖенПИ-ді бітірдім. Адай атаң ҚазМУ-ды 
бітірген. Алғашында Адайдың кім екенін, 
қандай отбасыдан шыққанын білмедім. 
Кейіннен таныса келе оның оқыған, 
�скен, �нген әулеттен шыққанын білдім. 
Ағасы Ыбырайым Маманов – профессор, 
ал  әпкесі Халида Маманова – медици-
на ғылымының докторы екен. �кесінің 
айдалып, сотталғанын кейіннен білдім. 
1953 жылдың соңында екеуміз шаңырақ 
к�теріп, отбасы болдық. Елу үш жыл бір 
шаңырақ астында тату-тәтті �мір сүрдік. 
Адекеңнің �мірден �ткеніне де он екі жыл 
уақыт �тіпті. 

Аталарымыз туралы Адекең к�зінің 
тірісінде естіп-білгенін хатқа түсіріп, 
к�зк�рген үлкендерді аралап, естелік 
жинап жүрді. Бірақ к�зінің тірісінде ата-

Шолпан ЕСЕНҚҰЛ қажы келіні:

АТАЛАРЫМ
 «ҚАЗАҚҚА БОЛСЫН» 

ДЕП ӨТКЕН...

 Былтыр, Халида Есенқұлқызының 
т у ғ а н ы н а  ж ү з  ж ы л  т о л д ы .  О с ы 
Алматыдағы бір мейрамханада менің 
балаларымның ұйымдастыруымен 
қайынапамның жүз жылдығы ата-
лып �тті. Асқа �зім қатыса алмадым. 
Ақт�беден Халиданың ұлы, оның 
жоқтаушысы болып жүрген Медет келіп 
қатысты. Халиданың �мірінің соңғы 
жылдары Ақт�бе қаласында �тті. Ол сол 
қаладағы мединституттың оқытушысы 
еді. Медицина ғылымының докторы, 
профессор болды. Белгілі, аты шыққан 
дәрігер ғалым еді. «Халық жауының 
ұрпағы» деп сотталғанда, соғыс баста-
лып кетіпті. Сонда И.Сталиннің атына 
арнайы хат жазып, штраф батальонға 
сұранып барған екен. Қайсар мінез 
Халида   Сталинге: «Егер соғыстан 
аман келсем, мені «Халық жауының 
ұрпағы» деген қасіреттен құтқарасыз, 
ата- бабамды ол жаладан ақтайсыз!» деп 
талап қойыпты. Ақиқатында, Халида 
Маманова  штрафбатта болған жалғыз 
қазақ қызы еді. Тағдырдың тауқыметін 
к�п к�рген Халида  сол советтік биліктің 
қолынан жұмбақ жағдайда қайтыс 
 болып кетті. Жерлеу рәсіміне жолдасым 
қатысқан. 

– Ортамызда тірі жүрген Маман, 
Тұрысбек, Есенқұл ұрпақтарымен араласып 
тұрасыз ба?

– Расын айтайын, Адекең �мірден 
�ткен соң, ешкімнің үйіне �зім бармап-
пын. Жасым да келген. Dздері келіп, 
сәлем берсе, есігіміз қашанда ашық. 
Ешқайсысы телефон соғып, хабар-
ласпайды. Dздері хабарласпаған соң, 
кімге хабарласып, жармаңдай беремін. 
Ешкім мені іздемейді. Іздемеген соң, 
мен де үнсізбін. Соңғы жылдары шар-
шап қалдым. Денсаулығым да сыр 
беріп жүр. Аман болсын деп тілеймін! 
Ағайын-туыстың к�ңілі де, дастарқаны 
да тар болса, араға жік түседі екен. 
Ешкімге жамандық тілемеймін. Совет 
заманындағы кикілжіңдер үшін ешкімге 
реніш артпаймыз. Атасын баласына, 
ағасын інісіне қарсы қойған саясаттың 
салқыны әлі күнге дейін кесірін тигізіп 
отыр емес пе?! Маман, Тұрысбек, Есенқұл 
балаларының арасына осындай іріткі 
түсті. Себебін айтсам, Есенқұлдың бала-
лары да, �зі де жамағатымен қоса айдалып 
кетті. Тұрысбек атамыздың балалары 
жан сақтап, арғы бетке кетті. Совет за-
маны орнағанда бір атаның балалары 
бір-біріне жау болып, бірінің үстінен бірі 
арыз жазған. Осындай әртүрлі мәселелер 
ағайын арасына араздық түсірген.

–  « Қ а з а қ т ы ң  Н о б е л і »  к і т а б ы н 
шығардыңыз. Осы кітапқа енбей қалған 
деректер бар шығар?..

– Иә, болуы керек. Бұл кітапты 
шығарғанда кішкене ширақтау едім 
ғой.  Ақылым түгел,  санам орнын-
да еді. Білгенімнің бәрін осы кітапқа 
кіргіздім. Қазір кішкене ұмытшақтаумын. 
Бұрынғыдай жаза алмаймын. Ойлай да 
алмаймын. Адамның жасы келген соң, 
санасы да, миы да шаршайды екен. Егер 
танысып к�ремін десең, мына қоңыр 
шкафта құжаттардың барлығы тұр. Алып, 
танысып к�р.

бабасы туралы жазған кітабын шығара ал-
май кетті. Жолдасымның артында қалған 
мұрасын түгендеп, аманат етіп, 2007 
жылы «Қазақтың Нобелі» деген кітабын 
шығардым. Бұл кітапта Есенқұл қажы 
Маманұлының әулеті, тағдыры, ұрпақтары 
туралы к�птеген тың деректер бар. 

Б і з д і ң  а р ғ ы  а т а м ы з  М а м а н  а т а 
Қалқабайұлының бірнеше әйелі болған. 
Совет үкіметі орнағанға дейін дәулеті 
асқан, байлығы мол, мал-мүлкі асып-
тасқан әулет болған. Үкімет басына шолақ 
белсенділер келген соң, ата-бабамыздың 
тұрағы болған Қарағаш қаласын �ртеп 
жібереді. Мал-мүлкі талан-таражға түсіпті. 
Ұрпақтарының к�бі айдауға кеткен. Ит-
жеккенге кеткен соң, мүлде хабар үзіліпті. 
Dз атамыз Есенқұл қажының бейітінің 
қайда екенін де білмейміз. Кейбір ұрпақ-
тары Қытайға асып, арғы бетте �мір 
сүргенге ұқсайды. 

– «Мамания» мектебін кім салдырған 
$зі? Дау-дамайы к$п мәселе екен. Арамызда 

тірі жүрген Маман әулетінің үлкені $зіңізсіз 
ғой, осы түйткілді мәселенің ақ-қарасын 
ашып берсеңіз...

– Марқұм Маман атамыздың к�п әйелі 
болған ғой. Күндестік деген – қазақтың 
қанында бар жаман нәрсе. «Ананың 
 баласы мынаның баласынан неге кем, 
неге артық?» деген сыңайлы әңгімелер 
болған соң, әртүрлі талас болады да. 
Ақиқатында біреуі малын берген, біреуі 
қаржысын салған. Ал біреуі болса Қазанға, 
Уфаға  барып оқу-әдістемелік құжаттарын 
әкелген. 

Қайынағам Ыбырайым марқұм с�здің 
әділін айтатын-ды. Ол кісі сол мектепте 
оқыған, тарихты �з к�зімен к�рген ғой. 
Сол кісінің айтуынша,  Маман бабаның 
�сиетімен Тұрысбек атам медресенің 
негізін қалап, салдырыпты. Ал Сейітбаттал 
атам болса, сол үрдісті жалғастырып, 
мектептің құрылысына керекті материал-
дарды жеткізіп берген екен. Негізінде 
Маман бабамның қай баласы болса да 

әулетті, дәулетті болған. Мектеп салдыру 
ісінде бәрінің де үлесі бар. Тұрысбек, 
Сейітбаттал, Есенқұлдарды бір-бірінен 
б�ліп-жаруға болмайды. Тұрысбек 
пен Сейітбаттал аталарымыз бірінен 
соң бірі дүниеден �ткенде, мектептің 
а р ы қ а р а й ғ ы  і с і н  Е с е н қ ұ л  а т а м 
жалғастырған. 

Маман бабамның қай баласы 
болса да қазақ жастарының оқуына, 
�суіне, азамат болуына ықпал 
 еткен жандар. Тағы да қайталап 
айтайын, мектептің салыну 
ісінде барлығының күші бар. 

Мұғалімдерді жалдаған, олардың 
бар шығынын, қаржысын к�терген 

Есенқұл қажы екені рас. Дау-дамай 
шығарып, аруақтардың құлағын 

шулатқаннан кім не ұтады? Менің 
айтарым – осы. Улап-шулап жүрген 

ағайындарымыз осы с�зіме тоқтайтын 
болар. Тоқтамға келмесе, �здері білер...

– Осы мектептің оқу-әдістемелік 
жұмысында ақыл-кеңес, бағыт берген  
 Б а р л ы б е к  С ы р т т а н ұ л ы  б о л ы п т ы  

жүріпті. Соны кейін бізге айтып отыра-
тын. «Халық жауының  баласы», «Байдың 
баласы» деп айдалыпты. Қаланы күндіз 
емес, түнде �ртеген дейді. Қалай �ртегенін 
айтқан шығар. Қазір жасым тоқсаннан 
асты, есіме түспей отыр. Заманында 
айтқан болуы мүмкін (Осыны айтқанда 
апамыз к�з жасына ерік берді – Е.Т.). 

Осы жасқа келіп, �ткен уақытты ой-
лап, қарап отырсам, Маман Қалқабайұлы 
бабамнан тараған ұрпақтарының бәрі 
«қазаққа болсын» деп �ткен жандар екен. 
Тіпті сол Маман бабаның түп аталары 
Қаптағай да, Матай да, Б�рібай да аты 
шыққан батырлар болыпты. Жерімізді 
жаудың басқыншыларынан қорғаған ер-
лер екен. Қыдыралы бабамыз би болыпты. 
Батыр да, би де шыққан текті әулет емес 
пе?! Маман балаларының бәрі де қажы, 
иманды жандар болған екен. Дәулетімен, 
байлығымен еліне қорған болыпты. Бірақ 
заман ауысып, билік �згергенде, бұл құтты 
әулеттің қадірі қашқан. Тағдыр ғой енді...  

Осындай әңгімелерді к�зім к�рген 
қ а й ы н а ғ а л а р ы м  а й т ы п  о т ы р а т ы н . 

(Басы 1-бетте)

Кітәби тілдің элементтерін шыңдай түсуде 
ұлт ұстазы Ыбырай Алтынсариннің есімін 
құрметпен атаймыз. Қазақ тіл білімінің негізін 
салушы Құдайберген Жұбановтың еңбегін қалай 
мадақтап, ұлықтасақ та жарасады. Академик 
Ісмет Кеңесбаевтың жазуынша, қазақ тілін зерт-
теу мәселесі ішінара 1933 жылы қолға алынып, 
түбегейлі зерттеу 1936 жылдан бастау алған. �р 
жылдары кезең-кезең бойынша қазақ тілінің 
грамматикалық құрылысы, морфология, син-
таксис, фонетика, лексикология мен лексико-
графия, қазақ тілі тарихы мен диалектологиясы, 
алфавит пен орфография және т.б. салалары 
зерттелген. 1950 жылдары қазақ тіл біліміне 
Ж.Аралбаев, А.Хасенова, К.Аханов, И.Ұйықбаев, 
�.Хасенов, А.�білқаев, Р.Сыздықова, Ғ.Қалиев, 
В.Исенғалиева, �.Құрышжанов, Ж.Болатов, тағы 
басқа жас зерттеушілер келіп қосылған. 

Бір с�збен айтқанда, қазақ тіл білімі зерттелу-
ден кенде емес. Ғылыми-академиялық мектеп 
қалыптасқан деп нық сеніммен айтуға болады. 
Осындай ғылыми мектепті қалыптастыруға сүбелі 
үлес қосқан, атынан ат үркетін аруақты жер Ахмет 
Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты – тіл 
білімін зерттеудің бірден-бір ордасы. Сондықтан 

ОЙТҮРТКІ

Әр нәрсенің өз жөні бар

Еліңнің, туған жеріңнің тарихын жазуға ынтаң артқан 
сайын беймәлім дерек, жаңа мәліметті парақтар ашылып, 
дүниетанымың да арта түседі екен. Жетісудағы «Мамания»  
мектебі және ағайынды Маман, Тұрысбек балалары туралы  
көркем шығарма жазуға ниет еткеніме біраз жылдың жүзі 
болып қалды. Ақсүйек әулеттің көзі тірі ұрпақтарымен 
кездесіп, мәлімет жинап, қолдағы деректерді салыстырып 
жүргенде, белгілі жазушы Шәкен Күмісбайұлы ағамнан Маман 
әулетінің немере келіні Шолпан әжеміздің арамызда жүргенін 
естіп, телефон нөмірін алып едім. Сөйтіп, қазыналы қартқа 
қоңырау шалып, «шайтанқұлақ» арқылы өткен-кеткен күндерді 
еске алып, кездесуге уағдаластық. 2 шілде (2019 жыл) күні 
Алматыға Шолпан әжемен сұхбаттасып, батасын алу үшін һәм 
тарихи естеліктерді есту мақсатында арнайы келдік. 
Шолпан әже деп отырғаным – атақты Есенқұл қажы 
Маманұлының келіні, Адай Есенқұлұлының жама ғаты. Сүйегі 
асыл әжеміздің жасы тоқсаннан асқан екен. Қызығы мен 
шыжығы, қуанышы мен қайғысы қатар жүрген тағдырдың 
тезінен өткен тарих куәгері. Қырық жылдан астам уақыт 
педагог болып, оқу, тәрбие ісіне мол үлес қосқан ардақты 
жан. «Шолпан әже» деп есікті қаққанымда, «Айналайын, 
төрлет!» деп, жылы ізет білдірген әжеміздің айтқан әңгімесі 
әсерлі.

тілге байланысты пікір айтқанда, алдымен осында 
еңбек еткен ғалымдардың мұраларымен таны-
сып, тіл біліміндегі әрбір мәселенің бүге-шігесіне 
дейін зерттелгенін, ғылыми негіздері, теориясы 
мен принциптері, әдістемесі мен әдіснамасы 
қалыптасқанын білуіміз керек. 

Мысалы, с�здер мен грамматикалық тұлға-
лардың шығу, қалыптасу, даму тарихын, олардың 
�згеру процестерін, с�здердің этимологиясын, 
әдеби тілдің күрделі мәселелерін, с�з тіркесінің 
дамуы мен тіл тарихындағы қостілділікті, атау 
септік проблемасы, есімше, к�семше, қимыл 
есім дерінің сыр-сипаты ж�нінде с�з қозғағанда 
тілші-ғалым Сейілбек Исаевты, к�не түркі әдеби 
ескерткіштер мен қазақ поэзиясының тілі жайында 
ой �рбіткенде Құлмат Aмірәлиевті, қазақ тіліндегі 
сын есім мен сан есімнің етістікпен тіркесі, қазақ 
тіліндегі күрделі с�з тіркестерінің құрамдық-
семантикалық типтері, с�з тіркесінің түрлері, 
олардың �зіндік ерекшеліктері, с�з тіркесінің бай-
ланысу тәсілдері, с�йлемнің тұрлаулы мүшелері 
туралы айтқанда Талғат Сайрамбаевты қалай 
ұмытуға болады?! 

Қазақ тілінің мәдениеті, қазақ тілінің сти-
листикасы, қазақ әдеби тілі және оның норма-
лары мен жазу мәдениетіндегі олқылықтарды, 
тілдің түрлі сипаттарын, с�з және шеберлік 

мәселелерін зерделегенде Мәулен Балақаевты, 
қазақ тілінің фонетикасы мен фонологиясын, 
қазақ тілінің грамматикалық құрылымы мен 
лексика-фразеологиялық жүйесін, қолданбалы 
тіл білімін, инженерлік лингвистика мәселелерін, 
фонемалардың құрамы мен құрылымын, екпін мен 
буын, орфография мен орфоэпия, қазақ тілінің 
буын құрылысы, қазақ тілінің идиомдары мен 
фразаларын жүйеге келтірген Ісмет Кеңесбаевты 
қалай айналып �туге болады?! 

Қазақ тілі мен грамматикасының тари-
хын, морфологиясын, жұрнақ, жалғаулардың 
шығу  тег ін,  лексикологияның семасио-
логия саласын, емле мәселесін, кішірейткіш 
жұрнақтар мен жұмбақ тіркестер, қазақ тілінің 
диалектология сына тоқталғанда Ғайнетдин 
Мұсабаевтың, грамматиканың аса күрделі, 
қайшылыққа толы қиын мәселелерін, тілдік 
жүйені құрайтын құрылымдарды айқындау, 
етістіктердің морфологиялық жүйеленуін, түбір, 
туынды түбір, кіріккен түбір, қос түбір, с�з 
тудырушы қосымшалар мен жұрнақтарға кел-
генде Ыбырайым Мамановтың,  қолданбалы 
лингвистика, қазақ тілінің синтаксисі, фор-
мальды модельдер, компьютерлік лингвисти-
ка, тілдік бірліктердің автоматтанған жиілік 
с�здіктерді  айтқанда Асқар Жұбановтың, 

аудармадағы фразеологиялық құбылыс, аудар-
ма проблемасының күрделі мәселелерін, қазақ 
терминологиясын, түркі тілдері терминдерін 
бірегейлестіру мәселелері, терминологиялық 
лексиканың дамуын, мемлекеттік тілде ғылыми 
терминологияны қалыптастыру жайында с�з 
қозғағанда Aмірзақ Айтбайұлының еңбектерін 
қалай ескермеуге болады?! Тіл білімінің бастауын-
да тұрған ұлы Ахаңның, Ахмет Байтұрсынұлының 
«Тіл құралын», «Тіл теориясын», «Фонетика» мен 
«Этимологиясын», «�дебиет танытқышын», емле, 
әдістеме, с�з жүйесі мен түрлері, т�те жазулы 
қазақ әліпбиін қалайша негізге алмауға болады?! 
Қазақ қыздарының ғылымдағы үлгісіне айналған, 
аса талантты ғалым, академик Рәбиға Сыздықтың 
қазақтың бірнеше ғасырлық әдеби тілінің тари-
хын зерттеу, қазақ тілі оқулықтарын жазу, қазақ 

тілін оқыту әдістемесін жетілдіру, емле мен тыныс 
белгілері, тіл мәдениеті, орфоэпияға қатысты 
дүниелерін қалайша назарға алмауға болады? 
�лбетте, біз к�ктей шолып қана айтып отырмыз, 
әйтпесе тіл білімінің іргетасын қалаған қаншама 
ғалымдарымыз бар. Мұны к�зіқарақты оқырман 
жақсы біледі. 

Ұ л т ы н ы ң  м а ң д а й ы н а  б і т к е н  о с ы н д а й 
ғалымдардың қадау-қадау еңбектерін к�ріп, 
біле отырып, бүгінгі тіл мәселесінде «анау дұрыс 
емес, мынау дұрыс емес» деген пікірлердің 
асығыстықпен, зерттеп-зерделеусіз айтылып 
жатқанын еріксіз мойындауға тура келеді. Мұның 
бәрі қазақтың м�лдір тіліне нұқсан келтірмей 
ме деген ой да толғандырмай қоймайды. Себебі 
 ойшыл Г.Лаубе айтқандай, халықтың тіліне қиянат 
жасау – оның жүрегін жаралаумен тең. 

ғ о й .   Б а р л ы б е к  Е с е н қ ұ л д ы ң  а ғ а с ы , 
Сейітбатталдың замандасы, Тұрыс бектің 
інісі екен. Бір атадан тараған туыстар екен. 
Естуімізше, Қарағаш қаласына Алаштың 
оқығандарының бәрі келіп, қонақ болып, 
мектептегі шәкірттермен кездесіпті. 

– Иә, рас. Барлыбек Маман балалары-
мен тығыз қарым-қатынаста болған. 
Мектеп идеясын к�терген сол білімі зор 
атамыз екен. Алаштың азаматтары  ала 
жаздай келіп, Бай қажының жайлауын-
д а  қ о н а қ  б о л ы п  ж а т ы п т ы .  С ы й л ы 
қонақтарын бүкіл ауыл болып күтеді екен. 
�лихан Б�кейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, 
Міржақып Дулатұлы, Жақып Ақбайұлы 
сынды сол замандағы зиялылар, оқығандар 
Қарағаш жұртымен кездесіп, тағылымды 
әңгімелерін айтқан. Асылдар келіп, ел 
алдында с�йлегенде, тыңдаушылардың 
бәрі үн-түнсіз отырады екен. Ыбырайым 
ағамыз сол кісілердің әңгімесін тыңдағанға 
ұқсайды. Есенқұл атам сол зиялыларды 
қаржылай қолдап отырыпты. Қарағаш 
қаласына «Айқап», «Қазақ» басылымдары 
да келіп тұрған екен. Мектеп оқушылары 
да газет-журналды жақсы оқыған ғой. 
Мектеп оқушылары дүние ілімін, дін 
ғылымын меңгерген. Қазақша, арабша, 
татарша оқыған екен. 

– Ыбырайым ата демекші, бұл кісі 
Қарағашта совет үкіметінің қалай орнағанын 
$з к$зімен к$рген адам ғой. Қызылдардың 
мектепті қалай $ртегенін айтып па еді?

– Ыбырайым ағамыз да айдалған екен. 
Сібірге жер аударған. �йелі екеуі бірге кет-
кен. Ол кісінің баласы жоқ. Сібірдегі бір 
татардың үйінде тұрып, соның отынын  жа-
рып, күлін шығарып, қорасын тазалап күн 
к�рген ғой. Қазақша айтқанда, біреуі сол 
үйдің құлы, біреуі күңі болыпты. Бес жыл 
Сібірдің �тінде жүргенде, текке  жүрмепті. 
Түйсігі бар адам ғой, сол кездің �зінде 
ғылыммен айналасып, ата-бабасының 
тарихын зерттеп, зерделеп қағазға жазып 

Мәжит, Ыбырайым, Уахит ағаларымның 
үшеуі де мәдениетті, білімді кісілер еді. 
«Айналайын,  Шолпан қарағым!» деп оты-
ратын бәрі. Уахит ағамыз желдіріп, қосып 
с�йлейтін кісі еді. Ол кісі соғыс жылда-
рында Германияда болыпты. 

– Уахит атамыз сол Германияда 
тұтқында болғанда алаш арысы Мұстафа 
Шоқайды к$рген бе? Сол жағын айтсаңыз...

– Ол жағын нақты білмеймін. Адекең 
бұл кісіні «Мұстафа Шоқайдың әйелінің 
үйінде болып, Мәриямға сәлем берген» 
деп отыратын.

– Туған топыраққа барып тұрасыз ба? 
– Бұрындары жиі баратынмын. Соңғы 

жылдары алыс жаққа шығудан қалдым. 
Қарағаштағы бабаларымыздың қорымына 
барып, Құран оқытып, ас беретінбіз. Ақсу 
ауданының орталығы Жансүгір кентіндегі 
бір к�шеге Есенқұл атамның есімін 
бергіздім. Сол к�шеге атамыз  туралы 
белгітас орнаттық. Ел білсін, ұрпақ к�рсін 
деген ниет. 

Есенқұл қажы 
Маманұлы

Оңнан солға қарай: Бидахмет Сейітбатталұлы, Мәкөш Есенқұлдың балдызы, Қалима Солтанқұлқызы, Мінуар 
Есенқұлқызы, Ыбырайым Есенқұлұлы, Есенқұл қажы Маманұлы, Смағұл Есенқұлұлы, Ежен Есенқұлұлы, Әнуар 

Бекмұхаметұлы. Соңғы екі адамның есімі белгісіз. Төменде шынтақтап жатқан Бекмұрат Ақашев Зылиха әженің ұлы.

Елдос ТОҚТАРБАЙ, 
жазушы, ҚР «Дарын» мемлекеттік 

жастар сыйлығының лауреаты
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Белгілі бір ұлттың, этностың тұрмыс-тіршілігі мен дүниетанымын, әдет-ғұрпын оның тілінде сақталған 
лексикалық, фразеологиялық, мақал-мәтелдік және т.б. бірліктердің мазмұнын ашу  арқылы  түсіндіру 
тіл білімінің этнолингвистика саласына жатады. 
Бұл орайда қазақ этнолингвистикасын әдеби шығармалардағы көптеген атауларды зерделеуге белгілі 
тілші-ғалым Ербол Жанпейісовтің еңбегі мен қосқан үлесі мол. Ол кісі дүниеден өткенімен, соңында 
қалдырған зерттеу мұрасы жуырда «Қазақ ескіліктері» деген тақырыппен жеке кітап болып жарық 
көрді. Яғни тіл білімінің этнолингвистика саласы тағы бір ғылыми туындымен толықты. 

Батырбек ҚАЙЫР,
Павлодар облыстық 

Тілдерді дамыту басқармасы 
ономастика бөлімінің басшысы

ТАРИХ
ҚОЙНАУЫНДАҒЫ 
АСЫЛ МҰРА

Тіл білімінің жаңа туындысы
СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

Сондықтан еліміз егемен ел аталғаннан 
бері �ңір-�ңірлерде елді мекендер-
ге тарихи  атауларын қайтару, к�шелер 
мен даңғылдарды ұлттық нақыштағы 
атау лармен қайта атау жұмыстары қолға 
алынды. Себебі бұл, біріншіден, жас 
ұрпақтың отансүйгіштік сезімін арт-
тырып, рухани дамуына ерекше әсер 
ететін дүние болса, екіншіден тіліміздің 
шұбарланбай таза қалпында сақталуына 
септігін тигізері с�зсіз. Осыған орай соңғы 
үш жыл ішінде ономастикалық атауларды 
�згертуге жарияланған мораторий алы-
нысымен, Павлодар �ңірінің азаматтары 
бірауыздық танытып, тарихи атаулардың 
қайтарылуына ден қойғандығы біршама 
жұмыстың басын қайыруға үлкен септігін 
тигізген еді. К�п жылдар бойғы к�пші-
лік тің қалауын іске асыруға ең алды-
мен Қазақстан Республикасы Прези-
денті  �кімшілігі Басшысының ел Тәуел-
сіздігінің 25 жылдығы қарсаңындағы 
тапсыр масы мен бүгінгі күні жүзеге асы-
рылып жатқан идеологиялық тұрғыдан 
ескірген, қайталанатын атауларды тарихи 
жер-су атаулары және ұлттық танымға 
жақын дәстүрлі атаулармен �згерту туралы 
ҚР Прези дентінің 2017 жылғы 28 ақпанда 
берген № 17-388-5 тапсырмасы ықпал 
болды. 

Осындай мемлекеттік маңызы бар тап-
сырмаларды негізге ала отырып,  Павлодар 
облысы Қашыр (Качир)  ауданы на 
тарихи  атауы болып табылатын Тереңк$л 
атауын,  Лебяжі ауданына Аққулы атауын 
қайтару бойынша жұмыстарын тиімді 
аяқтап үлгерді. Оның біріншісі – Качир 
ауданының атауын қайта атау мәселесі 
2007 жылы 14 желтоқсанда облыстық 
мәсли хаттың шешімімен (№50/3) Қазақ-
стан Республикасының Үкіметіне жолда-
нып, 2009 жылы Республикалық ономас-
тика комис сиясында қолдау тапқан еді. 
Алайда түрлі себептермен жарияланған 
мораторийдің салдарынан құжат кері 
қай тарылған болатын. Кейін ономастика 
саласына қатысты заңнамалық акті лерге 
�згерістер мен толықтырулар енгізіл ген-
діктен, аталған мәселеге қатысты жұмысты 
қайта басынан бастауға тура келді. 

Ауданның тарихи атауының шығу 
т�ркініне тоқталар болсақ, ғылыми 
сараптамаларға сәйкес ертеректе Обь 
�зені Тереңк�л ауданының маңындағы 
Ұзынқамыс к�ліне дейін келіп, мына 
жақтан Ертіс ернеуінен асып екі �зен 
қосылған тұста үлкен к�л пайда болып, 
оны халық «Тереңк�л» деп атап кеткен. 
Осыдан сол мекеннің, кейіннен болыстың 
да атаулары «Тереңк�л» болып аталған. 

табиғат және дүниетанымымен тығыз бай-
ланысты с�здер болса, түбірге жалғанған 
«лы», «лі» тәрізді с�з тудырушы жұрнақтар 
түбірде айтылған �сімдік және жануар 
түрлерінің әлдеқайда кең таралғанынан 
мол мағлұматтар беретін қосымшалар 
болып табылады. Осындай теориялық 
тұжырымдар негізінде Аққу ауылы да �зіне 
«лы» жұрнағын қосып, Аққулы болып 
қайта аталған еді.

Бұдан �зге жергілікті тұрғындарының 
пікірі мен ұсыныстары негізінде Баян-
ауыл ауданының Большевик ауылы 
«Шоманк�л», ЦЭС ауылы «Майк�бе», 
ТЭЦ ауылы «Үйтас», Павлодар ауданына 
қарасты Березовка ауылы «Үміт апа», 
Ақтоғай ауданының Ивановка ауылы  
«Жалаулы», Ақсу қаласына қарасты 

Ономастикалық атаулар өңірдің ерекшеліктерін көрсетіп тұратын рухани 
құндылықтарының негізгі факторы екені баршаға аян. Сон дықтан ертеректе 
қойылған қазақи көне атаулардан сол аймақтың табиғи, физико-географиялық 
өзгешеліктері мен басқа да қырларын аңғармау әсте мүмкін емес. Оған бабала-
рымыз атаған өзен-көлдер мен орман-тоғайлардың, таулар мен қыраттардың, 
жайлау лар мен қыстаулардың атаулары дәлел. Өкінішке қарай, физикалық-
географиялық нысандардың атаулары сақталғанымен ономастиканың қоғам үшін 
маңызды бөлшегі боп табылатын елді мекендер мен құрамдас бөлік атауларының 
біршамасы түрлі тарихи оқиғалар кесірінен өзгеріске ұшыраған болатын. Атауларды 
жаппай өзгерту мәселесі, әсіресе Кеңес Үкіметінің әмірі үстем болып тұрған кезеңде 
белең алып, ертеден бері келе жатқан атауларымыздың көпшілігі өзге тілдердегі 
атаулармен алмастырылса (Ефремовка, Даниловка, Ольгинка, Башмачный, Белоу-
сов,  Ольхов, Тимирязев, Крупское, Октябрьское, Галицк, Благодатное, Петропавлов-
ка, Церковное, Сахновка), біршама атауларымыз тілдік нормасынан ауытқып, өзінің 
түпкі нұсқаларына ұқсамайтындай қалыпқа дейін өзгерген. Бұған аймағымыздағы 
Арбиген [Арбаиген], Урлютюб [Үрлітүп], Моялда [Мойылды], т.б. атаулар дәлел. 
Осындай этимоло гиялық ауытқуларға душар болған нысан дардың мән-мағынасы 
жергі лікті тұрғындарға да, өзге этнос өкілдеріне де беймәлім күйде десек те болады. 

есімдері алты алашқа мәлім ғылым, �нер, 
мәдениет қайраткерлерінің де есімдері 
ұлықталған болатын. Бұлардың барлығы да 
халықпен жүргізілген насихат жұмысының 
арқасында іске асырылып жатыр.

 Соңғы 3 жыл бойы ономастика  сала-
сы  бойынша республикалық, облыс-
тық, қала-аудандық газеттерде түрлі 
мақа лалар жария ланып, теледи дар лар 
арқылы біршама сұхбаттар халық наза-
рына ұсы нылған еді. Осының нәтижесінде 
Павлодар қаласының Дерибас  к�шесі 
Кеңес Одағының Батыры  Құдайберген 
Сұрағановтың, Суворов к�шесі Малай-
сары батырдың, қаланың кіреберісіндегі 
Баян батырдың ескерткіші орналасқан 
к�ше Баян батырдың, Ленин  к�шесі Аста-
на атауына, сондай-ақ облыс орталы ғын-

тұрғын дар дың, шамамен,  51,7 пайызы 
қазақ болса, облыс орталығы тұрғын-
дарының 46,2 пайызы ғана жергілікті ұлт 
�кілі болып табылады. Сол себепті облыс 
орталығындағы к�ше атауларын �згертуге 
қатысты қоғамдық жиналыстардың 
�тетіндігі ж�нінде  хабарландырулар тек 
газет беттерінде ғана жарияланып қоймай, 
WhatsApp, Facebook, Инстаграм әлеуметтік 
желілер арқылы молынан  таратылып, 
қ а з а қ  ж а с т а р ы н ы ң  б а р ы н ш а  к � п 
қатысуын қамтамасыз ету, жиналыстың 
оң қорытындымен аяқталуына септігін 
тигізетініне к�зіміз жетті. Нәтижесінде 
қоғамдық тыңдауда талқыланған к�ше 
атауын �згертуге қатысты мәселелер 
ойдағыдай шешімін тауып келеді.

Дәл осындай жүйелі жұмыстар аймағы-
мыздың �зге де қала мен аудандарында 
жүргізіліп, соңғы екі-үші жылдың ішінде 
Ленин есімімен аталатын 30 к�ше,  Советов 
атауымен аталатын 15 к�ше,  Октябрь – 12, 
Целина – 17, Комсомольская  – 12 к�ше 
ұлттық танымға қатысты атаулармен 
алмастырылды. Жалпы алғанда, 2015 
жылдан бүгінгі күнге дейін,  шамамен, 

Бірлік жалпы орта білім беру мектебіне 
партизан Жылбек  Ақәділов пен Бая-
науыл ауданындағы жалпы  орта білім 
беру мектебіне Дүйсенбай Рахметовтің, 
Екібастұз қаласының �нер мектебіне 
Естай Беркімбаевтың есімдері берілді. 

Жалпы айтқанда, жоғарыда тапсырма-
лар негізінде, Павлодар облысында соңғы 
2-3 жыл ішінде 500-ден астам к�шенің 
атауы, 26 елді мекен атауы мен 2 ауданның 
атауы �згертіліп, 5 білім беру мекемесіне 
ұлы тұлғалардың есімі берілді. 

Десек те, ономастика мәселесіне 
қатысты заңнамалық актілер мен ереже-
лерден �зге Үкімет пен министрлік тара-
пынан келіп түскен тапсырмалардың әлі 
де болса алып-қосар тұстары бар екені 
баршаға мәлім болып отыр. Солардың 
бірі – қазіргі уақытта қолданыстағы ҚР 
Үкіметінің жанындағы Республикалық 
ономастика комиссиясының бекіткен 150 
тұлға тізімі.Нақтырақ тоқталар болсақ, 
аталған тізімге Павлодар облы сынан тек 
11 тұлға кіргізілген (Бұқар жырау, Мәшһүр 
Жүсіп, Жаяу Мұса, Естай, Жүсіпбек 
Аймауытұлы, Жұмат Шанин,  Сұлтанмахмұт 
Торайғыров, Қаныш Сәтпаев, Шәкен 
Айманов, Ермұхан  Бекмаханов, �лкей 
Марғұлан). Бұлардан �зге біздің �ңірде 
«Тарихи тұлғалар» тізбесін толықтырар 
есімдер жетерлік. Олардың қатарына 
ақын, әнші-композитор Иса Байзақов, 
ақын, драматург Аманжол Шамкенов, 
жазушы Мұзафар �лімбаев, композитор, 
халық әншісі Майра  Шамсутдинова, 
ақын, драматург Қалижан Бекхожин, 
жазушы Дихан �білов, ақын Сәбит 
Д�нентаев, қазақ археология ғылымының 
негізін қалаушылардың бірі  Кемел 
Ақышев, ақын, жазушы Қамар Қасымов, 
 драматург, әдебиеттанушы Қошмұхамбет 
Кемеңгеров, кинорежиссер, қазақ кино 
аудару �нерінің негізін қалаушылардың 
бірі Қуат �бусейітов, әнші, Қазақстанның 
халық артисі Суат �бусейітов, т.б.  дарынды 
тұлғалар мен ерен қайсарлықтың үлгісін 
танытқан К�лебе батыр, Олжабай батыр, 
Баянның ағасы Сары батыр (Ерсары  
деген атпен таралған), Жасыбай батыр  
сынды батырларымыз енбей қалған. Осы 
жайында �ңіріміздің танымал ғалымы, 
облыстық ономастика комиссиясының 
белсенді мүшесі Бекен Сағындықұлы 
да «Жердің атауы – елімнің атауы» атты 
мақаласында аталған тізімнен сырт қалған 
жоғарыда аталған тұлғалардың есімдерін 
тілге тиек ете келе, «Біздіңше бұлардың 
қай-қайсысы болмасын �ңіріміздің қала-
аудан к�шелерін қайта атауға сұранып-ақ 
отыр» деп жазған болатын.

�рине, бұл тізімде тек Ертіс-Баян 
�ңірінің тұлғалары ғана емес, еліміздің 
барлық �ңірінен де ауыз толтырып ай-
татын батырлар мен билер, �нер, ғылым 
майталмандары кірмей қалғандығы 2019 
жылғы 21 маусымда Орал қаласында 
�ткен «Тарихи атауларды қайтару – тарихи 
жаңғыру кепілі» тақырыбындағы �ңірлік 
д�ңгелек үстелде әр облыстан келген 
ономаст мамандар мен ғалымдардың 
с�здерінен байқалған еді.

Олай болса, кезінде к�неден келе 
жатқан дәстүрмен қойылған тарихи атау-
ларымызды қалпына келтіру мәселесіне 
енді бүгінгі күннің к�зімен қарауымыз 
қажет.  Dйткені т�л тарихымыз бен 
мәдениетіміз арқылы қазақ �ркениетінің 
к�шін ілгерілете алсақ, келесі ұрпаққа 
жарқын жүзбен қарай аларымыз анық.

Бұл мәліметті Қазақ стан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрлігінің 
Орталық мемлекеттік мұрағаты мен 
Шығыс Қазақстан облысы мәдениет, 
архив тер және құжаттама басқармасының 
«Қазіргі заман тарихын құжаттандыру 
ор талығы» коммуналдық мемлекеттік 
 ме кеме сі ұсынған анықтамалар растап 
отыр.

Осындай деректер мен мұрағаттық 
анықтамаларды негізге ала отырып, 
негативті семантикалық ассоциа ция-
ларды тудырып, құлаққа жағым сыз 
болып  естілетін Қашыр атауы «Тереңк�л» 
тарихи  атауымен алмасты рылғанда 
жергілікті тұрғындардың қуанышында 
шек болмап еді. Оның үстіне Жарлық 
бойынша  ауданның қазақша нұсқасымен 
қатар, орысша нұсқасында да қазақ 
тіліндегі т�л табиғаты сақталып, орыс 
тілінің жұрнағынсыз «Тереңк�л» болып 
ауыстырылғандығы қуантарлық жағдай. 

Качир ауданымен бірге, бұл Жарлыққа 
сәйкес, Лебяжі ауданы да �згертіліп, 
Аққулы атауымен аталды. Бұған қоса 
осы ауданға қарасты Лебяжі ауылдық 
округі мен Аққу ауылын «Аққулы» деп 
қайта атау бойынша облыс әкімдігі 
мен облыстық мәслихаттың шығарған 
бірлескен қаулы мен шешімнің әділет 
органында тіркелуі Елбасының аудан 
атауын �згертуге қатысты шығарған 
Жарлығымен тұспа-тұс келгені Аққулы 
ауданы тұрғындарының қуанышын одан 
бетер арттыра түскені с�зсіз. Жалпы тіл 
білімінің теорияларына сәйкес «лы», «лі», 
«ты», «ті», «ды», «ді» туынды  сын есім 
формалары арқылы келген  топонимдік 
атаулардың түбірлері сол аймақтың 

 Парамоновка ауылы «Береке», Железин 
ауданының Березовка ауылы «Ақтау» атау-
ларымен қайта аталып, қазақша елді мекен 
атауларының саны арта түсті. Сонымен  
қатар ұлы тұлғаларымыздың мерей-
тойы қарсаңында Баянауыл ауданының 
Жаңажол елді мекені Мәшһүр Жүсіп 
ауылына, Теңдік ауылы Мұса Шорман 
ауылына, Қараащы ауылы Қаныш Сәтбаев 
ауылына қайта атау туралы мәселелер 
облыстық ономастика комиссиясының 
отырысында қаралып, оң қорытындыға 
ие болған еді. 

Осы бағыттағы жұмыстар биыл да 
�з жалғасын тауып, 14 маусымда �ткен 
облыстық ономастика комиссиясының 
отырысында Ақсу қаласы Мәмәйіт 
О маров атындағы ауылдық округінің 
Путь Ильича  ауылының атауы «Еңбек» 
ауылына, Май ауданына қарасты Қызыл-
Октябрь ауылының атауы«Абай» ауылына, 
Красноармейка ауылы мен ауылдық округі 
атауы «Кемеңгер» атауына қайта атау 
туралы  мәселелер бірауыздан қабылданды.

Бүгінгі таңда �ңіріміздегі Баянауыл,  
Май аудандарының елді  мекендері 
мен құрамдас б�лік атаулары толықтай 
қазақшаға �згертілді деп айтуға болады. 

Жоғарыда аталған тапсырмалар 
негізінде ономастикалық атаулардың 
м а ң ы з д ы  б � л і г і  б о л ы п  т а б ы л а т ы н 
к�ше атаулары да жаңартылып, ұлттық 
танымға жақын атаулармен қайта атал-
ды. Бұл ретте, әсіресе идеологиялық 
жағынан ескірген құрамдас б�ліктердің 
атау лары жаңартылып, ұлттық танымға 
жақын атаулармен қайта аталғандығын 
айтуға болады. Солардың қатарында 
қазақ тарихындағы батыр, билермен қоса 

дағы басты к�ше Нұрсұлтан Назарбаевтың 
есімімен қайта аталды. �рине, елді мекен-
дердің құрамдас б�ліктерінен г�рі об-
лыс орталықтарының к�шелерін қайта 
атау мәселесі әлдеқайда қиынырақ екені 
баршаңызға мәлім. Павлодар қаласындағы 
жоғарыдағы айтылған Ленин к�шесі мен 
Кутузов к�шесінің аталғанына біршама 
жыл болғандықтан, қайта атау жұмыстарын 
бастамас бұрын жергілікті тұрғындармен 
барынша түсіндіру жұмыстарын жүргізуге 
тура келді. Оның үстіне Павлодар облысы 
�зге ұлт �кілдері к�п шоғырланған аймақ 
болғандықтан ономастика, тіл мәселесі 
еліміздің �зге �ңірлерімен салыстырғанда 
біршама күрделірек екені белгілі. Жалпы 
қазіргі таңда Павлодар облысы бойынша 

идеологиялық тұрғыда ескірген бірсыпыра 
к�шенің атауы �згертіліп, Абай Құнанбаев, 
Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынов, 
Сұлтанмахмұт Торайғыров, Мәшһүр Жүсіп 
К�пеев, Қаныш Сәтбаев тәрізді ұлылар 
мен Жұмат Шанин, Кәукен Кен жетаев 
сынды �нер тарландарының, Бауыржан 
Момышұлы, �лия Мол дағұлова, Мәншүк 
Мәметова, Құдай берген Сұрағанов, сынды  
Кеңес Одағы батырларының есімдері 
берілген болатын.

2  б і л і м  б е р у  м е к е м е с і н е ,  я ғ н и 
Павлодар  қаласының № 22 жалпы орта 
білім беру мектебі мен Ақсу қаласы 
Пограничный  селолық округінің орта 
мектебіне Бауыржан  Момышұлының, 
Баянауыл ауданы білім беру б�лімінің 

Dткен ғасырдың аяғында Е.Жан пейісовтің 
«Абай жолы» эпопеясының тілін, ондағы ұлттық 
кодтар мен символдарды этнолингвистикалық 
тұрғыда терең зерделеген құнды еңбегі алды-
мен қазақ тілінде «М.�уезовтің «Абай жолы» 
эпопеясының тілі» деген атпен, кейіннен орыс 
тілінде «Этнокультурная лексика казахского языка 
(на материалах произведений М.Ауэзова)» атты 
еңбегі қазақ этнолингвистикасы мен этимологиясы 
салаларында жаңалығы мол, іргелі зерттеу ретінде 
танылған болатын. 

Ғалым «Қазақ ескіліктері» атты ғылыми 
еңбегінде тіліміздің заттық мәдениет лекси-
касын этнолингвистикалық тұрғыдан зерттей 
отырып, түркі тілдерінің материалдары арқылы 
идиоэтникалық бірліктердің құрылымдық-
семантикалық табиғаты мен этимологиясын аша-
ды. Ең алдымен, кітаптың атауына арқау болған 
«ескілік» с�зінің мән-мағынасына ой жүгіртейік. 

Бұл с�здің лұғаттық мағынасы Қазақ с�здігінде: 
«І. тозығы жету; бұрынғы, ескі қоғамның салт-
санасы, әдет-ғұрпы; ІІ. ескіге тән, бұрынғы, 
баяғы; қарттық, кәрілік; ескі-құсқы, тозығы 
жеткен» деп к�рсетілген (Алматы, 2013, 429-
б . ) .   Демек,  еск іл ік  с�з ін ің  «тозығы жет-
кен», «ескі салт-сана», «бұрынғы», «қарттық» 
деген мағыналарын белгілеуге болады. Ақын-
жазушылардың шығармаларында да осы негізгі 
ұғымдар қолданылған. Алайда Мұхтар �уезовтің 
«Батырлар әңгімесі» атты ғылыми мақаласындағы 
«Қазақ елінің ескілігі жалғыз қазақтікі емес, жалпы 
түрік жұртының ескілігі деп санауға керек» деген 
с�йлемінен ескілік с�зінің жоғарыда с�з болған 
семаларға қосымша «халықтың бұрынғы заттық-
рухани мәдениетіне қатысты ұғымды» білдіретін 
ортақ белгісін аңғаруға болады.  Профессор 

 Ербол Жанпейісов те с�з болып отырған ғылыми 
еңбегінің атын «Қазақ ескіліктері» деп тіліміздегі 
идиоэтникалық лексиканы, этномәдени тілдік 
бірліктерді жинақтап, қазақ халқының бұрыннан 
келе жатқан заттық, рухани мәдениет ұғымдарын 
білдірткісі келген болса керек. 

Қазақ халқының тарихы оның жүріп �ткен 
жолы арқылы танылады.  Алайда «танылу» тек 
халықтың тіліндегі түрлі аталымдар, �мір сүру, 
тіршілік етудің мәдени формалары бейнелен-
ген тілдік бірліктердің мазмұнында  сақталған. 
Осы орайда қазақтың заттық лексикасының 
қолдану аясын,  шығу т�ркінін тіл иелменіне 
этнографиялық еңбектер мен к�ркем шығармалар 
арқылы дәйектей отырып, мазмұндап жеткізу 
мақсатында жазылған Е.Жанпейісовтің бұл еңбегі 
қазақ этнолингвистикасының ғана емес,  қазіргі 
түркологияның да жетістігі болып табылады.

Ғалымның с�з болып отырған зерттеу еңбегінің 
мынадай ерекше тұжырымдарын атап �туге болады:

– қазақ тіл ғылымының этнолингвистика 
 саласы �зінің бастау тінін Ахмет Байтұрсынұлының 
еңбектерінен алады. Зерттеуші тіл мен этностың 
арасындағы �зара байланысына алғаш к�ңіл 
б�лген тұңғыш түрколог ғалым Махмұд Қашқари 
екенін айта келе, тіл ғылымындағы дербес 
бағыт саналатын этнолингвистиканың негізін 
қалаушы Вильгельм фон Гумбольдттың ғылыми 
теориялық тұжырымдарына мазмұндас пікірді 
қазақ тіл білімінің к�семі Ахмет Байтұрсынұлының 
еңбектерінен де к�руге болатынын жан-жақты 
д ә л е л д е й д і .  Ғ а л ы м  э т н о л и н г в и с т и к а н ы ң 
негізгі нысаны болып табылатын орыс тіліндегі 
 материальная культура, духовная культура ұғым-
терминдерін Ахмет Байтұрсынұлы қазақы мен-
талитетке лайықтап тірнек �нер, к�рнек �нер деп 

атағанын, ХХ ғасырдың аяқ шенінде орыстардың 
(алғаш рет С.Арутюновтың) этнолингвистикалық 
зерттеулерінде жиі кездесетін культура жизне-
обеспечения, предметы жизнеобеспечения дейтін 
ұғымдық категорияларды А.Байтұрсынұлы күн 
к�ру керек-жарақтары, жан сақтау (жан қоштау) 
керегінен шыққан нәрселер ретінде қазақ тілінде 
ХХ ғасырдың басында-ақ сәтті терминденгенін 
айрықша атап �теді.

– туыстас түркі халықтарының идиоэтникалық 
бірліктерін бірге алып зерттеу үлгісін «түркі 
э т н о л и н г в и с т и к а с ы »  д е п  а т а у ғ а  б о л а д ы . 
Автордың «зерттеуімізде қазақ ескіліктері деп 
отырғанымыздың �зі к�п жағдайда осы күнгі туыс 
түркі тілдерінің де, сондай-ақ бұлардың бәрінің 
де ертеде жеке-жеке отау болып б�лініп шыққан 
қара шаңырағы – «ескі түрік бірлігі заманындағы» 
к�не түркі тілінің де материалымен барып аста-
сады» деген пікірі Елбасы Н.�.Назарбаевтың 
«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласындағы 
«тарих пен география түркі мемлекеттері мен ұлы 
к�шпенділер империялары сабақтастығының 
айрықша моделін қалыптастырды. Бұл мемлекет-
тер ұзақ уақыт бойы бірін-бірі алмастырып, орта 
ғасырдағы Қазақстанның экономикалық, саяси, 
мәдени �мірінде �зінің �шпес ізін қалдырды» деген 
ойымен үндеседі. 

– к�ркем шығарманың тілі арқылы халықтың 
ұғым-түсінігі, дәстүрлі-тұрмыстық мәдениеті 
анықталады. Е.Жанпейісовтің тұжырымы бойын-
ша, «этностың таза �зіндік ерекшеліктерін, әсіресе 
�ткен алыс заманғы дәстүрлі-тұрмыстық мәдениетін 
айқындауда таптырмайтын маңызды дерекк�зі 
қызметін, сондай-ақ кәсіби к�ркем шығармалар 
да атқара алады. Мұндай шығармалардың �зі 
кейде этностың ажырағысыз бір компонентіне 
айналып кетеді». Ғалым бұдан бұрынғы ғылыми 
еңбектерінде идиоэтникалық лексикалардың 
этнолингвистикалық сипатын М.�уезовтің 
«Абай жолы» эпопеясының тілі арқылы ашуға 
тырысқан. «Қазақ ескіліктері» еңбегінде де ғалым 
заттық мәдениет лексикаларын талдау барысында 
М.�уезовтің шығармаларымен қатар, ескі жыр-
дастандарды, Абай Құнанбаев, Мұқағали Мақатаев 

және т.б. ақын-жазушылардың шығармаларын 
маңызды дерекк�з ретінде келтіреді. 

– тілдік деректерді диахрондық талдаумен 
қатар, синхрондық жолмен талдау әдісі де эт-
нолингвистика саласына тән сипат. Профессор 
Е.Жанпейісов 1994 жылы «Ана тілі» газетіне (№ 3, 
20 қаңтар, 7-б.) «Этнолингвистика» тақырыбымен 
жариялаған ғылыми мақаласында «этнолингви-
стика �зінің бітім-болмысы, табиғаты ж�нінен 
жалпы тарихи категория болып табылады. Себебі 
ол этностың қазіргісін емес, к�біне-к�п �ткенін 
зерттейді. Ал этностың �ткені оның этномәдени 
лексикасынан айқынырақ к�рінеді» деп пікір 
келтірген болатын. Автор тіл ғылымының этнолинг-
вистика мен әлеуметтік лингвистика салаларын 
қызметі мен қолданыс аясы тұрғысынан жан-жақты 
талдап, уақыт арақатынасы жағынан оппозициялық 
қосарлар қатарында алып қарауға болатынын 
айтады. Бұл дербес екі сала диахрондық тұрғыда 
«негізінен тарихи мәнді, тарихтық сипаттағы тіл 
деректерін» қарастырумен қатар, «таза бүгінгі 
күннің жалпы қолданыстағы тілдік материалдарын» 
да зерттейтінін айта келе, осы синхрондық жолмен 
талдау әдісі этнолингвистика саласына тән сипат 
екенін айрықша білдірген.

– Қазақтың ескіліктерін негізгі үш б�лікке 
б�леді. Олар: заттық мәдениет лексикасы, рухани 
мәдениет лексикасы, мифологиялық лексика. Қазақ 
этнолингвистикасының теориялық негізін салған 
академик �бдуәли Қайдар қазақтың тіл әлемін 
«Адам. Қоғам. Табиғат» деп үш  фактордың аясында 
зерттеген (Қазақтар: ана тілі әлемінде. Үш томдық 
этнолингвистикалық с�здік: І Адам. ІІ Қоғам. 
ІІІ Табиғат. А., 2009, 2013).  Академик ғалымның 

шәкірттері де осы топтастырудың негізінде жан-
жақты зерттеу жүргізіп, �бдуәли Қайдардың 
этнолингвистикалық мектебін қалыптастырды. 
Ал Ербол Жанпейісовтің қазақ этнолингви-
стикасын зерттеп-зерделеуі �зіндік ғылыми 
ұстанымымен ерекшеленеді. Ғалым мәдениет 
феноменін екі топқа б�ліп, олардың объектісін 
былайша жүйелейді: «киім-кешек үлгілері, үй 
мүліктері, баспана түрлері, т�рт түлікке қатысты 
бұйымдар, азық-түлік �німдері заттық мәдениетті, 
яғни тірнек �нерді, ал бұдан кейінгі әдет-ғұрыптық 
ишара к�ріністер мен символдық түрлі рәсімдік 
актілер тобы рухани мәдениетті, яғни к�рнек 
�нерді құрайды».  Сонымен қатар бұларды заттық-
рухани мәдениет (тірнек-к�рнек �нер) дихото-
миясыдеп атап, соңғы дәуірге жатқызады. Себебі 
біртұтас семиотикалық жүйе болып табылатын 
архаикалық мәдениет бұлай мүшеленбейді деп 
тұжырымдайды. 

– заттық мәдениет лексикасының идиоэтникалық 
ерекшеліктері этнолингвистикалық тұрғыда 
зерттелді. Профессор к�п жыл бойы жалпы  
түркілік контексте жүргізілген қазақ ескіліктері 
ж�ніндегі зерттеуін заттық мәдениет лексикасы, 
рухани мәдениет лексикасы және мифологиялық лек-
сика деп аталатын негізгі үш б�лікте қарастыруды 
жоспарлағанымен, бұл ғылыми кітабын заттық 
мәдениет лексикасын зерттеуге арнаған. Сонымен,  
с�з болып отырған еңбекте с�здік қорымызда 
сақталып, бүгінгі күнге жеткен сәукеле, к�йлек, 
тон (қамқа тон, берен тон, себіл тон, қаракес 
тон, кіреуке тон), шапан, шекпен, ішік, сақсыр, 
сақпан, самалық, белбеу, жүзік, селебе, киіз үй, лау 
идиоэтникалық лексикалары және оларға қатысты 
этномәдени тілдік мәтіндер тарихи-салыстырмалы, 
этимологиялық талдау әдістерімен зерттелді.   

Қ о р ы т а  а й т қ а н д а ,  п р о ф е с с о р  Е р б о л 
Жанпейісовтің «Қазақ ескіліктері» атты ғылыми 
еңбегінің басты құндылығы ретінде этнолингвисти-
ка саласының теориясы және этнолингвистикалық 
талдаулары тың жаңалықтармен, маңызды 
этномәдени мәліметтермен толыққанын ерекше 
атап �туге болады.

Гүлсінай ИСАЕВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы

Тіл білімі институтының 
б$лім меңгерушісі,

 филология ғылымының 
кандидаты
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ҚАЖЫЛЫҚТЫҢ 
ХИКМЕТІ

Ұлы сапарда мұсылман бір минутын бос �ткізбеуге 
 тырысады. Оның игілікке толы бір сәті бүкіл ғұмырын ізгілікке 
толтыруы мүмкін. Пайғамбарымыз Мұхаммед (Алланың оған 
салауаты мен сәлемі болсын) адамзат баласын санаулы сәттер 
мен күллі �мірді рухани құндылықтарға арнауға шақырған. 

Ихрамдағы қажы артық с�з айтпауға, біреуді ренжіт пеуге, 
қоршаған ортаға қылдай қиянат жасамауға барынша белді 
бекем буады. С�зін, �зін, санасын, амалын түзетуге, тазартуға 
тырысады. Жан мен тәннің тазалығын сақтайды, жүйрік 
ойды жамандықтан тыяды. Сауапты сапарда пайғамбар хадисі 
бағдаршам іспетті: «Кімде-кім қажылық парызын $теу барысын-
да бос әрі жаман с$зден, сондай-ақ үлкенді-кішілі күнәлардан 
сақтанса, анасынан жаңа туған сәби секілді пәк күйінде оралады». 

Dмірге қайта келу, рухани түлеп, жаңарып, ғибратты ғұмыр 
кешу деген осы болса керек. 

Қажылық кезінде Мина жазығынан Арафат аймағына бет 
алған қажылар бесін мен екінті намазын қосып �теген соң 
ақшамға дейін тек дұға жасайды. Пайғамбарымыздың (Алланың 
оған салауаты мен сәлемі болсын) бір с�зінде: «Алла Тағала Ара-
фат күніндей тозақтан к$п пенделерді азат ететін күн жоқ...» депті. 
Осы мезгіл адамның екі дүниедегі �мірін түбегейлі �згертуі 
мүмкін. Мұндай мүмкіндікті қажылар қалай жіберіп алсын?! Тік 
тұрып, тілек айтады, Аллаға мадақ жолдайды. К�зі жасқа толып, 
жалбарынады.                        

Қажылық кезінде шатырда түнеу – шыдамдылықты талап 
етеді. Күннің аптап ыстығы салқындатқышқа дес бермейді. 
Оған да шүкір етпеген пенде Арафатта сыналады. Онда к�ңілге 
медеу болатын салқындатқыш та жоқ. Жағдай «нашарлай» 
бастайды. 45 градус ыстыққа қорған болған шатырдың барына 
шүкір етесің. Арафат даласында тұру – қажылықтың басты 
парыздарының бірі. «Қажылық ол – Арафат» деген хадис бар.    

Ақшамға дейін жалғасқан дұғадан кейін қажылар Мұздалифа 
жазығына бет алады. Автобусқа тыным жоқ. Адамды таңға дейін 
тасымалдайды. Мина, Арафаттан кейін Мұздалифа жазығында 
жұмыр басты пенденің «тәкаппарлық» дейтін дертіне «ем» 
жүре бастайды. Dйткені тақыр әрі тасты жерге түнеуге тура 
келеді. Түнеу дейміз-ау, қажылардың соңғы легі таңға дейін 
Мұздалифаға жеткізілгенін к�рдік. К�з шырымын алмастан 
жаяулатып Жамаратқа шайтанға тас лақтыруға барады. 

�рине, ихрам хәліндегі пенде мұның бәрін «түсіністікпен» 
қабылдайды. Себебі ашулануға, мазасыз күй кешуге немесе 
осынау кезек пен абыр-сабыр, қарбалас жағдайларға наразылық 
білдіруге «рұқсат» жоқ. Сол «рұқсат жоқ» деген түсінік түйсікті 
әбден билеп алады. 

Мұздалифадағы тасты жерге кеудесін т�сеген әлжуаз, 
пақыр, шарасыз пенденің Алла алдындағы жай-күйі, ахуалы 
айқындала түседі. Dткінші қызыққа рақаттанған асау нәпсі 
езіліп, құлдық ұрады.   

Шайтанға тас лақтыру рәсімінен алатын сабақ к�п. Біз мұны 
жағымсыз мінез бен ұнамсыз амалдарды сол жерге тастап кету 
деп ұғындық. 

Таудың етегіне түнеген адам осыдан кейін т�менде т�сеніші, 
т�беде шатыры бар Мина жазығын аңсайды. Адам баласы 
бардың қадірін жоқ кезінде біледі екен. Минадан кейін сап-
салқын қонақүй – нығметтің нақ �зі дерсің. Тақыр жерден 
жұмсақ жиһазға жатудың �зі бір ғанибет. Алла Құранда адам 
баласын шүкірі аз, сабырсыз деп сипаттауының мәні бар. Сәл 
сынақ келсе, сыр беріп қаламыз. 

Қажылық – сабыр мектебі. Түрлі сынақтар пайда болғанда 
пенде шайқалып қалмау үшін оның иманы ғана к�мекке келеді. 
«Иманым менің – жиғаным» дегені осы шығар.

Қажылықты �теуге жалғыз ниеттің �зі жеткіліксіз. 
Қажылық – ізгі ниетпен, денемен, амалмен, бар болмыспен, 
қаржымен атқарылатын ұлы  құлшылық. Сауабы мол сапарда 
денсаулықтың жақсы болуы да аса маңызды. Қажылыққа руха-
ни тұрғыдан дайын болған адам тәннің саулығын да ескеруі тиіс. 

Dткен жылғы қажылық ғибратты оқиғалармен есте қалды. 
Мына бір жағдайды айтпай кетпеске болмас. Кувейттік шейх 
Омар Халифа аш-Шайиджи әлеуметтік желіде ғибратты 
 мысалмен б�лісіпті. Ғалым кран құлап, дүние салған мысырлық 
мұсылман жайлы әңгімелейді. Ол ұзақ жылдар бойы қажылыққа 
қаржы жинайды. Ұлы сапарға шығу үшін барлық мүлкін сатуға 
мәжбүр болыпты. Тіпті �мір бойы жиған-тергеніне сатып 
алған жер телімін де саудалауға шешім қабылдайды. Адам-
дар: «Бәрін сатып бітірдің, енді қызыңа неңді қалдырып бара 
жатсың» дегенде: «Оған Алланы қалдырып бара жатырмын. Ол 
– Жарылқаушы, бәрінен Ұлы» депті. Мысырлық қажы қасиетті 
мекен – Меккеде жан тапсыруды армандапты және қайтыс 
болған жағдайда сол жерде жерлеуді �тінген. Алла аузына салды 
ма, шынайы қалады ма, әйтеуір тілегі орындалыпты: қасиетті 
жерде қайтыс болғандар арасында әлгі адам да болған. 

Сауд Арабия Корольдігі  үстіне кран құлап,  мерт 
болғандардың туыстарына 2 млн. фунт �темақы т�леді. Қайтыс 
болған мысырлық қажының қызы да осы қаржыны алыпты. 
«Ол Аллаға әділ болды. Алла да оған әділ болды» деп жазады 
кувейттік ғалым. Иә, �зінің �лімі арқылы �неге қалдырды. Раб-
бымыз рақымына б�лесін дейміз.

ТҮЙІН: Отбасын, қызметін, к$лігін, мал-мүлкін тастап,  
Мекке мен Мәдинаны бетке алып, Жаратушының 
шақыртуын қабыл алған пенде екі құлаш матаға оранып, 
Алланың алдында күнәлары үшін жарылқау тілейді, $кінген 
күйде кешірім сұрайды, іштей есеп беріп, Онымен сырласады.  
Қате-кемшіліктер мен жасаған күнәларың үшін $зіңді жеп 
қоя жаздайсың, ұялған түрде алақан жайып, дұға етесің. 
Оны қайталамауға уәде бересің. Ал жасаған жақсылықтарың 
мен ізгі амалдарың үшін Жаратқаннан жарылқау тілейсің. 
Қажылық – Алла мен адамның арасындағы сырлы сұхбат 
іспетті. Осылайша, қажылықтан қайтқан адам $мірге қайта 
келгендей күй кешеді...

«Түрік» с�зін әрі этностық, әрі мем-
лекет атауы ретінде алғаш қолданған 
– К�ктүрк мемлекеті. Мұның дәлелі 
ретінде ХІХ ғасырда оқылып-танылып, 
ғылыми айналымға енген Орхон жаз-
ба ескерткіштеріндегі тасқа қашалып 
жазылған жазуларды айта аламыз. Бұл 
тарихи оқиға �з дәуірінен бастап түркі 
немесе түркішілдікке байланысты ой-
тұжырымдар мен пікірлерге дәйекк�зі 
ретінде пайдаланылып келеді. 

Орхон ескерткіші ашылып, алғашқы 
с�зін «түрк» деп оқып, түркілердің 
үлкен мәдениет пен рухани байлыққа ие 
екендігін әлемге паш етуі, шын к�ңілмен 
«түркімін» деген зиялыларын серпілтіп, 
қанағаттандырғандай болды.

Тілі, ділі, діні, салт-дәстүрі ұқсас 
туысқан жұрттар �зара ынтымақ тапқан 
кезде даңқы к�теріліп, ал алауыздық 
дертіне ұшырап, берекесі қашқан уақытта 
сырт жаулардың қармағына түскенін 
тарихтың бұралаң жолдарында қанша рет 
қайталағанын ешкім де толық айтып бере 
алмайды. �сіресе, соңғы бес ғасырдай 
уақыт бір кездерде әлемдік �ркениетке 
айтарлықтай үлес қосқан түркі әлемінің 
берекесі қашыңқырап, оның салдары-
нан тұтастығына сызат түсіп, бір-бірінен 
ажырай бастады. «Б�лінгенді б�рі жейді» 
дегендей, к�пшілігі бодандыққа ұрынып, 
этнос ретінде жойылуға бет алды. Dткен 
ғасырдың басында түркі халықтарының 
не ел болып қалу, не тозып,  тарих 
сахна сынан түсуі тарихтың таразысына 
қойылған сәттерде түркі бірлігі жаңаша 
мазмұнда барынша қайтадан к�терілді. 
Түркі жұртын сақтап қалудың бірден-
бір жолы ретінде «тіл де, діл де, іс те 
бірлікте» (Ысмайыл Гаспралы) болуға 
шақырған түркішілдердің ұраны түркі 
әлемінің к�гінде қалықтады. Мұны 
түсінген түркі әлемінің зиялылары барын-
ша бірлікке ұмтылғанымен, астыртын 
қарсы күштердің жасырын әрекеттерінің 
барысында бұл мақсатқа толықтай қол 
жеткізе алмай келеді. Сондықтан да 
бүгінгі жаһандану үдерісі қарқын алып, 
мұның �зі Түркі әлемінің тұтастығына, 
болмысына айтарлықтай зиянын тигізіп 
жатқанда да бұл мәселе барынша �зекті 
болып отыр. Түркішілдік, түркі бірлігі – 
бұл түрк ұлтын сүю, оны биіктету деген 
с�з. Түркі бірлігі – шашыраған түркі 
халықтарын ынтымаққа, бірлікке шақыру. 
Қазір жаһандану кезеңінде �зіндік бол-
мысты сақтап қалуға күш салу керек. 
Dмір барлық жағынан бәсекелестікке 
қабілеттілікті талап етіп отыр. Шындығын 
айтқанда, біз сияқты ұлттық дамуында әлі 
де жеткенінен жете алмай келе жатқаны 
к�п елге жаһанданудың жолымен жеке-
дара жүру аса қауіпті екендігіне бүгінгі 
күндері к�зіміз анық жетіп отыр. 

Түркі халықтарының ішіндегі ұлттың 
мәселелері біршама мығым шешілген 
80 миллионнан астам түріктердің �зі 
жаһанданудың ұлт болашағына тигізер 
әсері жайлы толғана бастауының �зі 
басқа азсанды халықтар үшін к�п 
нәрсені аңғартуы тиіс. Түркияның 
тұңғыш президенті Мұстафа Кемал 
Ататүрк Түркия Республикасының он 
жылдығына орай �ткізілген салтанат-
ты жиында с�йлеген с�зінде: «... Түркі 
бірлігі күндердің күнінде шындыққа 
айналатындығына сенемін. Dзім ол күнді 
тікелей к�рмесем де, оны түсімде к�ре 
отырып, к�зімді жұмамын. Ертеңнің 
тарихы �зінің жаңа кезеңдерін түркі 
бірлігімен бастайтын болады. �лем 
бейбітшілік пен тұрақтылықты сол 
кезеңдерден табады» деп, түркі бірлігінің 
болашағына үлкен үміт артқан болатын. 
Сонымен, жаһандануға жұтылып кетпес 
үшін бізге ең қолайлысы – түркілік жол, 
яғни тегі, тілі, рухани құндылықтары 
ұқсас, түркі халықтарымен бір болу. 

Бағзы тарихқа к�з жүгіртсек, қуатты 
империя құрған түркілер ғасырлар бойы 
ұлан-ғайыр аймаққа билік жүргізіп, 

ИМАН АЙНАСЫ

Қажылыққа барған адам бойдәрет (ғұсыл) алған соң екі 
құлаш ақ матаны оранып, ихрам хәліне енеді. Ихрам – 
пендеге үлкен жауапкершілік жүктейді. Айта кетері сол, 
басқа уақытта рұқсат етілген амал дәл осы ихрам хәліндегі 
адамға адал емес. Тіпті шыбық сындырып, шыбын өлтіруге 
де болмайды. Бұл – берісі ғана. Міне, мүмін қажылықта 
осылай тәрбиеленеді. 

Ағабек ҚОНАРБАЙҰЛЫ,
Қазақстан Мұсылмандары 

діни басқармасының 
баспасөз хатшысы

ТАРИХПЕН ТІЛДЕСКЕН, 
БОЛАШАҚПЕН ҮНДЕСКЕН

Түркі әлемі және Түркістан жайлы ой-толғау

арғымақтың тұяғы жеткен жерге иелік 
етті. Алтайдан тарайтын айбынды ел 
тілі жақын, танымы мен  талғамы ұқсас 
бір әлемді – ортақ �ркениетті құрады. 
Түр кінің даңқты қағандары, ардақты 
тұлғалары «Мәңгілік ел» орнатуды арман-
дады. 

Түрік тарихы зерттеулерін жүргізген 
ғалымдар «түрк» атауының бір буын-
нан тұратын «түрк» с�зі  екендігін 
және ол К�ктүрік балбал тастарында 
«түрүк» ретінде жазылғандығын айтады, 
мағынасы «күш-қуат» болып, сын есімді 
жалғауы түрі «күшті, қуатты» формасын-
да кездеседі. Түрік елінің жері туралы 
тарихшылар, тілшілер мен антрополог-
тар мынандай тұжырым айтады: Тарих-
шылар қытай дерекк�здеріне сүйене 
отырып, Алтай тауы �ңірін түріктердің 
атажұрты ретінде қабылдайды. Dнер 
тарихын зерттеушілер Тянь-Шань – 
Тәңірі тауы мен солтүстік-батыс Азия 
�ңірін түркілердің атажұрты дейді. Ал 
мәдениеттанушылар Ертіс-Орал бассейні 

лары байырғы руларға барып тірелетіні 
белгілі. Дүниеге тарыдай шашыраған 
туыс жұрттың �зегін құрайтын бұл іргелі 
ру-аталар барған жерлерінде к�біне 
жұтылып кеткенімен, түпкі қазықтары 
қазақ жерінде қағылғандықтан, олардың 
а т а у л а р ы  д а  қ а р а ш а ң ы р а қ т а  қ а з -
қалпында сақталып қалған.

Дж.Неру «�лемдік тарихқа к�зқарас» 
деген еңбегінде: «Еуропа мен Азияға 
кәдімгідей к�зді ашып бір қарайықшы. 
Атлас  ашсақ, Ұлы Азия құрлығына 
жапсар ласып жатқан кішкентай Еу-
ропаны к�ресің. Ол �з алдына дербес 
құрлық емес, Азияның жалғасы сияқты. 
Ал тарихты оқитын болсаң – ұзақ уақыт 
бойы, белгілі бір кезеңде Азияның үстем 
болғанына к�зің жетеді. ...Азияның 
ұлылығын ұмыту әбестік. Азияның 
адамзаттың ұлы тарихи  к�семдерін 
бергенін естен ешқашан шығармау керек. 
Оның ұлы ойшылдарын айтпағанның 
�зінде, әлемдегі ең басты екі діннің 
негізін қалаушы ұлылар Ғайса мен 

б�лігі Түрк қағандығы кезінен XIV ғасырға 
дейін халықаралық байланыстардың басты 
арнасы болды. Осыған байланысты Жібек 
жолының қазақстандық б�лігі Орталық 
Азия халықтары к�шпелі және отырықшы 
– егіншілік мәдениеттерінің сан алуан 
тарихи, археологиялық, архитектуралық 
мәдени ескерткіштерінің бірегей кешеніне 
айналады. 

Мағжан ақын «екі дүние есігі, ер 
түріктің бесігі» деп жырлаған қасиетті 
Түркістанның тарихында жаңа парақ 
ашылды. Түркістан түркі дүниесінің 
рухани-мәдени орталығына айналды.

Түркістан – Ұлы Жібек жолының 
бойында орналасқан тарихи маңызы бар 
үлкен �ркениет орталығы. Тек қазақ елінің 
ғана емес, бүкіл түркі жұртының зиярат 
жасайтын қастерлі орны. Оның рухани 
�мірінде Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің 
үлкен орны бар екенін білеміз. Иә, әуелде 
Шауғар, Ясы (Асы) атанған бұл қала қазақ 
жерінде мемлекеттіліктің қалыптасуына 
ерекше ықпал еткен. Ол бірнеше ғасыр 

үркі халықтарының бірлігі бүгін 
ғана көтеріліп отырған мәселе емес. 
Бірлік мәселесі қоғамдық өмірдің 
аса бір қажетті шарты екендігі 
әлмисақтан белгілі. Бірлік сақталған 
жерде ғана толыққанды өмір бар. 
Ұлттық бірлік – ұлт өмірінің бірден-
бір шарты. Ұлттық ішкі бірліктің 
сақталуы – ұлт өміршеңдігінің 
басты кепілі. Сондықтан да бұл 
мәселе түркі халықтары қоғамдық 
өмірдің даму жолына түскелі бері 
күн тәртібінен түскен емес. Түркі 
әлемінің бірлігі әлсіреп құлдыраған, 
біртұтас болып әлемді аузына  
қаратқан тұстары да тарихта 
жеткілікті. Орталық Азия мен Кіші 
Азияның, Байкал мен Балканның 
аралығындағы ұлы кеңістікті, 
дүниедегі ең үлкен екі құрлықты 
иен жайлаған түркі халықтарының, 
бағы жанып, мәртебесі биіктеген 
де, сәтсіздікке ұшырап, зардап 
 шеккен де кезеңдері аз болмаған.

Т

бойына тұңғыш ұлттық мемлекетіміз 
– Қазақ хандығының астанасы болып 
келді. Қазақтың талай қайраткер хан-
дары осы жерде ақ киізге салынып, хан 
к�терілді. Халқымыздың тарихындағы 
талай тағдырлы шешімдер сол кесенедегі 
Үлкен Ақсарайда қабылданғаны мәлім. 
Түркістанның түркі, қазақ рухания-
тында алар орны ерекше. Dйткені осы 
шаһарда �мір сүріп, мәңгілікке дамыл 
тапқан әулиелердің сұлтаны - Қожа 
Ахмет Ясауи бабамыздың «Диуани 
хикмет»,  «Пақырнама» және «Мират-ул-
Кулуб» секілді еңбектері қазақ халқының 
ұлттық болмысы, дүниетанымы мен 
мәдениетінің қалыптасуына зор ықпалын 
тигізген. ХV ғасырдан бері қарай қазақтың 
игі жақсылары �здері дүниеден озған соң 
Түркістанға жерлеуін артындағыларға 
аманаттап отырған. 

Тарихымен тілдескен, болашақпен 
үндескен Түркістан тәуелсіздік жылда-
рында қайта түлеп, ажарланып келеді. 
Мың бес  жүз  жылдығы ЮНЕСКО  
к � л е м і н д е  а т а л ы п  � т к е н  ш а һ а р д а 
Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық 
қазақ-түрік университетінің арқасында 
үлкен ғылыми-шығармашылық орта 
қалып тасты. Dткен жылы ТҮРКСОЙ 
халықаралық ұйымының шешімімен 
Түркістан түркі әлемінің мәдени астанасы 
атанып, оның даңқы шартарапқа тарады. 

Қасиетті Түркістанның Қазақ елі 
үшін ғана емес, дүниежүзі түркілерінің 
ғажайып орталығы болуға мүмкіндігі зор.

Біріншіден, Түркістан географиялық 
тұрғыдан �те қолайлы орналасқан қала. 

Екіншіден, Түркістанның ауа райы 
ашық, климаты жұмсақ. Жыл он екі 
ай бойы теңізден соғатын бриз секілді 
Қаратаудан самал есіп тұрады. 

Үшіншіден, Түркістаннан Қызылор-
да  ға қарай солтүстік жақ тегіс, ашық дала, 
қаланың дамуына мүмкіндік мол. 

Т�ртіншіден, қаланың шығысында 
Қаратау тұр, батысында Сырдария 
ағып жатыр. Табиғи туризмді дамытуға 
қолайлы.

Бесіншіден, қазақ мемлекеттігін 
қалыптастыруда ерен ерлігімен танылған 
атақты хандарымыз, би, батырларымыз 
жерленген киелі топырақ. 

Алтыншыдан, Түркістанның бай 
тарихы  бар, оны терең зерделеу керек. 

Жетіншіден, Қ.А.Ясауидей дана, 
әулие мәңгілік байыз тапқан жер.

2017 жылдан бері тарлан тарихтың, 
жасампаз  бүгінгі күн мен жарқын 
болашақтың к�кжиегін  үйлесімді 
с а б а қ т а с т ы р а т ы н  ұ л т  ж а д ы н ы ң 
тұғырнамасы іспетті «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын қолға алдық. Осының 
нәтижесінде барша адамзат тарихы-
м е н  ұ ш т а с а т ы н  т а р и х и - м ә д е н и 
мұраларымыздың ғылыми айналымдағы 
�рісі кеңейді. Даңқты бабаларымыз-
дан мирас болған рухани қазыналар 
халқымызды �ткеннің �шпес �негесімен 
қауыштырып, жарқын болашаққа жол 
ашуда.

Түркі әлемінің шығу тарихы, тілі, даму 
жолын білімдар оқымысты лингвист, 
атақты ақын, үлкен қоғам қайраткері 
Олжас Сүлейменов ұзақ жылдар зерт-
теп келеді. Ірі-ірі әлемдік конферен-
ция, симпозиум алқалы жиындарда ол 
дүниежүзінің оқымыстыларын елең 
еткізер тың дерек, дәйекті тұжырымдар 
айтып жүр. Сонау к�не тарихтағы біздің 
дәуірімізге дейінгі арғы кезеңдегі түркі 
әлемінің дүниеге келуі, таралуы, �рке-
ниет ке қосылуы жайлы құнды ойларымен 
баршаны таңырқатып, қызықтыруда.

Түркі әлемі жан-жақты зерттеле 
беретін мәңгілік тақырып.

Нағашыбек ҚАПАЛБЕКҰЛЫ,
ЮНЕСКО Мәдениеттерді 

жақындастыру орталығының 
бас ғылыми қызметкері, 

жазушы

мен Алтай-қырғыз даласын және Байкал 
к�лінің оңтүстік-батыс �ңірін таңдап 
тұспалдайды. Тілші ғалымдар Алтайдың 
шығыс �ңірі мен Кинган бассейнін 
немесе  90-шы меридиан сызығының 
шығыс жақ �ңірін түріктердің атамекені 
деп к�рсетеді. Мұның себебі түріктер әу 
бастан-ақ �те кең аумаққа ие болуымен 
қатар, мәдениетінің �те ерте замандарға 
иек артатындығынан болса керек. Биыл 
«Егемен Қазақстан» газетінде ғалымдар  
түркі жұртының шыққан жері Жетісу 
�ңірі деген дәлелдер келтірген мақала да 
жариялады.

Түріктер �мір сүрген аталмыш �ңірлер 
негізгі эпицентр болып есептелсе, уақыт 
�те келе миграцияға ұшырағандықтарын 
к�реміз: түріктердің, әсіресе б.з.д. 
дәуірлердегі мекендерін дәл айту қиынға 
соғады.  Алайда Орал тауларының шығыс 
жақ бассейні, Моңғолия мен Қиыр 
Шығыс �ңірлеріне дейінгі аумақтарда 
�мір сүргендігі туралы тарихи деректер 
молынан кездеседі. Осы орайда к�не 
түріктердің бір тармағы болып саналатын 
Якут-саха түркілері Сібірдің солтүстік 
қойнауына тереңдеп енгенін к�ре ала-
мыз. Сонымен қатар Түркістан аумағы, 
Үндістан, Иранға дейін жеткендері, одан 
әрі Мессопатамия жеріне кіріп, Шумер 
мәдениетін қалыптастырғандығы, Еділ 
�зені бассейнінде Искиттер атымен таны-
лып, қазіргі Ресей аумағына кең жайылып 
қоныстанғандығы айдан анық.

К�не  Қытай,  Иран,  Византия,  
 М ы с ы р   м е н  и ы қ  т і р е с і п ,  � з і н д і к 
мәдениетімен оларға балама �ркениет 
құрған Түркі әлемі Шығыс пен Батыстың 
арасын жал ғаған «Ұлы Жібек жолы» 
арқылы әлемдік сауданың күретамырына, 
әлемдік дипломатияның дәнекеріне ай-
налды. 

Ұлы Дала �зінің толқымалы тарихын-
да зауалды заманалар мен  жеңісті жол-
дарды да к�ріп келеді. 

Дегенмен, түркі жұрты �з әлемін 
сақтап қала білді. Дүниеге нұрын шашқан 
Ислам діні түркі топырағында Бұхари, 
Рази, әл-Фараби, Ибн Сина, әл-Хорезми, 
Бируни, Баласағұн, Жалаири, Қашқари, 
Дулати, Ясауи сынды ғұламалар мен 
данышпандардың білігімен жүйеленіп, 
іргелі ілімге, �міршең �ркениетке ай-
налды. Осы қайнардан нәр алған дана-
лар философия, математика, алгебра, 
астрономия, медицина сияқты ғылым 
салаларында бұрын-соңды болмаған 
т�ңкеріс жасап, адамзат �ркениетіне зор 
жаңалықтар енгізді. 

Байтақ түркі тарихының терең тамыр-

Мұхаммед Пайғамбарларды берген де 
Азия ғой» дейді. 

Біздің жыл санауымыздан мың 
жылға жуық бұрын Алтайдан Донға 
дейін Еуразия сахарасында пайда болып,  
эволюциялық даму сатыларынан �тіп, 
бірегейлік, біртұтастық қадір-қасиеттерін 
сақтаған �ркениет – Дала �ркениеті 
7 000 шақырым аралықта �рбіді. Бұл 
географиялық аймақта этномәдени 
тұтастық қалыптасты, славян,  фино-
угор, үндіарийлік, түркі тектес тайпа-
лар әлеуметтік-экономикалық үрдістер 
барысында �зара байланысты. Осы 
тектер тоғысында түркі тегі,  оның 
бірегейлігі жеңіп шықты. Біздің жыл 
санауымыздан т�рт мыңыншы жылдың 
аяқ шенінде адамдар даланың ең жүйрік 
хайуаны  – жылқыны қолға үйретті. Салт 
атты к�шпелілер пайда болды. Біздің 
�ркениетіміз �те ерте дамыған және ол 
қала мен даланың синтезі. Дала �рке ние-
тінің әлемдік дамуға қосқан үлесі аз емес.

Т�л тарихын ұмытқан халықтың 
болашағы бұлыңғыр, ондай халық әлем 
�ркениетінен орын ала алмайды. Тарих-
сыз ұлттық рух жоқ, ұлттық рухсыз тәуел-
сіз ел ретінде �мір сүру де қиынға соғады. 

Н.Назарбаев тәуелсіз �мір сүруіміздің 
қиын кезеңдерінде де тарихтың қоғам 
дамуында қуатты фактор екендігін, 
халқымыздың шынайы тарихын қалпына 
келтіру  мәселесін назарынан тыс 
қалдырып к�рген емес. «Жібек жолының 
тарихи орталықтарын қайта �ркендету, 
түркітілдес мемлекеттердің мәдени 
мұрасын сақтау туризм инфрақұрылымын 
сабақтастыра дамыту» туралы мемлекеттік 
бағдарламаға аса зейін қойып, 1998 жылы 
27 ақпанда арнайы Жарлық шығаруы 
елімізде саяси, экономикалық және 
мәдени маңызы зор кең ауқымды істерге 
жол ашты. Бағдарлама халқымыздың 
тарихи  санасын қалыптастыруда, тәуелсіз 
еліміздің басқа мемлекеттермен саяси, 
экономикалық, дипломатиялық және 
мәдени байланыстарын тарихи тұрғыдан 
негіздеуде, қазақ жерінің к�шпелі және 
отырықшы к�не мәдениеттер ошағы 
екендігін әлем жұртшылығына паш етуде,  
туризм инфрақұрылымын дамытуда 
аса қажетті, ұлттық және халықаралық 
маңызға ие құжат болды. 

Ұлы Жібек жолы алғашқы кезде 
Қытайды Орта Азия, Каспий жағалауы, Же-
рорта теңізі және Батыс Еуропа елдерімен 
жалғастырған халықаралық сауда-
дипломатиялық трассасы болып табылды. 
Ал бұл жолдың Жетісу және Қазақстанның 
оңтүстік б�лігі арқылы �тетін «даланың» 
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Мақсат РСАЛИН,
ҚР Мәдениет қайраткері

зымды қызметтер атқарып, ғалым, са-
ясаткер, экономистер шығып, әртүрлі 
салаларда лайықты қызмет жасады. Адамды 
баурап  алатын қасиеті де бар еді. Алдына 
келгендерді к�мексіз қайтармайтын. Ол 
республикада да, Алматы облысында да 
к�птеген лауазымды қызметтерді абырой-
мен атқарған азамат. Сол кездегі респу-
блика басшысы Д.А.Қонаевтың да ерекше 
ілтипатына ие болған тұлғалардың бірі еді» 
деп Мұқаш аға ағынан жарылған болатын.

Жаны жайсаң, �з ісіне аса ұқыпты 
Ақан Құсайынұлы еңбек жолын 1971 
жылы Қазақ политехникалық  инситутын 
тамамдаған соң, Алматы қаласындағы 
Темір-бетон бұйымдары зауытынан 
 бастады. «Жас келсе іске» дегендей, білімді, 

Оның кандидатурасын Орталық Коми -

теттің бюросы бірауыздан қолдады. Елба-
сы ның қолдауымен құрылған «Қазақстан 
Халық Бірлігі» партиясының (ҚХБП) 
негізгі мақсаты – халықтың шын жанашы-
рына айналып, ел бірлігі, елдік мұраты-
мыздың �ршіл мақсаттарын жүзеге асыру 
және саяси-экономикалық тұрақтылықты 
сақтау болатын. «Қазақстан Халық Бірлігі» 
париясының Қазақстан халқының саяси-
қоғамдық белсенділігін жасампаздыққа 
бағыттауға, ел мүддесі үшін ынтымаққа 
үндеуге тікелей ықпалы да, мүмкіндігі де 
мол болатын. Сол кездегі партиялардың 
ішіндегі ең беделдісі, ең  танымалы ҚХБП 
еді. Ілгеріде айтылғандай, әсіресе әлеу-
меттік салаға к�п к�ңіл б�лінді. Содан ба, 
партияның қабылдауына келетін қа ра-
пайым халықтың шоғыры қашанда қалың-
тұғын. Олардың арасында мүмкіндігі шек-
теулі жандар, к�пбалалы отбасылар және 
зейнет керлер жиі ұшырасатын. Қабылдауға 
келген әрбір жан назардан тыс қалған емес.

ҚХБП сол уақытта к�птеген қоғамдық 
ұйыммен тығыз қарым-қатынас орнатты. 
Атап айтқанда, Ұлы Отан соғысының арда-
герлері, жастар ұйымдарымен, мүмкін-
дігі шектеулі жандар, к�пбалалы аналар 
ұйымдары және белгілі саясаттану шы 
ғалымдар да жұмысқа тартылды. Олардың 
қатарында Сергей Дьяченко, Мырзабек Ах-
метов, Ахет Бақтыбаев,  Леонид Гирш, Ли-
дия Кармазина, Қанапия Ғабдуллина және 
тағы басқалар болды. Бұл азаматтар партия 
беделінің артуына ауқымды үлес қосты. 
Сонымен қатар Президент жанындағы 
Қа зақстан Стратегиялық зерттеулер инсти-
тутымен және алыс-жақын шетел партия 

АЯУЛЫ ЖАНДАР АРДАҚТАУҒА ЛАЙЫҚ
Келес ауданының әкімі Ақментай Есбаевқа!

ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ ШАРА

Құрметті Ақментай! Сәлеметсіз бе? Бір кездерде (Советтік  жүйе билік еткен жылдарда) өзінен 
енші алып шыққан Сарыағаш ауданына бірнеше рет қосылып, бірнеше рет қайта бөлінген 
Келес ауданының әуелі Құдай, онан соң Елбасы, қала берді Сарыағаш ауданының әкімі Қайрат 
Әбдуәлиев пен өзіңіздің арқаңызда қайтадан өз алдына аудан болғанына қуанышты лебізімді 
бұдан  бұрын да республикалық «Ана тілі», «Сарыағаш» газеттерінде білдірген едім. Тағы да 
құттықтау артық болмас деп ойлаймын. Әсіресе, соғыс жылдарының ауыртпалығына куә болған 
балалық шақтағы бастан кешкен қиындықтар ұмытылар ма?

Келес топырағының тумасы ретінде бүкіл 
ел-жұрт, үлкен-кіші қауым және екі әкім 
– сіздерге барлық салада табыс, игіліктер 
тілеймін. Күллі  Келес ауданы бойынша жалғыз 
орта мектеп болып, бірнеше жыл қатарынан бір 
ауданның балалары сол мектептен ғана аттестат 
алғанын да еске сала кетейін. Бұл жақсылықтың 
белгісі емес, халық әупірімдеп аман қалғанның 
нышаны еді. Кейін Алла жар боп, бәрі түзелді, 
оңалды. Dз басым сол мектепті 1953 жылы 
бітіріп, одан 1957 жылы Ташкенттегі пединс-
титуттан диплом алған соң, арман жетегінде 
елден жырақтап, анда-санда ат ізін салумен 
шектелетін жай бар. Міне, содан  бері 67 жылда 
республикада, Келесте де талай �згерістер бол-
ды. К�з к�рген жасы үлкендер, қатар-құрбы, 
замандастар сиреген. Жаңа ұрпақ, жас буын 
�ркен жаюда.

1958 жылы шағын қала Алматыға келгенімде 
Келес перзенті, бірден-бір ғылым кандидаты 
(кейін профессор, болашақ министр, қазір 
жасы 90-ға таяған ғұлама ғалым Т�регелді 
Шармановқа ғылыми жетекші болғандардың 
бірі) �мір Алданазаров, аспирант (болашақ 
Орталық партия комитеті б�лім меңгерушісінің 
орынбасары, Оқу министрінің орынбасары, 
Талдықорғанда ректор, КазГУ-де прорек-
тор болған) Лениншіл Рүстемов, онан соң 
республикалық «Лениншіл жас», Сарыағаш 
аудандық «Қызыл Ту» газетінде, одан тағы да 
(1964 жылғы сәуірден бастап) Алматыдағы 
«Мәдениет және тұрмыс» журналында (қазіргі 
«Парасат») осы күнге дейін қызмет етіп келе 
жатқан, 1972 жылдан басшылық салада (орын-
басар) болып, басылым таралымының 550  мың 
данаға жетуіне үлес қосқан мен пақыр, тағы 
да бір-екі азамат пен шамалы студенттер бол-
са, қазірде миллионнан асатын тұрғыны бар 
оңтүстік Астанада келестіктер мол. Оған тәуба.

Биылғы жылы «Жұлдыз» журналының №2 
санында Келес туралы жарияланған к�лемді 
мақалада (авторы келестік журналист Оңғар 
Исаев), сол азаматтың «Заман Қазақстан» 
газетінде парсылық Кир патшаның Келес 
топырағында Тұмар ханым басын кескені 
туралы шыққан екі беттік мақалада бірқатар 
нақты мәлімет, деректер қамтылады. Классик 

жазушылар марқұм �біш Кекілбаев, қазір 
Америкада тұратын Мұхтар Мағауиндер үнемі 
айтып, жазғандай, рухани сауатты, намысты, 
ұлтсыздықтан аман болу үшін ана тілдегі басы-
лымдарды оқу, арғы-бергі тарихтан хабардар 
бола жүру, �згелерден артта қалмау керегі 
айтпаса да белгілі. Надандық, к�рсоқырлықтан 
сақтасын. Іншалла, қазақ даңқы �рлеуде. Бір-
екі жыл ішінде жас әнші Димаш Құдайбергенов 
халқымызды әлемге �нермен әйгілеп, нағыз 
ұлтжандылық биіктен к�рінуде. Тіл-к�з тасқа!

Бүгінде де Келес топырағынан шыққан 
белгілі азаматтар аз емес. Келес тарихы – сан 
қырлы, қатпары қалың, қазыналы, ғибратты 
 тарих. Ішкенге мәз, жегенге тоқ азғыншық топ-
тан �згелер оны ұғады, түсінеді (қайда да солай).

Арғы-бергі кездерде Келес ауданын басқар-
ған Дүйсебаев, Жидебаев, Тиесов, Тумышев, 
Бахтияр �жібеков, Малдыбеков, Жүнісов, 
 �жі метов, Жәнібеков, Ақышев, Тұрдалин, 
Есенов секілді тұлғалардан (олар к�п) қалған 
жарқын іздер ел есінде, халық жадында. 
Ұмытылмайды.

�не, сол азаматтар республиканың барлық 
аумағында тұратын жерлестерін ұмытпай, 
туған жерге шақырып, ыстық ықылас, адал 
пейіл білдірген кездерге куәлердің біріміз. 
Оған айғақ ретінде сонау жылы аудандық 
партия комитетінің бірінші секретары Тойым 
Жүнісов, б�лім меңгерушісі, орта мектепті 
 менен екі жыл бұрын алтын медальмен  бітірген 
белгілі ақын, мейлінше білімді, сауатты, кісілігі 
жоғары досым Dзбек Дүйсенбаев, совхоз 
 директоры Беген Қалмаханов үшеуі Алматыға 
алты сағатқа әдейілеп келіп, жиырма шақты 
азаматты «Келесім – атамекенім» атты жиынға 
шақырғаны неге ұмытылсын!?

Енді негізгі айтарымызға келер болсақ, 
жоғарыда айтқандай, арғы-бергіде Келес 
топырағынан шығып, елдің атын шығарып, 
абыройын к�терген тұлғалар, шүкір, аз емес. 
Бұрын да, қазір де. Негізгі мақсат – солардың 
аттарын атап, есімдерін еске салу, жаңғырту 
әрі бірер ұсыныс-пікір айту. Енді бұл с�зіміз 
Ақментай бастаған ауданның �зге де басшы-
қосшыларына арналатынын да жасырмаймыз. 
Алдымен ауызға аларымыз...

Келес �з алдына отау тігіп, жеке аудан 
болған жылдарда қатары селдір жергілікті 
қауым ішінен шығып, ел мен жерге шама-
шарық тарынша қызмет етіп, еңбегі сіңген 
санаулы қайраткерлердің кім екені, аты-
ж�нде рін атау. 1953 жылы елден кетсек те, бала 
кездегі азын-аулақ к�рген-білгендер, естігендер 
к�кейде. Соларды неге айтпасқа дейміз де қазір 
ал дақашан сексеннен асқан шақта. Олар: Совет 
Одағының Батыры Лесбек  Жолдасов, қоғам 
қайраткері, Ташкентте Түркістан Орталық 
Атқару комитетінде Тұрар Рысқұлов, Сұлтанбек 
Қожановпен бірге қызмет атқарған ағартушы-
ғалым, ақын, халық жауы ретінде он жыл 
айдауда боп, оралған бойда қайтыс болған 
 Зиябек Рүстемов, ауданда зор беделге ие болған 
�бді Сәтбаев, Қожабай қари, одан соң кейінгі 
жылдарда үлкенді-кішілі басшылық лауазым-
дар атқарған �нуар Тұрдалин, Пердебаев, 
ағайынды Тұрдымұрат, �жімұрат �зімбаевтар, 
Тазабек Есенов, �бутәліп �бдуәлиев, Ерғали 
Нұрмағамбетов, Отан соғысы жылдарында 
«Қызыл әскер» колхозынан шыққан үш бірдей 
Социалистік Еңбек Ері, председатель Ермек 
Байбеков, мақташы Рыскүл Мақатова, Пілтән 
Мамыров, ұзақ жыл ел басқарған Ақай Ештаев, 
1939 жылы Мәскеуде �ткен Бүкілодақтық еңбек 
озаттарының слетіне қатысқан тракторшы 
�тембай Бақторазов, «Саңырау» колхозының 
бастығы болған Жұмагүл Бақторазова, �зге 
де аяулы жандар ардақтауға бек лайық. Осы 
аталған және аталмаған ардагерлердің кейбірі 
бол маса, к�бі атаусыз, ескерусіз қалғаны 
�кінішті. Және бұл үшін біреуді кінәлаудан 
аулақпыз. Олар �зінше де...

К е л е с т е н  ш ы қ қ а н  –  е с і м д е р і  к ү л л і 
республикаға белгілі – �нер, әдебиет, мәдениет, 
ғылым қайраткерлерін бүгінде туған жерде екінің 
бірі біле бермейтіні, насихат, ардақтау, әспеттеу 
кемшіндігі �зінше �кініш, елдікке сын (дер 
едік). Атап айтқанда, Халық ақыны Қалдыбек 
�ліқұлов, Отан соғысына бастан-аяқ қатысқан 
теңізші, ақын Тоқаш Бердияров, Ұлы Отан 
соғысының ардагері, медицина ғылымының 
докторы, профессор, 57 жасында бақилық 
болған �мір Алданазаров, ғалым Нұрлыбай 
Қалшабеков, 61 жасқа қарағанда �мірден озған 
к�рнекті ғалым, қоғам қайраткері Лениншіл 
Рүстемов, Семей, Таразда ректор, ұзақ жыл 
Алматы Технологиялық университетінде  декан, 
кафедра меңгерушісі болған, �ткен жылы 
туған жерден топырақ бұйырған белгілі ғалым 
Болат Т�легенов, 53 жасында қайтыс болған 
Қазақ КСР-нің халық артисі, �уезов атындағы 
театрдың бірегей актері �шірәлі Кенжеев, тура 

осы жасында к�з жұмған тұңғыш кәсіби мүсінші 
Рысбек Ахметов, әйелдерден шыққан проза-
шы-жазушы Орынкүл Тәжиева, жазушы Немат 
Келімбетов, Келесте он бес жыл бас дәрігер 
болған Сүйіндік Дәулетов, ұзақ жыл бас дәрігер 
болған Аман Қожабиев, �зге де айтулы тұлғалар 
жетерлік. Dмірден �ткеніне жиырма жылдан 
асқан ерекше талант иесі, драма актері, суреті 
�уезов атындағы театрдың т�рінде тұрған Халық 
артисі Торғын Тасыбекованың  жары �шірәлі 
Кенжеевтің атында осы күнге дейтін жарытым-
ды ештеңе жоғы, Абай ауылындағы Мәдениет 
үйіне есімін беру мұң боп келе жатқаны абырой 
емес, ағайын. Ел-жұрт үшін мін. Халық артисі 
атағы екінің біріне бұйырмайтын – Серке 
Қожамқұлов, Құр ман бек Жандарбеков, Қанабек 
Байсейітов, Сәбит Оразбаев, т.б. иеленген – аса 
жоғары дәреже емес пе?! Бұл ж�нінде �ткен 
жылы «Еге мен Қазақстан» газетінде �шірәліден 
он жыл кейін қайтыс болған, жасы да кіші, 
�зім жақсы біліп, сыйлас болған Халық артисі 
�нуар Боран баевқа қайтыс болған бойда туған 
же рінде ескерткіш орнатылып, орта мектеп, 
Мә дениет үйі, үлкен к�ше, Арқалық қаласында 
кино театрға аты берілгені ж�нінде жазғанмын. 
Сол тұрғыдан қарағанда, аудан орталығындағы 
к�птен с�з болып, шешімін таппай келе жатқан 
Мә дениет үйіне �шірәлінің атын беру аз. 
Кешенді, ауқымды іс-шара қажет. Басқа марқұм 
қайрат керлер ж�нінде де солай. Бәлкім, елден 
алыста ғаныма жетпіс жылға таянған мен аяулы 
жандар дың бәрін бірдей біле бермеуім де мүмкін 
шығар. Оны �згелер толықтыра жатар деген 
сенімім үлкен.

Келестен шыққан тұлғалар – мемлекет 
 тарапынан лайықты бағаларын алғанмен, туған 
топырақта да елеусіз, ескерусіз қалмағаны 
дұрыс шығар деп ойлаймын. Елге еңбегі сіңіп, 
туған жердің атын шығарған талантты ұл-
қыздарын ұлықтау күллі халық, �скелең ұрпақ 
үшін қажет! Сондықтан...

Жоғарыда баяндалған азын-аулақ ой-
толғам, ұсыныс-пікірлер жаңа әкімнің атына 
айтылып отырғанмен, к�п болып қолға алатын, 
жалпыға ортақ, кеудесінде оты бар, санасы ояу 
баршаға ортақ жай екені түсінікті. Олай болса, 
қозғал, қимылда, ағайын!

Оян, келестіктер! Жерлес марқұмдарға 
тағзым етіп, бас июші...

Зәкір АСАБАЕВ,
ҚР Мәдениет қайраткері, 

«Құрмет» орденінің иегері, 
Сарыағаш  ауданының 

Құрметті азаматы

Талдықорған қаласындағы Достық үйінде Алматы 
облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясы, «Достық 
үйі – Қоғамдық келісім орталығы» және облыстық 
«Күміс тамыр» Қытай этномәдени орталығының 
ұйымдастыруымен «Жеті қыр – жетістіктің баста-
масы!» атты облыстық форум $тті.

Кездесу барысында облыстық Қазақстан халқы 
Ассамблеясы т�рағасының орынбасары, хатшылық 
меңгерушісі Ғабит Тұрсынбай с�з с�йледі. 

– Қасиетті қазақ даласы қандай кең әрі дарқан 
болса, елінің де к�ңілі мен құшағы дәл сондай. Осын-
дай қонақжайлылық пен ауызбіршіліктің нәтижесінде 
бүгінгі күнге қол жеткіздік. Бейбітшілік пен берекенің 
нәтижесін күллі қазақ халқы к�ріп келеді. Бұл бар-
шамыз үшін үлкен жетістік. Береке. Татулық. Бірлік. 
Осындай қасиетті де қастерлі, киелі с�здің құдіретіне 
бәріміз бас июіміз керек, – деді ол. Сондай-ақ 
концерттік бағдарлама және белсенділерді марапаттау 
рәсімін �ткізді.

Жалпы шараның басты мақсаты – жастарды әр 
 этнос �кілдерін құрметтеуге шақыру, патриоттық рухта 
тәрбиелеу, олардың бойында азаматтық белсенділікті 
қалыптастыру. Оындай ұстанымды ұстанған Алматы 
облыстық «Достық үйі – Қоғамдық келісім орталығы» 
мұндай шараларды белсене атқарып келеді. 

Маржан ОРАЛБАЙҚЫЗЫ
Алматы облысы

нығайтуға, республикадағы демо  кратиялық 
процестерді дамытуға сүбелі үлес қосқан 
ізденімпаз, жаңашыл азаматтардың бірі.

2 0 0 0  ж ы л д а н  2 0 0 5  ж ы л ғ а  д е й і н 
 Алматы қаласы әкімінің әлеуметтік-саяси 
мәселелер ж�ніндегі орынбасары қыз-
метін атқарды. Табиғатынан ұстамды, 
па расаттылық пен қарапайымдылық иесі 
А.Бижанов осы қызметте де �зінің тек 
жақсы қасиеттерімен к�ріне білді. Атқарған 
ісің, басқан қадамың, с�йлеген с�зің, бүкіл 
болмысың, жүріс-тұрысың халықтың к�з 
алдында емес пе? Шешімін таппаған талай 
мәселелердің түйінін шешіп, қарапайым 
қала тұрғындарының ризашылығына ие 
болды. Оңүстік астананың қоғамдық-
саяси тұрақтылығын нығайту ж�ніндегі 

етіп жүрген, �мірі мен тағдырын ел �мірі 
мен адам тағдырынан, қоғам �мірінің 
�згерістерінен б�ле-жара қарамайтын Ақан 
аға туралы орта буынның пікірі осындай. 

Ақан Бижанов еңбек жолын ғылыми 
қызметпен де ұштастырды. 1992 жылы 
ізденуші, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да 
кандидаттық диссертациясын, ал бес жыл-
дан кейін осы университет қабырғасында 
докторлық диссертациясын қорғап, �зінің 
ізденімпаз талапшылдығының арқасында 
2000 жылы профессор атағына ие болды. ҚР 
Саяси ғылымдар академиясының  не гізін 
қалаушылардың бірі және алғашқы вице-
президенті, Қазақстанның Жараты лыс-
тану ғылымдары Ұлттық Акаде мия сының 
академигі болды. Ол саналы ғұмырын жа-
стар тәрбиесіне арнаған ғалым, профессор. 
К�птеген жоғары оқу орын дарында дәріс 
оқып, шәкірттер тәр  биеледі. Талай талант-
ты жастарға ша   пағаты тиген, оның жолын 
қуған жас тар да жетерлік. Dзінің білімі мен 
бай тәжі рибесін жастарға үйретуден жалық-
паған Ақан ағамыздың шәкірттері бүгінде 
әртүр  лі саланың тұтқасын ұстаған білікті 
мамандар.

Оның жазған еңбектері  �скелең 
ұрпаққа үлгі-�неге боларлықтай. Атап 
айтар болсақ, «Қазақстан Республикасы: 
�тпелі кезеңдегі қоғамның демократиялық 
жаңғыруы», «Парламентаризм – �кілетті 
демократия институты», «Дәуір сабақтары» 
кітаптарының және к�птеген ғылыми 
мақалалардың авторы.

К�п жылдық ерен еңбегі  жоғары 
бағаланып, «Парасат», «Құрмет» және 
ТМД ПА «Достастық» ордендерімен және 
к�птеген медальдармен марапатталды. 
Бүгінгі уақытта Философия, саясаттану 
және дінтану институтының директоры 
қызметін абыроймен атқарып келеді.

Ақан Бижанов, сонымен қатар «Рухани 
жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасының 
негізгі міндеттері бойынша жұмысты 
жалғастырып, ғылыми-зерттеу қызметін, 
«Қоғамдық сананы жаңғырту міндеттері 
контекстінде қазақстандық бірегейлікті 
қалыптастыру» ғылыми бағдарламасының 
жетекшісі. Dзі басқарып отырған институт-
та қазіргі заманның �зекті мәселелері бой-
ынша ғылыми-зерттеу еңбектерін басылым 
беттерінде жариялап, жүзеге асырып, терең 
зерттеп отырған жайы бар.

«Жақсының жақсылығын айт, нұры 
тасысын» дейді емес пе дана халқымыз. 
Ақан Құсайынұлының бойындағы асыл 
қа сиеттерін тізе берсек, �те к�п. Dскелең 
ұр паққа �неге болатындай аға буындардың 
бірі. Ақан ағамыз бен жеңгеміз Ғалия 
Рахым жанқызы ұлдарын ұяға қондырған 
бақытты да ардақты ата-ана. Олар отбасын-
да қарапайым, балаларын арлы да ақылды, 
еңбекқор етіп тәрбиеледі. 

Жұртшылық құрметіне б�ленген 
ардақты азамат алдағы уақытта да туған 
еліне қалтқысыз қызмет ете беретіні анық.
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Мен өзімнің өмір жолымда елімізге 
белгілі қоғам қайраткерлері, 
саясаткер,  ғалымдар, білікті басшы-
лар және талантты да іскер азамат-
тармен қызметтес болдым. Сондай 
жандардың бірі ретінде белгілі 
қоғам қайраткері, саясаткер, ғалым, 
еліміздегі Философия, саясаттану және 
дінтану институтының директоры 
Ақан Бижановты атар едім. Ол кісімен 
сонау 90-жылдардың ортасында 
«Қазақстанның Халық бірлігі» парти-
ясында қызметте жүргенде танысқан 
болатынмын. Осы партияның Орталық 
Комитетін ең алғаш белгілі саясаткер 
Қуаныш Сұлтанов басқарған еді. Көп 
кешікпей Сұлтанов Қытай Халық Респу-
бликасына елші болып тағайындалды 
да, оның орнына Тұнғыш Президентіміз 
Н.Назарбаевтың көмекшісі болып  
жүрген, кейіннен Пре зидент 
Аппаратының ішкі саясат бөлі мін 
басқарған Ақан Құсайынұлы сай ланып, 
осы қызметті қоса алып жүрді. 

ұйымдарымен тығыз қарым-қатынас ор-
натып, соның арқасында к�птеген жаңа 
идеяға бастама к�терді.

ҚХБП-ның Орталық комитетінің 
шешімімен барлық облыс, аудан орталық-
тарында б�лімшелері  ашыла баста-
ды. Халық партияның бағдарламасын 
қолдап, белсенді түрде жаппай партия 
қатарына �те бастады. Партияның Орталық 
 ко митеті үгіт-насихат жұмыстарын жүр-
гізу нәтижесінде бастауыш партия ұйым-
дарының саны к�бейді. Осындай б�лім-
шелердің бірі Алматы облысының айма-
ғында да ашылған еді.

Алматы облысы бойынша партия-
ны сол кездегі облыстық мәслихаттың 
хатшысы Ахет Бақтыбаев басқарды да, 
мен осы облыс бойынша ұйымдастыру 
б�лімінің меңгерушісі болдым. Сонда 
Ақан Құсайынұлы мен сияқты жастарға 
үнемі қолдау к�рсетіп, жол сілтеп отыр-
ды. Халықтың мұң-мұқтажын ойлай-
тын бірден-бір партиялардың бірі осы 
ҚХБП еді. Игілікті істердің орындалуына 
Ақан аға мұрындық болып, сол жұмыстың 
жүйесін тапқанша жарғақ құлағы жастыққа 
тимейтін. Қызметтес болған жылдары 
ол ұстаз, ал біз шәкірт сияқты болып 
жүрдік. К�біне біздер әр нәрсенің байы-
бына бара бермейтінбіз, ал Ақан Бижанов 
болса, әрқашан ақыл қосып, осы партия 
жұмысының қыр-сырына қанықтырып 
отыратын. Оның әр әрекеті, әр ісі, әр 
с�зі орнықты, не нәрсені с�з қылса да 
біліп айтатын біліктілігі к�зге к�рініп 

тұратын зияткер адам. Адамның ішкі 
жан дүниесін терең ұғына білетін, 
түсінетін сезімтал, психолог деуге  
де болады. Қысқасы, әрдайым 
қарапайым қалпын бұзбайтын, 
кішіпейіл жан. Ешқашан дауыс 
к�терген емес. Жіберген қателігің 

болса,  сыпайы түрде  адамның 
 намысына тимей,  байыппен әр істің 

мән-жайын түсіндіретін. Dз ісіне берік 
нағыз саясаткер, ұстаз-ғалым. Ақан 
Бижановтың тағы бір жақсы қасиеті 
– адамды тек іскерлік, адамгершілік 

қасиетіне қарап бағалайды. Ол 
кісінің еңбексүйгіштігіне, �з 
жұмысына адал екендігіне та-
лай рет куә болдық. Тұңғыш 

Президентіміз Н.Назарбаевтың қай тап-
сырмасын да айрықша жауапкершілік, 
адалдық, түсіністікпен қабылдап, елдік 
тұ тастықтың сыртқы, ішкі саясатын талмай 
жүргізіп келе жатқан саңлақ саясаткер.

Сол жылдары қызмет істеп жүріп, 
академик Мұқаш аға Елеусізовпен кез-
дескенімде Ақан Бижанов туралы және 
оның әкесі Құсайын Бижанов жайлы жылы 
лебізін білдірген еді: «Тартпай қоймас 
негізге» деп Ақтамберді жырау айтқандай, 
Құсайынның ұлы Ақан да  абыроймен 
талай қызметті атқарып келе жатыр екен 
ғой. �кесі Құсайын мен сияқты соғыс 
ардагері әрі замандасым еді. Тегіне тартқан 
тектілік, еңбексүйгіштігі мен ізденгіштігі 
ұлына да беріліпті.  Құсекеңнің ұлы 
Ақанды жиі теледидардан к�ріп, бір жасап 
қаламын. �ке ісін баласы жалғастырып 
жүр екен. Құсайынның қызметке дандай-
сып, менмендікке салынғанын к�рген 
емеспін. Халыққа қызмет қылған, ел қамын 
ойлаған нағыз азамат еді. К�п жылдар 
бойы Құсекең кезінде �зі бітірген Жоғары 
партия мектебімен қарым-қатынасын 
үзбей, жастарға аянбай тәлім-тәрбие беріп, 
дәріс оқып, тәжірибесімен б�лісіп, партия 
мектебінің тыңдаушыларымен әртүрлі 
кездесулер �ткізіп, қазақтың тілі мен ділін, 
мәдениеті мен салт-дәстүрін дәріптеп 
отыратын. Айналасындағы адамдарға 
қамқорлығы керемет еді Құсайынның. 
К е й і н н е н  о с ы  п а р т и я  м е к т е б і н д е 
Құсайыннан дәріс алған, тәлім-тәрбие 
к�рген тыңдаушылары елімізде лауа-

қайратты жас маман осы  зауытта инже-
нер-электромеханик қызметін атқарды. 
Dз ісіне берік, білікті жас  маманды сол 
зауыттың жастары бас тауыш комсомол 
ұйымының хатшысы, кейіннен аудандық 
комсомол комитетінің хатшысы  етіп сай-
лады. Ағамыз осы қызметте де нақты сол 
кездегі саяси идеологияны басшылыққа ала 
отырып, нақты саяси қажеттіліктерге сай 
шешімдер қабылдады. Интеллектуалдық 
әлеуеті оның қызметінің тиімділігіне ықпал 
етті. Айтар болсақ, зауыт  жастарының 
Ақаңды бірауыздан комсомол хатшысына 
ұсынулары  бекер емес екен. �р жұмыстың 
�зіндік ерекшелігі бар, әрине. Мінезге бай, 
байсалды да білімді Ақан ағамыз жастар 
арасында беделді болды. Алматы машина  
жасау зауытының аудандық комитет 
құқығы бар партия комитеті хатшысының 
орынбасарынан Алатау аудандық атқару 
комитетінің т�рағасы, Алатау аудандық 
партия комитетінің бірінші хатшы-
сына  дейін к�терілді. Осы жылдары ол 
қаланың әлеуметтік-экономикалық даму 
мәселелерін шешуге қатысып, бірнеше 
рет аудандық және Алматы қалалық халық 
депутаттары кеңесінің депутаты, ал 1994 
жылы Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Кеңесінің депутаттығына сайланды.

1995 жылы Ақан Бижанов мемлекет 
басшысы Н.Назарбаевтың к�мекшісі 
қызметіне шақырылды. Президентіміздің 
әкімшілігінде ішкі саясат және қоғамдық-
саяси б�лімдерді меңгерді. Ұлтаралық 
келісім мен Қазақстан халқының бір лігін 

мақсатты жұмыстарға кең к�лемде к�ңіл 
б�лді. 2005 жылдың тамыз  айында оның 
адал еңбегі бағаланып, баламалы сайлау-
да ҚР Парламенті Сенатының  депутаты 
болып сайланды. Осы жылы Сенаттың 
Халықаралық істер,  қорғаныс және 
қауіпсіздік ж�ніндегі тұрақты комитетінің 
т�рағасы болды.

2007 жылғы қыркүйекте Парламент 
Сенатының �леуметтік-мәдени даму 
және ғылым комитетінің т�рағасы бол-
ды. Онда әріптестерімен бірге еліміздің 
әлеуметтік-мәдени саласының, ғылым мен 
қоғамдық-саяси жүйесінің заңнамалық 
базасын жетілдіру ж�нінде жұмыс істеді. 
Парламент Сенатының аппаратында к�п 
жылдар бойы жауапты қызметтер атқарып 
келе жатқан �мірбек Оспанбеков  Ақан 
ағаның бойындағы бар асыл қасиеттерін, 
іскерлігін, сыпайылығын, мәдениеттілігін 
ерекше ілтипатпен айтып отырады. 
 «Сайлаушылармен байланысын үзбей, 
к�мекке мұқтаж жандардың �тінішін 
ескерусіз қалдырмай, әрқашан қолұшын 
беріп отырды. Істің соңғы нәтижесіне 
қарайтын. Облыс, аудан басшыларымен 
кездескенде, к�мек сұраған азаматтармен 
жеке кездесіп, кездесуге келе алмаған 
адамдарға �зі барып, елден қол үзбей, 
тіпті шалғай ауылдардан к�мек сұрап хат 
жазған адамдармен уақыттың тығыздығына 
қарамай жүздесіп, әл-ауқатын біліп, 
қарапайым адамдардың �тініштерін 
ескерусіз қалдырмай, �зі тікелей қадағалап 
отыратын». Ел мүддесіне адал қызмет 
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Ке л с е м ,  Ж ұ б а н  ж о қ  е к е н , 
Розаға (қабылдауында оты-
р а т ы н  к е л і н ш е к )  т а с т а п 

кеттім. «Жұбаннан хабар болмады, – деп 
жалғастырады Садықбек әңгімесін. – 
Алпысқа толған соң зейнетақы алайын 
деп, соған құжаттарымды жинастыр-
сам, Жоғарғы кеңестің грамотасы бар 
адамға арнаулы зейнетақы тағайындайды 
екен. Енді грамота керек болды. Алайын  
деп Жұбанға барсам, Жұбан маңына 
отырғызбайды. «Иттің баласы, Dкіметтің 
наградасын күлкі етіп, сыртына �лең 
жазасың, мен сені сотқа берем» деп 
күпсінеді. Жалынып-жалпайып, ала алмай 
кеттім. Содан, жазған құлда шаршау бар 
ма, он шақты ш�лмек сыра алып (Жұбан 
арақты қойып, сыра ішіп жүрген) үйіне 
барып, зорға сұрап алдым». 

Осының бәрі шындық. Жас кездерінде 
бәрі  қосылып ішіп, дәурен сүрген. 
Садықбектің тағы бір әңгімесі бар. – 
«Қазақ әдебиеті» газетінде істеймін. Сыр-
бай – редактор, Жұбан – оның орынбаса-
ры. Шымкентке іссапарға баратын бол-
дым. Сырбай шақырып алды да: «Іссапарға 
тиісті ақшаңды алған соң маған соқ» деді. 
Соқсам, Тахауи келіп отыр екен. Мен 
барған соң Жұбанды шақырып алды.  – 
Ал, енді, – деді Сырбай. – Мына Садықбек 
Шымкентке кетіп барады. Осының жолын 
жумаймыз ба? Бәрі «мақұл» десті. Үшеуін 
е р т і п ,  т � р т е у  б о л ы п ,  А л м а т ы - І І 
вокзалының мейрамханасына тартып 
кеттік. «Қалада к�зге түсіп қаламыз» деп, 
Сырбай ылғи сонда апаратын. Т�ртеуміз 
отырып іштік, тамақ жедік. Сыртқа 
шыққан соң Сырбай менің екі қолымды 
Жұбан мен Тахауиге ұстатып тұрып, 
қалтамда қалған ақшамды тартып алды. – 
Бұл �з ауылына барады, оған ақшаның 
керегі жоқ, – дейді. Олар кетіп қалды. Мен 
жалғыз вокзал басында тұрмын. Пойыз 
жүруге бір сағаттай уақыт бар. Ойыма бір 
қулық түсе қалды. Дереу такси ұстап ал-
дым да, Жұбанның үйіне келдім. Шешесі 
үйінде екен. «Апалап» амандасып жатыр-
мын. – Садықбекжан, не қып жүрсің, 
таксилетіп, – дейді апам. – Ой, апа, қиын 
болды. Қысылып келдім. Жұбан алған 
 гонорарларынан партиялық жарна 
т�лемеді деп, Жазушылар одағының пар-
тия ұйымы қысып жатыр. Жұбан қысылып, 
маған: «Апама барып келші, несі бар екен» 
деп жіберді, – дедім. – Апам бұрын колхоз 
басқарған, партия мүшесі ғой, бірден 
түсінді. Қалтасына қол салып: – Қанша? 
– деді. – Екі жүз сом болса болады. – Ой, 
оған жетпейді. 150 сом ғана бар. – Болады, 
апа, қалғанын �зім салып жіберермін. 
Осылай ол үйден 150 сом алып, Сырбайдың 
үйіне бардым. Күлжамал да үрпие қарсы 
алды. – Не ғып жүрсің? – Сенің күйеуің 
жұмсап жіберді. Үйден ақша әкел, туфли 
алам деп, �зі дүкенде кезекте тұр. – Қой, 
соқпа, Сырбай дүкенге бармайды. – Бар-
маса, мені неге жібереді? Аяғын �кшесінен 
басып жүргенін білесің. Жолшыбай бір 
жақсы туфли сатып жатқанын к�ріп 
қызығып кетті. Бәріміз де ұнаттық, – 
дедім. «Бол, бол, такси күтіп тұр» деп 
асықтырып қоям. Одан да сұрағанымды 
алып, Тахауидің үйіне бардым. Тахауидің 
енесі татарша шүлдірлеп: – Бұл қазақтар 
алдайды, �тірік айтады, Тахауи жұм-
самайды, – деп жуытпайды. Оның с�зін 
тыңдамай, Гүлшараны алдап, одан да ақша 
алып, вокзалға келдім. Пойыз жүруге 10 
минут қалған екен. Вокзал басында 
Нүтфолла Шәкенов кездесті. Ол да ішіп 
жүретін жігіт. – �й, Нүткен, саған мен бір 
жарты берейін. Менің айтқанымды 
істейсің бе? – деймін. – Жарайды, жарай-
ды, – дейді Нүтфолла жылпылдап. – 
Істесең, былай, – деп, болған оқиғаны 
түгел айттым да, осыны одаққа барып та-
рат деп, бір жартының ақысын беріп, 
пойызға мініп кеттім». – Арты не болды? 
– деп сұраймын Садықбектен. – Сол күні 
шаршап барып жатып қалыпты да, Жұбан 
таңертең тұрған соң шешесі шай үстінде: 
– Қарағым, кешегі шаруаң не болды? – 
деп сұрапты. – Не шаруа? – дейді басы 
ауырып отырған Жұбан әңгімеге зауқы 
соқпай. – Кеше Садықбекжан бәрін айтты 
ғой. Садықбекжан адам ғой, жетпей 
қалғанын �зім т�леймін деді ғой, – дейді 
анасы. Жұбан іштей түсінеді де, үндемей 
тұрып кетеді. Содан Сырбай мен Тахауиға 
телефон соғады. Үшеуі де алданғанын 
біледі. «Енді оны мойындамайық» деп 
уәделеседі. Содан бері мойындамаған 
 болып жүр. Мен кегімді қайтардым, – деп 
күледі Садықбек. Мұндай күлкі �леңдер 
тарату дәстүрі одақта бұрыннан бар. Біз 
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айғайлады: – �кеп бермей-ақ қойсын! – 
д е п .  М е н  о н ы  қ а й т а л а д ы м .  Б і р а қ 
зейнетақысын алған соң, қарызын алып 
келді. Мен алудан бас тарттым. – Жақа, 
әкелмей-ақ қой деп ек қой. – Жоқ, бол-
майды, – деді Жақаң. – Біріншіден, мен 
қарыз деп алдым. Қарызды қайтару – 
парыз.  Екіншіден, бүгін мен қайтармасам, 
ертең қайта қарыз ала алмаймын. Жолым 
кесіліп қалады ғой. Ақшаңды ал, айып 
етпесеңдер, кейін де қарыз сұраймыз. 
Жақаң айтқанын істеп, кейін де қарыз 
алып тұрды және уақытында қайтаратын. 
Жазушылар ортасында к�п күлкі тудырған 
«Қалтайдың түсі» деген әңгіменің тууы еді. 
«Арақ ішпей жүрген күнім жоқ қой, сондай 
бір тойып алған күні қатты ұйықтап 
кетіппін де, о дүниеден бір-ақ шығыппын, 
– дейді Қалтай. – О дүние деген де 
қазіргідей �мір. Жүріп, к�ріп келем. 

шақырсын. Кім жұмаққа, кім тозаққа 
 барады. Dздері шешіп, тізімін берсін, – 
деді іштен біреу айғайлап. Жұмағалиға 
еріп, Жазушылар одағына кеттім. Ел 
жиналып  қалған екен. Жиналысты Сәкен 
басқарды. – Ал, халық түгел жиналды ма? 
– деді Сәкен жан-жағына қарап, �зі 
танитын  адамдарын түгендеп. – Тәжібаев 
�бділда к�рінбейді ғой. – �бділда аяғы 
қыл к�пірден �туге жарамайды деп, соны 
тарттырып жатыр, – деді біреу. – Шахмет 
қайда? – Шахмет соны бетіне қонған 
шыбын нан қорғап отыр. Осы кезде Мұхтар 
Жанғалин к�зіне түсті де, соған қарап 
Сәкен: – Бар, Мұхтар, �бділданың 
шыбынын  қорғауға сен де жарайсың, 
мұнда саған не бар, не жазушы, не оңған 
аудармашы да емессің, барып Шахметті 
жібер, – деді. Осыдан кейін Сәкен бұрын 
�зі к�рмеген жастар жағына бұрылды. – 

Бәріне де т�зім керек. Мен соның бәріне 
үйрендім. Ақындар ішіп кеп, бірдеңе 
б ү л д і р і п  қ о й с а ,  м е н :  « А қ ы н  ғ о й , 
қайтесіңдер» деп ара түсетін болдым. 
Кейде  маған ағаларым: «Немене, ақынның 
бәрі жынды болуы керек пе?» деп қарсы 
шығады. «Ақын еркелетуді сүйеді» депті 
ғой Маркс.  А.Луначарский  В.Мая-
ковский дің �лімінде Маркстің осы с�зін 
к е л т і р і п ,  б і з д і ң  ж ү й е н і ң  а қ ы н д ы 
түсінбегенін, түсінуге тырыспағанын 
 сынап айтқан. «Біз Маркс емеспіз» деген. 
Бұл жағдай біздің де басымыздан �тті. 
Кешегі Қасымды да, Мұқағалиды да, 
Т�леужанды да, басқаларды да біз түсіне 
алмадық. Мүмкін, �мірдің �зі осындай 
қайшылық тарымен қымбат шығар. Бәрі 
к�ңілдегідей болса, несі қызық! Қалижан 
ағам бірде мені боқтады. Кәдімгідей 
боқтау! Түркменстанда қазақ әдебиетінің 

Бердібаев пен мен ғана. Айқын Нұрқатов, 
Қалжан Нұрмаханов, Баламер Сахариев-
тер сынды кәсіби �нер тұтқан қаламгерлер 
еді, бірақ �мірлері қысқа болды. Бұл жерде 
мен әдебиеттің басқа жанрларында жүріп 
р е ц е н з и я л а р  ж а з ғ а н ,  ж е к е л е г е н 
мақалаларында әдебиет туралы ой қозғаған 
жазушылар мен әдебиетті зерттеу саласын-
д а  е ң б е к  е т к е н д е р  ж � н і н д е  с � з 
қозғамаймын. Жалпы сынды әдебиеттің 
бір жанры деп қарап (мен сынның 
ғ ы л ы м д ы қ  т а  р � л і  б а р ы н  ж о қ қ а 
шығармаймын, шын сыншы әрі ғалым 
болу керек. �дебиеттің бүгінгісі жайлы 
айту үшін тарихын да, теориясын да білу 
парыз), оған �мірін арнаушы шығып 
жатқан кітаптарға пікірін білдіруді, әдеби 
процестің даму бағытын байқап отыруды 
парыз санауы қажет. Біз сыншы міндетін 
о с ы л а й  д е п  т ү с і н і п ,  қ ы з м е т  е т у г е 
тырыстық. Елуінші жылдардың орта 
кезінде басталған «жылымық» сынның 
дамуына да әсер етті. Сыншы кітабы шыға 
бастады. 60-жылдары Ш.Елеукенов пен 
Р . Н ұ р ғ а л и е в  с ы н ш ы л а р  т о б ы н 
толықтырды. Бұл жерде әдеби сынның 
дамуына партиялық идеологияның 
мүдделі болғанын айтудың артықтығы 
жоқ. Партия әдебиеттің идеялық және 
к�ркемдік ізденістерін бақылап отыру 
үшін сынды пайдалана білді. Сыншылар-
ды бұл саладағы партияның к�мекшілері 
санады. Осы мақсатпен алынған Орталық 
партия комитетінің 1972 жылғы «К�ркем 
әдеби сын туралы» қаулысы қазақ әдебиеті 
сынының дамуына да к�п к�мегін тигізді. 
Басқа жазушылар сияқты сын кітаптары да 
к�птеп шығарыла бастады.  Газет-
журналдардың редакцияларын сынға 
айрықша к�ңіл  б�луге  міндеттеді . 
«Жазушы»  баспасынан жыл сайын шығып 
тұратын «Уақыт және қаламгер» атты 
жинақ пен «С�зстан» жинағы тұрақты 
басылымға айналды. Сағат �шімбаев пен 
Т�леген Тоқбергенов дәл осы тұста 
�здерінің ойлы сыншылық қабілетімен 
танылды. Осы дәстүр ары қарай жалғасып, 
70-80 жылдары Асқар Егеубаев, Бақытжан 
Майтанов, Бекен Ыбырайым сияқты 
сыншы лар аренаға шықты. 60-жылдардың 
ішінде одақтық және республикалық 
 Жазушылар одақтары қасынан сын секци-
ясы ашылды. Кейін бұл кеңейтіліп, сын 
кеңесіне айналды. Қазақстандық кеңестің 
т�рағасы болып Мұхамеджан Қаратаев 
сайланды. Ол Одақтық кеңестің құрамына 
кірді. Кейін мен Одақтық кеңеске кірдім, 
республикалық кеңестің т�рағалығына ие 
болдым. Сын кеңесі қазақ әдебиетінің 
к�ркемдік (және идеялық) ізденістерін 
саралап,  жинақтап отыруға  едәуір 
мұрындық болды. Онда сын еңбектермен 
бірге әдебиеттің �зекті проблемалары 
талқыланды. Сынның дамуы мәселесі 
о д а қ  б а с қ а р м а с ы н ы ң  п л е н у м ы н а 
шығарылды. Басқа да жанрлармен бірге 
съездердің талқылауына ұсынылды. 
Қазақстан жазушыларының VІІІ-ІХ 
съездерінде мен сын ж�нінде баяндама 
жасадым. Одақтық VІІ съезге (1981) соңғы 
жылдардағы «К�пұлтты кеңес әдебиеті 
дамуының әдебиет сынында к�рінуі» атты 
комиссияның мәжілісінде с�з с�йледім 
(Седьмой съезд писателей КСРО. Стено-
графический отчет. «М., Советский писа-
тель» 1983). Сын кеңесінің одақтық жина-
лыстарына да барып, пікір алысуға 
қатысқаным �з алдына. �деби жыл 
қорытындыларына арналған жиналыстар-
ды ұйымдастыруға сын кеңесі белсенді 
қатысты. Қазақ әдеби тіліне арналған 
(1984 – Ғ.Мүсірепов баяндама жасайтын) 
конференцияны ұйымдастырған да сын 
кеңесі болатын. Оны мен ашып, кіріспе 
с�з с�йлегем. Осы конференцияның 
 материалдары кітап болып басылғанда да 
алғы с�зді мен жаздым. Бүгін бұрынғы 
кеңес кезіндегі Жазушылар одағының 
шығарма шылық жұмыстарын ұйым-
дастыру тәжірибесі ұмыт бола бастады. 
�деби процестің беталысы, жанр лардың 
дамуы, сынның осы процестегі р�лі, жеке 
шығармалар ж�нінде пікір алысулар 
ұйымдас тырылмағалы қашан. Шығарма-
шылық мәселесі пленумға да шығарыл-
майды. Соның қатарында сын да әлсіреп 
кетті. Қазіргі әдебиетшілердің «сын жоқ» 
деп жүргені де содан. Сыншы деген жас-
тарымыздың �зі қуланып алған – керегін 
ғана жазады. �деби процесті қадағалауды, 
жақсының табыстарын, жаманның неге 
олай болғанын талдап к�рсетуді мұрат 
тұтпайды, парыз санамайды. Осы тұрғыдан 
�ткен тәжірибелерге де аздап мойын 
бұрып қойған артық емес. �дебиет ісі жеке 
бастың мүддесіне емес, қоғамға қызмет 
етсе ғана халықтық маңыз алады.

әдебиетке араласа бастаған 50-жылдары 
ондай қуақы, қалжың �леңдердің к�бін 
Жақан Сыздықов шығаратын. Жақан 
20-жылдардың орта тұсында әдебиетке 
араласқан, Сәбиттермен дос, Сәкеннің 
тәрбиесін к�ріп, отызыншы жылдары 
�леңдері к�п шыққан ақын еді. Соғыстан 
соңғы жылдары ішуге түсіп, шығармашы-
лығы біраз әлсіреді. Осы тұста оның әзіл 
�леңдері кең тарады. Бірде соғыстан соң 
әдебиетке келген Қабыл Боранбаев, Т�кен 
�бдрахманов, Тахауи Ахтанов – үшеуі ал-
дынан шыға келгенде, Жақан: «Қабыл-
Сабыл, Т�кен-М�кен, Боранбай, Тахауи-
лер – Ясауилер, ой-Алла-ай!» деп жағасын 
ұстапты. Жақанның Сәбитпен достығы, 
оны ішке теуіп қалғаны жайлы әңгімені 
мен �зінен естіп едім. Оны Сәбит туралы 
естелігімде келтіргем. Соғыстан соңғы 
дәуірде Жақан атынан тараған бір �лең 
«Жазушылар жазы» деп аталады. Жаздыгүн 
ш і л д е  б о л ғ а н д а ,  К � к о р а й  ш а л ғ ы н 
бәйшешек,  Ұзарып �сіп  толғанда. 
Б�шкесімен пиволар, Паркке келіп 
қ о н ғ а н д а .  А ң қ ы л д а ғ а н  к � п  а қ ы н , 
К�кбазарға толғанда. Макентошы шыл-
пылдап, Семіздер күлер ырқылдап, 
Арықтар басар тырпылдап, Ғабдолым жүр 
д�ң мұрын, К�зәйнегі жылтылдап. Темір 
тісі сыртылдап. �лжаппары �біштің, Е--
дей бұлтылдап. Сала құлаш мойыны, 
Қуандық жүр қырқылдап. Қатындарға 
жағам деп, Сейфуллиннен мұрт ұрлап. 
Академик Мұхтарым, Маңдайымен күн 
тыңдап. Қазығыңды мықтадың, Аруа-
ғыңды тұр-тұрлап. Айналайын, Ғабитім, 
Иіс майың бұрқылдап. К�рінгеннен 
түңіліп, К�рінгенге үңіліп, Сейтжан отыр 
тың-тыңдап. Арандадың Айтбайым, 
С�релерден құрт ұрлап. Тоңқалаң асты 
Тахауи,  Мәңгі  хатшы кім тұрмақ. 
Жұмағали, Сапекең, Насыбайды былшыл-
дат. Қалмақанды қаңғырттың, Қамқор-
лығың шипылдап. �лімбаев зам болдың, 
Балапан едің шиқылдақ. Қашан түсіп 
қалам деп, Қалтқысындай қармақтың, 
Сансызбай отыр қылқылдап. Бұл �лең 
кейін әртүрлі редакциялық �згерістер 
қосылып, толығып айтылып жүрді. Бірақ 
алғашқы нұсқасы осы. Жақан марқұм осы-
ны маған айтып беріп тұрып, «осы 
�леңдердің біразын Ғабдол шығарады, 
бірақ Жақандікі деп таратады» деген. 
Оның қайсысы кімдікі екендігін ел айы-
рып жатпайды, Жақан атынан шығып, 
тарайды да кетеді. Жақанмен біз Жазушы-
лар үйінде (қазіргі Мәуленов к�шесі, 129 
үйде) к�рші тұрдық. Ішкенмен, жүріс-
тұрысы сыпайы, момын, әдебі мол ақсақал 
еді. «Жақан ішіп бүлдіріп қойыпты» 
дегенді ешкімнен естігеміз жоқ. Аздап ішіп 
алса, үйіне кетіп жатып қалатын. Біз Жазу-
шылар үйіне кіріп, осылар тәрізді адамдар-
мен к�рші болғанымызға жасқана қарап 
жүрдік. Бір күні Жақан қарыз сұрап келді. 
– Зейнетақымды алған соң әкеп берем, 
Серікжан, мазалағаныма кешірім ет, – деді 
ол. Қысылып тұрғаны байқалды. Мен 
сұрағанын бердім. Ар жақтан �лия 

«Тозақ», «Жұмақ» дегендер бар деп естуші 
ем, «Менің тегім – Қожа ғой, жұмақтан 
орын беретін шығар» деп, жан-жағыма 
жалтақтап келемін. Бір кезде бір ағаштың 
түбінде қолдарында бір-екі кепкен балығы 
бар,  2-3 шиша сырасы бар,  Жақан 
Сыздықов пен Ғабдол Сланов отырғанын 
к�рдім. Оларға аялдағам жоқ. Алдымнан 
шағындау бір �зен кездесті. Арық сияқты 
енсіздеу, суы да тайыз екен, аттап �тіп 
кеттім. Тұсына «Ақжайық» деп жазып 
қойыпты. «Е, Хамзаның «Ақжайық» деп 
күпілдетіп жазып жүргені осы екен ғой» 
деймін. Одан �те берсем, ақ арғымақ 
мінген ақ сақалды бір шал, түрі Құрман-
ғазы ның �.Қастеев салған суретіне келеді, 
Хамит Ерғалиевті аттың бауырына алып 
сабап жүр. – Жазсаң, анау Абайды жазған 
Мұхтарға ұқсап жазбайсың ба? Мынауың 
не масқара! – деп айғайлап, сорлы 
ақынның т�бесіне қамшы ойнатады. «Ара-
ша сұрап, �зім пәлеге қалып жүрермін» деп 
оған да тоқтамай �тіп кеттім. Бір кезде 
маңдайшасында «Жұмақ» деген жазуы бар 
есік к�рінді. «Е, таптым» дедім қуанып. 
Келсем, есік жабық. Алдында Жұмағали 
Саин тұр. «Мені әйелің орыс деп ішке 
жібермеді. Мұхтар �уезовті шақыртып, 
күтіп тұрмын» дейді. Кешікпей Мұхтар 
шықты. Жұмағалиды к�рді. – Неге кірмей 
тұрсың? – Кіргізбейді, «әйелің орыс» 
дейді. – Пәлі, осы да с�з боп па, менің 
әйелім қазақ па екен? Сен соғыста болған, 
жараланған, қан т�ккен адамсың. Сенің 
орның осында, – деп Мұхаң есіктің 
күзетшілеріне естірте бастырмалата 
с�йледі. Бірақ күзетшілер оны тыңдамады. 
– Бұл жазушы деген халық с�з тыңда-
майтын, айтқанды түсінбейтін халық екен. 
Бәрі жұмаққа ұмтылады. Бәрің Жазушы-
лар одағына барыңдар.  Президиум 

Біз кеткелі де к�п болды. Жастар жағын 
білмейміз. Кім не жазды, аты-ж�ндерің 
к і м ,  а й т а  о т ы р ы ң д а р .  –  С а ф у а н 
Шаймерденов,  – деді алға таяу отырған 
Сафуан. – Ондай жазушы естісем, құлағым 
керең болсын! – �й, Сәкен, – деді 
ызаланған Сафуан, – Сен Рабиндранат 
Тагорды білесің бе? Мен соны аударғам. 
Оған Сәкен ұрсып тастады.  – Сен 
Тагордың кітабын аударсаң, мен �зін 
к�ргем. Сонша неге �зеурейсің. С�зді 
Ілияс Жансүгіров б�лді. – Менде бір 
ұсыныс бар, – деді ол. – Қандай ұсыныс? 
– Мен бұл жиналысқа Мұхтар �уезовтің 
қатысуына қарсымын. Ол мен кеткеннен 
кейін әйеліме бала таптырған. – Қойшы, 
сен де қайдағыны айтады екенсің, – деді 
Сәкен Ілиясты тоқтатып. – Dлген сен 
түгілі, тірілердің әйелдерін айналдырып 
Ғабит те жүр ғой». �ңгіме осы жерде үзілді. 
– Менің осы с�зім пәле боп, Ғабит қатты 
�кпелеп, ренжіп қалыпты. Соны естіп, бір 
күні �зіне барып, түсімді түгел айтып 
бердім. Ол мәз болып күліп, «мынауың бір 
шыққан дүние екен» деп ризалығын 
білдірді. Біреулер теріс айтқан екен, �кпесі 
тарады, – деді Қалтай. �рине, Қалтай 
әңгімесі бұдан г�рі к�ркем, бейнелі. Мен 
оның есте сақталған жобасын ғана кел-
тірдім. Қалтайдың түсінде жазушылар дың 
жеке басының қылығы мен шығар ма-
ларына деген �ткір сын да аңғарылады. 
Жазушылар құдайдың ерекше жаратқан 
жандары ғой. Олардың табиғаты да, �мірді 
тануы мен бейнелеуі де, �здерінің �мір 
сүруі де – бәрі қызық. Бірақ оны қызық-
таудың керегі жоқ, түсіну керек. Сонда 
ғана қанша қайшылықты болғанмен, 
олардың тіршілігі де үлкен �мірдің бір 
б�лігі, �мір дегеннің �зі де осындай қым-
қуыт дүниеден тұратынын байқайсың. 

Алматы облысындағы Ұйғыр ауданының орталығы 
Шонжы ауылында Қазақстан халқы Ассамблеясының 
қоғамдық келісім кеңестерінің жиыны $тті. Шара бастал-
мастан бұрын халық қол$нер шеберлері бұйымдарының 
к$рмесі ұйымдастырылды. 

Абылай хан алаңында ҚХА қолдауымен жүзеге асатын 
ғылыми-ағартушылық «Қазақтану» тұжырымдамасының 
тұсаукесер рәсімі �тті. Жобаның негізгі мақсаты – 
қазақстан дықтардың ортақ мәдени кодының, біртұтас 
құндылықтарының және жалпыұлттық тарихи санасының 
негізінде халықтың бірлігін нығайту. Бұл бастама Қазақстан 
этностарының арасында қазақ халқының тарихын, 
дәстүрлерін, гуманитарлық және адамгершілік принциптерін 
дәріптеуге бағытталған.

Аталған жоба «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
 жобаларын ілгерілетуге арналды. Бұл басқосуда «Қазақтану» 
ғылыми-ағартушылық жобасын жүзеге асыру мәселелері 

жан-жақты талқыланды. Алматы облысында 627 қоғамдық 
келісім кеңесі құрылып, жұмыс істеп тұр. Олар түрлі этнос 
арасындағы достық қарым-қатынас пен ауызбіршілікті 
нығайтуға атсалысып, кең байтақ қазақ жерін мекен еткен 
ұлттар мен ұлыстарды бір мақсат, бір мүддеге жұмылдыру 
жолында аянбай еңбек етіп келеді. Қазақстан халқы 
Ассамблеясының «Қазақтану» жобасы бүкіл халықты 
шоғырландыратын ортақ құндылықтарды қалыптастыруға, 
қазақтың тарихын, мәдениетін, философиясы мен этикасын 
дәріптеуге бағытталған. «Біз ортақ тарих, азаматтық бастау-
лар негізінде қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің 
қазақстандық үлгісін одан әрі жетілдіруге күш  салып, елімізді 
гүлдендіруге атсалыса беретін боламыз» дейді жиынға 
қатысушылар. 

Жиынға белсене атсалысқан Ұйғыр аудандық қоғамдық 
келісім кеңесінің т�рағасы Жеңіс Тойшыбеков �з ойымен 
б�лісті.

– Біздің ауданымызда 14 селолық әкімшілік бар. Сол 

әкімшіліктердің жанында қоғамдық келісім кеңестерін 
құрдық. Біздің аудан негізінен екі ұлттан тұрады, қазақ пен 
ұйғыр. Ауылда әртүрлі жағдай болып қалуы мүмкін, әсіресе, 
жастар мен балалардың арасында. Мынау бірлікті сақтауға 
қоғамдық келісім кеңестері үлкен жұмыс атқарып жатыр. 
Бұл �скелең ұрпаққа да сабақ болмақ. Қазақстан халқы 
Ассамблеясының осындай жобасы аясында әр түрлі этнос 
�кілдері татулықта, ауызбіршілікте ғұмыр кешетін болады. 
Ең бастысы – татулық, тыныштық. 

Иә, расымен де, елдегі тыныштық – біздің басты 
мақсатымыз. Қазіргі бейбіт �мірде ғұмыр кешу де бәріміздің 
ең басты құндылығымыз екенін естен шығармағанымыз 
абзал. 

Алматы облыстық ҚХА т�рағасының орынбасары Ғабит 
Тұрсынбайдың айтуынша, бұл �те тиімді жоба болмақ. 

А. ЖАНТАС
Алматы облысы 

күндері �тетін болып, соның қарсаңында 
түркмен-қазақ әдебиеттерінің байланысы 
ж�нінде редакцияның сұрауымен мақала 
жазғам. Соның ішінде Қалижанның аты 
аталмай кетіпті. Аталуы керек еді. Қарақұм 
каналына барған, �леңдер жазған. Бәрін 
білем. Бірақ есіме түспеген. – Сен әдейі 
істеп отырсың. Бәрін білесің, – деді ағам. 
Шыдадым, к�ндім. – Білем. Ұмытып 
кетіппін, – деп кешірім сұрадым. Онымен 
т�белесе алам ба? Кейін дос болдық. Дос 
боп жүріп, үйіне қонаққа шақырып, ішіп 
алып, қуып та шықты. Оның бәріне күйіп-
пісіп, араздаса берсем, нем қалады? Досты 
қайдан табам? Сәкен інім (Жүнісов), еш 
жазығым жоқ, талай боқтады. Алғашқы бір 
боқ тауына жауап беріп едім. Кейін 
ү н д е м е й  қ ұ т ы л а т ы н  б о л д ы м .  Б а р 
қолымнан келетіні – шатағы бар адамдар-
дан алысырақ жүріп, алыстан сыйласу. Бұл 
– менің табиғатымда бар мінез. Доспын 
деп ешкімнің үстіне түсіп, �зеуреп кіріп 
кетпей, алыстау тұрып сыйласу әдетіме 
сіңген. Қайткенде де мен жазушылар орта-
сында үлкен мектептен �ттім. Сынмен 
айналыстым. Сыншы болып танылдым. 
Сын деген әдебиеттің абыройсыз жанры 
ғой. Қай заманда болса да, сыншыны 
ешкім мақтаған емес. Мақтау былай 
тұрсын, мойындаған да емес. Dзі туралы 
жазбаған жазушының бәрі «сын жоқ» деу-
мен келеді. Бірақ онымен сын �мірін 
тоқтатқан жоқ. Қазақ әдебиетінде сын 
отызыншы жылдардан бастап тұрақты 
даму үстінде. М.Қаратаев, Е.Ысмайылов, 
Б.Кенжебаевтар – осы жанрдың сол кез-
ден бастап ыстық-суығына к�нген адам-
д а р .  Е л у і н ш і  ж ы л д а р ы  � з і н і ң 
шығармашылығын сыннан бастағандар 
к�п болды. Бірақ олардың ішінде сол 
жанрда тұрақтап қалғандар аз. Рахманқұл 
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ANA TILIҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

ИГІ ІС МӨЛТЕК СЫР

– Гүлжан Қуанышбайқызы, $зіңіз 
іргесін қалаған,  қазақ бүлдіршіндерін 
ұлттық тәрбиемен сусындатып, ана тілін 
үйреткен «Меруерт» балабақшасының 
құрылуы тәуелсіздіктің бастапқы кезіндегі 
қиыншылықтармен тұспа-тұс келді. Соған 
қарамастан, ұлт келешегін қалыптастыру 
жолында ештеңеден тайынбай, білек 
 сыбана іске кірістіңіз. Осы бір жанкешті 
еңбекті  талап еткен кезеңге ой жүгіртіп, 
еске алсаңыз. «Меруерт» балабақшасы 
қалай дүниеге келді? Бәрі қалай басталып 
еді?  

– Егемендік алған Қазақстанның 
болашағы үшін – жас ұрпақты азаматтық 
п е н  а д а л д ы қ ,  о т а н с ү й г і ш т і к  п е н 
мейрімділік рухында тәрбиелеу әрбір 
отбасының, балабақша мен мектептің, 
тұтас халықтың ең бірінші кезектегі 
міндеті. Уақыт �ткен сайын тәрбиеші 
мен тәрбиеленушіге қойылатын талаптың 
да биіктей беретіні заңды құбылыс. 
Олай болса, балаларымыздың бойына 
халқымыздың ең асыл қасиеттерін сәби 
кезінен жан-жақты дарытып, ұлттық 
сана-сезімін қалыптастырып, бүгінгі 
заманның қажеттілігіне сай дайындау 
�зекті мәселе. 

«Меруерт» балабақшасын 1982-
83  оқу жылдары құрылысы енді ғана 
аяқталған бойында қабылдап алдым. 
Онысы Алматыдағы Түсті металлургия 
министрлігіне қарасты ведомстволық 
мекеме еді. Тиісінше, бастапқыда тек 
аталған министрлік жүйесінде жұмыс 
істейтін ата-аналарға арналған және 12 
топтан құралған балабақша саналатын. 
�рине, бұл саладағы қызметкерлердің 
басым б�лігі орыс, неміс, славян ұлтының 
�кілдері болғандықтан, біздің алды-
мызда балабақша орыс тілінде жұмыс 
істеу керектігі міндеттелді. Сол талапқа 
бағынып, жұмысымызды бастап кеттік. 
Алдымен қолға алған шара – тікелей 
міндетіміз болмаса да, балабақшаның 
іші-сыртын әрлендіру болды. Себебі 
бізге келген балдырған тек уақыт �ткізу 
үшін емес, оны қызықтырып, сүйсіндіру 
маңызды екенін жақсы түсіндік. Осы 
мақсатпен министрлік арқылы екі вагон 
ағаш алдыртып, балабақша ауласын-
да басқаларда жоқ керемет Ертегілер 

ЫСТЫҚ МЕКЕН – 
ТУҒАН ЖЕРІМ

Армысың, Қаратауым! Аманбысың, Қызылдың ойлы-қырлы 
қыраттары! Ассалаумағалейкүм, Қоңыраткөлім, жыңғылды, 
сексеуілді өлкем! Жиделі мекенім. Балаңның сағыныш хатын 
қабыл ал, жүрегімнің түкпіріндегі ыстық мекенім, туған жерім, 
кіндік қаным тамған жерім – алмалы Тақтакөпірім. 

Арайлап атқан әр таңыңды, мау жырап батқан күніңді сағындым. 
Шығыстан соққан жел лебімен тер бетілген сары бидайыңды сағын-
дым. Жеміс пен жидекке толған  бауларын, бойын тіктеп, қаздай 
қатар тізілген ақтеректеріне балалық к�збен қарасам деймін. Сусыған 
құмыңды сезіну де бір бақыт. Иә, �зіңе арналған сағынышымды баса 
аламын ба?! Тымырсық ауаңды к�кірегімді керіп қанша жұтсам да, 
құмарым қанар ма?! Балдай тәтті салқын суыңды ішпесем, сусап тұрған 
тәнімнің ш�лі басылар ма? Кешқұрым жиылған қариялардың қызықты 
әңгімелерін қанша тыңдасам да балалық құштарым, қызығым таусылар 
ма?! Қайран менің Қоңыратк�лімдегі, Мүлігімдегі балауса, балдырған 
балалық күндерім-ай! Dзіңде болған бір күнге, бұл күнде, бір айым, бір 
жылым татыр ма?

Dзіңе бір сапарлап қайтсам, шалғы ныңда аунасам, құмыңа к�міле 
 жатып, топырағыңды сүйіп, жыңғылың ды иіскеп қайтсам, арман бол-
мас еді. Dзің жайлы мың дастан, мың жыр жа замын. Жан дүниемнің 
түкпірінен аңсай ағып шығып жатқан сызашықтай сағынышты 
с�здеріммен сыйлаймын, құр меттеймін, ардақ таймын. Сені мәңгі 
есімде, жүрегімнің түкпірінде сақ тай мын. Амандықпен к�ріскенше, 
жүре гімдегі ыстық мекенім – Туған жерім! 

 
 Нұр-Алтай AМІРЗАҚ 

БАЛА ТӘРБИЕСІ – 
БІР ӨНЕР...

90-жылдары Алматыдағы «Военторг» аталатын дүкеннің артқы жағында орналасқан «Меруерт» балабақшасының атағы 
дүркіреп тұрды. Біздің студент кезіміз. Студенттер арасында «бұл басында жүз пайыз орыс балабақшасы болған екен, басшысы 
біртіндеп-біртіндеп ақыр аяғында жүз пайыз қазақ балабақшасына айналдырыпты» дегенді естіп, риза болатынбыз. 
Бірде Алакөлден қайтарда кезінде осы бала бақ шаның меңгерушісі болған Гүлжан апай мен жолсерік болып, етене танысып-
білістік. Кеңестік за манның тосқауылынан жол тауып, ұрпақ тәр биелеуде айтарлықтай еңбек сіңірген ұла ғатты ұстаз, Ыбырай 
Алтынсарин атын дағы медальдың иегері, Білім беру саласының үздігі Гүлжан ЖҰМАЛИЕВАМЕН кейін еркін әңгімелесудің сәті 
түскен. Сол әңгіме оқыр ман назарына ұсынылып отыр.

қаласын салдырттық. Аталған жұмысқа 
Политехника институты студенттерінің 
құрылыс тобы жұмылдырылды. Қысқа 
мерзімнің ішінде бақшаның айналасын-
да түрлі ағаш егіп, әсем гүлзарлар мен 
су бұрқақтарын орнаттық. Балаларға 
арналған жазғы  хауызымыз да болды. 
Dзіміз кәсіби дизайнер болмағандықтан, 
әрбір жаңа нысанды зор ыждағатпен, 
шығармашылық ойымызды ортаға сала 
отырып, �зіміз тұрғыздық. Бақшаны 
безендіруге мықты суретшілерді тарттық. 
Балалар б�лмелеріне қажетті жиһазды, 
жатын орындарды Украинадан алғыздық.  
С�йтіп, 1982 жылдың 25 тамызында 
біздің балабақшамыздың тұсауы кесілді. 
Алғашында 2-7 жас аралы ғындағы ба-
лаларды қабылдадық. Сәтті бастаманы 
�з к�зімен к�ру үшін респуб ликалық 
баспас�з  бен теледидардан,  т іпт і 
Мәскеудегі атақты «Правда» газетінен 
тілшілер келіп, біз туралы мақалалар, 
хабарлар жария етілді. �п-сәтте біздің 
балабақша қаладағы ең үздік деген 
бастапқы тәрбие беру мекемелерінің ара-
сынан табылды. 

– Кез келген жаңа дүниені қолға аларда 
іштей алаңдаушылық, қобалжу болаты-
ны түсінікті. Қобалжыған сәттеріңізде 
сізге демеу, рухани күш берген не еді? 
Aзіңізбен мұраттас, мүдделес қандай адам-
дар жаныңыздан табылды? 

– Менің �мірлік жолымда, Аллаға 
шүкір, ұлағатты да парасатты жандар аз 
болған жоқ. Қиын сәттерде жұбатып, 
тірек болған, ақылын берген, ең алдымен, 
тағдыр қосқан �мірлік жолдасым Берекет 
Жұмалиевке ризашылығым шексіз. Ол 
кісі де университетте ұстаз болып, білген-
түйгенімен әркез б�лісіп, ж�н сілтеп оты-
ратын. �рине, педагогиканың қыр-сырын 
меңгеруге зор үлес қосқан �зім оқыған 
Қазақ мемлекеттік университетіндегі 
ұстаздарымды, алғашқы ұжымымды 
ешқашан ұмытпаймын.   

Негіз інен алғанда,  «кез  келген 
мәселені ең алдымен кадрлар шешеді» 
деген с�з тектен-тек емес. Бақшаның 
ж ы л д ы қ   ж о с п а р ы н  ж а с а қ т а у д а , 
педагогикалық кеңес �ткізуде, ашық 
сабақтарды  дайындап �ткізуде білімді 
мамандар  ауадай қажет. Ұстаздықтың 

беріліп тұрды. Тәрбиешілердің жалақысы 
онсыз да мардымсыз екенін ескерсек, 
бұл да олар үшін әжептәуір  қолғабыс 
екені түсінікті. Оның үстіне к�птеген 
қызметкерім жалғызбасты, үй-күйі жоқ 
қыздар болғандығын айтып �ту керек. 
Министрлікке �тінішпен шығып, олар-
ды жатақханаға орналастырған кездерім 
болды. Кейіннен сол қыздарым тұрмысқа 
шығып, үйлі болып, аяғынан тік тұрып 
кетті. Олардың біразының тойына куә 
болдық. Алайда осы жолда қаншама 
ауыртпалық к�ргенін айтып-жеткізу 
қиын. Сондай сіңлілерімнің қатарында 
Жанна Дәуренбекова, Кенже Кенесари-
на, Гүлнар �убәкірова, Дәрия Машано-
валар болды.

– Жас ұрпақтың бойына алдымен 
қандай құндылықтарды сіңіруге баса к$ңіл 
б$лдіңіз? 

– Басында айтып �ттім, алғашында 
бақшамыз орыс тілінде қызмет қылды. 
Алайда жанымыз қазақ болғаннан кейін, 
арада бірнеше жыл �ткенде, қарама ғы-
мыздағы 12 топтың ішінен 3-4 қазақ тобын 
аштық. Ол үшін қызметкерлерім, жеке �з 
басым ата-аналармен кездесу �ткізіп, ба-
лаларына қазақи тәрбие беру қажеттігін 
жеткізумен болдық. Оларды тиісті �тініш 
хаттарды жазуға үндедік. Тиісті әдістемелік 
құралдарды қазақ тілінде, қазақтың бол-
мысына, дәстүріне, аңыз-дастандары мен 
ертегілеріне сәйкестендіріп дайындадық. 
Екі тілді бірдей меңгерген тәрбиешілерім 
бұл жұмысқа етене араласып кетті. 
Бүлдіршіндерімізге �лең мен жаңылтпаш 
жаттаттық, олардың бойында ұлттық 
ойындарымызға әуестік ұялаттық. Асы-
лы, жүре-бара біздің бақшаның түлектері 
қаладағы қазақ мектептеріне барды. 
Тіпті орын жетпей, орыс мектептеріне 
баруға мәжбүр болғандарының �здері 
сол бақшада алған қазақилығын сақтап 
қалды. Бұл біздің педагог ретіндегі 
зор мақтанышымыз. Кейінгі жылда-
ры ата-аналары болсын, үлкен азамат 
болған кешегі бүлдіршіндеріміз болсын, 
бізге келіп алғыс білдіріп жатқаны – 
кезіндегі ізденісіміз бен еңбегіміздің бекер 
болмағанының айғағы.

Айта кету керек, осы бақшаны ашпас-
тан бұрын мен Алматыдағы Тимирязев 

пен Байзақов к�шелерінің қиылысында 
орналасқан №163 балабақшаның меңге-
ру шісі  Нәсібелі Шымырбаеваның жетек-
шілігінде 19 жыл жұмыс істедім. Алды-
мен қатардағы тәрбиеші дәрежесінен 
мето дист-әдіскер қызметіне дейін жетіп, 
тәжірибе жинақтадым.  Ол кезде бала бақ-
ша  ға арналған қазақ тілінде әдістемелік 
құрал жоқтың қасы еді. Осы олқылық тың 
орнын толтыру мақсатымен, ұжыммен 
бірлесе отырып, бірнеше әдістемелік 
құрал дайындадық. Оларды жауапты 
орын дардың табалдырығын тозды-
рып жүріп қорғап, ақыр аяғында басып 
шығарып, еліміздегі басқа ұлттық бала-
бақ шаларға жеткізе алдық. Атап айт-
қанда, бұл еңбектердің арасында «Қазақ 
балабақшасында музыка сабағын �ткізу 
әдістемесі», бүлдіршіндердің тілін дамы-

жазалау, сапасыз тамақ беру сияқты 
жағдайлар к�бейіп кетті. Оның арты 
түрлі дауға ұласып, қоғамда балабақшаға, 
жалпы педагогқа деген жағымсыз теріс 
пікірдің қалыптасуына әкеледі.  

Осының бәріне дерлік әлгі айтқан 
кадрлардың салғырттығы,  кәс іби 
деңгейінің т�мендігі себеп. Сондай-
ақ тиісті  ұжым басшылығына бала 
т ә р б и е с і н е н  х а б а р с ы з  к е з д е й с о қ 
адамдардың келуі �з алдына б�лек әңгіме. 
Қарап отырсақ, елімізде білікті де білімді, 
қолынан іс келетін педагогтар жеткілікті. 
Алайда балабақшадағы жалақының 
т � м е н д і г і ,  ә л е у м е т т і к  қ о л д а у д ы ң 
тапшылығы, жұмысқа қабылдағанда 
үміткердің жеке қасиеті мен қабілетіне 
емес, тамыр-  та ныс тыққа жол берілуі 
секілді жағдайлар аталған кадр мәселесін 

жеткілікті мамандарды таңдау жабық 
есік жағдайында �теді. Жүйенің �зі 
тұйық әрі қоғам тарапынан бақылаусыз 
қалғандықтан, жауапкершілігі  мол 
іс к�рінгеннің, білім беруді бизнеске 
айналдырған алаяқтардың қолында 
кетеді. Нәтижесі белгілі. Сондықтан 
жүйенің �зін түпкілікті оңтайландырмай, 
оң нәтижеге жету неғайбыл.  

– Адамның тұлға болып қалыптасуына 
қандай қасиеттер керек? Сізді қазіргі 
қоғамда нендей мәселелер алаңдатады?

– �лбетте, жастар �здерінен бұрынғы 
аға буын жинақтаған білік пен тәжірибені 
бойына сіңіріп, одан да биік белестерді 
бағындырғанын баршамыз армандай-
мыз. Келер ұрпақ алдыңғыларынан 
әлдеқайда алғыр, зерек, рухты болуы 
керек, бәлкім, �мірдің негізгі мәні осы 
болар. Ол үшін, әрине заманауи білім, 
жоғары сапалы балабақшалар мен оқу 
орындары, оқулықтар мен әдістемелер, 
оларды қамтамасыз ете алатын мықты, 
мемлекетшіл түйсіктегі мамандар қажет. 
Алайда бірінші орында қазақи тәрбие 
мәселесі тұру керек деп санаймын. Dйткені 
қазақ ұлтына сай үлкенге – құрмет, ата-
ананы сыйлау, әділ с�зге тоқтау, басқа да 
игі қасиеттерді бойына сіңіріп �скен бала 
жаман болмайды. Оның азамат ретінде 
қалыптасуының діңгегі де осында жа-
тыр. Ал енді мың жерден білімді болсын, 
бірнеше дипломы болсын, тіл мен діл 
арқылы келетін ұлттық болмыстан мақрұм 
жандар қалайша толыққанды азамат 
болмақ? Олардың бойында қайтіп От-
анына деген сүйіспеншілік оянбақ? Рас, 
аталған іске ең алдымен әрбір отбасы 
жауапты ғой. Оған шүбә жоқ. Бірақ негізгі 
жауапкершілік мемлекеттік орындардың 
мойнында. Себебі елдің бүкіл әлеуеті 
де, қаржысы да солардың қолында. 
Тиісінше, балабақша мен мектептерді 
қолдау, ұстаздарға лайықты жалақы 
т�леу, ойластырылған бағдарламалар мен 
оқулықтарды ұсыну – мемлекеттің міндеті. 
Dкінішке қарай, бұл салада  сауатты іс-
қимылдарды байқап отырған жоқпыз. 
Керісінше, жыл сайынғы к�ретініміз 
біріне-бірі қарама-қайшы реформалар, 
басы бар да, аяғы жоқ жос парлар, орын 
алған келеңсіздіктерге жауапкершіліктің 
жоқтығы сияқты жағдаяттар. Түптеп 
келгенде,  аталғанның бәрі  шешім 
қабылдаушы мекемелерде ұлттық сана-
сезімнің жетіспеуінен.   

– Қазақ тілінің бүгіні мен келешегі 
жайындағы ойыңызды білсек? 

– Қазіргі қазақ тілінің болашағы 
жайлы ой кеудесінде ұлттық намы-
сы бар адамды бейжай қалдырмайды. 
Мемлекетімізде қазақ тілінің әлі де �зінің 
заңмен бекітілген тұғырына орнықпай 
отырғаны кім-кімді де алаңдатады, 
жанымызға батады. Шындығында, сон-
шама жыл тәуелсіз саналатын мемлекет 
үшін бұл үлкен сын. Бұған кім кінәлі? 
Менің  пайымымша, мұндағы басты 
жауапкершілік – қоғам сенім артқан 
зиялылардың, шенділердің мойнын-
да. Олардың бүгінгідей немкеттілігі, �з 
халқының тілін менсінбеуі болмаса қазақ 
тілі осындай аянышты хәлді басынан 
кешер ме еді? Ал енді биліктің �зі аталған 
мәселені мықтап қолға алар болса, жедел 
шешілетін мәселе деп ойлаймын. 

�рине, қоғамның �зінен де бар 
шығар. Ескі сарынмен ата-ананың ба-
ласымен, тіпті ата-әженің немересімен 
орысша шүлдірлесуі, ұрпағын орыс 
мектебіне беруі, жастардың, әсіресе қала 
жастарының қазақы болмыстан ажырауы 
сияқты �кінішті жайттар әлі де к�птеп 
кездеседі. Айтпағым: к�п нәрсе қарапайым 
отбасынан бастау алады. Ал енді ұлттық 
емес, б�гденің құндылықтарынан сусын-
дап �скен ұрпақтан не шықпақ? Елдің 
тағдыры не болмақ? Мұны тек ресми 
орындарға сеніп қойып отырған жара-
майды. Сондықтан үлкен және орта буын 
ел алдындағы, келер ұрпақ алдындағы 
жауапкершілігін сезіну керек.

– �ңгімеңізге рақмет! 

Сұхбаттасқан 
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

туға арналған «�йг�лек» хрестоматиясы, 
«Балдәурен» кітабы бар. Мәселен, соңғы 
еңбек «Қазақстан – менің Отаным», 
«Қазақ тың ұлттық тәрбиелік тағылымы», 
«Бала бақшадағы мерекелерді �ткізу 
үлгілері», «�ндер мен �леңдер (нотасы-
мен)», «Жұмбақтар мен жаңылтпаштар», 
«Спорт тық сайыстар мен ойындар»,  
«Ертег і  лер  мен хикаялар»  сынды 
 жеке-жеке тараудан тұрады. Осы кітап 
Қазақ станның бірқатар балабақшаларына 
тара тылып, ұжымдар мен ата-аналардан 
келген лебіздеріне қарағанда, пайда-
лы болды. Сонымен бірге «Балдәурен» 
жинағы бүлдіршіндер тәрбиесімен кәсіби 
түрде айналысатын мекемелер ғана емес, 
кез келген қазақ отбасына жарамды және 
ұғынықты тілмен жазылған еңбек екенін 
баса айтқым келеді. Сол себепті кезінде 
шектеулі таралыммен шыққан осы туын-
дыны қосымша шығару ойда бар.

– Қазіргі таңда қазақ балабақшалары 
саны жағынан $сіп келеді. Алайда олардың 
сапасына байланысты к$п сауалдың 
 туындайтыны рас. Сіздің ойыңызша, бүгінгі 
балабақшаға нендей жаңашылдық  керек? 
Қандай дүниелерді енгізген дұрыс? 

– Соңғы жылдарда қазақ балабақша-
ларының саны �сіп отырғаны, әлбетте 
қуантарлық. Оның ішінде мемлекеттігімен 
қоса жекеменшік, ведомстволық, аудан-
дық, жартыкүндік болып б�лінеді. 
Одан шыққан түлектердің басым б�лігі 
қазақ мектептеріне барып жатқаны да 
жақсылық. Дегенмен, игі тұстарымен 
қатар, сол балабақшаға қатысты келеңсіз 
жайтты баспас�зден естіп те, к�ріп те 
жүрміз. Мәселен, балаларға қол жұмсау, 

шешуге, заман талабына сай мамандар-
ды даярлау ісіне зор нұқсан келтіруде.  
Сорақысы сол, осы мәселелерге жауап-
ты құзырлы мекемелер жылдар бойына 
келтірілетін сынға  назар аудармай, ж�ні 
дұрыс ұсыныстарды елемей, бәз-баяғыша 
әрекеттенуге әуес. Нәтижесінде «баяғы 
жартас, сол жартас» болып қалуда.

Мағжанның бала тәрбиесіне қатысты 
«Бала тәрбиесі – бір �нер, �нер болғанда 
ауыр �нер, жеке бір ғылым иесі болу-
ды тілейтін �нер» дегені бар еді. Осы 
айтылғанның �зі к�п нәрсені аңғартады. 
Яғни ұрпақ тәрбиесі �те жауапты іс.   

– Aзіңіз де бірқатар оқу құралдарын 
жаздыңыз. К$птеген ата-ана тарапы-
нан «оқулықтардың тілі ауыр, түсініксіз, 
баланың зердесіне, қабылдауына қиын» 
дегендей әртүрлі сындар айтылып жатады. 
Жалпы бүгінгі оқу-құралдары жайында 
ойыңыз қандай?

– Келіспеуге амал жоқ, бүгінгі 
оқулықтардың сапасы сын к�термейді. 
Балалар тәрбиесіне арналған мардым-
ды қазақ тіліндегі әдістемелік құралдар 
мүлде жоқтың қасы. Бұл жайында осы 
саланың мамандары, сараптамалық 
орталықтар, ата-аналар шағымдарын ай-
тып та, жазып та жүр. Тек оған құлақ асып 
жатқан лауазым иелері байқалмайды. 
Бұған к�птеген себеп келтіруге болатын 
шығар. Меніңше, негізгі гәп – білім 
беру саласындағы жауапкершілік пен 
ашықтықтың тапшылығында. Бай қа-
саңыз, әлгі оқулықтарды жазып шығаруға 
мемлекет қазынасынан қыруар қаржы 
б�лінеді. Бірақ тиісті авторларды іріктеу, 
олардың ішінен шынында да қабілеті 
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�зі қатардағы мамандық немесе күнк�ріс 
қамы емес, бар күші мен уақытын осы 
салаға арнауды қажет ететінін ұмытпау 
қажет.

Біздің ұжымда �з саласын жетік 
мең герген серіктестерім қатарында 
Мейрамгүл Абылайханова,  Күләш 
Ақжанова, Зәуреш Серғалиева, Галина 
Коротецкая, Тұрсынай Батырбаева, Роза 
Жұмабаева, Алтын Қондыбаева, Гүлнар 
Жәкенова, Мая Дүйсебаева, Елена Кист-
нер есімдерін ерекше ризашылықпен 
атап �ткім келеді. Барлық тәрбиешілер I 
санаттағы мамандар, олардың бірталайы 
қалалық әкімшіліктің марапаттары-
на ие болды. Dз кезегімізде осындай 
құлшынысты ынталандыру үшін біз 
де аянып қалмадық. Мереке сайын 
демеушіміздің қолдауымен сыйақы 

Алматы облысының орталығы 
Талдықорған қаласында Қазақстан 
халқы Ассамблеясы және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы департаменті 
бірлесіп ұйымдастырған «Жетісу – 
адалдық алаңы» жобасының аясында 
«Адал бол» акциясы $тті.

Арнайы ұйымдастырылған д�ңгелек 
үстел барысында сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу басқармасының басшысы Асқар 
Садықов арнайы дайындалған бейнеролик 
ұсынды. Аталған бейнебаяндық фильмде 
жемқорлықтың қоғамға тигізер зияны 
басым екендігін анықтайтын деректер мен 
дәйектер к�рсетілді. 

Ол �з с�зінде жемқорлыққа қарсы 
күресте барлық адамдар заң мен сот ал-
дында тең, жеке және заңды тұлғалардың 
бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерін 
қалпына келтіру, сыбайлас жемқорлық 
пен құқық бұзушылықтың зиянды зар-
даптарын жою, олардың алдын-алу 
және барлық мемлекеттік органдар мен 
 лауазымды адамдар �з құзіреті шегінде 
күрес жүргізу, яғни жемқорлықпен күресу 
керектігін, оның барлығы жалпыға ортақ 
міндет екендігін атап �тті. 

Адалдыққа үндейтін жоба

–  Ж е м қ о р л ы қ п е н  а й н а л ы с у  – 
Отаныңды сатумен бірдей. Dскелең 
ұрпақтың бойында мұндай кемшіліктерді 
қалыптастырмас үшін бүгіннен бастап 
бұл іске белсене атсалысуымыз керек. 
Ұрпақ – ертеңгі болашағымыз. Олардың 
жарқын әрі адал �мір сүрулері үшін 
алдыңғы буын ағалардың алдында үлкен 
міндет пен мақсат тұр. Сондықтан да 
жемқорлыққа бәріміз бірауыздан «жоқ» 
деп айтуымыз керек, – деді  «Достық үйі 

– Қоғамдық келісім орталығының» дирек-
торы Тәңірберген Қасымберкебаев.  

«Адал бол» акциясы аясында «Жаңғыру 
жолы» аймақтық штабы және еріктілер 
к � ш е л е р г е ,  қ о ғ а м д ы қ  о р ы н д а р ғ а 
шығып, дайындаған флаер,  тақырыпты 
парақшыларды к�пшілік жұртқа үлестірді. 
Ол парақшаларда жемқорлықтың зардабы 
туралы қысқаша анықтама берілген. Қала 
тұрғындары аталған парақшамен танысып, 
�з ойларын ортаға салды. 

Талдықорған қаласының тұрғыны 
Марат Еркінұлы: «Жемқорлық бүгінгі 
таңда �ршіп кеткенін жасыру мүмкін 
емес. Қаншама білімді де білікті аза-
маттар темір тордың арғы жағында 
соның кесірін к�ріп отырғаны жасы-
рын емес. Олардың бойында білім де, 
сана да, біліктілік те бар. Бірақ олардың 
жүрегінде иман жоқ. Сол себепті сондай  
теріс әрекеттерге барады. Олар діни 
сауатты болса, мұндай қадамға бармас 
еді деп олаймын» деді. Талдықорған 
қаласындағы №2 мектептің ұстазы Гаухар 
Ордағұлова: «Мектеп қабырғасында білім 
алып жатқан жас ұрпақ бұл тақырыпты 
толық меңгеру үстінде десем, артық 
айтқаным болмас. Сынып сағаттары мен 
арнайы ашық сабақтар осы тақырыпқа 
бағытталып �ткізіледі. Жас ұрпақтың 
бойына жат әдеттерден аулақ болуды 
барынша сіңіріп жатырмыз. Алайда 
алдыңғы буын �кілдері бірінші болып бұл 
қадамның теріс екенін айтып, түсіндіріп, 
соны іспен дәлелдесе деген ойым бар» 
деп атап �тті. 

Ж.АЛМАСҚЫЗЫ
Алматы облысы 

Балдырғандармен 
бірге. 1982 ж.
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немесе қыры көп 
қолтаңбалар хақында

Бастөбе ауылдық округіндегі Бастөбе тауының етегінде 
Қазақстан мен Оңтүстік Корея Республикаларының 
арасындағы дипломатиялық, стратегиялық әріптестіктің 
орнауының 10 жылдығына орай ауқымды іс-шара өтті. 
Салтанатты шараға Алматы облысы әкімінің орынбасары 
Серікжан Бескемпіров, Оңтүстік Корея Республикасының 
бас консулы Ким Хынг Су, ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты Роман Ким және басқа да құрметті қонақтар 
қатысты.

Кітаптың беташар б�ліміндегі «Тұңғыштар 
мен тұлғалар» атты алғашқы әдеби эссе-
де белгілі мемлекет қайраткері, дипломат, 
айтулы тұлға, жақында ел тізгінін ұстаған 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың елдің сыртқы 
саясатындағы белсенді де бірегей �мір жолы, 
сол саладағы қызметі оның «Нұр мен к�леңке» 
атты кітабына пікір білдіріп, талдау жасау 
арқылы баяндалады. Автор аталмыш эссесінде 
бұған дейін Қасым-Жомарт Кемелұлының 
дипломатиялық �мір жолының бастауынан, 
мемлекетаралық қарым-қатынастар саласында 
атқарған аса ауыр да абырой лы істерінен, сол 
жолда жинаған тәжірибесі мен тағылымынан 
сыр шертетін  «Беласу» атты кітабын бас ал-
май оқып шыққанын айта отырып, оның 
тәуелсіз мемлекетіміздің тағдырына, дамуына 
тікелей қатысы болған қажырлы еңбегін тілге 
тиек етеді. К�рнекті дипломаттың әлемдік 
саяси аренадағы к�рнекті тұлғалармен қарым-
қатынасы мен олар  туралы ой-пайымдарын алға 
тартады және солар жайындағы �з к�зқарасын 
білдіреді. Автордың АҚШ-тың Мемлекеттік 
хатшысы Кондолиза Райс, Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Бас хатшысы Кофи Аннан, 
Қытай Халық Республикасының Т�рағасы 
Цзян Цзэминь, Ресейдің бұрынғы президенті 
 Борис Ельцин, Сингапур Республикасының 
негізін қалаушы Ли Куан Ю, Ұлыбритания 
Премьер-Министрі Тони Блэр, Жапония 
Премьер-Министрі  Дзюньитиро, африкалық 
атақты күрескер Нельсон  Мандела,  т.б. белгілі 
қайраткерлерді к�ру, білу, тілдесу, сұхбаттасу, 
қай-қайсысымен де қызмет бабын да араласу  
арқылы жақын танып,  ойлы тұжырым 
жасауы на назар аударып, талдайды. �рқилы 
халықаралық ірі дәрежедегі кездесулер мен 
қарым-қатынастарда кейіпкерінің зерделі 
мемлекеттік к�зқарас, биік интеллект, парасат-
ты пайым мен кәсіби біліктілік танытатынын 
атап к�рсетеді. «�рбір тұлғаны танып білуі мен 
�зінше бір шеберлікпен түйінделіп отырылуы 
ой иесінің жан-жақтылығымен қатар, сұңғыла 
саясаткерлігін де таныта түседі» деп жазады 
Ж.Дәуренбеков. Оның ойынша,  ірі саяси 
тұлғаларды жан-жақты зерделеу үшін уақыт, 
білімдарлық, ұшқыр түйсік, дипломатиялық 
дәйектілік,  мейлінше кәсіби шеберлік 
керек.  Ал Қ.Тоқаев қай мәселені с�з етсе 
де, дипломатиялық ұстаным мен байыпты 
ойдың этикасына бағына отырып, бір-біріне 
ұқсамайтын тұлғалардың болмыс-бітімін, 
кәсіби қырларын барынша нақты к�рсетуге 
тырысқанын, талғаммен таразылап, таныммен 
толғай білгенін тілге тиек етеді. Осы орайда 
оның бозбала шағындағы халықаралық жур-
налист болуға деген арманы мен құштарлығы 
қазақ дипломатиялық публицистикасының 
топырағына тұңғыш түрен салуына түрткі 
болғанын айтады. Автордың пайымынша, 
Қ.Тоқаевтың «Нұр мен к�леңке» кітабы әлемнің 
әйгілі саясаткерлері мен дипломаттарының 
жазғандарымен терезесі тең толымды туынды 
болып шыққан. 

Осы б�лімдегі «Шеше» аталатын эссе 
белгілі мемлекет және қоғам қайраткері 
Қуаныш Сұлтановтың �мірінен бір үзік 
сыр шертеді.  Эссеге оның «Заман және за-
мандастар» кітабында жазған ана мен бала 
арасындағы қарым-қатынас жайындағы сыр-
лары �зек болған. Бұл ретте Қ.Сұлтановтың 
«Бала күнімнен жауапкершілікті сезініп 
�стім» деген әңгіме-сұхбатын б�лектеп 
қарастырып, қайраткердің азамат, тұлға болып 
қалыптасуындағы анасының р�ліне тоқталады. 
�р с�зінен анаға деген махаббат пен сағыныш 
шүпілдеп тұрған осы бір �мірбаяндық әңгіме-
сұхбаты арқылы �зіміз шыттай шенеунік деп 
танитын жанның адами, тұлғалық болмысы, 
кісілік қадір-қасиеттері танылатынын қадай 
айтады. Бұл эссе де тұлғатанудың, тұлғаны ана-
сына деген махаббаты мен сағынышы, құрметі 
мен ізеті арқылы танудың бір қыры ретінде 
оқырманды ризашылыққа б�лейді. 

«Тұлғатану» б�ліміндегі келесі с�з бұл 
күнде фразеологиялық тіркеске айналып 
кеткен «Тасмағамбетовтың жүз кітабы», 
сол кітаптарға жанашыр болған мәрт тұлға 
жайлы. Қоғамның д�ңгелегін алға жылжы-
тып, �рге сүйрейтін экономика ғана емес, 
мәдениет пен руханият, соның ішінде әдебиет 
екені белгілі. Оған мемлекеттік деңгейде мән 
берілуге тиіс, тиісінше назар аударылып, 
қамқорлық жасалмаған жағдайда рухани 
тыныс-тіршілігіміздің к�сегесі к�гермейтіні 
айқын. Автор «Мәдениет дегеніміз мемлекеттік 
аппараттың бар буынынан к�рініп тұруы 
тиіс» дейтін Ілияс Омаровтың к�регендік 
с�зін еске ала отырып, оның мемлекеттік 
қызметтің бар саласына тамыр жайып  жатуы 
керектігін алға тартады. Рухани �мірде 
күйзеліске ұшырап, дағдарысқа ұрынудың 
салдарынан іштей іріп-шіріп, берекесі қашып, 
шаңырағы шайқалған елдер, мысалы тарих-
та аз емес. Бір кезде қазақ кітабы мен қазақ 
қаламгерлерінің де нарық қыспағында қалып, 
дағдарған кездері болды. Сол бір алмағайып 
шақта осы салаға қол ұшын созып, үлкен 
жанашырлық танытқан біртуар тұлға – қазақ 
мемлекетінің идеологиялық жұмыстарын 
басқарған Иманғали Тасмағамбетов  болатын. 
Оның осындай сындарлы кезеңде қазақтың 
жаңа жүз кітабының �мірге келуіне мұрындық 
болуы, рухани саланың тамырына қан жүгіртіп, 

СӨЗ СЫРЫ

эссе-туындылардан кейін олардың мінез-
құлықтарының сипаттамаларымен, мінез 
туралы миниатюралармен қызыға таныса-
мыз. Кітаптың келесі б�лімі осыны арқау 
етеді. Творчество адамдарының мінездері де 
бір-біріне ұқсамайтын б�лекше әлем, �зінше 
құбылыс. «Адам – әлем. Тани түссең – мың 
мінез» деп жазады автор. С�йтіп, қызметтес 
болған, араласып-құраласқан қаламдастарын, 
�нер адамдарын �зі куә болған немесе естіп 
білген, түрлі �мірлік ситуацияларда, ойламаған 
жерден, ойламаған тұстан к�ріне беретін мінез 
құбылыстарын к�рсету арқылы олардың адами 
болмысы мен бітімін, табиғаты мен қалып-
қасиеттерін бар қырынан жарқырата ашады. 

Жайлы мінез (Ү.Уайдин), жайсаң, бала 
мінез (О.�убәкіров), дала мінез (Ш.Берсиев), 
бекзат мінез, мықты мінез (С.�шімбаев), 
найзағай мінез (Б.Момышұлы), шуақты 
мінез (С.Нұрмағамбетов), арқалы мінез 
(А.Тоқпанов), �р мінез (Ж.Молдағалиев), 
к�ркем мінез (�.Кекілбаев), сырлы мінез 
(Қ.Мырза �лі), сабырлы, салқын мінез 
(Қ.Сәтбаев), мәрт мінез (И.Тасмағамбетов), 
неміс мінез (Г.Бельгер),  жұмбақ мінез 
(М.Қожахметова), қыран мінез (С.Бердіқұлов),  
дарқан, дара мінез (С.Оразбаев), қарапайым 
кемел мінез (Б.Шаханов), ақжайлау мінез 
(�.Сығаев) деп, нақты сараптап сипаттау 
арқылы қазақы, ұлттық мінездер топтамасын 
жасайды. Мінез туралы психологиялық пайым-
толғамдарын «Мінездің Менге айналатыны да 
�мірлік ақиқат екен», «Тегінде, қаламгердің 
қаламы да мінезіне ұқсайды-ау», «...мінез 
– адамдықтың белгісі...», «Мінезді әлемге – 
мінезді адам керек», «Мінезді адамдар – біздің 
құндылықтарымыз», «Ұлттық мәдениеттің 
ұлттық мінезі болуы керек», «Мінез – адам 
табиғатының �мірдегі келбеті мен қасиеті», 
«Адам рухының күштілігі мінезінен байқалып 
тұрады», «Қазақтың мінез-құлқы – қара с�зі 
мен дана с�зінде» деген философиялық ой-
мен түйіндеп, бекітеді. «Ұлтқа қызмет ету 

ұшырап, адам санасын нарық биледі, руха-
ни құндылықтар нарық интервенциясының 
шырмауында қалды. Интернет пен элек-
тронды құралдардың айы оңынан туып, �з 
үстемдігін жүргізіп тұр. Бұрынғы кітап шығару 
саласындағы бірізді жүйенің іргесі ыдырап, 
баспа �німдері насихатсыз қалды, оқырман 
мен кітап арасындағы байланыс үзілді. С�йтіп, 
«кітап та жападан-жалғыз, автор оқырмансыз 
қалды». Кітап та, қаламгер де жетім баланың 
күйін кешіп, қамқорлыққа, жанашырлыққа 
зәру дәрежеге жетті.

Сонда тоқсан толғаулы мәселенің шешімін 
қалай табуға болады? Автор осы т�ңіректе 
толғана отырып, �з ой-пайымымен б�ліседі. 
«Кітабына қамқор бола білген қоғамның 
желкені жығылмағанға ұқсайды» дей келе, 
тығырықтан шығу үшін кітапқа мемлекеттік 
тұрғыдағы к�зқарас қалыптасуы қажеттігін, 
жан-жақты ойластырылған кітап саясатының 
қолға алынуы керектігін тілге тиек етеді. 
Сондай-ақ автор мәселенің тағы бір қырына 
к�з салып, «К�ркемдік қуаты мол кере-
мет туынды келуі керек. Ол кешікпей келуі 
 керек. Dйткені уақыт күтпейді, уақыт �зімен 
жарысқан бәсекені қалайды», «Қаламгердің 
қуатты дауысы  керек бізге, бәрімізге, бүгінгі 
күнімізге» деген уәжді ой айтады. 

Автордың �з с�зімен түйіндесек: «Ұлттық 
құндылық ретіндегі кітаптың құны қанша 
тұрады?» Бұл үйге тапсырма да емес. Бұл ұлтқа 
тапсырма». Яғни сіз бен бізге тапсырма. 

Қаз-қалпында қағазға түскен «Сол бір 
күндер сағынышы» жайында бірер с�з. Кітаптың 
келесі б�лімі осылай аталады. Автор  мұнда 
�ткен ғасырдың 60-80-жылдарын – қазақтың 
рухани кеңістігінің үлкен бір пұшпағына 
айналған атақты «Лениншіл жас» газетінде 
қызмет істеген жылдарын сағынышпен еске 
алып, санасында қайта жаңғыртады. Ел ара-
сында «Ленжас» аталып кеткен іргелі де қуатты 
шығармашылық ұжымның тірлік-тынысын, 
ұжымдағы атмосфераны баяндау үшін �з 

Қасиетті Қаратал жұртшылығы Оңтүстік Корея 
мемле кетінен келген делегацияның жүзден астам 
�кілдерін құшақ жая қарсы алып, ұлттық киім киінген 
әжелеріміз тәттіден шашу шашып, жеті шелпектен дәм 
татқызды. Кездесу сал танатты түрде ашылып, Қазақстан 
мен Оңтүсік Корея мемлекетінің Гимні шырқалды. 
Қонақтар «Қазақ халқына мың алғыс» ескерткішінің ал-
дына гүл шоқтарын қойып, отызыншы жылдары қуғын-
сүргінге ұшырап, қаза тапқан қандастарының рухына 
тағзым етті. 

Облыс әкімінің орынбасары Серікжан Бескемпіров 
шетелден келген қадірлі қонақтар алдында с�з алды. 

– Ежелден-ақ ырыс пен бақ қонған қасиетті Қаратал 
�ңірі жүзі басқа болса да жүрегі бір, тілі басқа болса да 
тілегі бір сан алуан этностардың құтты қонысына айнала 
білді. Dткен ғасырдың отызыншы жылдарынан бастап 
Ресейдің орталық және шеткері аймақтарынан, Қап 
тауынан к�птеген ұлттар мен ұлыстар қазақ даласына 
еріксіз к�шіріле бастады. Солардың бірі – корей халқы 
Екінші дүниежүзілік соғыс басталар алдында, яғни 1937 
жылы Қиыр Шығыс пен Владивосток �ңірінен КСРО 
басшылығының пәрменімен Қазақстанға к�шірілді. «Тас 
түскен жеріне ауыр» дегендей, жаратылысынан жуас, 
момын, табиғатынан еңбекқор корей ұлты �кілдерін 
қараталдықтар бауырына басты, қамқор құшағына 
алды. Қысылса да үйінен орын берді, жарты нан мен 
жарты құртты б�лісіп жеді. Осылайша, кеңпейілдігі мен 
дарқандығын танытты, – деді Серікжан Ісләмұлы. 

Осыдан соң Оңтүстік Корея Республикасының бас 
консулы Ким Хынг Су, Кореяны біріктіру ісі ж�ніндегі 
зерттеу орталығының директоры Ра Джон Ок, «Хёндэ» 
госпиталінің директоры Ким Бу Соп мырзаға Алматы 
облысының әкімі Амандық Баталовтың Алғыс хаттары 
табыс етілді. 

Оңтүстік Корея Республикасының бас консулы Ким 
Хынг Су с�з алып: «Үшт�беге 1937 жылы 170 мың корей 
қоныс аударылған. Сол кезден бастап жаңа тарих бастал-
ды деп айтуға болады. Корейлер бастапқы кезде, басқа 
ортаға түскенде бастарынан қиыншылық �ткізген бола-
тын, алайда қазақ халқының к�мегінің арқасында қазір 
жақсы �мір сүріп жатыр. Осында ескерткіштің қойылуы 
Қазақстан мен Корея Республикасының арасындағы 
қарым-қарынасты гүлдендіруге к�мегі тиеді деп сенемін. 
Барша Корей халқының атынан қасиетті қазақ жеріне, 
қамқорлық танытқан қазақ еліне шексіз алғыс айтамыз» 
деп Серікжан Ісләмұлына облыс басшысына арнаған 
Алғыс хатын табыстады. 

С�з тізгінін алған Кореяны біріктіру ісі ж�ніндегі 
зерттеу орталығының директоры Ра Джон Ок Қазақстан 
мен Корея Республикасының арасындағы қарым-
қатынастың 10 жылдығымен құттықтап,  сонау 
аласапыран  заманда Қиыр Шығыстан келген ата-баба-
ларына к�мек к�рсеткен қазақтарға ризашылық ретінде 
корей медицинасы арқылы қарымта к�мек жасалып 
жатқанына тоқталды. «Чосон Ильбо» газетінің редак-
торы Хонг Джунг Хо мырза Қазақстанға еріксіз жер 
аударылған корейлердің аянышты тағдырына бейжай 
қарай алмағанын айтса, Үшт�бе қалалық ардагерлер 
кеңесінің т�рағасы Бақберген Ибраимов  Қаратал жерінде 
�зге ұлт �кілдерінің тату-тәтті �мір сүріп жатқанын баян-
дады. 

А. AМІРБАЕВ
Алматы облысы
Қаратал ауданы

тынысын ашуы, шын мәнінде, Азаматтық 
іс  еді .  Иманғали Нұрғалиұлының «бар 
байлығым – жерім, бар еңбегім – елім» деп 
�ткен Ілияс Омаров, Dзбекәлі Жәнібековтер 
тәрізді ұлт мүддесіне деген адалдығы мен 
жанашырлығы оның қазақ руханиятындағы 
орнын, қайраткерлік қасиеттерін, бекзат 
болмысын, тұлғалық келбетін айқындайды. 
Эсседе тұжырымдалған автордың �з с�зімен 
түйіндесек: «Ол – �зін мойындатқан, �зі мойы-
майтын М�РТ». 

Кітаптың «Ағалар мен інілер» деп аталатын 
келесі б�лімінде қазақ қаламгерлерінің әдеби 
портреттері шебер сомдалған. �р қаламгер – 
к�зқарасы, түсінік-танымы, ой-пайымы, с�з 
�неріндегі қолтаңбасы бір-біріне ұқсамайтын 
�зінше бір әлем, әрқайсысы жеке тұлға. Солай 
бола тұра, қазақ әдебиетінің қара қазанын бірге 
қайнатып, ұлттың рухани байлығын молайтуда 
бір мүдде тұрғысынан табылып жүрген идея-
лас, мұраттас жандар. Ж.Дәуренбеков әдебиет 
майданындағы алдыңғы толқын ағаларынан 
бастап, �з тұстастары мен �кшелерін басып 
келе жатқан інілерінің шығармашылығы, 
дүниетанымы, жазу стилі, туабітті мінез-
құлықтары жайында үзік-үзік сыр толғай оты-
рып, әрқайсысының �зіндік қарым-қабілетін, 
жазу машығын, болмыс-бітімдерін ашып 
к�рсетеді. �рбірінің стильдік қолтаңбасын 
ажыратып қарап, характерлік портреттер 
жасау арқылы автор әдебиеттегі тұлғалар 
 галереясын сомдайды. Мәселен, қазақ с�зінің 
қара нары Қалихан Ысқақовты – «биігіне 
бой жетпейтін, қиясына ой жетпейтін» 
шыңға, философ ақын Қадыр Мырза �ліні 
с�зі діттеген жеріне д�п тиетін жебеге, «1961 
жыл» поэмасымен әдебиет әлеміне дүбірлетіп 
келіп, дүр сілкіндірген Оразбек Сәрсенбайды 
әдебиет әдебін бұзған тарпаңға, к�рнекті 
журналист, баспагер Нұрмахан Оразбековті 
жаужүрек батырымыз Баукеңнің (Момышұлы) 
журналистикадағы прототипіне теңейді. 
Сондай-ақ автордың әдеби портреттеріне 
арқау  болған белг іл і  қалам шеберлері 
С.Бердіқұлов, С.�шімбаев, Қ.Құрманғалиев, 
Ж.�бдірашев, Н.Оразалин, О.�бділдаев, 
Б.Мұқай, С.Досымов, Ж.Елшібеков, Қ.�лім, 
С.Балғабаев, З.Асабаевтардың әрқайсысы �з 
шығармашылық қырларымен, қаламгерлік 
қолтаңбаларымен, тұлғалық қасиеттерімен, 
адами болмыс-бітімдерімен ерекшеленіп, 
к�з алдыңа �зіндік бет-бейнесі келеді, тіпті 
автор қаламы оларды әдеби дүниелерде жаса-
латын образдар дәрежесінде сомдаған деуге 
болады. Сондай-ақ эстет жазушы-журналис-
тер М.Қожахметова, Қ.Сәрсенбай, қазақ 
журналистикасындағы тұлғалар тақырыбының 
кілтін тапқан Ж.Аупбаев, кейінгі буын баспас�з 
майталмандары Д.Мыңбай, Ш.Паттеев, 
С.Ибраим туралы дәйекті ой-пікірлермен, 
нақтылы сипаттамалармен �рілген толғамдар 
да олардың әрбірін �з тұлғалық кейіп-кескіні 
мен суреткерлік қыры тұрғысынан биікке 
к�тереді. Қорыта келгенде, Ж.Дәуренбековтің 
бұл б�лімде ұсынған әдеби портреттер топта-
масы рухани әлеміміздің �зіндік к�ркем полот-
носы деп бағалауға тұрарлық.

«Қолтаңбаны» оқу барысында қаламгер-
лердің шығармашылық қырлары мен сырлары 
ашылған, дара қолтаңбалары кестеленген 

– білімнен емес, мінезден» деген Алаш 
к�семі �лихан Б�кейхановтың қағидасына 
жүгіне келе, әрбір жанның қоғамға, халқына 
бір мысқалдай болса да пайда келтіруінің 
алғышарты және адамды – адам ететін, тұлға 
жасайтын оның бойына туа біткен, түп-тегінен 
даритын мінез деген тұжырымды алға тар-
тып, тұлғатанудың, адамтанудың сырларына 
үңілдіреді. Ұлы Абайдың отыз тоғызыншы қара 
с�зінде айтылғандай, ата-бабаларымыздың 
кейінгі замандағылардан артық екі мінезі бар 
екен, оның бірі – ел-жұрты топ басқарған 
кісілерді зор тұтып, соңынан ере білетін болса, 
екіншісі – намысқой келеді екен. Дананың 
ойынша, осы екі мінез арлылық, намыстылық, 
табандылыққа тірелетін к�рінеді. Автор мінез 
сипаттамаларын қорыта келе, осы жайға баса 
назар аударады.

Сайып келгенде, автордың мінез миниа-
тюралары идеясының тағы бір астарында 
Г.Бельгердің «�р ұлттың я нұрлы, я к�леңкелі 
мінезі әлгі халықты түбінде не қатерден 
сүріндірмей алып шығады, я болғызбасын 
болғызбай, тоздырып тынады» деген пікірімен 
�зектес ойлар жатқаны хақ. 

Кітаптың «Ой кешу» атты б�лімінде 
қаламгердің қоғам, адам, �мір, қоршаған орта, 
табиғат, к�ркем әдебиет пен оны тудырушы-
лар, қоғам дамуындағы жазушы міндеті мен 
мақсаты, шығармашылық шеберлік  туралы �з 
к�кейіне тұнып, санасына ұялаған кемел ойла-
ры кестеленген. Бұл б�лімге арқау болған жайт-
тар – жазушының �зіндік дүниетанымы, түйсік-
түсінігінен туған ой-пікірлері нақтылығымен, 
дәйектілігімен, қандай нәрсені болсын 
 таным мен пайым елегінен �ткізіп, саралай 
білуімен бағалы. �рқайсысы философиялық 
терең ойдың жүгін к�теріп тұрған афоризм 
тақылеттес.

«Dмір тұнған тақырып. Жазушы содан �з 
инесін тауып алып, сабақтай білуі тиіс» дейді 
автор. Оның айтуынша, қаламгерді қазақ 
халқының басқа жұртпен қатар �ркениетке 
енуі толғандыруы тиіс. Dз заңдылықтары мен 
қағидаларына мойынсұндырып, т�рімізге озбақ 
ниетпен есігімізден ентелей еніп келе жатқан 
жаһандану дәуірінде әдебиетіміздің жай-күйі 
қалай болмақ? Оны толғандыратын да – осы 
мәселе. Бұл орайда жазушы осыдан жүз жыл 
бұрынғы Міржақып Дулатовтың: «...�дебиеті 
жоқ халықтың дүниеде �мір сүруі, ұлттығын 
сақтап, ілгері басуы қиын. �дебиеті, тарихы 
жоқ халықтар басқаларға сіңісіп, жұтылып 
жоқ болады. Қай жұрттың болса да жаны – 
әдебиет, жансыз тән жасалмақ емес» деген 
пікіріне сүйеніп, ұлылардың ұлағаты санамызда 
әрқашан жаңғырық салып тұруы тиіс дегенді 
айтады. Яғни әдебиет пен �нер қай заманда да, 
қандай жағдайда да ұлттық сипатта болуы тиіс, 
�йткені ол – ұлттың �з құндылығын сақтап 
қалып, мәңгілік �мір сүруінің бірден-бір кепілі. 

Жазушы Ж.Дәуренбековті толғандырған 
толғақты ойдың келесі бір тарамы кітап 
мәселесіне тіреледі. Автор жазушы әрі бас-
па гер ретінде «Кітап қанша тұрады?» деген 
к�кейкесті сауалға жауап іздеп, қоғамымызда 
кітапқа қатысты идеологияның әлсіздігінің, 
дұрыс жолға қойылмауының сан түрлі себеп-
салдарларына үңіледі. Қоғамның �ңі �згеріп, 
онымен бірге рухани құндылықтар да �згеріске 

қолымен сол бір жылдары жазылған күнделікті 
с�йлетеді. 

Кітаптың «Уақыт және руханият» атты 
б�лімінде жинақ тініне желі боп тартылған 
әдебиет пен мәдениетке қатысты �зекті 
мәселелер одан әрі �рбиді. Автор қаламгер 
– кітап – оқырман жайына тағы бір оралып, 
кітаптың қоғам �міріндегі орнын, жалпы 
алғанда, адам тәрбиелеудегі р�лін кеңінен 
с�з етеді. Ұлт ретінде әлем алдында қалай 
к�рінуіміз керек, бүгінгі әдебиетте қазақ жаны 
қаншалықты к�рініс тауып жатыр, қазақты, 
оның жан дүниесін жазуда қаламгерлер 
қаншалықты еңбектенуде деген сауалдарға 
жауап табуға тырысады. Оның пайымынша, 
заманның қаһармандарын  жасау үшін рухани 
жетіліп, сананы сілкінтіп, жаңаны жалынан 
ұстай білу қажет. «Бұл – рухы биік қаһарманды 
сомдау, оны сүйсініп еліктеуге лайықты етіп 
жазу. Мұның �зі әр қаламгердің ұлт болашағы 
үшін қосар үлесі болмақ». 

Ал ұлт болашағының кепілі не? Автор 
оны ұлттық пассионарлық намыста деп 
біледі. Қаламгердің жіліктеп шағып, жіктеп 
к�рсетуінше, болашағы зор сілкіністерге апа-
ратын пассионарлық намыс ұстындары – ұлт 
қамы, ұлт идеясы, ұлт мінезі, ұлт тілі, ұлттық 
идеология, ұлттық сана, ұлттық ұстаным, ұлттық 
намыс. �лем мемлекеттерімен терезесі тең ел 
болу үшін, жаһандану үдерісі барысында �з 
табиғи қалпымызды, болмыс-бітімімізді сақтап 
қалу үшін осы ұлттық құндылықтарымызды 
әлсіретпей,  бекем орнықтырып,  �мір-
тіршілігіміздің арқауына айналдыруға тиіспіз. 
Бұл ретте жеке тұлғалардың да, әрбір азаматтың 
да, қаламгерлердің де, қазақ кітабы мен 
баспас�з құралдарының да жауапкершілігі ора-
сан, мойнында арқалаған жүгі ауыр секілді пай-
ымдар к�рікті қайырымдарға бастау болғандай, 
толғақты ойлар тұнығын сыйлайды.

Осындай ойлар тоғысын алға тартқан 
«Қолтаңба» кітабының тағы бір ерекшелігі – 
рухани кемелденудің ұрпақ үшін қат-қажеттігін 
к�ркемс�збен айта білуінде. К�рікті ойға ерік 
беріп, к�ркемс�зге қамшы салдырмайды.

Сайып келгенде авторды қаламгердің 
қылт еткен қыры қызықтырады, жылт еткен 
ойы тұшындырады екен. �рбір қаламгердің 
жазуында �зіндік стилі – �зіндік қолтаңбасы 
болатынын байқампаз білгірлікпен саралай 
біліп, баяндаудың сан түрлі мәнерімен тін 
тарқатып, ой түйеді. Осының бәрі автордың әр 
қаламгердің шығармашылық теңізіне қалам-
қайығын салып, желкенін к�теріп жүзе білуінің 
арқасы деуге болады.

Қорыта айтқанда, к�рнекті жазушы-журна-
лист Жақау Дәуренбековтің әдеби эсселерден 
тұратын рухани жаңғырудың жарқын серпілісі 
к�рініс беретін «Қолтаңба» кітабының басты 
идеясы – ұлттық мүддеге адалдық, ұлт руха-
ниятына қалтқысыз қызмет ету. Кітаптың 
қалың оқырманмен қатар, жас ұрпаққа, әсіресе 
қолына қалам ұстап, әдебиет пен журналистика 
саласына бет түзеген шығармашыл жастар үшін 
ұқтырар танымы мен берер тәлім-тағылымы 
мол екені күмәнсіз. 

Балжан ХАБДИНА
журналист, Баспа және 

полиграфия ісінің қайраткері

«Бейнеу аудандық тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі

КОНКУРС

ЫНТЫМАҚ

2019 жылғы «1» қазан күні сағат: 14:00-де Бейнеу ау-
ылы, Д.Тәжиев к�шесі аудандық әкімдік ғимаратының 
2-қабатында жолаушылар мен багажды автомобильмен 
ауылішілік тасымалдау маршруттарына қызмет к�рсету 
құқығына арналған конкурс �ткiзілетіні туралы хабарлайды.

 Конкурсқа мынадай маршруттың пакетi (маршруттар) 
шығарылады: №1ЛОТ – «№3» маршруттарының пакеттері 
шығарылады.

Конкурсқа меншiк нысанына қарамастан, меншiк 
 құ қығында немесе �зге де заңды негiздерде авток�лiк 
құрал дары бар кез келген жеке және заңды тұлғалар 
қатысады.

Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдiрушiлер конкурстық 
құжаттардың жиынтығын алуға жазбаша �тiнiмдi аудандық 
әкімдіктің 2-қабатына «Бейнеу аудандық тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық, жолаушылар к�лігі және ав-
томобиль жолдары б�лімі» мемлекеттік мекемесіне ұсынуы 
тиiс.

 Құжаттарды алуға �тiнiмдердi қабылдау конкурс 
жарияланған күннен басталады және қатысуға �тiнiмдердi 
қабылдаудың соңғы мерзiмi: 2019 жылғы «17» қыркүйек.

2019 жылғы «2» тамызда Комиссия конкурсты �ткiзу 
мәселелерi ж�нiндегi арнайы конференция сын �ткiзедi.

 Анықтама алу үшiн телефондар: 2 20 41; 2 22 68.

СЕРІКТЕСТІККЕ 
серпін бермек

Тіл – сөз өнерінің мәйегі.
Оқылымды кітап – осы мәйектің бояуы мен болмысын құрайды.

Осындай сипатымен ерекшеленетін жаңа бір дүние – белгілі жазушы-журналист, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының 

иегері Жақау Дәуренбековтің «Қолтаңба» кітабы.
Сөз саптаудан бастап, ой баптаудың сан алуан әдемі әдібін алға тартатын эссе-

лер кітабының өзекті тақырып-өрімі қайраткерлік пен қаламгерліктің шынайылығы 
мен шеберлігі боп келеді. Әлбетте, соны көре білу де, бағалай білу де автор баянсөзінің 

бекзаттығына байланысты. Жаңа кітап – соның жарқын бір мысалы. 
Кітап еліміздің белгілі тұлғалары, қоғам қайраткерлері мен замандас қаламдастары туралы 

әдеби портреттер түріндегі әсерлі жазылған көркем эсселерден тұрады. «Тұлғатану», «Ағалар 
мен інілер», «Мінез», «Ой кешу», «Сол бір күндер сағынышы», «Уақыт пен руханият» атты 
бөлімдерге жүйеленген бұл кітаптың негізгі өзегі – қоғамдағы тұлға, адам тақырыбы, сол 

арқылы қоғам мен заман сипатын, еліміздің қоғамдық-саяси, рухани өмірін саралап, сараптап, 
өзіміз өмір сүріп отырған кеңістіктің ауаны мен аужайына көз жіберу. 
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Қазақ балалар әдебиетінің 
сарбаз-сардары, Халықаралық «Алаш» 

әдеби сыйлығының, Құрмет орденінің иегері, ақын 
Сұлтан Қалиұлының арамыздан кеткеніне де, міне, бір 

жылдың жүзі болды.  
Еңбек жолын Қазақ радиосында бастап, «Балдырған»  журналында 

17 жыл жауапты хатшы, «Ұлан» газетінде 19 жыл бас редактор болған 
Сұлтан Қалиұлы балалар әдебиеті мен балалар журналистикасының 
 дамуына зор үлес қосты. 2008 жылдан 2017 жылға дейін Жазушылар 

одағында Балалар әдебиеті кеңесін басқарып, қоғамдық негізде Жазушылар 
одағы басқармасының хатшысы лауазымын атқарды. 

Қым-қуыт жұмыстары болса да, ол қазақ балаларының рухани әлемін ұмытқан 
жоқ. Балаларға арнап әртүрлі жанрда тамаша туындылар жазды. Аудармалар жаса-
ды. Оның әр жылдары балаларға арналған «Сыныққа сылтау», «Өлеңдер», «Дүрбі», 
«Қасиетті  тақия», «Сәлем, саған мектебім», «Кішкентай агрономдар», «Теміртесер», 

«Бақыт деген не?», «Мен мектепке барамын», «Баспалдақ», «Әйт шу, тұлпарым», 
«Қандай болып өсемін», «Айналама қарасам», «Армысың ауыл», «Ғажайып тас», 

«Әйәй әліппе», «Топ-топ басайық», «Біз шадыман баламыз», «Жыл құстары келгенде» 
жинақтары шығып, өз оқырманынан жақсы бағасын алды. 

Сұлтан Қалиұлының аударуымен С.Маршактың, С.Михалковтың, Р.Киплингтің 
балаларға арналған кітаптары мен Бақытжан Момышұлының романдары, повестері 

қазақ оқырмандарына жол тартты. Балалар әдебиетінің сарбазынан оның сардарына 
дейін көтеріліп, бүкіл қазақ баласының сүйікті ақынына айналған Сұлтан ағамыздың 

есімі ешқашанда ұмытылмақ емес.

З Е Р Д Е

жылы тамамдаған соң, Қазақ мемлекеттiк 
университетiнiң филология факультетiнде 
сырттай оқи жүрiп, сегiзжылдық ауыл 
мектебiне мұғалiм болудан бастаған 
болашақ қаламгер мамандық таңдауда 
да он ойланып, жүз толғанған сыңайлы. 
Бұл оның, В.Г.Белинский айтқандай, 
 «балалар жазушысы болып туғандығын» 
да дәлелдей түседi екен.

«Балалар жазушысы болып туған» ақын 
ағамыздың шығармашылық еңбектерi 
сан қырлы. Ол поэзия, проза саласында 
қалам тербедi. Аудармашылық �нермен 
айналысты. Бiз бұл шағын мақаламызда 
оның шығармашылық келбетiн ашуды 
мақсат етiп отырғанымыз жоқ. Сұлтан 
Қалиев �леңдерiнiң бiр ғана қырына 
оқырман назарын аударуды ж�н к�рдiк. 
Бұл – ақын �леңдерiндегi әңгiмешiлдiк. 
Иә, әңгiмешiлдiк! (�уелi мынаған зер 
сала қарағандарыңыз абзал: ақын  �леңде-
рiндегi әңгiмешiлдiк деген с�з тiркесiн 
«поэзиядағы қарабайыр прозаизм немесе 
қарадүрсiндiк» деп қате түсiнбеу керек).

Балалар поэзиясына қойылар үлкен 
талаптардың бiрi  – ұғынықтылық, 
түс iн iкт iл iк .  Яғни балалар  ақыны 
бүлдiршiндердiң ойлау дәрежесiне лайық 
қарапайым тiлдi жетiк меңгеруге тиiс. Сол 
секiлдi ойлау жүйесiндегi күрделiлiк те 
кiшкентай оқырмандардың оқып отырған 
шығармасын жеңiл қабылдауына қиындық 
келтiретiнi шындық. Сондықтан бала-
лар ақыны қолына қалам ұстағанда �зiн 
оқушылар алдында тұрған ұстаздай сезiнiп, 
ауыр мiндеттi мойнына алады. Бiрақ 
қарапайымдылықты, ұғынықтылықты 
 балалар �леңiне образдылық қажет емес 
екен деп түсiну зор қате де болар едi.

С ұ л т е к е ң  қ а з а қ  б а л а л а р ы  т i п т i 
хайуанат тар паркiнен де тiрi күйiнде 
к�рмеген пингвиндi:

«Қатуланса қыс күнi,
Қарауылдап суатты,
Фрак киiп үстiне,
;н сап тұрған сияқты»  деп, к�з 

алдымызға жанды қалпында әкеле алды. 
Бұл – ақынның әрi қарапайым әрi бейнелi 
ойлай алатындығының жарқын куәсi 
iспеттi мысал. �рине, қағаздың обалы-
на қарамасақ, ақынның мұндай сәттi 
шығармаларын жiпке тiзгендей тiзбектеп 
шығуға да болар едi.

Жоғарыда айтылған ақын �леңдерiн-
дегi әңгiмешiлдiк деген с�з тiркесiн бiз 
тегiннен-тегiн алып отырған жоқпыз. 
 Сұл текең  �леңдерiнiң денi, �леңмен 
жазыл ған ертегiлерiнiң бәрi дерлiк 
 сюжетке құрылған. �демi оқиға аяқ асты-
нан шиыршық атып, тапқыр шешiмiн 
тауып жатады. «Аққала» атты �леңiнде ол 
мұзайдында аққала соғып, ойын қызығына 
кiрiскен балалардың психологиялық к�ңiл 
күйiн шағын сюжет арқылы сәттi бередi. 
Dлеңдегi балалар қолымен тұрғызылған 
аққала бейне бiр тiрiлiп кеткендей әсер 
етедi:

«К�не шелек – басында,
Сыпырғышы қолында,
Мұзайдынды аршуға
Келгендей-ақ ол мұнда».
Бiрақ қабағын түйiп алып, жабығып 

тұрған аққала �зiнiң тұнжыраңқы қалпы-
мен балалардың да к�ңiл күйiне әсер етедi. 
Мұңайып тұрған аққаланың жүзiне жиi 
к�зi түсе берген лирикалық кейiпкердiң 
де ойыны мүлдем қызбай-ақ қояды. Жүзiн 
мұң шалған әлдекiмнiң бiр бүйiрден қадала 
қарап тұрғаны, шынында да, мұншалық 
ауыр болатынын кiм ойлаған?!

Осы сәтте лирикалық кейiпкердiң iнiсi 
(мұндай сұрқай к�рiнiс оған да ұнамаған 
болса керек) аққалаға ақырын күлiмдеп 
жақындай түседi. Ақын оның iс-қимылын 
былай суреттейдi:

«Қарады да анықтап:
– Сұлуын, – деп,– �зiнiң! –
Құлағына бағыттап,
Сызып қойды езуiн…».
Кенеттен әлгiнде ғана тұнжырап тұрған 

аққаланың жүзiне нұр жүгiргендей болады. 
Оның шат күлiп тұрғанын к�рген балалар 
да к�ңiл күйi түзелiп, б�рiктерiн аспанға 
атысады. Ойын да қыза түседi…

Шағын сюжеттi �лең небәрi жетi 
буынды он бiр шумаққа емiн-еркiн 
сыйғызылған. Ақын шеберлiгiн аңғартатын 
тұстың бiрi де осы. А.П.Чеховтың мәтелге 
айналып кеткен: «Қысқалық дегенiмiз 

«Сауық», әлгiнде ғана айтып �ткенi-
мiз дей, артық-кемi жоқ жүз шумақтан 
тұрады. Бұл �лең де жетi буынды (4+3 
бунақты, шалыс ұйқасты) �лең түрiмен 
орындалған. Ақын �леңнiң осы пiшiнiне 
әбден машықтанып алғанын да с�з ара-
сында айта кеткендi ж�н деп санаймын. 
Дегенмен, �лең пiшiнiнiң сан алуандығы 
бiркелкiлiктен қашып, кiшкентай 
оқырмандарды тым жалықтырып, мезi 
етiп алмау үшiн �те қажет екенiн бала-
лар поэзиясына ат басын бұрған жас 
буын �кілдерінің назарына сала кеткіміз 
келедi.

Ақынның «Сауық» атты �леңiн баян-
дап шығар болсақ, шығарманың әңгiме 
түрiндегi прозалық нұсқасы �мiрге келер 
едi. Сондықтан бiз оның барынша қысқа 
фабуласын ғана еске аламыз.

Лирикалық кейiпкерлердiң ағасы 
қарайлас оқудағы ауыл жастары демалысқа 
оралып, бiр күнi сауық кешiн жасайды. 
Сауық дегеннiң не екенiн бiлгiсi келген 
ол да ағасымен бiрге бармақшы едi, бiрақ 
«шақырылмаған қонақтың» әдеттегiдей 
үйде қалуына тура келедi. Бiрақ ол үйде 
қалай тыншып отыра алсын?! Сауық 
жайын бiлмекке Бектiң үйiне қарай ентiге 
басып жетсе, �зi құралпы балалардың бәрi 
де осында жиналыпты. Алайда iшке кiруге 
қайдан мұрсат болсын?!

«Тынбай iште ән бүгiн,
=тiп жатыр к�п қызық.
Бiздерге Бек барлығын
Қолма-қол тұр жеткiзiп…

Үйдегi ән тыйылып,
Қамданды жұрт тарауға.
Ағалардан тығылып,
Ғайып болдық табанда» дейдi ақын 

кейiпкерi.
Ағалар құрған сауық балаларды күрт 

�згертiп, олар тез арада «есейiп» шыға 
келедi. Бiрде олар да ағалары секiлдi сауық 
�ткiзуге бәтуаласады. Лирикалық кейiпкер 
де ағасына елiктеп, шалбарын үтіктеп, 
туфлиiн уәкiстеп, айнаға қаранып, шыттай 
киiнiп алады. Ол да ағасы тәрiздi апасынан 
рұқсат сұрап едi:

« –  Саған сауық қайда әлi, –
Деп рұқсат бермедi. –

Одан г�рi
Пайдалы
Жұмыс iсте, кел берi».
С�йтiп, ол күрiштiң күрмегiн тазартуға 

отырады. Осы тәрiздi халге душар болған 
басқа балалар да сауықтан қағылады. Ендi 
олар кештi құпия �ткiзуге бел буады.

�ркiм �з үйiнен iшiп-жеуге тамақ ала 
келiп, оңаша бiр үйде думан �ткiзбек бола-
ды. Бұл жолы олар к�зге түсiп қалмаудың 
айла-шарғыларын ойластырып, сауыққа 
күнделiктi ойынға киiп жүрген киiмiмен 
к е л м е к  б о л ы п  к е л i с е д i .  А қ ы н н ы ң 
лирикалық кейiпкерi бiр кесек сары майды 
жалма-жан омырауына сүңгiтiп жiберiп, 
бес-алты жұмыртқаны кепкiсiне салып, 
оны басына келiстiре киiп алады да үйден 
шыға бергенде апасының қармағына қайта 
iлiгедi. Апасы оған:

«Қарашығым, бос тұрма,
Болыс бiзге, кел берi.
Кәне, қазан астына
От тұтата бер, – дедi».
Амал бар ма, ол ошақ алдында оты-

рып алып, сүт пiсiруге кiрiседi. Кенет 
жалпылдақтың жалынымен қойнындағы 
ораулы сары май ерiп, балағынан аға 
ж�неледi. Мұны к�зi шалып қалған 
қарындасы апасына ым қағады. Апасы 
болса: «О, оңбағыр!» деп басынан нұқып 
қалғаны сол едi, кепкi iшiндегi жұмыртқа 
да жарылып, сары уыз самайын бойлай 
ж�неледi.

««Бәрi бiттi ендi», – деп,
Тұла бойым дiр еттi.
–  Апа, апа, �лдi! – деп,
Қарындасым шыр еттi.

Түлен түртiп сәл бiрде
Тәртiп бұзсам далада,
Жiпке тiзiп бәрiн де,
Жеткiзетiн анама.

Жазалатып,
Күнәмдi
Тазартатын ол менiң,
Батпас деушi ем бұған бiр
Ауырғаным, �лгенiм.

Жылағанда дауысы үдеп,
Толқып кеттiм бiртүрлi.

–  Ойбай, сорлы басым! – деп,
Апам да ендi ұмтылды.

–  Апа, басым аман, – деп,
Тұра қаштым орнымнан.
–  Тоқта, күнiм, таңам, – деп,
Қуып бердi ол соңымнан.

–  Мертiктi деп қалып па ең?
Саумын, апа, болма алаң.
Балаларға барып мен,
Бiраз ойнап оралам…

Зулап келем күлiп мен,
Тасқа табан тiлгiзiп.
Апамды бiр жүгiрткен
Осы болды шын қызық» деп аяқта-

лады �лең. Dлең оқиғасы �зiнiң қызықты 
желiсiмен оқырманын жетелеп отырады. 

Бiр қызығы, ақынның бұл «Сауық» 
атты �леңiндегi кейiпкерлерi оның 
келесi «Намыс», «Ризамын түйеге», 
«Қара ешкiнiң лағы – қасқа лақтың 
лаңы», «Алдар мен шайтан», «Жалғыз 
жұмбақ», «Тоғайда» тәрiздi �леңдерiнде 
тағы бой к�рсетiп, басқа да оқиғалардың 
i ш i н д е  б i р г е  ж ү р е д i .  Б i р  � л е ң д е 
баяндалған оқиғалардың келесi бiр 
�леңде жалғасын тауып жататыны да 
ақынның �з кейiпкерлерiнен қол үзiп 
кетпейтiнiн, олардың бiрте-бiрте �су 
үстiндегi iс-әрекеттерiн үнемi қадағалап 
отыратынын аңғартады. «Қонақ келген-
де» атты �леңнiң лирикалық кейiпкерi: 
«К�бейiптi бiлгенiм, �су деген осы-ау, 
ә?!» десе, бiз оған сенемiз. Dйткенi 
оның әрекет үстiндегi әр сәтi бiзге ақын 
�леңдерiндегi әңгiмешiлдiк арқылы жап-
жақсы таныс болып қалып едi.

Ақын �леңдерiндегi әңгiмешiлдiк 
оның кестелi с�збен �рнектелген «Қоян 
неге қорқақ?», «Ғажайып тас», «Бақ 
атай туралы аңыз», «Аңғалдардың 
ажалы», «Бақыт деген не?» сықылды 
ертегiлерiнде ерекше к�зге түседi. Бұл 
шығармалардың қай-қайсысында 
болса да Сұлтан Қалиев тек қызық 
қуып, оқиға желiсiнiң жетегiнде кете 
бермей, �зiнiң аллегориялық астарлы 
ойының кiшкентай оқырмандарына 
ұғынықты да түсiнiктi болуын жадынан 
шығармайды. Орыстың әйгiлi балалар 
ақыны С.Михалков: «Высказав мне 
 несколько точных, проницательных 
суждений, он обычно добавлял в конце:

– И никогда не забывайте, голуб-
чик, что по книгам детских писателей 
ребенок  учиться не только читать, но 
и говорить, но и мыслить, чувство-
вать…» деп еске алады атақты Самуил 
Яковлевич  Маршакты.

О с ы  ж а й д ы  ж а д ы н а  ж а қ с ы 
тұтқан Сұлтекең – Сұлтан Қалиев 
�з �леңдерiнде әңгiмешiлдiк арқылы 
жас оқырмандарды ана тiлiнде еркiн 
с�йлеуге, ойлауға, сезiнуге тәрбиеледi. 
Ол С.Маршактың балаларға арналған 
«Ақымақ тышқан туралы ертегiсiн», 
С.Михалковтың «Степа ағай» атты 
оқиғалы �леңiн, Р.Ғамзатовтың «Менiң 
атам» атты шағын дастанын бекерден-
бекер қазақ тiлiнде с�йлеткен жоқ. 
Оның бұл тәржiмелерi де Сұлтекең 
шығармаларының табиғатымен тамыр-
ласып жатыр деп түсiнемiз. 

Қазақтың мемлекеттiк университетiн 
тамамдаған соң, 1967-1973 жылдар 
iшiнде Қазақ радиосының музыка,  
 балалар редакциясының редакторы,  
1973 жылдан «Балдырған» журналының 
жауапты хатшысы болып iстеген 
Сұлтекең кейін «Ұлан» газетiнiң бас 
редакторы болып қызмет атқарады. 
Оның қызметi мен шығармашылығы 
тiкелей ұрпақ тәрбиесiмен ұштасып 
 жатыр. �сiресе, қазiргi рухани жұтаңдық 
тұсында қазақ балалары Сұлтан Қалиұлы 
сияқты  талантты, шын мәнiндегi ұстаз 
ақындардың қаламынан туған тартымды 
жаңа кiтаптарды аңсай күтетiнi ақиқат. 
«Детские книги пишутся для воспитания, 
а воспитание – великое дело: им решает-
ся участь человека» дептi В.Г.Белинский. 
Бұл – сан ғасыр қайталанса да ескiрмейтiн 
естi с�з. Сондықтан да Сұлтекеңнің ар-
тында қалған әдеби мұрасы бізге осыны 
аңғартады.

Байбота ҚОШЫМ-НОҒАЙ

« М ұ қ а ғ а л и  –  ғ ұ м ы р ы н ы ң 
соңына дейін шығармашылықтан 
алыстамай,  қолынан қаламы 
түспей, қазақтың қара �леңінің 
құдіреті мен сырына молынан 
қаныққан ақын. Dлең киесінің 
мәні мен мағынасына терең бой-
лап, с�з маржанын келісті кестелей 
білген Мақатаев мұралары қазақ 
әдебиетіне қосылған баға жет-
пес туындылар. «Туады, туады әлі 
нағыз ақын, Нағыз ақын бал мен 
у тамызатын. Жесірдің айырылмас 
сырласы боп, Жендеттің к�зінен 
жас ағызатын» деп жырлаған 
Мұқағалидың �зі де қазақтың қара 
�леңінің Хантәңіріне айналып  
отыр бүгінде. Жас �рендердің 
поэзияға деген құштарлығын арт-
тыру мақсатында бірнеше жыл 
қатарынан «Мұқағали оқуларын» 
�ткізуде ұйытқы  болып келеді. Біз 
Аспантаудың ақиық ақынының 
жырларымен сусындау арқылы 
жастарды рухани тұрғыда байыта 
алатынымызға кәміл сенімдіміз» 
деді Шәмшә Беркімбаева.

Ақынның мәңгілік ғұмырға 
айнал ғанының тағы бір айқын 
дәлелі – жыл сайын еліміздің 
барлық аймағында Мұқағалиға 
арналған әдеби кештердің үздіксіз 
�ткізілуі.  Бұл үрдіс ешкімнің 
міндеттеуінсіз, жүрек қалауымен 
ж ү з е г е  а с ы п  ж а т қ а н д ы ғ ы 
таңданыс туғы затыны рас. Жыр 
дүлдүліне арналған мүшәйралар 
мен ән кештері жылдан жылға 
жалғасатыны с�зсіз. Ақын �зінің 

Маусым айының 24-жұлдызы 
күні Оңтүстік Қазақстан облысы, 
Арыс қаласы маңындағы оқ-дәріні 
залалсыздандыру мекемесінде 
болған алапат жарылыс бүкіл 
Қазақстан халқын аяғынан тік 
тұрғызды. Айдың-күннің ама-
нында тұтас бір қаланың халқын 
ұлардай шулатқан бұл оқиғаға 
ешкім де бейжай қарай алмады. 
Республиканың түкпір-түкпірінен 
«Арыс, біз біргеміз!» атты халықтық 
ұранға бір кісідей үн қатқан Қазақ-
стан жұртшылығы ақшалай да, 
азық-түлік, жылы киімдермен 
де к�мек қолын созып жатты. 
Міне, осындай қиын шақта Арыс 
жұршылығына Талғар ауданындағы 
ұйғыр этномәдени орталығының 
т�рағасы Имин Тохтахунов пен 
Қызыл-Қайрат ауылындағы ұйғыр 
әйелдері кеңесінің т�райымы, 
Талғар аудандық ұйғыр этномәдени 
орталығы Кеңесі т�рағасының 
орынбасары, республикалық ұйғыр 
этномәдени орталығының басқарма 
мүшесі Гульбанум Бакиева  бас 
болып, бір топ азаматтар шын 
жанашырлық к�рсетті. Осы бір 
қиын сәтте ұйымшылдық к�рсеткен 
бауырластар Талғар ауданындағы 
5-ауылда тұратын қандастарына 
үндеу тастады. «К�п түкірсе – к�л» 
деген емес пе? Талғар жерінде 
қоныс тепкен 18500-ден астам 
азаматтар т�рт-бес күннің ішінде 
570 мың теңге ақшалай және 250 
мың теңгенің түрлі азық-түлігімен 
қатар, киім-кешек заттарын Талғар 
әкімшілігі алдындағы «Арысқа 
к�мек» штабына әкеліп тапсырды. 
Міне, осы қайырымдылық шара-
сына бел шеше араласып, к�ше-
к�шені жаяу аралап, халықты ортақ 
іске жұмылдыра білген жанның бірі 
– Гульбанум Зарипқызы.

Гульбанум Бакиева Еңбекші қазақ 
ауданындағы Жаңашар ауы лында 
(бұрынғы «Октябрь» совхозы) 1958 
жылы туған. 1975 жылы Жаңашар 
ауылындағы орта мектепті бітірген 
Гульбанум Талғар қаласындағы 

күнделігінде «Мен ХХІ ғасыр 
ұрпақтарының құрдасымын. Одан 
кейінгі ұрпақтың да туысымын»  
деген екен. Келешекті болжап 
кеткен ақын к�регендігіне еріксіз 
таңданасың. Расымен де, ХХІ 
ғасырдың ұрпақтары ақынның 
қ ұ р д а с ы н а  һ ә м  с ы р л а с ы н а 
айналған. 

Облыстық байқауға бағын  сынап 
келген барша қатысушылардың 
дайындығы к�пшіліктің к�ңілі-
нен шықты. �сіресе, қазақ тілінде 
Мұқағали Мақатаевтың туын-
дыларын жатқа әрі қазақ тілінде 
оқыған әрбір қатысушының тілге 
деген құрметін ерекше сезіндік. Бұл 
шараға қазақ тілін, поэзияны терең 
меңгерген �нер илерінің �неріне 
жұртшылық, әсіресе қарасаздықтар 
ерекше ілтипат білдірді. Байқау 
корытындысы бойынша бірінші 
орынды ұйғыр ауданынан келген 
Дильназ Шарипова, екінші орынды 
талдықорғандық Дильназ Юсупова 
иеленсе, үшінші орынға Қапшағай 
қаласынан келген  Ирина Кир мен 
Ұйғыр ауданынан Сәбирям Анва-
рова жайғасты. Айта кету керек, 
байқауға қатысушылар мен қонақтар 
Қарасаз ауылы ның басты к�рікті 
жері – Мұқағали Мақатаевтың 
музейін аралап к�рді. Онда Ұлы 
Ақынның негізгі қолжазбалары, 
оның жеке заттары мен қолданған 
үй жабдықтары қойылған.

Қ.С�БИТ
Алматы облысы

ауылшаруашылығы техникумының 
есеп б�ліміне түсіп, студент атанды. 
Жас кезінен спортқа бейім, мектеп 
қабырғасында жеңіл атлетикамен 
айналысып, комсомол жұмысын 
шырқ үйіретін пысық қыз мұнда да 
қоғамдық жұмыстың бел ортасында 
жүрді. 1976 жылы Қызыл-Қайрат 
ауылының жігіті Аблимид Бакиевке 
тұрмысқа шыққан ол Талғар қаласы 
шетінде қоныс тепкен ауданаралық 
газ мекемесіне слесарь, газ балонын  
тексеруші, қойма меңгерушісі, 
қауіпсіздік қызметінің диспетчері 
б о л ы п  ұ з а қ  ж ы л  е ң б е к  е т т і . 
Ғұмырының соңғы жылдары «Даму-
газстрой» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінде есеп қызметкері, 
директордың орынбасары  болған 
Гульбанум осы мекемеде �тетін 
 «Наурыз» мерекесі, «Қарттар күні»,    «8 
наурыз   –  халықаралық әйелдер күні» 
мерекесінде ұйымдастырушылық 
қасиетімен к�зге түсіп жүретін. 
 «Зухражаным», «Жолыңа қарап», 
«�ке», «Ана  туралы жыр» әндерін 
ерекше сүйіп, жүрегімен орындай-
тын Гульбанум  Бакиева бұл күндері 
Қызыл-Қайрат ауылындағы ұйғыр 
әйелдері  кеңесінің  т�райымы 
ретінде аудан к�лемінде �тетін игі 
шаралардың бірде-бірінен тыс қалып 
к�рген емес. «Кісінің имандылығы – 
кісі сыйлауынан к�рінеді. Адамның 
ақыл-парасаты, мәдениеті мен 
тектілігі – мінез-құлқынан к�рінеді» 
деп Мұхаммед Пайғамбарымыз 
бір хадисінде айтқандай, түбі бір 
туысқан халықтың �нерлі перзенті, 
туған Отаны – Қазақстанның бір 
кірпіші болып қаланып, достықтың 
дәнекері боп жүрген Гульбанум 
Бакиеваның ғұмыр жолы осындай.

Тұрсынбек ЖАЛҒАСБАЕВ
Алматы облысы
Талғар ауданы

РУХАНИЯТ

МЕЙІРІМ ШУАҒЫ

ҚАРАСАЗДАҒЫ
ЖЫР БАЙҚАУЫ

ДОСТЫҚҚА 
ДӘНЕКЕР

Ұлы ойшыл Цицеронның: «Егер де 
біздің бақытымызға ешкім бізбен 
бірге қуанбаса, ол бақыт қаншама 
көп сүйкімін жоғалтар еді. Біздің 
бақытсыздығымызға бізден де 
қатты қиналатын дос болмаса, оны 
көтеру бізге қандай қиын болар 
еді» деген сөзі қандай терең пікір. 
Қасыңдағы доспын деп жүрген 
жанның қандай екені басыңа 
қиындық келгенде байқалады 
екен.

Қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың туған жері – Қарасаз 
 ауылында  өзге этностар арасында «Мұқағали оқуларынан» облыстық байқау 
өтті. Аталған шараға облыстың 15 ауданынан бірнеше этнос өкілінің жастары  
қатысты. Байқауға қатысушылардың дайындығы өте жоғары деңгейде 
болды. Шара барысында қатысушылар ақынның бір өлеңін қазақша, тағы 
бір өлеңін ана тілінде жатқа оқуы шарт еді. Бекітілген арнайы талап бойынша 
қатысушылар өте жоғары деңгейде өнер көрсетті.

Балаларға арнап «Dлеңдер» (1968), 
«Дүрбi» (1970), «Қасиеттi тақия» 
(1972), «Сәлем саған, мектебiм» 

(1975), «Кiш кентай астрономдар» (1977), 
«Бақыт деген не?» (1980), «Мен мектепке 
барамын» (1982), «Алғашқы баспалдақ» 
(1984), «�йт, шу, тұлпарым!» (1986) 
секiлдi к�птеген кiтаптар жазған белгiлi 
ақын Сұлтан Қалиұлы �зiнiң саналы 
ғұмырын б�бектер мен бүлдiршiндердiң, 
жас�спiрiм жеткiншектердiң арасын-
да �ткiзiп, олардың бейқам тiршiлiгiн 
бейнеледi. Тәлiм-тәрбиелiк маңызы зор 
тақпақтар мен сан алуан санамақтар, 
жұмбақтар мен жаңылтпаштар жаз-
ды. Кiшкентай оқырмандарын ұшқыр 
қиялдың жетегiне ертiп, ертегiлер елiне 
саяхат жасатты. Еңбек жолын 1957 жылы 
Жамбыл қаласындағы Абай атындағы 
педагогтiк училищеге түсiп, оны 1961 

– таланттың сiңлiсi» дейтiн с�зi де осын-
дайда еске түседi. �рине, жазушының бұл 
с�зiн бiз шығарманың к�терген жүгiне 
қарай айтылған деп ұғамыз. Немесе 
бәзбiреулердiң «Соғыс және бейбiтшiлiк», 
«Абай жолы» секiлдi әлем жұртшылығы 
мойындаған ұлы шығармалардан «қысқа-
лықты» талап етуi де ғажап емес.

Балаларға  арналған �леңдердiң 
к�пшiлiгi екi-үш шумақтан артыла бермей-
тiндiгi белгiлi. Алайда бiз олардың �здерiне 
арналған жүз шумақ оқиғалы �леңдi 
де бiр деммен оқып шығатындығына 
күмән келтiрмеймiз. Бұның да ақыннан 
шеберлiктi, тiлiнен бал тамған шешендiктi, 
әңгiмешiлдiктi талап ететiндiгi анық. 
Ақын Сұлтан Қалиевтiң қарымды қаламы 
мұндай сыннан да сүрiндiрмей алып шыға 
алатындығына «Сауық» атты ұзақ �леңi 
дәлел бола алады.
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ANA TILI А Л Т Ы Н  К Ө М Б Е

ОЮ-AРНЕКТЕРДІ ОЙЫП 
ЖАСАУ �ДІСТЕРІ

Ою-�рнекті ойып (қиып) алу 
арқылы жасауда алғаш нобайлап сызу 
әдістері болғанымен, онда бұрыш, 
құлақтардың тең шықпауындай 
олқылықтар к�п кезігетіндіктен, 
шеберлер оны әуелі қағаз немесе 
басқа материалдардан к�леміне қарай 
дәлдеп қиып алып, �з мақсатына 
алған ою-�рнекті бүктеп алып сызып 
қию амалымен �те к�рікті, дәл, тура 
етіп шығара алған.

Мысалы, ең әуелі сырмақ оюла-
рын қажет етер болсақ, әуелі оюдың 
к�леміне қарай материал не қағазды 
дайындап, одан шығаратын үлгінің 
жіңішке-жуан немесе к�лемді-кіші-
лігіне қарай әзірленген материал мен 
қағаздың сыртынан оюды сызып, 
сызық ізімен қайшымен қиямыз. 
Мұндай ою-�рнек қиюда ою-�рнектің 
күрделілігіне қарай бір, екі, үш, тіпті 
он неше бүктеу тәсілмен қиып, түрлі 
үлгідегі оюларды дәл әрі к�ркем 
шығаруға болады.

1. Келі ауыз сырға «айшық» пішінінде, «гүл» 
�рнегін түсіру.

2. Тіркеме сырға «итқұйрық» �рнегін бейнелеу.
3. Ай сырғаға «қошқармүйіз» �рнегін түсіру.
4. Жүзік — «шырмауық гүл» �рнегі түскен.

5. Салпыншақ сырғаға — құймаланып 
түсірілген «мүйіз» бедері.

6. ;йелдердің қапсырмасына (киімнің алдыңғы 
түймелігі) түсірілген «құсқанаты» �рнегі.

7. Қапсырма басына түсірілген «�сімдіктер» 
үлгісі.

8. Жапсырма бұйым «�рмекші» және «тұмар» 
�рнектері.

1. Білезік – 
«таңдай»,«құс 
ізі», «шират-
па», «шыты-
ра» үлгілері 
түсірілген.

1. Шаршы 
оюларға 
«к�з», «ілмек», 
«балық», 
«сыңар мүйіз» 
�рнектерін 
түсіру.

1. Күміс және 
сүйекпен 
бетін 
құймалап 
�рнектеген 
т�сек.

2. «Бүршік», «қалақша», «күн» бейнелі 
�рнектерді құйып алып кимешек жағына 

құймалап түсіру.
3. Ердің қастарына жапсырмалау тәсілімен, 

қиып әрі қаралау амалымен түсірген �рнектер.
4. Құймалау арқылы әзірлеген �рнектерді 

белбеу лерге түсіру (а. Бәген).
5. Қиып әзірлеген �сімдіктер бейнесіндегі 
шебердің �рнекті жапсырмалау әдісімен 

әзірлеуі (Қазақстан, Есік қорған).

Ат әбзеліне (бес тұрман) түсірілген «құс 
тұлғасы» «айшық» �рнектерін шегелеу.

Асадал — (1910 
жылы Қарағанды 
облысы. Қазақ 
КСР мемлекеттік 
�нер мұражайы) 
шегелеу тәсілі 
арқылы түсірілген 
қимашалар.

Кебеже — 
«�сімдіктерді», «шимай», 

«шандыма» ретінде 
түсірген (кейде «тор к�з» 

деп, «�рмекші» торын 
айтады, ав.). (Орталық 
Қазақстан, XIX. Қазақ 
КСР мемлекеттік �нер 

мұражайы).

Т�сек ағаштың 
алдыңғы 

бетіне метал-
ды қиып алып 

жапсырмалаған 
�рнектер.

2. Т�рт 
түлік малдың 
тұлғасы.

3. «Қауашақ-
тар» мен 
«теріс мүйіз» 
�рнектері. 

4. Түрлі аңдар 
бейнесі

5. «Тұлғалық 
бейнелер» мен 
«үшқұлақ» 
�рнегі.

6. «Қошқар-
мүйіз» бен «гүл» 
�рнегін аралас-
тыру.

7. «Теріс мүйіз» 
және «үшкіл» 
�рнегі.

1. Аршадан ойып жасалған тұлпар бейнесі 
(археологиялық қазбадан,

К�ктоғай, 1993 жыл).
2. Сандықтарға жапсырмалап түсірген, 

«күн», «тұмар», «т�ртбұрыш» және «мүйіз» 
�рнектері.

3. Т�сек, есік ағаш, сандықтарға бояумен 
 сызып түсірген ою-�рнектер. 

4. Ыдыстарға ойып түсірген ою-�рнектер. 
5. Шәріпқан дутұңның ескерткішіне түсірілген 

ою-�рнек.
6. Асадал (тамақ салатын сандыққа) шегелеу 

амалымен түсірген �рнектер.

1. «К�некке» (жылқы сауып, сүт құятын ыдыс) батырып түсірген «т�рт құлақ», «гүл» �рнегі.
2. «кісеге» (сән ретінде белге буынатын бұйым) батырып түсірген «тоқал мүйіз», «теріс мүйіз» 

�рнегі.
3. Былғарымен қапталған сандық «қысқаш» үлгісін, «жүрекшеге» теліп түсірген (қазақ киіз үй 

мәдениеті, а. Бәген). 
4. «Сабаға» (іркіт құятын ыдыс) батырып түсірген «қошқармүйіз» �рнегі.

5. Тебінгіге (шалбар балағын қажамауға, ер-тоқымға қосып істетілетін бұйым) батырып 
түсірілген «гүл» �рнегі.

1. Біз кестелі түскиіз (т�сек іргесіне 
ұстанатын бұйым) «Сабан т�ре 

ұрпағының мұрасы, Шоқан және �нер 
кітабы, 1985 жыл. Алматы «�нер».

5. Ежелгі 
тұскиіз — бұлдан 

жапсырмалап 
түсірген �рнек.

Тұскиізге 
түсірілген 

«қауашақ», 
«гүл» �рнегі.

«Құсқанаты», 
«мүйіз», 

«жапырақша» 
�рнектері 
түсірілген 
тұскигіз

«Гүл» 
�рнегі 

түсірілген 
тұскигіз

4. Ежелгі біз кесте түскиіз 
«т�рт құлақ», «теріс 

мүйіз», «қалақшалар» мен 
«пышақ ұшы» �рнегі.

2. Меруерт 
маржан 
арқылы 
«тотықұс 
құйрығы» бедері 
түсірілген 
түскиіз (күн 
бейнесімен 
түрлендіру).
3. «Гүл» және 
«қошқармүйіз» 
бейнелері.

Құрымға батырып әрі шегелеп түсірген 
�рнектер.

2. Білезік – 
«жұлдыз», 
«айшық», 

«күн к�зіне 
талпынған кісі 

тұлғасы» �рнегі 
түсірілген.

3. Білезік – 
«күн», «жұл дыз-
дар», «шират-
па», «құр ізі», 
«бұрмаша» 
�рнектері 
түсірілген.

4. Құйма білезік – 
екі басы барыстың 

бас мүсінімен 
бейнеленген 

(археологиялық 
дерек,  Қазақстан).

ЗЕРГЕРЛІК 
БҰЙЫМДАРДЫ ЖАСАУ

ШЫМШИГЕ 
ТҮСІРІЛГЕН AРНЕКТЕР

КAН ТЕРІ, АҒАШ БҰЙЫМДАРҒА МЫС, АЛТЫН, КҮМІС, 
ҚАРА ТЕМІРЛЕРДЕН ЖАПСЫРМАЛАП, ҚҰЙМАЛАП, ҚИЮ, ҚАРАЛАУ 

АМАЛДАРЫМЕН ТҮСІРІЛГЕН ОЮ-AРНЕКТЕР

КAН ТЕРІЛЕРГЕ БАТЫРЫП ТҮСІРІЛГЕН AРНЕКТЕР

ТҰСКИІЗ, КІЛЕМШЕ, АЛАШАЛАРҒА ТҮСІРІЛГЕН ОЮЛАР

АҒАШ БҰЙЫМДАРҒА 
ТҮСІРІЛГЕН AРНЕКТЕР

БАЛАЛАРҒА 
ТАМАША ТАРТУ

ҒАЛАМДЫ 
ЖАУЛАҒАН 
ҒАЛАМТОР 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласының «Туған жер» жобасы  
аясында және «Жастар жылына» орай елімізде 
атқарылып жатқан жұмыстар жеткілікті. Ондай игі 
істер біздің өңірде де көптеп атқарылуда. Оған белгілі 
кәсіпкерлер мен танымал спортшылар ықпал етуде.

XXI ғасыр – дүбірлі дүрмекке толы арпалыс ғасыры. 
Күніне жүз жаңалық, мың түрлі нәрсе көретін болдық. 
Ғаламтордың арқасында. Дүниенің ол шеті мен бұл 
шетін оп-оңай жалғап, байланыстырып тұр. Әлемнің 
әр қиырын интернет арқылы еркін кезесіз. Бірақ мұның 
бәрі «виртуалды» түрде. 

ҚАМҚОРЛЫҚ

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ

Жүзу спортынан Рио-де Жанейро Паралимпиада 
ойындары мен әлем чемпионы Зүлфия Ғабидуллина 
Жамбыл облысы орталығындағы «Жансая» шағын 
ауданынан �з қаржысына әмбебап спорт алаңшасын 
ашты. Бұл игілікті іске «Jas projekt» жобасының 
облыстағы жетекшісі Мамыр Асатуллаев та қолдау 
к�рсетіпті. Мұнда баскетбол, волейбол, шағын фут-
бол ойнауға, жеңіл атлетика түрлерімен шұғылдануға 
мүмкіндік бар. Бір мезгілде 25 бала қалаған спорт 
түрімен айналыса алады. 

Аталған спорт алаңшасының ашылу салтанатында 
қала әкімінің орынбасары Кенжебек Олжабай с�з 
с�йлеп, Елбасының бағдарламалық мақаласының 
«Туған жер» жобасына үлес қосып отырған Зүлфия 
Ғабидуллинаға зор алғысын білдірді. Сондай-ақ ол 
к�пшілікті жаңа алаңшаның ашылуымен құттықтады. 
Мұнан соң облыс әкімдігі дене шынықтыру және 
спорт басқармасының басшысы Нұрбол Жүнісбеков 
�з тарапынан сыйлықтар ұсынды. Ал Паралимпиада  
ойындарының чемпионы Зүлфия Ғабидуллина 
балаларға осындай тарту жасағанына қуанышты 
екенін айтып, тұрғындардан спорт алаңшасын күтіп 
ұстауды �тінді. Қала тұрғыны Гүлімхан Байтоқова 
мұндай алаңша жеткіншектер үшін к�птен бері қажет 
болып жүргенін атап �тіп, балалар спортына деген 
жанашырлығы үшін чемпионға алғысын жеткізді.

 Спорт алаңшасының ашылуына арналған лен-
таны қала әкімінің орынбасары Кенжебек Олжабай,  
облыс әкімдігі  дене шынықтыру және спорт 
басқармасының басшысы Нұрбол Жүнісбеков, 
спортшы Зүлфия Ғабидуллина қиды. Шарада журна-
листерге сұхбат берген  Алдаберді Қандыбаев есімді 
азамат бұл қуанышты оқиға екенін тілге тиек етті. 
«Бұл Елбасының «Туған жер» бағдарламасы аясын-
да жүзеге асып жатқаны белгілі. Осы жұмысқа үлес 
қосқан барлық азаматтарға алғыс айтамыз» деді. 

Есет ДОСАЛЫ,
 журналист

ТАРАЗ

Бүгінгі таңда адамзат ғұмырының т�рттен бір 
б�лігін интернет алады екен. К�бісі оған бостан-
босқа телмірумен уақыт �ткізеді. Дүниежүзілік 
сарап шылардың есебі бойынша, интернетке әрбір 
адам, шамамен, 6 сағат, 42 минутын жоғалтады 
деседі. Бұл – бір жылдың 100 күніне тең. Ал смарт-
фондарды пайдалану шылардың саны 5,11 миллиард 
адам. Шамамен алғанда, жер шары хал қының 67 
пайызы. Ғаламтор пайда ланушылардың саны – 4,39 
миллиард  адам. Енді бағамдай беріңіз, жер бетіндегі 
8 миллиардқа жуық адамның тең жарымынан к�бісі 
интернетке тәуелді.

Соңғы 25 жылда ғылыми техника  қарыштап да-
мыды. Мобильді қосымшалар, планшеттер мен теле-
фондар айналымға ене бастады. Осының нәтижесінде 
кітаптан телефонға, қала берді ғаламторға «жіпсіз 
байланғандар» к�бейді. Тіпті алпауыт Ұлыбритания 
елінде құлақ дертіне шалдыққан жастардың саны 
60 пайызға жеткен. Сонымен  қатар ғылыми 
технологияның Отаны саналатын Жапония да 
к�зілдірік тағатындардың үлесі артқан. Басым 
к�пшілігі – жас жеткіншектер. Осындай дерттің ал-
дын алу үшін, қазір бұл елде мектеп оқушыларына 
интернетті пайдалануда арнайы шектеулер қойылған. 
Бұл елдің халқы интернетке орта есеппен, ең к�п 
дегенде, күніне 3 сағат 45 минут б�леді екен. Соның 
нәтижесінде ғаламторда аз уақыт �ткізетіндердің 
к�шін – Жапония  бастап тұр.

Бізге де үлгі аларлық бастама емес пе? Интернет 
«тілін» білгендер пай даға кенеліп, білмегендерге 
ол құзбен пара-пар. «Пайда ойламай, арды ойлап» 
жатқандар к�п пе, аз ба? Ол жағын д�п басып айту 
қиын шығар. Десек те, кезінде ғаламтор шыққанда 
мы на дай  с�з де қатар айтылып жүретін: «Компью -
терде отырғандарды кітап оқы ған дар басқарады». 
Ақиқаты бар пікір. 

Хош, сонымен, жапон халқының бұл мәселеде 
алға кеткенін білдік. Ендеше , кеш болмай тұрғанда 
бізге де бір жолын табу керек сияқты. Интернет адам-
затты емес, адамзат интернетті басқарса игі. 

Олжас ЖОЛДЫБАЙ

Байахмет ЖҰМАБАЙҰЛЫ, 
этнограф

Ою-өрнектерді қолдануда қиып түсіру, 
ойып қиыстырып түсіру, кестелеп түсіру, сызу арқылы түрлі жіппен 

тоқып түсіру, басып түсіру, ойып түсіру, сызып түсіру, металл бұйымдарға жапсыру, 
тоқымалау, соқпалау, термелеу, дәнекерлеу түрлерімен істетіледі.

Қиып түсіру. Ең әуелі оюды қиып алып, оны істелетін бұйымдардың үстіне жапсырып орналастырады. 
 Мысалы, түрлі бұлдардан оюды қиып алған соң, оны киіз үстіне жапсырып, шетін жиектейді.

Ойып қиыстыру. Киізді алуан түрлі етіп бояп, олардан өз алдына оюды қиып алып, одан кейін түрлі оюды бір-біріне 
қиюластырып орналастырады.

Кестелеп түсіру. Түрлі киім, үй жиһаздарына түрлі жіптермен бізкесте сияқты тәсілдермен түсіреді.
Сызу арқылы түрлі жіппен тоқып түсіру. Киіз немесе басқа бұйымдарға әуелі ою-өрнекті сызып алып, сол сызылған ортаны түрлі 

үйлесімді жібек және жүннен істелген бояулы жіптермен толтырып шығады.
Басып түсіру. Киіздің үстіне түсірілетін ою үлгісін ағашқа (қалыпқа) түсіріп алған соң, түрлі бояуды ыдысқа қайнатып қойытылады да, 

қалыпты бояуға малып басу арқылы бояуды киізге сіңіру тәсілімен түсіретін өрнек. Мұны халқымыз «текемет» дейді.
Ойып, батырып түсіру. Ойып түсіретін өрнектер темір, алтын, күмістерге өрнекті шеберлер арнаулы шапқылар, қаламшалар арқылы ұрып 

түсірумен бірге, шегіп, тырнап, қырнап түсіреді. Әсіресе, тері бұйымдарға «түскиіз», «оқшантай», «қын» сияқты бұйымдарға кейде қалыпты жасап, 
кейде өрнек түсірілген қатты бұйымдармен ұру арқылы түсіреді.

Сызып түсіру. Бұл зергерлік бұйымдардың бетіне сүйектерге, қаламша, болат, темір ұшымен ою-өрнек сызып түсіреді.
Метал бұйымдарға түсіру. Метал бұйымдардың бетіне ою-өрнекті ұрып, батыру арқылы немесе металдардан ою-өрнекті қиып алып, оларды 

ағашқа, тері бұйымдардың бетіне шегелеу арқылы түсіреді. Бұйымдарды тіпті де әрлендіру үшін мыс, жез, қорғасын, күміс, алтындар мен темірлерді 
бір-біріне қаралау, ақтау, булау тәсілі арқылы ою-өрнектің ажарын аша түседі. Міне, бұлар ою-өрнек түсірудің түрлі амалдары.

ОЮ-ӨРНЕКТЕРДІ 
ҚОЛДАНУ АМАЛДАРЫ
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Маймыл адамға тым еліктегіш келеді. 
Бірде француздың атақты аңшысы әрі к$р-
некті натуралисі Жозеф Дельмон жараланған 
маймыл – орангутангыны тауып алып 
емдейді. 

Адам қимылына қызыққан маймыл 
жарасын байлауға Дельмонға �зі к�мектес-
кен. Ғалым маймылға Дик деп ат қойып, 
асыраған. 

Диктің баласы бірде туберкулез ауруы-
мен ауырған. Дик к�рші дәрігердің к�ме-

гі мен  немен шұғылданатындығына үнемі зер сала жүріп, оның 
баласының аузына дәрі тамызып тұрғанын байқап қалады. Соны-
мен, Дик әлгі дәріні ш�лмегімен ұрлап алып, �з баласының аузына 
түгелдей құйып жіберген. 

Дәрігер маймыл
Жануарлар әлемі
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Қауаққа да ұқсаған,
Алмұртқа да ұқсаған,
Аузы бар, тілі бар,
Білер к�ріп, ұстаған.

(Қоңырау)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Ұзын бала, 
Ұзын бала,
Ызыңдама!
Ызың бар ғой, 
Шыбында да!

Иіс түйсіктері органдарының толық 
тоқтатылуы тәбет тартпау сезімін туғызады. 
Сондықтан да к$птеген медициналық клини-
калар хош иісті терапияны қолданады, яғни 
иіспен емдейді. 

�детте ол госпитальдың б�лмелеріне 
жағым ды иістерді бүркуден басталады, 
бұл аурулардың к�ңіл күйіне жақсы әсер 
етеді. Хош иістер науқас адамның қай ел, 
қай жерде туып-�скеніне де байланысты 
қол данылады. Мысалы, шырмауықтың не 
жас бисквиттің иісін оңтүстіктен келген науқастарға дәрі ретінде 
бер  ген ж�н деп есептелінеді. Жүдегенде, жоғары сезімталдықта, 
іштей күйзеліс кезінде мұндай науқастарға хош иісті �сімдік субс-
тан  цияларының к�мегімен теріге арнайы жасалған массаж жақсы 
әсер етеді. Осы мақсатқа сай, �сімдіктерден жасалған таза эфир 
майлары пайдаланылады. Олардың дене тканьдарына терең сіңе-
тін қа сиеттері бар. Мұндай майлар тамшы түрінде немесе түкті 
қатты қолғап арқылы денеге сыланады. Сыланғаннан кейін олар екі 
 са ғатқа жетпей бүкіл ағзаға жайылып, оны күшті регенерациялайды. 

Егер металдан, шыныдан не жылтыр қыштан жасалған құмыраны 
стол үстіне күн түсетіндей жерге қойсаңыз, кенет оның күн жақ 
бетінің ерекше жалт-жұлт етіп, күнге шағылысқанын байқар едіңіз. 

Міне, бұл – жылт. Ол ылғи бұйымдардың ең жарық к�п түскен 
жерінде пайда болады, адамдардың бет-аузына, үсті-басына, 
қырық құбылып ойнақ салады. 

Суретте сондай кішкене ғана жарық таңдақ шығармаға нәр 
бітіріп, ерекше к�ріктендіреді. Голланд суретшілерінің натюр-
морттарында күнге шағылысып тұрған ыдыстарды бейнелеуге 
ерекше құмар келетіндіктері де сондықтан. К�не картиналарда 
асыл тастардың, ауыр атлас киімдердің жалт-жұлт сәулесін к�п 
ұшыратамыз. Голланд суретшісі Ян Ван-Эйк жылт салудың 
хас шебері болатын. Оның кез келген суретінде жарқ-жұрқ ет-
кен сәулелер құбылысы ауыр шамдардың неден жасалғанын 
айтқызбай-ақ танытып тұрған жоқ па! 

�лемнің жеті кереметі деген $рке ниеттің 
озық ескерткіштерін жұрттың біразы санап 
бере алады. Мысыр еліндегі пирамидалар. 
Ал, шын мәнінде, мұндай кереметтер к$п. 
Оның біразы кейін ғана мәлім болып отыр. 
Солардың біріне тоқталайық. 

Үлкен Зимбабве деп аталатын бұл 
қамал-қаланы ХІІІ ғасырда аңызға айналған 
әйел патша Савская салдырған деген с�з 
бар. Оның атақ-даңқының, беделінің зор 
болғаны соншалық, ақырында Африкадағы 
үлкен бір ел соның атымен аталған. Т�бенің басына салынған 
бұл қамалда 18 мыңдай адам тұрған к�рінеді. Онда, ең алдымен 
билік басындағылар, оларға қызмет к�рсетушілер, әскерилер 
тұрса керек. Ғалымдардың пайымдауынша, оған кіріп-шығу оңай 
болғанмен, ол сауда орталығы да болғанға ұқсайды. 

Қамал-қаланың кереметтілігі, ең алдымен, оны қоршаған 
қабырғалардан аңғарылады. Сол ондаған метр биіктікке жететін 
қабырғалар барынша дәлдікпен қашалып жасалған тастардан 
қаланған. Оларды біріктіретін желімдегіш заттар пайдаланылмаса 
да, қамал қабырғалары талай ғасырларға шыдас беріп тұр. Рас, 
қамал-қала қазір бос, онда адамдар тұрмайды. Сірә, ол тұрмысқа 
қолайлы болмаса керек. Екі ғасырдай гүлденген елдің орталығы 
қызметін атқарған соң, құлдырауға ұшыраған. Тұрғындары, ең 
алдымен билік, басқа жаққа к�шіп, тастап кеткен. 

Хош иісті терапия

Жылт

Үлкен Зимбабве
Әлемнің жеті кереметі

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Артық болмас білгенің

Қылқалам

бірі. Екі жылға жуық майданның бел орта-
сында болып, елге қайтуға екі ай қалғанда 
қаза тапты. Денесі туған жеріне жеткізіліп, 
ауыл маңындағы зиратқа жерленді. Соғыста 
шейіт болған Ыбырай бауырымыздың есімін 
есте қалдыру мақсатында к�шеге оның аты 
берілді. Солай болғанымен, ел-жұрт бұл 
к�шені «Малдарбеков к�шесі» деп атап кетті. 
Алдымен атамыздың аты ауызға алынады. 
Қалай десек те, Алланың қалауымен ол 
осындай құрметке б�ленді.

Атамның тәрбиесімен �сіп, мен де жігіт 
болдым. Атамның баласы болып, еңбектің 
дәмін таттым. Университетке түстім, 
журналист мамандығын алып, қызмет 
еттім. Dз кәсібіме кір жолатпауды ойлап, 
атам секілді еңбек етуге күшімді салдым. 
Бұл ой-мақсаттарым орындалған секілді. 
Қырық жылдай журналистика саласында 
тер т�гіп, азды-к�пті құрметке б�лендім. 
Dмірімнің 33 жылында к�пқабатты тас 
үйдің тар б�лмесінде тұрып келіппін. 2016 
жылдың қыркүйегінде, Тәуелсіздіктің 25 
жылдығында тас үйден жер үйге к�штік. Бұл 
да Алланың бізге берген сыйы болар, �кпеміз 
қысылатын пәтерден құ тыл ғанымызға 
қуанып, мәре-сәре күй кештік.

2017 жылдың к�ктемінде бізге бұйырған 
үйдің бау-бақшасын гүлдендіру енді менің 
еншіме тиді. Жұбайым екеуміз құмырсқадай 
тырбаңдап, жерді  аударып, тегістеп, 
топырағын �ңдеп, к�шеттер отырғыздық. 

К�к�ніс пен жеміс-жидектердің 
тұқымын ектік. Оны күтіп 

баптадық. Қысқасы, 

басындай болып теңкиіп жататын сары ала 
қауындар, бір тал арам ш�бі жоқ жап-жасыл 
бақша, к�здің жауын алатын сол бір ғажап 
к�ріністер ешқашан қайталанбайтынын мен 
қайдан білейін.

Шіркін-ай деймін, қолы неткен алтын, 
кетпені неткен құтты еді, атамның! Бітік 
�скен мол �німді игеріп, соны �ткізудің 
барлық амалын табатындығын қайтерсің. 
Шиқылдаған темір д�ңгелегі бар есек 
 арбасына он шақты қап қауынды тиеп алып, 
ағайын-туысқандардың үйлеріне апарып 
бергенін талай мәрте к�рдім. Ақысыз-
пұлсыз тастайды да кетеді. Мұндай мәрт 
жұмысқа �зім де атсалыстым, қолдан келген-
ше к�мектестім.

«Неге �йтеді?» деп ойлаймын кей-
де. «Dзім ғана емес, т�ңірегім, айналам, 
жақындарым мен туыстарым да дәмін тат-
сын, ауыз тисін» дегені, барымен б�ліскені, 
бағбаншылық кәсіптің құдіретін басқаларға 
жеткізгені болар деген сезімдер бойымды 
билеп тұратын. Бала болсам да, осындай 
түйсік жанымды жадыратып, атама деген 
ұлы махаббатым оянып, үнемі оның қасынан 
табылуға тырыстым. Атам да мені серік етіп, 
�зіне қолғанат етті.

Атам Малдарбек шағын денелі кісі болса 
да, шаршауды білмейтін ширақ әрі тын-
дырымды болатын. Жерге еккені шықпай 
қалмайтын. Шығатын, жемісін к�л-к�сір 
етіп беретін. Дүниеде ондай еңбекқор адам-
ды к�рмеген шығармын. Атам еңбек етуді 
ғана білетін, к�п с�йлемейтін. С�зге үйірсек 
мылжыңдарды ұнатпайтын. Басқалардың үй 
артындағы бақшасы жұпыны болып, арам 
ш�бі �сіп, берекесі қашып тұрғанда, атамның 
алтын алқабы жұмақтың бақшасындай 
 болып, ерекше к�з тартып тұратын.

Артылып қалатын қауындар қаншама. 
Қауынды ұрлайтын ауыл балаларына атам 
да қыңқ демейді. «Алсын, ұрламаса да 
беремін ғой» дейді жай ғана. Неткен кеңдік, 
неткен дарқандық десеңізші! Бәрінен де 
әркез ағарып жүретін атамның ақ пейілін 
айтсаңызшы! Артылған қауынды атам не 
істейді? Арбаға тиеп алып, теміржол вок-
залына жеткізіп, сол жерде саудалайды. 
Dткеніне сатады, сұраған бағасына келіседі, 
бала-шағасын ерткендерге кейде тегін бере 
салады. Таразыға салу деген жоқ. Пайда 

Ақынның әсерлі әңгімесі
КЕЗДЕСУ

Жас оқырмандарға ақындық �нердің қыр-сыры 
мен �зінің шығармашылығы туралы айтып берді. 
Ақын алғашқы �леңін мектеп қабырғасында жаза 
бастапты. Ержете келе лирикаға ойысқан. Қазіргі 
таңда поэзия әлемінде пәлсапаға бай терең ойлар-
ды жырлап жүрген ақын жастарға ұлтымыздың 
құндылықтары туралы әңгімелеп, адамгершілік, 
патриоттық тәрбие ж�нінде ойларымен б�лісті. 
Қалай десек те, ақынмен болған қызықты кездесу 
балалардың есінде ұзақ сақталмақ. 

Бұл шараның мақсаты – заманға сай белсенділік 
к�рсете алатын, халқымыздың тарихын, дәс түрін, 
�нерін, әдебиеті мен мәдениетін ұлттық құн-
дылық ретінде бағалап, құрметтей білетін тұлға 
қалыптастыру.

Үйірме бағдарламасы аясында Ш.Айманов 
атындағы «Қазақфильм» киностудиясында түсірген 
Түрік қағанатының батыры туралы «Күлтегін» 
мультфильмі к�рсетілді. Сондай-ақ кітапхана 
қорындағы балаларға арналған әдебиеттер жайлы 
кеңінен таныстырумен қатар, балаларға к�ркем 
 поэзияны оқытуды үйретті. Шара соңында балалар 
оңалту кабинетінде ашылған шахмат, дойбы және 
тағы бақа спорттық ойындар үйірмесінде ойын ой-
нап, караокемен ән шырқады.

Нұркен ЖАНД�УЛЕТҰЛЫ

Алматы қаласындағы Зағип және нашар көретін 
азаматтарға арналған республикалық кітапханада 
«Жас қалам» атты жас оқырмандар үйірмесінің 
 поэзия сағатына танымал ақын, «Дарын» 
мемлекеттік сыйлығының лауреаты Бекжан 
Әшірбаев арнайы келді. 

жерге қатысты шаруаның барлығын әліміз 
келгенше �зіміз істедік. Атамның кетпен 
арқалап, қауынын баптаған қыруар еңбегі к�з 
алдыма елестеп, «атам секілді мол �нім алам 
ба, жоқ алмаймын ба?» деген сауалдар туын-
дады. Шүкір, жаз бойы атқарған жұмысымыз 
зая кетпеді. Dнім жақсы шығып, кәдімгідей 
марқайып қалдық. Қызарған қызанақ пен 
к�герген қиярды қолымызбен үзіп жеп, 
алғаш рет дәмін таттық. Неткен тәтті, неткен 
шырын к�к�ніс десеңізші! Dз қолыңмен 
үзіп алып, жей бергің келеді. Дәл осы кезде  
бағбан атамның күн қаққан бейнесі к�з 
алдыма келді. Атамның берген аманатын, 
айтқан �сиетін орындай алғаныма қуанып, 
осындай күнге жеткенімізге шүкіршілік 
еттім.

Сосын жұбайым Розаға мынадай әңгіме 
айттым: «Баяғыда атам қауынды үйді-үйге 
�з аяғымен жеткізіп беретін. Dзгелер де 
дәмін татсын, б�лісіп жегеніміз ж�н болар. 
Ата жолымен шыққан �німді біз де таратып 
берейік» деп, ойымды білдірдім. Ол қарсы 
болмады. Құда-құдағиларға, туыстарға, 
жақындарға, дос-жарандарға хабарлап, 
�з қолымызбен �сірген жеміс-жидектерді 
сыйға тарттық. Олар қуана қабылдап, бұл 
ниетімізге алғыстарын жаудырды.

Жер үйдегі алғашқы еңбек жылымыз 
осылай басталып, осылай жалғасуда. Атам 
�мір бойы кетпенін иығынан түсірмеген еді. 
Мүмкін, сол кетпенді маған аманаттаған 
шығар. Аманатқа қиянат жүрмесе керек. 
Мен де Жер-анаға деген махаббатымды 
суытпай, оның бетін гүл етуге күш салып 
келемін. Құдайға шүкір, биылғы жылдың 
жеміс-жидегі де мол �нім берді. Базарға 
бармай, бау-бақшада жайқалып �скен 
к�к�ністі аралап жүріп, к�герген қияр мен 
қызанақты, басқа да �німдерді жинап әкеп, 
дастарқанға қоямыз, келген қонағымызға 
береміз. Атамның баласы болғанымды, 
атамның  салып кеткен жолына адал екенімді 
дәлелдеуім керек қой. 

Маған «Еңбегі к�ркем, к�ңілі дария, 
жүрегі дарқан адам кім?» десе, бірден «Ол – 
менің атам» дер едім. Бүгінде мен де ата бол-
дым. Немерелерім �лихан мен Гүлнисаны 
бау-бақшаға тартып, �нім �сірудің қыр-
сырларына баулып жүрмін. Қолымдағы 
шағын кетпенімді күнге шағылыстырып, 
оларды еңбекке қызықтырамын. Жердің 
адамға берері жайлы түсіндіремін. Олар да 
түсінгендей кейіп танытады. Ата мен  немере 
арасындағы сабақтастық жібі үзілмесе 
дейсің, отбасы құндылықтары арта берсе 
дейсің. 

Мақұлбек МАЛДАРБЕКОВ,
Қазақстанның құрметті журналисі

Жамбыл облысы

табу деген атымен жоқ. Тапқан азын-аулақ 
теңгеге үйге шай-қант, нан-тоқаш сатып 
алады. Қасында к�мектесіп мен жүремін.

Атам Малдарбек  Бигелұлы үнемі 
қауын �сірумен шұғылданды. Еңбегінің 
жемісін ғана емес, рақатын к�рді. Еңбектен 
бақытын тапты. Қартайғанша кетпенін 
қолынан тастаған жоқ. Еңбегімен ескерткіш 
тұрғызған даланың дара тұлғасы болғанын 
мақтанышпен айта аламын. Бағбаншылық 
кәсібіне дақ түсірмей, кір келтірмей 
ә д е м і  қ а р т а й д ы .  А у ы р ы п - с ы р қ а ғ а н 
кезін к�рмеппін. Еңбек оны ширатып 
шынықтырды. Тоқсан жылға жуық ғұмырын 
абыройлы �ткізіп, қазақтың дәмі тіл үйіретін 
қауынын �сірумен ел есінде қалды. Осынша 
жыл �мір сүруіне асыл әжем Асанкүлдің 
ықпалы мол болғандығы, атамның қас-
қабағына қарап �ткізген күндері менің 
жүрегімді жылыта беретіндігі анық. Мен 
үшін Еңбек ері саналатын шаруақор атамның 
туғанына, міне, 140 жыл толып қалыпты.

«Менің атам қасиетті кісі ме?» деп ойлап 
қоямын. Анам �сел Ысқаққызы да осылайша 
ой қозғап, атам жайлы үнемі жақсы пікірлер 
айтудан жалықпайтын. Олай дейтінім, 
Тараздың маңындағы �зіміз тұратын к�шеге 
Ыбырай Малдарбековтың есімі берілді. 
Атамыздың кіндігінен тараған бауырымыз 
Ыбырай жайлы айтар әңгіме б�лек. Ыбырай 
Ауған соғысына қатысқан жауынгерлердің 

Бақшаның ортасына орнатып алған 
шағын күркесіне қызыққан менің бала 
к�ңілімде қалған суретті ақ қағазға түсіріп, 
үлкен  картина  жасауды армандаған 
кездерімді қалай ұмытайын. Күркенің 
т�рінде жантайып жатып, жайқалып �скен 
�німіне тамсана қарап отыратын атамның 
кеңпейіл күн қаққан дидары, әр жерде аттың 

Менің атамның бойға дарыған негізгі 
кәсібі – бағбандық болатын. Мен ес білгелі 
атам бау-бақшаның бел ортасында өмірін өткізді. 
Еңбекқор, шаруақор бейнесінде есімде қалыпты. 
Қашан көрсең кет пенін арқалап, бақшаның бабын 
тауып, суын суарып, шөбін шауып, кәдімгі құмырсқа 
тәрізді тырбаңдап, өзіне ғана жарасатын қимыл-
әреке тімен көкжиекте көлеңкесі ғана көрінетін қарт 
бағбаншының кескін-келбеті маған ерекше қымбат, 
ерекше ыстық еді. Сонда негізгі бағбаншылық кәсібі не 
дейсіз ғой? Кәдімгі қазақтың тіл үйірер қауынын одан 

артық білетін, одан дәмді етіп өсіретін бұл өңірде 
ешкім жоқ сияқты көрінетін маған. Ақ көйлек, 

ақ дамбал киіп, басына аппақ матаны орап 
алып, бақшадан шықпайтын атамның өз 

кәсібіне деген адалдығына тәнті 
болатынмын.


