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Аманжол КҮЗЕМБАЙҰЛЫ:

Аса Қамқор, ерекше Мейірімді Алланың 
атымен бастаймын!

Құрметті қауым!
Баршаңызды қасиетті  Құрбан айт-

пен құттықтаймын. Айт қабыл болсын! 

Отбасыларыңызға бақ-береке, ырыс пен 

ынтымақ, Алланың амандығын тілеймін! 

Құрбан айт – иісі мұсылманның ұлық 

мейрамы. Айт күндері ағайын-жұрт бір-

біріне: «Айт қабыл болсын!» айтып, ізгі 

тілектерін жеткізіп, алғыстарын жаудырады. 

Осы ретте сіздерге ізгі ниетпен Жаратқанның 

жақсылығын тілеймін. 

Туыс пен бауырға,  к%рші мен дос-

жаранға айттап бару, қадірлі қонаққа айттық 

беріп, үлкеннің алғысы мен батасын алу 

– сонау  заманнан жалғасып келе жатқан 

мұсылмандық дәстүріміз. Осы игі дәстүрді 

қоғамда қайта жаңғыртып, жастарға үлгі-

%неге к%рсетуге шақырамын! 

«Құрбан» с%зі «жақын болу», «жақындау» 

деген ұғымдарды білдіреді. Мұсылман бала-

сы айт күні құрбандық шалу арқылы Аллаға 

деген ақ ниетін паш етеді. (йткені Алла 

Тағала қасиетті Құранда: «Ұмытпаңдар, 
олардың еті де, қаны да ешқашан Аллаға 
жетпейді. Оған жететін нәрсе – жүректеріңе 
ұялаған тақуалықтарың (шынайы ниеттерің)» 

(«Хаж» сүресі, 37-аят) деп, адал ниеттің 

маңыздылығын атап %ткен.

Ардақты ағайын!
Құрбан айтта орындалатын ең қайырлы 

амал – құрбан шалу. Айт күні жағдайы бар 

Елбасы Н.Назарбаев «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында патриотизм кіндік 
қаның тамған жеріңе, өскен 
ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни 
туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен 
басталатынын айта келе, «Туған 
жер» бағдарламасын қолға алуды  
ұсынған болатын. Сондай-ақ 
Елбасы мақаласында бағдарлама 
арқылы қалаларды көгалдандыруға, 
мектептерді компьютермен 
жабдықтауға, жергілікті жоғары оқу 
орындарына демеушілік жасауға, 
музейлер мен галереялар қорын 
байыта түсуге болатыны айтылды. 
Бүгінде аталмыш бағдарлама аясын-
да атқарылып жатқан игі істер көп.

«ТУҒАН ЖЕР» –
БІРЛІККЕ БАСТАР ЖОЛ

Түркістан облысының аудан-

ауылдарында «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының «Туған жер» ар-

найы жобасы аясында әлеуметтік 

нысандар, спорт алаңдары мен %зге де 

пайдалы ғимараттар салынып  жатыр. 

Биылдың %зінде облыста сәуір айынан 

бері демеушілер есебінен 19 нысан ел 

игілігіне тапсырылған. Сонымен бірге 

12 нысан күрделі ж%ндеуден %ткізіліп, 

жаңа кейіпке енді. Нақты мысал-

дар келтіретін болсақ, Созақ ауданы, 

Жартыт%бе ауылында балалар ойын 

алаңшасы салынса, Қызылк%лдің 

мәдениет клубына сахна орнатылған. 

Сондай-ақ осы ауданда ат ойындарына 

арналған атшабар алаңы ашылған. Ал 

Бәйдібек ауданында құны 4 млн теңгеге 

жуық «Жастар аллеясы» бой к%терсе, 

Түркістан қаласында «Ертегілер 

әлемі» атты үлкен балабақша  салынды. 

 Ордабасы ауданы Т%ртк%л ауылында 

жаңа мешіт пайдалануға берілген. 

Басқа аймақтарға к%шіп кетсе де, 

туған жерін ұмытпай, оған қамқорлық 

жасап жүрген кәсіпкерлер де аз емес. 

іспен %рнектеуді мақсат еткен жоба 

бойынша түлектер орынсыз салтанат 

пен ысырапшыл %зге де іс-шаралардан 

бас тартып, %зі туып-%скен ауылға 

н е м е с е  б і л і м  а л ғ а н  м е к т е б і н е 

демеушілік жасауда. Мысалы, биыл 

Түркістан қаласындағы «Бекзат» 

шағынауданының 1999 жылы мектеп 

бітірген түлектері бір отбасыға баспана 

салып берді. Сонымен бірге Бәйдібек 

ауданында 1982 жылы туған азамат-

тар аз қамтамасыз етілген отбасыға 

үй әперді. Шардара, Түлкібас, Т%ле 

би аудандарының түлектері де к%п 

балалы және аз қамтамасыз етілген 

отбасыларға пәтер сыйлап, сауапқа 

кенелді. Туған ауылдарына жаттығу 

және футбол алаңдарын,  спорт 

кешендерін салуды жақсы үрдіске 

айналдырғандар да аз емес. Мысалы, 

2019 жылдың сәуірінен бері %ңірде 

10 спорттық нысан ашылып, біреуі 

толық ж%ндеуден %ткен. Ауылды 

абаттандыруға атсалысып жүрген 

түлектер де к%п. Тіпті туған ауылына 

мектеп салып беріп, ел қошеметіне 

б%ленген жандарды тұрғындар мақтан 

тұтып, жастарға үлгі етуде.

(Жалғасы 8-бетте)

11 ТАМЫЗ – ҚҰРБАН АЙТТЫҢ БІРІНШІ КҮНІ

Мысалы, Түлкібас кентінің тұрғыны 

к%п  балалы ана Айымкүл Маткаримова 

%з отбасы атынан кент орталығынан 2 

млн теңгеге заманауи  аялдама салып 

берді. Осылайша,  кәсіпкер қоғамдық 

к%лік тосқан тұрғындарға ыңғайлы 

жағдай жасады. «Ауылына қарап, 

азаматын таны» демекші, Түлкібас 

ауданы Иірсу ауы лына жұрт қызыға 

қарайды. (йткені жеке кәсіпкер 

Bбілхан Дауылбаев  секілді арқа сүйер 

азаматтары бар. Кәсіпкер ертеректе 

аудан орталығына к%шіп кетсе де, 

ауылын ұмытқан емес. Биыл туған 

 ауылына демеуші  болып, 9 млн теңгеге 

соңғы үлгідегі түнгі жарық шамдары 

мен 64 жаңа темір-бетонды электр 

бағаналарын орнатқызып, тиісті 

 сымын тартып берген. Ал Созақ ауда-

нына қарасты Қозмолдақ ауылындағы 

м е ш і т т і  ж е к е  к ә с і п к е р  Н ұ р б о л 

Байтелиев  %з қаржысына  салып 

берсе, Сызған ауылындағы мешіт 

ауыл тумасы Сембі Алдасүгіровтің 

демеушілігімен ел игілігіне тапсырыл-

ды. 

( ң і р д е  « Т у ғ а н  ж е р »  б а ғ д а р -

ламасының бір тармағы ретінде 

 «Алтын ұям» жобасы да жүзеге асы-

рылуда. Мектеп түлектерінің 10, 20, 30 

жылдық мерейтойларын қайырымды 

ҚАНАҒАТ  ПЕН 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ МЕЙРАМЫ

ТАҢЖАРЫҚ 
АҚЫННЫҢ 

ҚЫЗЫ

(Жалғасы 7-бетте)

Серікбай қажы ОРАЗ,
Қазақстан мұсылмандары  
Діни басқармасының төрағасы,  
Бас мүфти

кісілер құрбан шалып, оны қараусыз қалған 

қариялар мен жетімдерге, к%п  балалы от-

басыларына таратып, сауап алуға  тырысады. 

Алайда  айт күндері мал бағасы қымбаттап 

кететін жағдай жиі орын алады. Осы ретте 

отандас тарымды мал бағасын шарықтатпауға, 

пайдаға емес, сауапқа б%ленуге үндеймін. 

( й т к е н і  Қ ұ р б а н  а й т  –  қ а н а ғ а т  п е н 

қайырымдылықтың мерекесі. 

Ұлық мейрамда жасайтын барша сауап-

ты амалдарыңыз, қайырымдылық істеріңіз 

қабыл болғай! Қасиетті Мекке қаласында 

қажылығын %теп, еліміздің игілігі үшін 

дұға жасап жатқан ата-апаларымыздың, 

бауырларымыздың тілегі қабыл болғай!

Алла Тағала баршамызды айттан айтқа 

аман-есен жеткізіп, ізгі істер мен қуанышты 

сәттерде басқосуымызды нәсіп еткей! Bмин!

«1946 жылдың жазы шыға бере біз анам екеуміз осындай 
бригадамен Күнес ауданына бет алдық. Жайлаудағы елде бір 
айдай болып, тау етегіне түскенімізде: «Үш аймақ басшылары  
гоминдань үкіметімен келіссөз жүргізіп, Үрімшідегі саяси 
тұтқындарды босатып алуға қол жеткізіпті. Бостандыққа 
шыққандардың ішінде Таңжарық ақын да бар екен. Сүйінші!» 
деген хабар жетті. Мына сөзді естігенде шешем екеумізде 
ес қалмады. Қалаға жетуге асықтық. Құлжамен екі арадағы 
жолда Тоғызтарау деген жер бар. Міне, сол елді мекенге 
жете бергенімізде алдымыздан бір топ атты адам көрінді. 
 Орталарында – әкем! Жылап-еңіреп тұра ұмтылдық. О  баста: 
«Алты жыл тар қапаста жатқан адам ғой, әбден азып- тозып 
біткен шығар» деп ойлағанбыз. Сөйтсек олай емес, өңі жақсы 
көрінді. Кейін білсек, әкем түрмеден қыс аяғы бітіп, қар ери 
бастағанда босапты. Содан Үрімшіде үш айдай ес жиып 
 барып, елге содан кейін келіп тұрған беті екен».
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Мемлекеттік «Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы даланың 
жеті қыры» мақаласындағы негізгі мақсат-міндеттерді жүзеге асыру мақсатында әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті Түркияда Әл-Фараби музей-үйін ашты. Жобаны ҚазҰУ 
Ыстамбұл қалалық әкімдігімен бірлесе отырып, Түркі кеңесі, ТҮРКСОЙ және Түркиядағы 
Қазақстан Республикасы елшілігінің қолдауымен жүзеге асырды.

ЫНТЫМАҚ МӘДЕНИЕТ

Ыстамбұлдағы Әл-Фараби үйі
Жастар – 

ел келешегі

КӘСІПОДАҚ ӨМІРІ

ТҰСАУКЕСЕР 

Республикалық к%рмеге Нұр-Сұлтан, Павлодар, 

Ақтау, Ақт%бе, Петропавл қалаларының кәсіби маман 

ретінде енді танылып келе жатқан жас суретшілері %з 

туындыларын ұсынды. К%рмеге Людмила Айтуарова,  

Дилором Bшірбекова, Bлия Амренова, Гүлбарам 

Асқарова, Темірлан Bбенов, Нұрболат Базарбаев, 

Бақыт Жораев, Гүлнара Дайырова, Айгерім Кәрібаева, 

Азамат Нұртазин, Наркес Иманғазы, Мейрман 

Ілиясов, Айдана Құлахметова, Валерия Сергеева, 

 Анеля Хакімова сияқты жас суретшілер қатысты.

Шараның ашылу салтанатында с%з  алған 

ҚР Ұлттық музейінің директоры Арыстанбек 

Мұхамедиұлы:  «Елбасымыз Н.B.Назарбаев 2019 

жылды Жастар жылы деп жариялаған болатын. 

Осыған орай, жастарды қолдау мақсатында түрлі 

шаралар ұйымдастырылып жатыр. Жастар – әр 

мемлекеттің келешегі. Бүгінгі к%рме де талантты жа-

старды қолдау үшін ашылып жатыр. Қазақстанның 

%нері дүниежүзіне танылып келеді, жас тарды да осы 

қатарға шығарғымыз келеді. Бүгінгі к%рме олардың 

алғашқы қадамы, келешекте бұл суретшілер үлкен 

к%рмелерге қатысатынына кәміл сенемін» деп  пікірін 

білдіріп, жас суретшілерге сертификат табыстады. 

Жас суретшілердің шығармашылықтарынан жаңа 

ізденістерді, бейнелеу тілін қалыптастыруға деген 

талпынысты, %ткенмен сабақтастықты к%руге бо-

лады. Экспозицияда бейнелеу %нерінің кескіндеме, 

мүсін, сәндік-қолданбалы %нер, цифрлы кескіндеме 

сияқты түрлері қойылған. Шығармалардан түрлі бей-

нелеу құралдары арқылы %ткеннің және бүгінгі күннің 

к%рінісін тамашалауға болады. 

ArmandaStar – болашақта қазақ бейнелеу %нерінің 

жарқын бейнесіне айналар талантты суретшілер. 

К%рме экспозициясына түрлі тақырыптағы жұмыстар 

қойылды, осыған орай әр суретшінің шеберлігін, 

%зіне тән ерекшелігін айқын байқауға болады. 

 Дарынды суретшілердің туындылары аталған к%рмеге 

тұңыш рет ұсынылып отыр. Кейбір шығармалар 

«ArmandaStar» к%рмесіне арнайы салынғанын атап 

%ткен ж%н. 

Смайыл БАЗАРБАЙ
НҰР-СҰЛТАН

Алматы қаласындағы №4 
кітапханада Нұр-Сұлтандағы 
«Шипалы» емдеу орталығының 
бас дәрігері, денсаулық сақтау 
саласының үздігі, медицина 
ғылымының кандидаты Қайрат 
Айдарханұлының үш томдық 
кітабының тұсаукесері болды. 

«Қазақ емшілігі энциклопедиясы», 

«Қазақ емшілігі: т%рт түлік мал %німдері», 

«Қазақ емшілігі: аң-құс, жәндіктердің 

емдік қасиеті» атты кітаптар – Қайрат 

Айдарханұлының ұзақ жылғы еңбектері 

мен зерттеулерінің нәтижесі. Онда 

қазақ емшілігінде ұдайы қолданылатын 

дәрілік заттар, табиғи емдеу жолдары 

топтастырылған.

Белгіл і  ақын-жазушылар,  БАҚ 

%кіл дері мен қалалық кітапханалар 

м е ң г е р у ш і л е р і  қ а т ы с қ а н  ш а р а н ы  

Қ а з а қ с т а н  Ж а з у ш ы л а р  о д а ғ ы н ы ң 

және Еуразия Жазушылар одағының 

мүшесі Жәди Шәкенұлы тізгіндеді. 

Ғалым,  медицина ғылымының докторы, 

академик  Мақсұт Темірбаев, жазушы-

этнограф, ғалым Баяхмет Жұмабай, 

кітапхана меңгерушісі Сағын Иманбаева 

салтанатты түрде үштомдықтың лентасын 

кесті. 

«Бұл еңбектер – қалың қазаққа  керек 

кітаптар. Шыны керек, біз к%птеген 

%сімдіктердің, аң-құс, жәндіктердің, 

т%рт түлік малдың емдік қасиеттерін 

біле бермейміз. Қайрат Айдарханұлы 

осының бәрін  жеке-жеке  талдап, 

түсіндіріп жазған» деді М.Темірбаев. 

Ал Б.Жұмабайдың айтуынша, кітап 

барлық оқырманның пайдасына жарай-

ды. «Қазақ медицинасына қатысты осы 

кітаптарды парақтап қараған әр адам одан 

%зіне пайдалы ақпарат алады. Мысалы, 

етті қалай жеу керек, қай ш%пті қалай 

қолдану керек дегеннің бәрі бар. Тек 

оқы да, пайдалан. Осындай ұлтымыздың 

құнды дүниесін бүгінге жеткізіп отырған 

Қайрат бауырымның еңбегіне тәнтімін, 

рақмет айтамын» деді ол. (зге қонақтар 

да  авторды құттықтап, жылы лебізін 

білдірді. 

1сел САРҚЫТ

Іс-шараның салтанатты ашылуына 

Ыстамбұл қаласы әкімінің орынбасары 

Шенгүл Арслан, ТҮРКСОЙ Бас хатшысы 

Дүйсен Қасейінов, ҚазҰУ ректоры Ғалым 

Мұтанов, Ыстамбұл университетінің ректоры  

Махмұд Ак, Түркияның ҚР Елшілігінің 

және Ыстамбұл қаласындағы ҚР Бас 

Консулдығының %кілдері, Еуропадағы 

қазақ диаспорасы, БАҚ және қоғам %кілдері 

қатысты.

Bл-Фарабидің этнографиялық мұражай-

үйінің ашылуы 2020 жылы ЮНЕСКО 

қол дауымен кең к%лемде халықаралық 

деңгейде аталып %тілетін әл-Фарабидің 1150 

жылдығына арналып отыр. Bл-Фараби музей-

үйі әлемнің туристік орталықтарының бірі – 

Ыстамбұл шаһарының дәл ортасындағы Түркі 

Bлемі этнографиялық мұражай-кешенінде 

орналасқан.

Музей-үй бірнеше б%лімнен тұрады. 

Мұнда Аристотельден кейін адамзаттың 

Екінші ұстазы атанған ұлы түркі ойшылы 

Bбу Насыр әл-Фарабидің %мірінен алынған 

 деректер мен құнды тарихи мәліметтер 

берілген. Сонымен қатар мүсіндік компо-

зициялар, тарихи жәдігерлер, ғалымның 

еңбектері және адамзат ілімінің бірнеше 

 саласына орасан зор үлес қосқан ойшыл 

 туралы материалдар к%рініс тапқан. 

Bл-Фарабидің мұрасы: математика, фило-

логия, химия, биология, астрономия, фило-

софия, медицина, логика, әлеуметтану, сая-

саттану, құқықтану, әдеп сынды ғылымның 

барлық дерлік салаларын қамтиды. Оның 

ғылымды жүйелеп жіктеуі әлемдік ғылыми 

ойдың одан ары дамуына %з әсерін тигізді. 

Bл-Фарабидің шығармашылық қызметі 

ортағасырлық араб-мұсылман мәдениетінің 

ренессансына сәйкес келіп, оның еңбектері 

Батыс пен Шығысты байланыстыратын руха-

ни к%пірге айналды.

Қазіргі уақытта %ркениеттер қақтығысы 

шиеленісіп, әлемде деструктивті бағыттағы 

ұйымдар әрекеттері адамзат %ркениетінің 

дамуына кері әсерін тигізуде. Технологияның 

қ а р қ ы н д ы  д а м ы п ,  м ә д е н и - р у х а н и 

құндылықтардың әлсіреп, жұтаңдану қаупі 

бар жаһандану заманында ұлы ойшылдың 

дүниетанымы, оның %ркениет ж%ніндегі 

тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық, саяси, 

философиялық, к%зқарастары қоғамымыз 

үшін %те %зекті болып отыр.

«Түркияда Bл-Фараби үйінің ашы-

луы, адамзат %ркениетінде баға жетпес р%л 

атқарған Ұлы даланың ұлы тұлғасының 

шығармашылық мұрасы арқылы түркі мен 

қазақ мәдениеті жауһарларын әлемге паш ету-

ге арналған ірі тарихи жасампаз жоба ретінде 

болашаққа қызмет атқаратын болады» деді 

салтанатты шарада ҚазҰУ ректоры Ғалым 

Мұтанов.

М у з е й - ү й і м е н  ж а қ ы н  т а н ы с у 

үшін к%рермендерге арнайы қызықты 

экскурсиялық бағдарлама әзірленіп, ал түрік 

оқушылары үшін мұражай базасында ар-

найы оқыту-танымдық курсы дайындалған. 

Bл-Фарабидің есімін иеленіп отырған Қазақ 

ұлттық университеті оның шығармашылық 

мұрасын зерттеп жариялауда, сонымен 

қатар әлемдік деңгейде Қазақстан мәдениеті 

мен Ұлы Даланың жетістіктерін насихат-

тауда белсенді жұмыс атқарып келеді. Bл-

Фарабидің «ізгілік қоғамы» идеясы негізінде 

ҚазҰУ инновациялық-технологиялық 

тұғырнамамен қатар, рухани-адамгершілік 

құндылықтарға негізделген «Университет 4.0» 

жаңа буын университетінің моделін жасады.

Бұл жобаны ҚазҰУ ректоры Ғалым 

Мұтанов Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) 

Нью-Йорктегі штаб-пәтерінде таныстырып, 

осы ұйымның қолдауымен оны халықаралық 

деңгейде жүзеге асыру ұсынылды. Қазақ 

Ұлттық университеті «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында БҰҰ (ркениеттер 

а л ь я н с ы м е н  б і р л е с і п ,  « Қ а й ы р ы м д ы 

қоғам азаматтарын қалыптастыру. Қазіргі 

заманғы университеттердің миссиясы» атты 

халықаралық жобаны жүзеге асыруда.

Bл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті Түркия, Иордания,  Италия, 

Қытай, Мысыр, Болгария және басқа 

елдердің жетекші университеттерінде әл-

Фарабидің ғылыми-білім беру орталықтарын 

ашып,  табысты жұмыс атқаруда, онда қазақ 

халқының мәдениеті мен дәстүрі насихатта-

лып, қазақ тілі оқытылуда.

Нұркен ЖАНД1УЛЕТҰЛЫ

Қазақстан Республикасы Ұлттық музейі 
Жастар жылы аясында жас суретшілер 
шығармашылығын қолдау мақсатымен 
«ArmandaStar» топтық көрмесін ашты.

Таразы басы тең бе?

КӨШІ-ҚОН

Жаңа жердің жаңалығы көп
Түркістан облысының бір топ 
журналистері еліміздің солтүстік 
өңіріне сапар шекті. Басты мақсат 
– күнгейден солтүстікке көшіп 
барған отбасылардың тұрмыс-
тіршілігімен танысу. Осы орайда, 
Түркістан облыстық қоғамдық даму 
басқармасының ұйымдастыруымен 
Петропавл қаласында Түркістан 
облыстық мәслихатының депутаты  
Ж.Ағабеков және Түркістан об-
лысы қоғамдық даму басқармасы 
басшысының орынбасары Д.Жүнісов, 
Түркістан облысы жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы 
басшысының орынбасары 
Н.Нұрашевтің қатысуымен баспасөз 
конференциясы өтті. 
Елбасы Н.Назарбаевтың тапсыр-

масы бойынша, 2015 жылдан бастап 

еліміздің жұмыс күші аз солтүстік 

%ңірлеріне халқы тығыз орналасқан 

о ң т ү с т і к  а й м а қ т а р д а н  х а л ы қ т ы 

%з еркімен қоныстандырып, оларға 

қажетті  жағдай жасау жұмыстары 

басталған болатын. Бүгінгі таңға дейін 

жұмыс күшімен қамтамасыз ету, %ңірлік 

диспропорция мен демографиялық 

теңгерімсіздікті  жою мақсатында 

бағдарлама шеңберінде ерікті түрде 

қ о н ы с  а у д а р у ғ а  ж ә р д е м  р е т і н д е 

%ңіраралық қоныс аударуды мемлекеттік 

қолдау: к%шуге материалдық к%мек 

беруді, тұрғын үйді жалдау (жалға алу) 

және коммуналдық қызметтерге ақы 

т%леу бойынша шығындарды %теуді, 

АЕК (88375 теңге) м%лшерінде к%шуге 

материалдық к%мек беріледі.

Бағдарлама бастау алған сәттен 

 бастап, 2019 жылдың 1 шілдесіне дейін 

Түркістан облысынан 282 отбасы 

солтүстік %ңірлерге қоныс аударды.

Қоныс аударған 683 адамның 287-

сі еңбекке қабілетті болса, 204 адам 

тұрақты жұмыспен қамтылып, 8 адам 

жеке кәсібін ашты. Ал қоныс аударған 

75 тұрғын бала күтімімен айналысып, үй 

шаруасын д%ңгелетіп отыр.

 Халықты ынталандыру мақсатында 

облысқа солтүстік %ңірлерден арнайы 

%кілдер келіп, кезең-кезеңімен түсіндіру 

жұмыстарын жүргізуде.

Жалпы 2018 жылға 8 топ, 151 жұмыс 

берушілер келсе, 2019 жылға 6 топ, 

96 жұмыс берушілер облыста болып, 

халыққа бағдарламаның тиімділіктерін 

түсіндірді.

 А т а л ғ а н  ж ұ м ы с т а р д ы  ж а н -

дандыру мақсатында Жетісай ауда-

нында 2019 жылдың 24 мамырында 

республикамыздың солтүстік облы-

старынан келген жұмыс берушілердің 

қатысуымен «(ңіраралық бос жұмыс 

орындары» жәрмеңкесі  %ткізілді. 

Аталған жәрмеңкеге 650-ден астам ниет 

білдіруші азаматтар қатысып, 3 мыңнан 

астам бос жұмыс орындары ұсынылды.

 С о н ы м е н  қ а т а р  д е м е у ш і л е р 

есебінен 150-ге жуық ниет білдірушілер 

солтүстік %ңірлердің жерімен, тұрмыс-

тіршілігімен танысып, %з к%здерімен 

к%ріп қайтты.

 Қ а з і р г і  т а ң д а  х а л ы қ т ы  с о л -

т ү с  т і к  % ң і р л е р г е  қ о н ы с  а у д а р у 

 жұ мыстары қарқынды түрде жүзеге 

асып, нәтижесінде облысымыздан 

қызығушылық тудырған тұрғындар саны 

артып, қоныс аударушылар к%беюде.

 Смайыл БАЗАРБАЙ
Түркістан облысы

қоныс аударғандардың басым б%лігі 

тұрғын үймен, жұмысқа қабілетті от-

басы мүшелері жұмыспен қамтылған. 

(з кәсібін ашамын деушілерге егін, 

мал шаруашылығымен шұғылдануға 

жер телімдері, бос тұрған ғимараттар 

ұсынылды. К%шіп-қонуға байланысты 

мемлекет тарапынан берілетін қаржылай 

к%мектермен барған азаматтардың 

барлығы қамтамасыз етілуде.

Аталмыш бағдарлама бойынша, 

Түркістан облысынан қоныс аударушы-

лар бағдарламаға қатысушылардың 60 

пайызын құрауда.

Жұмыс күші  тапшы %ңірлерді 

қызметтік тұрғын үй немесе еңбекші 

жастар үшін ЖЖК 2020 бағдарламасы 

шеңберінде салынған (сатып алынған) 

жатақханалардан б%лмелер, қоныс 

аударуға жәрдем к%рсететін жұмыс 

берушілерге субсидиялар беруді, қажет 

болған кезде техникалық және кәсіптік 

білім алу үшін оқытуға және қысқа 

мерзімді кәсіптік курстарға жіберуді, 

жаңа тұрғылықты жерінде жұмысқа 

орналасуға және кәсіпкерлікті дамытуға 

жәрдемдесуді қамтиды.

Бағдарламаға қатысушыға және 

оның отбасы мүшелеріне – отағасына 

және әрбір отбасы мүшесіне бір рет 35 

Бабадан жеткен емшілік мұра

«Таразы басы тең бе?» деп сауал 
қойып отырғанымыз тегін емес. 
Қазір жұмыс берушілер мен 
жұмысшылар арасындағы еңбек 
қатынастарына байланысты 
заңсыздықтардың орын алуына 
қатысты арыз-шағым көп.
Қазақстанның үшінші мегаполисі 

Шымкент қаласында да осы мәселеге 

байланысты тиісті орындардан араша 

сұрап арыз жазатындар аз емес. Тіпті 

сот органдарына да арызын арқалап 

баратындар бар. Бірақ оның бәрін 

сот орындарының қарауға мүмкіндігі 

шамалы.  (йткені судьялардың жүктемесі 

к%п. Үлгере алмайды. 

 Сондықтан кейінгі кезде арыз-

шағымдарды медиация жолымен қарау 

қолға алына бастады. Оның мәнісі – 

істі сотқа жеткізбей-ақ, қос тараптың 

мүддесін таптамай, татуласу арқылы 

оңтайлы шешу. 

 Біріншіден, мәселе уақыт создырмай, 

тез арада шешіледі. Екіншіден, медиа-

торлар екі тарап үшін таразы басы тең 

болуын басты мақсат етеді. Үшіншіден, 

бұл үшін Елордаға қарай шапқылаудың 

қажеті жоқ. Алысқа бармай-ақ жергілікті 

жерде шешуге мүмкіндік бар. Қазақстан 

Кәсіподақтары Федерациясы мен 

Жоғарғы Соты осындай жағдай жасап 

отыр. Бұл «Татуласу орталығы» деп ата-

лады. 

 Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Соты мен кәсіподақ арасында жасалған 

меморандумға сәйкес, еңбек, әлеуметтік 

және басқа да дау-дамай мен жанжал-

дарды шешу үшін %ңірлердегі кәсіподақ 

ұйымдарында 17 «Татуласу орталығы» 

құрылған. Онда судьялар мен кәсіподақ 

медиаторлары ойдағыдай жұмыс жүргізіп 

отыр.

 Аз уақыт ішінде кәсіби медиа-

торларды, адвокаттар мен кәсіподақ 

мамандарын тарту арқылы «Татуласу  

орталықтарында»  2140  процедура 

%ткізіліп, 980 еңбек дауының 872-сі 

медиациялық келісім бойынша, 108-і 

әңгімелесу арқылы шешілген. 

 «Түркістан облысы, Шымкент 

қаласы кәсіподақтар орталығы» аумақтық 

бірлестігіне де тұрғындардың тарапынан 

түсіп жатқан арыз-шағымдарды «Татуласу 

орталықтарында» қарау тәжірибеге ене 

бастады. 

 Осы жақында ғана сондай бір 

арыз қаралды. Арыз иесі – «Жаса 4» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 

директоры Жұмабек Исмаилов. Ол – 

жұмыс беруші. Оның айтуына қарағанда, 

серіктестік тұрақты жұмыс күшіне зәру. 

К%п балалы және мұқтаж отбасыларға 

тиесілі атаулы әлеуметтік к%мек беріле 

басталғалы бері жағдай тіпті қиындай 

түскен. Халықтың әлеуметтік жағдайын 

жақсартып,  тұрмысын түзеу  үшін 

берілетін жәрдемақыға иек артқандар 

масылдыққа бой алдыра бастаған. Жанын 

қинап жұмыс істемей-ақ, мемлекеттен 

берілетін жәрдемақыны алу үшін бір 

мезгілде 20 жұмысшы жұмыстан шығуға 

%тініш берген. 

 С е р і к т е с т і к т е  ж ұ м ы с  к ү ш і н і ң 

тұрақсыздығы салдарынан еңбек даула-

ры да туындаған. Оны мекеме басшылығы 

ж а с ы р м а й д ы .  Ж ұ м ы с ш ы л а р д ы ң 

бірі кетіп, бірі келіп жатқандықтан, 

наразылықтардың туындайтыны айдан-

анық

 Ал жұмысқа құлықсыз еңбеккерлер 

жалақы талап етуге келгенде барлық 

құзырлы органдарға түрлі арыз-шағым 

түсіріп, жұмыс берушілерді әуре-сарсаңға 

салатын к%рінеді. Бұл жағдай, әсіресе 

қаланы к%ріктендіруге, абаттандыруға 

жұмылдырылған мердігер мекемелерге 

тән екенін жұмыс берушілер де айтып 

отыр.

Бірақ, қалай болғанда да, күрделі 

мәселе одан әрі жалғаса бермеуі тиіс. Екі 

тараптың да мүддесі ескерілген шешім 

жасалуы керек.

–  Б а р л ы қ  м ә с е л е н і  т а т у л а с у , 

ымыраласу жолымен шешу қажет. 

М е д и а т о р л а р д ы ң  а р а л а с у ы  м е н 

медиативті еңбек шартын түзу арқылы 

шиеленістерді одан әрі созбай шешуге 

болады. Осыны жұмысшы да, жұмыс 

беруші де түсінетін уақыт жетті, – дейді 

«Түркістан облысы, Шымкент қаласы 

кәсіподақтар орталығы» аумақтық 

бірлестігінің т%рағасы Берік Бекжанов.

 О н ы ң  а й т у ы н ш а ,  е ң б е к а қ ы ғ а 

 байланысты арыз-шағым к%п. Оны дұрыс 

шешудің жолы – мемлекеттік тапсырыс 

конкурсын ұйымдастыру  барысында 

жұмыс берушілер еңбекақы мәселесі 

мен жұмысшының жұмысқа деген 

белсенділігін арттыратын жайттарды 

жан-жақты ескеруі қажет. 

Ғалым АСЫЛ
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– Сіз текті әулеттің ұрпағысыз. 
Сондықтан сұхбатымызды әріден 
бастағанымыз дұрыс шығар. Алдымен 
7зіңіз тәрбиеленген қасиетті шаңырақ 
жайлы б7ліссеңіз... 
– Ең алдымен,  әкем Күзембай 

жайында  айтайын. Жалпы біздің қазақ 

%з ұрпағына есім берер кезде ырымға 

ерекше сүйенген. Кез келген азаматтың 

атын алсақ, оның астарында үлкен мән-

мазмұн жатады. Мысалы, ардақты әкем 

Күзембай сонау 1920 жылы кәдімгі күздегі 

қой қырқу кезінде дүниеге келіпті. Асыл 

әжеміз дәл осы кезде босанып, %мірге 

шекесі торсықтай ұл әкелгендіктен, оны 

Күзембай деп атапты. Мен 1991 жылға 

дейін атамның атында, яғни Bбілов 

болып жазылдым. Еліміз тәуелсіздік 

алып, мемлекетімізді әлем таныған соң, 

әкемнің атына к%штім.

Bкем Күзембай дүниеден ерте %тті. 

57 жас деген к%п емес қой. Бұған кешегі 

Ұлы Отан соғысындағы алған ауыр жара-

қаттары мен кейінгі кездегі бастан кеш-

кен қиындықтары да зардабын тигізбей 

қойған жоқ. 

Ол кісінің небары жеті-ақ сыныптық 

білімі ғана болды. Бірақ сол уақытта 

ақыл-парасаты, %мірден түйгені мол 

жанға осы білімнің %зі де жеткілікті еді. 

(мірдің университетінен %ткен қайсар 

тұлға дүниеден %ткенше еңбек жолын 

кәдімгі қатардағы колхозшыдан бастап, 

есепшілік қызмет атқарды. 

Bкемнің алдында бір-ақ мақсат 

тұ ратын. Ол шиеттей бала-шағасын 

ештеңеден тарықтырмай, зарықтырмай 

қатарға қосу еді. Bрине, елі мен халқына 

шексіз адалдық танытты. Қазір сол 

кез дегі кейбір оқиғаларды еске алсам,  

қазіргі жастарға ертегідей к%рінуі әбден 

мүмкін. (йткені біз к%п балалы отба-

сында тәрбиеленгендіктен, бір-біріміздің 

киімімізді киіп %стік. Тіпті қар үстінде 

жалаң аяқ жүретінбіз. Bйтеуір шешеміз 

тігіп берген дорбамызды мойнымызға 

асып алып, мектепке баратынбыз. 

Оған намыстанбадық. Себебі ол кезде 

 ха лықтың әл-ауқаты да т%мен болатын. 

Bкем жайлы баяндаған соң, шешеме де 

тоқталғаным дұрыс қой. Анам  Айтжанды 

Қостанай %ңірінде білмейтіндер жоқтың 

қасы. (йткені ол кісі Социалистік Еңбек 

Ері, к%рнекті мемлекет қайраткері 

Оразалы  Қозыбаевтың туған қарындасы.

Шешем %те зерек-ті. Нағыз от ауызды, 

орақ тілді, %ткір жан болатын. Сондықтан 

да ешкімнің беделі мен шен-шекпеніне 

қарамай шындықты кәдімгі хас батыр-

ларша бетке тіліп айтатын. Сонысынан 

да болар, кейбір замандастарын мысы 

басып, одан тайсалып тұратын.

Анамыз білімге %те құштар еді. Сол 

кездегі облысқа тарайтын «Ленинский 

путь» және «Коммунизм таңы» газеттерін, 

республикамызға танымал «Білім және 

еңбек», «Мәдениет және тұрмыс» секілді 

журналдарды тұрақты түрде үйге жазды-

рып алатын.

Жалпы біздің әулетіміздегі ұл мен 

қыздардың руханиятқа жақын болуына 

анамыздың да тікелей септігі тигендігін 

айтқаным орынды болар. Осынау қазір 

сағынышпен еске алатын аяулы жан 

оңашада %лең де жазатын. Оның туған-

туыстарына, ұлдары мен қыздарының 

туған күндеріне арналған жыр шумақтары 

біздің үйімізде әлі күнге дейін ең құнды 

рухани дүние ретінде сақтаулы.

Шешеміз балаларының қызығын 

бір кісідей к%рді. (зімнің ғылым сала-

сындағы қол жеткізген табыстарым-

ды естігенде кәдімгі балаша қуанатын. 

Біз үшін аса қымбат жан 84 жасында 

дүниеден %тті. Ұрпақтарының бәрі де бұл 

кезде жетіліп қалған-ды. 

– 1беке, менің білуімше, сіздің елу 
жылға жуық бір шаңырақтың астында 
бақытты ғұмыр кешіп келе жатқан 
асыл жарыңыз Тамара апамыз да 
 тарих  ғылымының кандидаты, доцент 
екен. Бұл күндері 7зіңізбен бірге бір 
жоғары оқу орнында қызмет атқарады 
деп естиміз. 1ңгіменің орайы келгенде 
соған да тоқтала кетсеңіз?
– Зиялы қауым %кілдері біздің әулетті 

ғылым қонған шаңырақ деп орынды ай-

татын сияқты. Оның %зіндік сыры да бар. 

(йткені әлгі сауалыңызда айтылғандай, 

менің бағым мен бақытым болып кез-

дескен қазақтың ару қызы Тамара 

Қайыржанқызы да белгілі ғалым. Ол қазір 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университетінде доцент. Студенттерге 

дәріс береді.

Енді алғаш қалай танысқанымызды 

айта кетейін. Алматы біздің замандас-

тарымыз үшін %те ыстық әрі сұлу қала. 

Табиғаты к%ркем осы шаһар менің де 

%мірімде ерекше орын алады. Сол жастық 

шақтағы %зге қатарластарым секілді мен 

де арман қуып Алатаудың баурайындағы 

осы қалаға бағымды сынау үшін барған 

едім. Сол кезде Ақмола облысы Атбасар  

қаласында туып-%скен бойжеткен Тамара  

да әлгі қалаға жоғары білім алу үшін 

келген екен. Шілденің шіліңгірінде 

жан-жақтан жиналған жастар бұрынғы 

Қазақ мемлекеттік университетінің 

тарих  факультетіне емтихан тапсыруға 

жиналдық. Жолымыз болып, мен де, 

Тамара да осы к%птен бері арман еткен 

факультетке студент болып қабылдандық. 

Бәрі сол шақтан басталды ғой. Мен де 

кәдімгі тепсе темір үзетін, қылшылдаған 

жігітпін. Тамара да сүйкімді әрі ажарлы 

бойжеткен болатын.

Сол студент кезде бұрынғы астанадағы 

Виноградов к%шесі, 88-ші үйдегі №1 

жатақханада тұратынбыз. Бастапқыда 

бір топта оқыдық. Содан танысып, 

достықтың соңы махаббатқа ұласты. 

– Сіздерді белгілі тарихшы ағамыз 
Манаш Қозыбаев той жасап үйлендірді 
деседі. Сол қаншалықты рас? Осыны 
7з аузыңыздан естісек...
– Мұның ешқандай жалғаны жоқ. 

(йткені ол кезде академик Манаш 

Қозыбаев сол қалада тұратын. Есімі 

ғалым ретінде елімізге кеңінен танылып 

қалған-ды. Манаш аға маған нағашы 

болып келеді. Сондықтан сабақтан бос 

кездерімде осы кісінің үйіне барып 

тұратынмын. 

Бұл күндері Манаш ағамыз ара-

мызда жоқ болса да ол кісінің сүйген 

жары Сара апамыз айтулы азаматтың 

шаңырағының отын с%ндірмей, ұл мен 

қыздарын тәрбиелеп отыр. (зім Тамара-

мен үйленуге серт байласқан соң, оны 

алғаш нағашым мен жеңгеме к%рсеттім. 

Тамара ол кісілерге бірден ұнады. 

Себебі қалыңдығым к%п с%йлемейтін, 

ибалы да инабатты, қазақтың барлық 

асыл қасиеттерін бойына сіңірген 

бойжеткен-ді.  Олар келісім берген 

соң, біз ауылдағыларға да хабар бердік. 

Осылайша,  үлкен кісілердің  батасын 

алып, шаңырақ к%тердік.  Ол 1968 

жылдың 1 желтоқсаны болатын. Былтыр 

үйленгенімізге жарты ғасыр толды. 

– Негізі, адамның ғұмырының 
жалғасы оның ұрпағы емес пе? 
Балаларыңызға к7ңіліңіз тола ма?
– Реті келгенде, асыл жарым Тамара 

апаңа шын жүректен шыққан шынайы 

алғысымды білдіргім келеді. Қанша 

 дегенмен, тәрбие к%рген қазақтың қызы 

ғой. (зінен г%рі, мені әрқашан да жоғары 

қойды. Белгілі профессор, академик 

болып жүргенім бір жағы осы кісінің де 

тікелей қамқорлығы дер едім. (йткені ол: 

«Мен де ғылым докторы болғым келеді» 

деп отырса, мен не істер едім? Bрине, 

оның да ғылымда %зіндік орны бар. Бірақ 

әйел затына тән қасиетті, адамгершілікті 

бәрінен де жоғары қойды. Отбасының 

бақытын шалқытты. 

Жұмыс та істеді. Бала да тәрбиеледі. 

Оның үстіне менің қаншама келімді-

кетімді адамдарым бар емес пе? Солардың 

бәрін де қабақ шытпай қарсы алып, дас-

тарқанын жайып отырды. Жоғарыда ай-

тып %ткенімдей, мен шаңырақтың үлкені 

болдым. Сондықтан барлық інілерім мен 

қарындастарым үйімізде жатып оқыды. 

Олардың ас-суы, жуылатын киім-кешегі 

бар дегендей. Соның бәріне де Тамара 

т%зді, шыдады. 

Тіпті інілерім үйленіп, қарындас-

тарым тұрмысқа шыққанда аналарының 

орнын жоқтатпай, барлық той жаб-

дықтарын зыр жүгіріп жүріп дайындады. 

Қыз балалардың жасауын жасады. Міне, 

мұның бәрін қазақы тәрбие к%рген, 

ананың тәлімін алған әйел ғана түсінеді. 

Соның есесіне, бұл күндері менің 

іні лерім мен қарындастарым Тамара 

десе шығарға жандары б%лек. Оның қас-

қабағына қарайды. Туған күні мен мере-

келерде бәрі де ең ізгі тілектерін білдіріп 

жатқаны. Несін жасырайын, солардың 

%зара сыйластықтарын к%ргенде бір сәт 

толқып қалатын кездерім де болады.

Екеуміз үш ұл тәрбиеледік. Олардың 

бәрі де %мірден %з орындарын тапты. 

Тұңғышымыз Еркін белгілі ғалым, білікті 

басшы. Кезінде Қарағанды мемлекеттік 

университетін үздік дипломмен аяқтады. 

Қазір сүйікті келініміз Эльмирамен бірге 

Рүстем атты балаларын тәрбиелеп жатыр. 

Ортаншы ұлымыз Абзал да әлгі 

аталған қаладағы жоғары оқу орнының 

экономика факультетін бітірді. Содан 

кейін білімін жетілдіру мақсатында 

Астанадағы Қазақ гуманитарлық заң 

академиясын тамамдады. Бұл күндері 

Қарағанды қаласында тұрады. Оның жан 

жары, келініміз Айгүл негізі француз 

тілінің маманы. 

Кенже баламыз Азат  Қостанай 

м е м л е к е т т і к  у н и в е р с и т е т і н і ң  з а ң 

факультетінің түлегі. Біраз жылдар про-

куратура саласында қызмет атқарып, 

мамандығын шыңдады. Қазір кәсіпкер. 

Ж ұ м ы с ы н д а  т а б ы с с ы з  е м е с .  О с ы 

ұлымыздың жан жары, келініміз Индира 

да отағасы секілді заңгер. Бұлардың да 

шаңырақтарында үш бала %сіп келеді. 

Осы балаларымызға қарап, Тамара 

екеуміз Алла Тағалаға шүкіршілік етеміз. 

(міріміздің мәнді де мазмұнды %тіп келе 

жатқандығына тәубе дейміз. Үш ұлдан 

тараған немерелеріміз жан-жақтан келіп, 

ата-әжелеп қаумалап алғанда т%беміз 

к%кке жетіп, %зімізді бақытты сезінеміз.

– Сіз ғалым ғана емессіз, 
ұлтжандылығыңызбен тәуелсіз 
еліміздің болашағы үшін аянбай еңбек 

етіп келе жатқан қайраткерсіз. Сонан 
соң, менің бір байқағаным, ұлыңыз 
Еркін 7зіңіздің жолыңызды қуып, 
 тарих ғылымының докторы атанды 
емес пе?
– Рақмет. Менің еңбегімді елге таны-

тып, азды-к%пті Отаным үшін сіңірген 

жұмыстарымды к%рсетіп жатқан %зің 

секілді журналист іні-қарындастарым 

ғой. Шынында да, үш ұлымның тұңғышы 

Еркін менің жолымды қуып, тарих 

ғылымының докторы атанғаны рас. 

Ол бұл күндері академик (мірзақ 

С ұ л т а н ғ а з и н  а т ы н д а ғ ы  Қ о с т а н а й 

мемлекеттік педагогикалық универ-

ситетінің ректоры. Қарапайым тілмен 

айтсақ, осындағы барлық болашағынан 

үміт күттірер ғалымдармен жұмыс істеп, 

жастардың %мірден %з орындарын табуы-

на лайықты үлесін қосып жүр. 

(зінің баласы болған соң мақтады деп 

ойлап қалмаңыздар. Еркін сонау мектеп 

қабырғасында жүрген кезден бастап тарих 

пәніне %те құштар болды. Осы ғылым 

 саласына деген бейімділігін ерте танытты. 

6-сыныптан бастап археологиялық қазба 

жұмыстарына қатысып, %зінің қарым-

қабілетін к%рсете бастады. Арада бір жыл 

%ткен соң, яғни жетінші сыныпта ғылымға 

бейімділігі үшін сонау Болгарияға барып 

келді. Тіпті кезінде кез келген баланың 

қолы жете бермейтін «Артекте» де болды. 

Қарағанды мемлекеттік университетінің 

бірінші курсында оқып жүрген кезден 

ғылыми жұмысын жаза бастады.

Ол университетті аяқтар кезде маған 

қосалқы автор ретінде тарихқа байланыс-

ты кітапқа да атсалысты. Bлі күнге дейін 

мен, анасы Тамара және Еркін үшеуміз он 

шақты кітапты жарыққа шығардық. Ең 

бастысы, табанды әрі еңбекқор. Қандай 

жұмысты қолға алса да соңына дейін 

жеткізбей тынбайды. 

Еркін осы институтқа дейін облыс 

орталығындағы Қазақстан Республикасы  

Ішкі істер министрлігіне қарайтын 

Қостанай Заң академиясында кафедра  

және курс меңгерушісі болып қызмет 

а т қ а р д ы .  О т с т а в к а ғ а  п о л к о в н и к 

дәрежесімен шықты. 

Оның мінезі жайдары. Сонау сту дент-

тік жылдары к%ңілділер мен тапқырлар 

клубының белсенді мүше лерінің бірі 

болды.  (зі  орта  мектепті  орысша 

бітіргенімен, таудай талабы, ана тіліне 

деген құштарлығының арқасында бәрін 

меңгеріп алды.

– Кітапты рухани байлыққа 
 балайтын зиялы кісілердің қатарынан 
екеніңізді білеміз. Екінші қабатқа 
к7терілгеннен байқағаным, бір 
б7лменің т7рт қабырғасы тұтас кітап 
екен. Шамасы, оның ұзын саны үш-
т7рт мың дананы құрап қалады-ау 
деймін?
– Иә, біз барған үйімізді  оның 

мал-мүлкімен емес, кітабына қарап 

бағалайтын заманның ұрпағымыз. Бұл 

жерде сіз олардың тек ең негізгілерін ғана 

к%ріп отырсыз. Басқа жақта да кітаптар 

аз емес. (мір бойы кітап жинап %скен 

ағаларыңның бірімін. Кітап жинау – 

менің ең сүйікті ісім.

Осы арада бір тоқталайын дегенім, 

с%релерде 1896 жылы Мәскеуден жарық 

к%рген «Герман халқының тарихы», 

С.Ковалевтің бұрынғы Ленинград 

қаласынан 1936 жылы шыққан «Исто-

рия античного общества» деп аталатын 

кітаптарды да к%ресіз.

– Осы арада 7зіңіз ұстаз ретінде 
пір тұтқан ғалымдар жайлы тілге тиек 
етудің де реті келіп тұрған секілді?
– Мен де жас болдым. Алматыдағы 

Қазақ мемлекеттік университетінде оқып 

жүрген кезімде нағыз профессорлардың 

қандай болатындығын к%збен к%ріп, 

к%ңілге түйдім. Олардың әрбір лекция-

сын босқа жібермейтінбіз. Сонымен 

қатар олардың жүріс-тұрысы, киім киісі, 

с%йлеген с%зі, тіпті жан сарайына шейін 

қызықтыратын.

(зімді шексіз бақытты санаймын. 

(йткені жастық шағымыз ізденіспен %тті. 

Жоғарыда баяндалған университеттің 

қабырғасында мүйізі қарағайдай, аттары-

нан ат үркетін ең мықты деген профес-

сорлардан дәріс алдық. 

Олардың кітаптарын айтпағанның 

%зінде, %здерін бір к%ріп, мағыналы 

әңгімелерін тыңдаудың %зі кез келгеннің 

қолы жете бермейтін ерекше бақыт еді. 

Осы арада к%рнекті тарихшы, кезінде 

%зінің ұлтжандылығы үшін қудаланған 

Ермахан Бекмахановты атап %ткенім 

орынды болар. (йткені ол кісі осы жоғары 

оқу орнында кафедра меңгерушісі болды. 

Сондай-ақ Bмір Қанапинді тілге 

тиек етпесем, мынау сұхбатымыздың 

сәні келмейтін сияқты. Ол кісі де тарих 

ғылымының докторы, сонау бір жыл-

дары елімізде мәдениет министрі бол-

анам Айтжан секілді тік мінезді, қайсар, 

кімнің болсын кемшілігін бетке ашық 

айта білетін батыр келбетті жан еді.

Қостанай қаласындағы бұрынғы 

халыққа қызмет к%рсету орталығының 

қабырғасына нағашымызға арналып 

мемориалдық тақта орнатылды. Содан 

кейін оның ұрпақтары әкесінің құрметіне 

ас беріп, ақсақалдарымыздың батасын 

алды. Кітап шығарды. Деректі фильм 

түсірілді. Міне, осының бәрі де асыл 

азаматқа деген құрмет деп түсінемін. 

Кезінде ол менің тарихшы емес, агро-

ном болуымды қалады. Бірақ оның да әу 

бастағы таңдаған мамандығы тарихшы 

болатын. Сонау бір жылдары Қостанай 

мемлекеттік педагогика институтында 

оқыған.

Жатқан жері торқалы болғыр нағашым 

ашуланғанымен, тез қалпына келетін. 

Маған ептеп ренжігенімен, кейін к%ңілі 

орнықты. Уақыт %те ғылым докторы 

атанғанымда арқамнан қағып, бетімнен 

сүйді. Оның осы бауырмалдығын жер 

басып жүрсем, сірә ұмытамын ба?

– Аттас ағам Орекеңнің қызмет 
жолын бір кісідей білемін. Алайда 
қайталанбас тұлғаның отбасы ж7нінде 
к7п айтыла бермейді. Жерлестеріміз 
біле жүрсін, осы жайлы да сіздің 7з 
аузыңыздан естісек деп едік?
– Оразалы нағашым қызметте мерейлі, 

жолдастарының арасында беделді болса, 

отбасында %те қамқор әке-ді. Ұзақ жыл-

дар бойы бәйбішесі Раушан апамыз екеуі 

бақытты ғұмыр кешті. Ынтымақтары 

жарасқан ерлі-зайыптылар үш қыз, екі 

ұлына жұрт қатарлы тәрбие берді.

Ағамыздың %зі ерекше жақсы к%рген 

қыздары Сәния мен Ғалия медицина 

ғылымының кандидаттары атанды. Бір 

ұлдары Нұрланның ғұмыры қысқа бол-

ды. Ол %мірден ерте %тіп, бәрімізді де 

мұңайтты. Бірақ тағдырдың жазуына 

қандай шара бар?

Ал Серік негізі музыкант. Кіші ұлы 

Құмар – химия ғылымының кандидаты. 

Бұл күндері кәсіпкерлікпен айналысады. 

Bкесін ерекше пір тұтқан осынау ұлдары 

шаңырақ иесінің абыройын асқақтатып 

келеді. 

– Аманжол аға, міне, сұхбатымыз 
да аяқталып келеді. @ткен 7мір 
жолдарыңызға ризасыз ба? Соны 
білсек. Бос уақытыңызда немен 
айналысасыз? Оқырманды бұл да 
қызықтырары анық...
– Жалпы менің әріптестерім «Не тын-

дырдым? Халқыма не бердім? Ғылымға 

қандай жаңалық қостым?» дегендей 

сауалдарға жауап іздейді. (зімнің бұл 

орайда жұрт алдында ұялмайтындай азды-

к%пті шаруа тындырғаныма шүкіршілік 

деймін. Талай лауазымды қызметтерді 

атқардым. Марапаттарға ие болдым. 

Биыл «Еңбек ардагері» медалін кеудеме 

тақтым. 

Екі ғылым докторы және бірнеше 

ғылым кандидаттарына жетекші болдым, 

Жазған ғылыми еңбектерім жетерлік. 

Оның ішінде оқулықтар мен моногра-

фиялар да аз емес. Кезінде (збекәлі 

Жәнібековке хат жазып, колледждер мен 

мектептерге Қазақстан тарихының енуіне 

тікелей ықпалымды тигіздім. 

Бос уақытымда, жеке үйде тұрған 

соң, бау-бақшада к%к%ніс %сірумен ай-

налысамын. Кезінде орыстың домра 

примасында ойнадым. Еркін күрестен 

спорт шеберлігіне кандидат болдым. 

Тамақ пісіруді де бір кісідей білемін. 

Палауды – %збектерден, ұйғыр лағманын 

ұйғырлардан кем дайындамаймын. 

Кейбір еркектер, әрине, мұны намыс 

к%реді. Шынымды айтсам, қамырды да 

илеп, кеспе де жасай аламын. Сонан соң 

отағасы болған соң, үй ішінде электр 

жүйесінде ақау кетсе, ешқандай маман 

шақырмай-ақ, %зім ж%ндей беремін. 

(зімнің жеке шеберханам да бар. 

Онда барлық ағаш және темір жонуға 

арналған құрылғыларым да қойылған. 

Мұндай сүйіп атқаратын шаруалар бір 

жағынан ой еңбегімен айналысатын мен 

секілді азаматтарға %те пайдалы. Бойың 

сергіп, денең ширап қалады. 

Осы аталғандармен бірге табиғат 

аясында қыдырғанды да жаным сүйеді. 

Қолым сәл босай қалса, рухани қазынаға 

ден қоямын. Кітап оқып, ой-%рісімді 

кеңейтіп, ғылыми еңбектер жазуға ерек-

ше к%ңіл б%лемін. 

Ғалым әрдайым ізденіс үстінде жүреді. 

Менің де арманым – тәуелсіз елдің нағыз 

тірегі боларлық саналы да білімге құштар 

жастарға сапалы білім беріп, олардың 

ұлтжанды азамат болып қалыптасуына 

лайықты үлесімді қосу. Осы бағытта аян-

бай еңбек ете беремін. 

– Республикалық «Ана тілі» 
газеті еліміздегі белгілі басылым. Ол 
әрбір иісі қазақтың үйінде болуға тиіс 
емес пе? Осы жайлы пікіріңізді газет 
арқылы білдіре кетсеңіз. 
– Оныңыз рас. Бұл күндері «Ана 

тілі» газетін білмейтін қазақ жоқ шығар. 

Газет руханиятқа айрықша к%ңіл б%леді. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» деп 

аталатын мақалаларын жүзеге асыруда 

тындырып жатқан жұмыстары орасан. 

Біздің (мірзақ Сұлтанғазин атындағы 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университетінің ғалымдары да кімнің 

болсын рухын к%теріп, жан сарайын 

кеңейтер басылымды сүйіп оқиды. 

Оның жанашыры бола беретіндігіне нық 

сенімдімін. 

1ңгімелескен 
Оразалы ЖАҚСАНОВ,

Қазақстанның құрметті журналисі

Қостанайда 
елге белгілі зиялы    

қауым өкілдері аз емес. 
Солардың бірегейі – бүгін 

әңгімемізге арқау болып отырған 
Аманжол КҮЗЕМБАЙҰЛЫ. Ол тек ғылым 

жолын қуған азамат қана емес, сөзге 
шешен, ұлтымыздың арғы-бергі тарихын 

жетік білетін тұлға. Тарих ғылымының док-
торы, профессор секілді бірнеше атақтары 
да бар. Өнегелі отбасының тірегі. Немерелері 
мен шөберелерінің ардақты атасы. Жастар 
тәлімгері. Таяуда ардақты азаматтың қара 
шаңырағында  болып, белгілі ғалымның со-

нау балалық балдәурен шағынан бастап 
осы күнге дейінгі қалыптасу кезеңдері, 

алға қойған мақсат-мұраты, ұрпақ 
тәрбиелеудегі ғибраты жайлы 

кеңінен әңгімелескен едік.

Аманжол КҮЗЕМБАЙҰЛЫ:

Кітап жинау –
менің сүйікті ісім

ды. Қазақстан Компартиясы Орталық 

Комитетінің идеология ж%ніндегі хат-

шысы ретінде де к%пке танылды. Мұндай 

лауазымды қызметте жүрсе де ол %те 

қарапайым болатын. Осы мемлекет 

қайраткерінің тікелей басшылығымен 

%зімнің кандидаттық диссертациямды 

ойдағыдай қорғадым. Оны ешқашан да 

ұмытпаймын. 

Сонымен қатар Қазақстан Ұлттық 

Ғылым Академиясының академигі, ан-

трополог Оразақ Смағұловтың мен үшін 

орны б%лек. Ол кісі де жаны жайсаң, 

к%п білетін тұлғалардың бірі ретінде 

баршаға танымал. Осындай азаматтардан 

дәріс алып, еліміздің түкпір-түкпірінде  

егеменді еліміз үшін аянбай еңбек етіп 

жатқан замандастарымыз қаншама.

– Сіздің ұлтымыздың біртуар 
перзенті, академик Манаш 
Қозыбаевтың жиені екендігіңізді 
жұртшылық біледі. С7здің реті кел-
генде, осы қайталанбас тұлғаның 
тәлімгерлігі, 7зіңізге жасаған 
қамқорлығы, азаматтық қырлары 
ж7нінде айтсаңыз?
– Bрине,  әлгі  есімдері  аталған 

ұстаздарымның маған деген ерекше 

ықыластарымен қатар, Манаш аға да 

менің ғалым болып қалыптасуыма %зінің 

септігін тигізді деп айтпасам, ешкім 

нанбас та еді. Ол кісі менің бойымдағы 

тарих ғылымына деген құштарлықты ерте 

байқаған соң, тұрақты түрде бағыт-бағдар 

беріп отырды.

Нағашым %те қатал болатын. Маған 

да биік талаптар қойды. К%п оқуымды 

қадағалады. Жан-жақты азамат болып 

қалыптасуыма да тікелей ықпал етті. (зі 

де үздіксіз еңбек етті. Еліміз тәуелсіздік 

алғаннан кейін қазақ халқының тарихын 

жазуға к%п тер т%кті. Ол кісі мейірімді де 

еді. Тек туысқандарына ғана емес, бойын-

да талант ұшқыны бар барлық жастарға 

туған жеріне, руына, ұлтына қарамастан 

жанашырлық танытып, қолтықтарынан 

демеді. Келешекте еліне пайдасын тигізер 

жастарды к%ре білетін. Сондықтан да 

олардан уақытын аямады. 

– Анаңыздың туған бауыры  
 Оразалы Қозыбаев кезінде 
Қазақстанды ұзақ жылдар басқарған 
Дінмұхамед Қонаевпен дәмдес, 
үзеңгілес азаматтардың бірі 
болғандығы да белгілі. Осы мемлекет 
қайраткерінің бізге белгісіз кейбір 
қырлары ж7нінде әңгімелесеңіз?
– Ең алдымен айтарым, ол елім 

деп еңіреп %ткен азамат.  Кезінде 

республикамыздың басқа %ңірлерін 

атамағанның %зінде, Қостанай облыстық 

партия комитетінің екінші хатшысы бол-

ды. Күллі торғайлықтар оны осы күнге 

дейін ауыздарынан тастамайды. (йткені 

ол сол аймақты гүлдендіріп, түлетті.

Орекең %те ұлтжанды кісі-тін. Қазақ 

кадрларын қызмет бабымен к%теруге 

%зінің тікелей ықпалын тигізді. Менің 
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ANA TILIТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛ

Редакциямызға нұрсұлтандық зейнеткер Ораз Жүніс бастап қол қойған бір топ 
 ардагерден қазіргі терминдер мен атау сөздерге қатысты хат келді. Хатта көрсетілген 
жайттардың түп-төркіні түсінікті болғанымен, оларға жауапты осы мәселелермен 
тікелей айналысатын ғалым-маманның бергенін жөн деп таптық.
Көбіне бізбен байланысқа О.Жүніс шығып отырғандықтан, маман түсіндірмесі арнайы 
осы оқырманымызға арналды. Бұл жауап, әрине басқаларына да қатысты.
Маман пікірі ден қоюға тұрарлық деген ойдамыз. ПАЙДА ЕМЕС, 

САУАП АЛАЙЫҚ
Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын!

Иісі мұсылман баласының ең ұлық мерекесі – Құрбан 

айтқа айдан аман, жылдан есен жеткізген Алла Тағалаға 

сансыз шүкірлер мен мақтаулар болсын. 

Құрбандық – үлкен тарих, ұлық ғибадат. Ол сонау 

Ибраһим (ғ.с.) пайғамбар заманынан бастау алады. Құрбан 

шалу – пайғамбарлар атасы саналған Ибраһимнің (ғ.с.) 

сүннеті. Мұхаммед үмбетіне де құрбандық мұра болып жетті. 

Себебі Адам (ғ.с.) атадан бастап, Алла елшісі Мұхаммедке 

(оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) дейін барлық 

пайғамбарлар діні ханиф, яғни бір Аллаға құлшылық ететін 

діні болды. 

Зүлхиджә айының 9-ы – Арапа. Бұл күнді қажылар арапа 

жазығында күн батқанша құлшылық етумен және дұға-тілек 

жасаумен %ткізеді. Ал қажылыққа бармаған мұсылмандарға 

арапа күні ораза тұту – сүннет. Қасиетті хадис-шарифте: 

«Арапа күнінің оразасы 7ткен және келер жылдардың күнәларына 
кәфәрат (кешірім) болады» делінген. 

Бұл хадистен арапа оразасы %ткен жыл жасалған қате-

кемшіліктердің кешірілуіне себепші болатынын айқын 

аңғарамыз. Сонымен қатар ауыз бекіткен пенде мен оның 

келер жылғы қате-кемшіліктері арасында тосқауыл болады 

дегенді білдіреді.

Алла Елшісі: «Бұл күні біз ең әуелі намаз оқудан бастаймыз. 
Сосын (үйге) қайтып, құрбандық шаламыз. Кімде-кім осылай 
етсе, біздің сүннетімізге сай амал еткені. Ал кімде-кім (намаздан) 
алдын құрбандық шалса, ол бала-шағасына арнап сойған мал еті 
болып, құлшылыққа (құрбандыққа) жатпайды» деген.

Демек, Құрбан айтты, яғни мереке күнін ең әуелі 

айт намазын оқумен бастаймыз. Пайғамбар Мәдинаға 

келгенде қала тұрғындарының ойын-сауық құратын екі күні 

болатын. Алла Елшісі: «Бұл қандай күндер?» деп сұрағанда, 

мәдиналықтар: «Біз жаһилиет (надандық) дәуірінде бұл 

күндері ойын-сауық құратынбыз» деп жауап береді. Бұған 

пайғамбарымыз Мұхаммед (оған Алланың салауаты мен сәлемі 

болсын): «Расында Алла осы екі күнді, бұлардан да қайырлы 
(жақсы) құрбан және ораза (айт) күндерімен ауыстырды» деген.

Құрбан айт күні толық жуынып (ғұсыл алып), ең жақсы 

иіссуды себініп, айт намазына бару – сүннет амал. Бұл амал 

күллі мұсылманды айт күндері жан мен тән тазалығының 

үйлесімді болуына үндейді. (йткені бұл – мереке. Мейрамның 

нышаны сезіліп тұруы тиіс.

Мұсылман баласы %зі ниет еткен құрбандықты %з қолымен 

бауыздағаны абзал. (йткені бұл – құлшылық амал. Сондықтан 

құрбандық ғибадатын кісі %зі орындағаны жақсы.

Жабир (оған Алла разы болсын) мынадай риуаят жеткізген: 

«Мен Құрбан айт күні пайғамбармен бірге болдым. Ол кісі 

Құрбан айт құтпасын айтып болған соң, мінберден түсті. Оның 

алдына бір қошқар әкелінді. Пайғамбар малды %з қолымен 

бауыздап: «Бисмиллаһи, Аллаһу Акбар! Бұл менің және менің 

үмбетімнен құрбандық шала алмағандардың атынан» деп 

құрбан шалды».

Мал бауыздай алмаған жағдайда қасапшының жанында 

тұрып, %з к%зімен к%ргені дұрыс. Себебі пайғамбарымыз қызы 

Фатимаға: «Құрбандығыңа куә бол. @йткені құрбандықтың ең 
алғаш тамған қанымен барлық қате-кемшілік кешіріледі» деген 

екен.

Құрбандыққа түйе, сиыр және қой (ешкі де) шалынады. 

Бұдан басқа мал түрлері құрбандыққа жарайтындығы жайлы 

пайғамбарымыздан және сахабалардан жеткен хабар жоқ. 

Алла Елшісі: «Т7рт нәрсе құрбандыққа жарамайды: соқырлығы 
анық мәлім соқыр мал, ауру екені анық к7рініп тұрған мал, ақсақ-
тоқсақ мал және жілік майы тым аз арық мал» деген екен.

Айт күндері мұсылман баласы жұртпен бірге құрбандық 

шалып, сауап алуға ниет етеді. Қазан асып, мерекелік 

дастарқан жайып, айттық бергісі келеді. Алайда мал базарда 

құрбандыққа шалынатын мал бағасы қымбаттап кететін 

жағдай жиі кездеседі.

Осы ретте қасиетті Құрбан айт мерекесі қарсаңында 

отандастарымды игі амалдар мен сауапты шараларға атсалысуға 

шақыра отырып, құтты мейрамның құтын қашырмай, мал 

бағасын шарықтатып, пайдаға емес, сауапқа б%ленген абзал 

екенін айтқым келеді.    

Құрбандық – мал сою науқандық шарасы емес. Бұл 

– халықтың ынтымағын нығайтып, елдің ауызбіршілігін 

күшейте түсетін айтулы мереке. Бұл – Алла Тағаланың бізге 

тарту еткен мерекесі. 

Мұсылман баласының құлшылық амалдары жамағатпен 

және ауызбіршілікпен атқарылады. Құрбан айт – соның үлкен 

айғағы. Бұл мереке иісі мұсылманның бірлігі мен берекесін 

тағы да паш ете түседі. Біз «әһли сүнна уал жамағат», яғни 

пайғамбарымыздың және сахабалардың (к%пшіліктің) жолын 

ұстанушы үмбетпіз. Қажылық, құрбандық, жамағатпен 

оқылатын намаздар, т.б. игі амалдар мұсылмандарды бірлікке 

тәрбиелейді. 

Хазіреті Омар (оған Алла разы болсын) хұтпа оқып тұрып, 

с%зінің арасында пайғамбарымыз Мұхаммедтің (оған Алланың 

салауаты мен сәлемі болсын):

«...Жамағатпен болыңдар! Б7лінуден сақтаныңдар...» деген 

с%зін мінберде айтқан.

Құрбан айт – ағайын арасын жақындата түсетін, к%ршілерді 

аралап, науқас адамдардың к%ңілін сұрап, кешірімшіл, 

кеңпейіл болуға шақыратын, бірлік пен берекеге бастайтын 

мүбәрак мереке. Айт – отбасылық мереке. Мейрам күні ата-

анамызға, балаларға сыйлық үлестіріп, ағайын-к%рші, туыс, 

бауырларды қонаққа шақырып, айрықша к%ңіл б%лу де – 

сауапты іс.     

Құрбан айт – мұсылман қауымын имандылыққа ұйытып, 

барша адамды қанағат пен тәубеге шақыратын ұлық мейрам. 

Айт күні адамдар құрбан шалумен ғана емес, сауапты, ізгі, 

қайырлы амалдарымен Раббысының разылығына, рақымына 

жақындай түседі. (йткені араб тіліндегі «құрбан» с%зі «жақын 

болу», «жақындау» деген ұғымдарды білдіреді. 

Қасиетті Құранда: «Ұмытпаңдар, олардың еті де, қаны да 
ешқашан Аллаға жетпейді. Оған жететін нәрсе – жүректеріңізге 
ұялаған тақуалықтарың (шынайы ниеттерің)» («Хаж» сүресі, 
37-аят) деп баяндалған.

Алла Тағала халқымызды айттан айтқа, құлшылық-

ғибадатпен, молшылық-берекетте жете беруге жазсын! 

Еліміздің егемендігі баянды болғай! Bмин!

ИМАН АЙНАСЫ

Тілімізге жасалған зиянды әрекеттер 

тоқтатылсын. (кінішке қарай, елімізде 

тілімізге қарсы осындай үрдіс жүруде 

деп сеніммен айта аламыз. (йткені 

БАҚ-тарымыздың тілімізді дәлдіктен, 

нақтылықтан, түсініктіліктен, ұғынық-

тылықтан айыруға бағытталған әрекет-

терін, істерін к%ріп, материалдарын 

тың дап немесе оқып отырғанда осылай 

ойлауға тура келеді. Соның кесірінен 

к%птеген с%здерді, тіпті с%йлемдерді    тү-

сінуден  қалып барамыз.

Дәлел ретінде бірнеше с%йлемдерді 

мысалға келтірейік. Сіз, мәселен: «Мен 

саған аялдама дедім. Ең алдымен аңдатпа. 

Анықтама деймін. Дәлелдеме деп тұрмын 

ғой. Бұл – ескертпе. Саған жинақтама 

деп қанша айтамын?! Сен кепілдеме. 

Қалай ұқпайсың, к%шірме! Ол – құтырма. 

М%лшерлеме деймін. Бұл – нұсқама».

Осы с%йлемдерді қалай ұғуға бо ла ды? 

Қазақ тілін қанша жақсы біл сеңіз де, бұл 

оңай шаруа емес. (йт кені бұрынғы бірнеше 

жүздеген жылдар бойы қалыптасқан дәл, 

тура, нақты мағынасында немесе қазіргі 

кейбір филолог «ғалымдар» мен БАҚ 

қызметкерлері тілімізге енгізген түрде, 

яғни аялдаманы – аялдау, аңдатпаны – 
аңдату, ескертпені – ескерту, т.б. деп, 

керісінше түсінуге болады. Қайтеміз, 

қазақ тілі осындай жағдайға жетті.

(кініштісі, біз мысалға келтірген он 

шақты ғана емес, жүздеген с%здеріміз 

осылай екіұшты болып кетті. Тіпті әр 

дыбыстан (әріптен) басталатын барлық 

атаулар мен терминдерден табуға болады. 

Мәселен, «балқыма» (балқытынды), 

«болжама» (болжам, болжау), «гуілдеме» 

(гуіл), «зерттеме» (зерттеу), «итерме» 

(итергі, итергіш), «қаптама» (қаптау, 

қабы, сырты), «орама» (орау), «%тпе» 

(%ткел), «%лшеме» (%лшеу), «пішіндеме» 

(пішін, пішіндеу, сурет), «пісірме» (пісіру), 

«растама» (растау), «сараптама» (сараптау, 

экспертиза), «секірме» (секіру, секіргіш), 

«топтама» (топ, топтау), «түйіндеме» 

(түйін, түйіндеу), «ұңғыма» (ұңғы), 

«үйме» (үйінді), «хабарлама» (ха бар, 

хабарландыру), «шаншыма» (ша нышқы), 

«шектеме» (шек, шектеу), «ілеспе» (ілесу, 

ілесе), «іріктеме» (іріктеу), т.б. деп кете 

береді, тек кері мағына беруі керек.

Тілімізді дәлдіктен, нақтылықтан 

айырып, әрі-сәрі, олай да, былай да 

ұғатындай ету «жаңалығы» әу баста 

жақсы ойдан туындағаны есте. Ол үрдіс 

Хрущевтің заманында 50-жылдардың 

ортасы мен 60-жылдардың басынан 

басталды деуге болады. Сол жылдары 

орысша қолданылып келген «выставка», 

«остановка» дегендер қазақшаланды. 

Бірақ «выставка», «к%рушілік» немесе 

басқаша ұғынықты етіліп емес, «к%рме», 

«остановка», «аялдау» немесе «тоқтау» 

деп емес, «аялдама» деп аударылды (Осы 

жерде түркітілдес татарлар «остановканы» 

«туқталыш», түріктер «дұрак» дейтінін 

айта кетейік). Кейін кері мағыналы с%здер 

(терминдер) к%бейе берді. Бұрынғы 

«толайым сауда» «к%птеп сату» емес, 

«к%терме сатуға», «Қазақ тілінің түсіндіру 

с%здігі» «түсіндірмеге» айналды.

Дегенмен, тілімізді аздырудың, яғни 

әртүрлі ұғынатындай етудің мықтап қолға 

алынуы тәуелсіздік алған 90-жылдардың 

басындағы он шақты жылда жүзеге 

асты. Халқымыз тәуелсіздік алдық деп 

қуанышқа б%леніп жүргенде тіл зиян-

кестері шетел с%здерінен құтылуымыз 

керек деген желеумен (тіпті ұранмен десек 

те болады) бүкіл дүниежүзінің дамыған 

елдері түгел дерлік қабылдап қолданатын, 

бізде де қалыптасқан терминдерді келсін, 

келмесін «қазақшалады». Және к%пшілігі, 

Елбасымыз бірнеше дүркін айтқандай, 

мазмұнына сай келмейтіндей етіп.  Осы-

лайша  пианино – күйсандық, музыка – саз, 
музыкант – сазгер, класс – сынып дегендер 

пайда болды. Олар мазмұнды қойып, 

қарсы, керісінше, теріс ұғым беретін 

«тер  миндерді» к%птеп ойлап шығарды. 

Осылайша медициналық термин – 

инфек ция – жұқпа деп аударылды. Ал 

метод, методика – әдістеме, программа 
– бағдарлама, копия – к*шірме, концепция 
– тұжырымдама, тұғырлама, чертёж 
– сызба, экспертиза – сараптама, т.б. 

делінді.

Тілімізді аздырушылар бұл әрекеттерін 

с%здерді (терминдер мен атауларды) кері 

мағына беретіндей де етіп қолданғанда 

олардың ресми дәрежесі мен маңызы 

артады деп ақталды. Мәселен, «Ана тілі» 

газетінің қызметкері С.Шүкірұлы сол 

газеттің 2003 жылғы №13 санындағы 

«Сырын білмей сырттамайық» деген 

мақаласында: «Тұжырымдама – ғылыми 

қорытынды, тұжырым – жеке адамның 

түйінді пікірі; сараптама – жасалған 

талдау нәтижесі, сараптау – талдау; 

түсініктеме беру – белгілі бір мемлекеттік 

шешім, ерекше құбылыс, оқиғаларға 

қатысты насихатты түсіндірме с%з, түсінік 

беру – жеке адамның %зінің оғаш іс-

әрекетіне байланысты түсінік жасауы; 

хабарлама жасау – үлкен саяси оқиғаларға 

байланысты жарияланған ресми ақпарат, 

хабар жасау – жеке адамдардың белгілі іс 

туралы хабарлауы, хабар беруі» деп жазды.

Бірақ неге және кімнің бұйрығымен бір 

с%зді керісінше, яғни болмайтындықты 

білдірет індей ет іп  айтсақ,  жазсақ 

оның дәрежесі артып кетпек? Тілімізді 

ұғынықсыз, түсініксіз ететіндіктен бе?! 

Бұл логикаға келмейді ғой.

Осы жерде жалпы термин туралы 

айта кеткен ж%н секілді. Ол туралы 

Қа зақ  Совет  энциклопедиясында: 

«Термин, атау – ғылым, техника, сол 

сияқты тұрмыстың белгілі саласындағы 

ұғымдарды дәл атау үшін жұмсалатын 

с%здер мен с%з тіркестері» деп жазылыпты. 

Ал терминдердің ерекшелігі және оларға 

қойылатын басты талап – дара, яғни 

тек бір мағыналы болуы делінген. Бұл 

тұжырым біздің ғалымдардыкі ғана емес, 

А.Реформатский, Д.Розенталь, Д.Лотте, 

М.Теленкова, т.б. атақты ғалымдардыкі 

де, тіпті дүниежүзінде солай. Ендеше, 

неге әлем мойындаған қағидалардан біз 

бас тартамыз?! «Жұқпа», «тұжырымдама», 

«бағдарлама», «аялдама», т.б. деген секілді 

қарсы мағына беретін с%здерді «термин» 

деп қолданысқа енгіземіз?! Солар арқылы 

тіліміздің дәлдігіне, нақтылығына,  тү-

сініктілігіне, ұғынықтылығына қастандық 

жасаймыз?! Bлде бір кезде данышпан 

атамыз Ахмет  Байтұрсынұлы:  «(з 

ұлтына жұртты қосамын дегендер әуелі 

сол жұрттың тілін аздыруға тырысады» 

дегендей, халқымызды жойып, %зіне 

қосып алғысы келетін жасырын бір 

күш бар ма, мына зиянды үрдіс соның 

кесірінен болып отыр ма деген ой да келеді 

екен. Bйтеуір, түсініксіз?!

Жоғарыда келтірілген қате терминдер 

мен атау с%здер қазақ тілінің мемлекеттік 

дәрежеде қолданылуына да кедергі 

келтіруде деуге болады. Сондықтан 

«Ана тілі» газетінің %ткен жылғы 18-

24 қаңтардағы санында «Мемлекеттік 

тіл» қозғалысының т%рағасы, Еуразия 

ұлттық университетінің профессоры, 

кеңес заманының %зінде шетелдерде 

д и п л о м а т т ы қ  қ ы з м е т т е р  а т қ а р ғ а н 

Сайлау Батыршаұлы: «Жаңа терминдерді 

түсінбеудің салдарынан қазақ тілін жақсы 

меңгерген адамдардың %здері орысша 

оқуға мәжбүр болуда. Мәселен, мен 

министрлікте, әкімдікте жұмыс істейтін 

таныстарымнан «Сіздер заң, қаулы, 

жарғы, ережелерді қай тілде оқисыздар?» 

деп сұрағанымда: «Bрине, бұрын қазақ 

тілінде оқитынбыз. Бірақ орысшадан к%п 

с%здердің аудармасы түсініксіз болған соң 

орыс тіліндегі нұсқасын оқитын болдық» 

дейді. Бұл сапасыз аудармадан, ойдан 

шығарылған терминдердің себебінен 

орын алды» деп жазыпты.

Терминдегі мұндай былықтар мен 

қойыртпақтардың Қазақстандағы диас-

пора %кілдері мен қалада туып-%скен қазақ 

балаларының мемлекеттік тілді үйренуіне 

бұдан да зор зиянын тигізіп отырғаны 

айтпасақ та түсінікті. (йткені оларға 

кейбір с%здерді айтылып, жазылғанындай 

емес, керісінше, қарсы мағынада ұғыну 

керектігін, не себептен солай болатынын 

қалай түсіндіреміз?!

Бірақ, %кінішке қарай, бұл орын алған 

олқылықтарды түзетудің оңай еместігі 

де белгілі .  (йткені «жаңа термин» 

жасаушылар к%птеген сылтаулар мен 

«дәлелдер» айтып, %з пікірлерін барынша 

қорғап бағатындары анық. Мәселен, олар: 

«Егер әртүрлі мағына беретін омоним 

с%здер термин жасауға келмейтін болса, 

қазақ зиялылары (алашордашылар) 

1920-1930 жылдары неге орыс тіліндегі 

«управление», «доклад», «обязательство», 

«задание»  дегендерді  «басқарма», 

«баяндама», «міндеттеме», «тапсырма» деп 

аударған?» деулері әбден мүмкін.

Расында, неге? Тілімізде  А.Бай-

тұрсынұлы  жазғандай, 19 түрлі жұрнақ 

тобы бар ғой. Солардың ішінен не 

себептен сирек қолданылатын және қарсы 

мағынаны да беретін «ма» жұрнағын 

таңдаған? Біздіңше, большевиктердің 

қылмысты саясаты мен істеріне іштей 

қарсылық ретінде деген ой келеді. Мүм-

кін қателесерміз, с%йтсе де, ол бол-

жамымызды бастапқыда «тапсырыс» деп 

аударған «заданиенің» кейін «тапсырма» 

болып %згертілуі де дәлелдей түседі. 

Псевдопатриоттар (олардың ішінде 

кейбір тіл мамандары мен лауазымды 

қызметкерлер де бар) басқа да «дәлелдер» 

айтар. Мысалы, биылғы жылғы %ткен 

парламент мәжілісінде: «Қазіргі жаңа 

терминдердің ішінде сәтсіздерінің бары 

рас болар. Алайда ондай терминдер 

баспадан шыққан с%здіктерге, заңдарға, 

құжаттарға кіріп кетті. Сондықтан %згер-

тілмей қала бергендері ж%н. Жалпы 

бе кі тілген терминдерді %згерте беруге 

болмайды» деп жанталасқан тіл маманын 

да к%ріп қалдық. Таңғаларлық уәж. 

Сонда қате с%з %згертілмесе, тілімізден 

құжаттардың қымбат та бағалы болғаны 

ма?! Осындай %кініштерді айта беруімізге 

болады.

Сонымен, қысқартып айтқанда, біз 

– қарапайым халық, тілімізді дәлдіктен, 

нақтылықтан айырып, түсініксіз жасау 

үрдісінің тоқтатылуын, с%йтіп, қайтадан 

бұрынғы әдеби нормасына келтірілуін 

қалаймыз және талап етеміз. Түркі тіл-

дерінің қара шаңырағы, ең тазасы, ең 

оралымдысы, ең байы болып есептелетін 

қазақ тілі ешбір б%тен тілдің терминдері 

мен атау с%здерінің к%шіріндісі, диалектісі 

болуға тиісті  емес.  Және ол еліміз 

бен мемлекетіміздің болашағына сол 

бұрынғыдай қалыптасқан ұғынықты 

болғанда ғана мінсіз қызмет ете алады. Бұл 

– дәлелді қажет етпейтін шындық.

Ораз ЖҮНІСҰЛЫ  
және бір топ ардагер

НҰР-СҰЛТАН

Құрметті Ораз Жүнісұлы! 

Тіл жанашыры, ұлт жанашыры ретінде БАҚ құралдарында 

хабарланып, жазылып жүрген с%зжұмсамдағы қате 

қолданыстарға жанашырлық танытып, жанайқайыңызды 

білдіріп хат жолдап отырғаныңыз Сіздің еліміздегі 

%згерістер мен жаңалықтарға бейжай қарамайтыныңызды 

к%рсетсе керек. Аға буын ақсақалдарымыздың келешек 

ұрпақ үшін шырылдап жүргені, әрине, бізді қуантады. 

Алла «не болса, о болсын» дейтін бейжайлықтан, 

немқұрайдылықтан сақтасын! Сондықтан Сіздің хатта 

жазған тілге деген жанашыр пікіріңізге к%птен-к%п рақмет 

айтамыз. Ғылымның %зі Сіз бен біздің, тілді қолданатын 

қарапайым халық пен тілді зерттеушілердің %зара қатынас 

бірлігі, пікір алмасу, пікір жарыстыру, дәлел, салыстыру, 

қолданыс, т.б. әрекеттер үрдісінде жетілетіні, дамитыны 

белгілі. Олай болса, Сіздің де бүгінгі с%зжасамдағы, 

терминжасамдағы қате қолданыстар туралы айтқан уәжіңіз 

орынды.

Сіздің хатта келтірген мысалдарыңыз қазақ тіліндегі 

с%зжасамдық, яғни зат есім тудыратын %німді жұрнақтардың 

бірі – -ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе жұрнағы арқылы жасалған 

термин с%здерге қатысты беріліпті. Бұл жұрнақ – ерте 

заманнан бері етістіктен зат есім тудыратын ең %німді 

қосымша, сондықтан ол осы етістіктен зат есім тудыратын 

қосымшалар тобында алдымен беріліп те жүр. Бұған 

тілімізде бұрыннан бар мына с%здер дәлел: суырма, бума, 
б*лме, к*мбе, түйме, кездеме, кеспе, қатырма (тағам), сүзбе, 
баспа, кіріспе, сілтеме, шығарма, түсіндірме, сипаттама, 
жолдама, баяндама, мазмұндама және т.б.

Сіз хатта келтірген екінші жаңа жолдағы с%й лем-

деріңізде қимылға болымсыздық мағына үстейтін -ма/-ме 

тұлғалы етістік с%здермен және -ма/-ме жұрнағы арқылы 

жасалған зат есімдермен келген мысалдар беріліпті. 

Біздің түсінуімізше, екі түрлі қызмет атқаратын -ма/-ме 

қосымшасын с%йлемде алмастырып қолдану арқылы 

жасанды қолданыстарға айналдырып отырған сияқтысыз. 

Алайда бұл қосымшаның тілдегі қызметі екі түрлі. К*шірме, 
анықтама деген, біріншіден, зат атауын білдірсе, екіншіден, 

с%йлеу кезінде қимылға болымсыздық мағына үстейді. 

Бұл қосымшалардың қазіргі тіл тұрғысынан, мағыналық 

жағынан бір-біріне мүлде қатысы жоқ әртүрлі қосымшалар 

екенін белгілі грамматист-ғалым, профессор С.Исаев 

былайша тұжырымдаған болатын: «Бұл қосымшамен сырт 

түрі ұқсас болымсыз етістік қосымшасы – шын мәнінде 

омоним ғана, екеуі – екі түрлі тілдік деңгейдің тұлға 

к%рсеткіштері, болымсыз етістік тұлғасы – с%зжасамға 

қатысы жоқ, грамматикалық, дәлірек айтсақ, лексика-

грамматикалық сипаттағы тілдік құбылыс. ...Бұл қосымша 

белгілі бір қимыл іс-әрекетті, процесті білдіретін негізгі 

туынды с%здерден (етістіктерден) сол қимылға қатысты 

оның нәтижесін, іске асыратын құрал атауларын, бұйым-

жабдықтардың, мекен-орындардың, ас-тағамдардың, т.б. 

атауларын білдіретін с%з жасайды» (Исаев С. Қазіргі қазақ 

тіліндегі с%здердің грамматикалық сипаты. – Алматы, 1998. 

– 265 б.).

Жоғарыда қазақ тіл білімінің к%рнекті ғалымы 

С.Исаев атап к%рсеткендей, зат есім тудыратын -ма,-
ме... қосымшасын болымсыздық мән үстейтін етістіктің 

болымсыздық жұрнағымен мағыналық жағынан шатас  -

тыруға болмайды. Тіліміздегі кезбе, терме, түйме, к*мбе, 
шаппа, б*лме және т.б. байырғы с%здерімізді болымсыздық 

мән үстеп тұр деп ешбір қазақ баласы шатаса қоймас.   (йт-

кені  бұл қосымша қазірде мағыналық жағынан бір-біріне 

мүлде жуықтамайтын омоним қосымшаларға айналған.

Тілімізде әу бастан қимыл мәнді с%здерден зат 

атауларын жасауда белсенді қызмет атқаратын -ма/-ме 

қосымшасы бүгінде жаңа с%здер мен терминдер жасауда да 

белсенділік танытып отыр. Халқымыздың ешбір кедергісіз 

қабылдаған аялдама, әдістеме, к*шірме, сараптама, 
анықтама, кепілдеме, м*лшерлеме, тұжырымдама сияқты 

с%здерді ұғымның мағынасын ашпай тұр деп айтуға болмас.

Сіз келтірген мысалдардың ішінде бұл жоғарыда атал-

ғандардан басқа қазіргі кезде екі нұсқада жарыспалы 

түр де қолданылып жүргендері де бар. Мысалы: зерттеу 
– зерттеме, сынақ – сынама, нұсқау – нұсқама, болжам 
– болжама. Алайда бұл с%здерді жоғарыда аталған анық-
тама, к*шірме, әдістеме с%здерімен тең қоюға болмайды. 

(йткені бұл с%здерде қимыл мәнді түбір с%здерді -ма/-ме 

қосымшасы толығымен игере алмаған десе де болады. 

Bсіресе, нұсқама, болжама деп айту – қате қолданыс 

(дұрысы – нұсқау, болжам), сондықтан осы с%здерге 

қатысты пікіріңізбен келісеміз. Сіз айтқандай, жасанды 

қолданыстар туғызудың қажеті жоқ деген ойыңыз осы 

мысалдарға қатысты болар. Сол сияқты «скакалканы» 

«секірме» деп қолдану да, Сіз атқандай, дұрыс емес, 

тілімізде, әсіресе құрал атаулары -ғыш/-гіш, -уыш/-уіш 

жұрнақтары арқылы жасалатыны белгілі. Егер ойын атауы 

болса – секірме ойыны, ойнайтын құрал атауы болса – 

секіргіш десе де болар еді. Сол сияқты *ткел с%зін – *тпе 

деп қолдану дұрыс емес деген пікіріңізді қол даймыз. Бұл 

қазақ тілін жетік білмейтін, яғни *ткел с%зін білмейтін 

адамдардың с%зі болар. 

Ұңғыма с%зінің ұңғы бола алмайтыны – ұңғы с%зі 

қимылды білдіреді, яғни үңгу, қазу. Зат атауына айнал-

дыру үшін -ма/-ме-нің жалғануы заңды. Шанышқы с%зін 
шаншыма деп қолдану да, Сіз к%рсеткендей, дұрыс емес, 

егер ол орыстың «вилька» с%зінің баламасы болса.

Қазақта к*теріп алу  деген тілдік қолданыс бар, 

сондықтан к*терме сауда деп қолдану дұрыс деп есептейміз. 

Хабарлама с%зі қазіргі кезде әртүрлі нұқсада алынып 

жүр. Хабарландыру – ісқағаздарының термині. Ал к%мекші 

етістік тіркестіріп, қимылды білдіруде хабар жасау 

дегеннен г%рі хабарлама жасау деген дұрыс болады. Хабар – 

ақпараттың %зі, ал хабарлама – сол ақпарат туралы халықты 

құлақтандыруға арналған ықшамдалған, жинақталған, 

сұрыпталған б%лігі.

Сіз хатыңызда дүниежүзі қабылдаған терминдерді 

аударуға қарсы екеніңізді білдіріпсіз. Қазіргі кезде тілімізге 

шеттілдік, орыс с%здерінің дендеп еніп жатқаны  сон-

шалықты, мүмкіндігінше «қарсы тұрып», т%л с%здерімізді 

қолданысқа енгізбесек, тіліміз жаһандық %ркениетке 

жұтылып кеткелі тұр деуге болады. (згелер қолданды 

деп, %з тіліміздің мүмкіндігін қарастырмасақ, шетелдік 

«қонақ» с%здерден аяқ алып жүргісіз болатын жағдайға 

душар болатынымыз анық. Сондықтан шеттілдік с%здерді 

тіл мүмкіндігіне қарай мейлінше балама тауып қолдануға 

ұмтылу – әрбір қазақ баласының мақсат-мұраты болу керек 

деп ойлаймыз. Бірі қате болар, бірі дұрыс болар, «к%ш жүре 

түзеледі», қатесі %зінен-%зі қолданыстан шығып қалады, 

дұрыс баламалар тілімізден етене орын алып, с%здік 

қорымызды байыта бермек. Қашанғы шеттілдік с%здерді 

қимай, т%рімізге шығарып отыра бермекпіз. Келешекте 

латын қарпіне %ту науқанында да шеттілдік с%здерді 

мейлінше игеру мақсаты қойылуға тиіс.

Сондай-ақ сынып, пайыз, мұражай, мұрағат болып 

халық арасына кең тарап, сіңісті боп кеткен с%здерді 

қайтадан класс, процент, музей, архив деп қолданайық 

дегеніміз дұрыс болмайды. Bрине, қазіргі уақытта бұл 

с%здер жарыспалы қолданыста. Пианиноны – күйсандық 
десек, неден ұтыламыз? Музыканың – саз екенін иісі қазақ 

баласы біледі. Музыкант с%зін сазгер деуде де аса бір қателік 

бар деп айта алмаймыз.

Құрметті Ораз Жүнісұлы! Сіздің қазақ тілінің бүгінгі 

жай-күйіне қатысты жанашырлықпен айтқан сын-

пікірлеріңіз бен уәждеріңізге тағы да рақметімізді айта 

отырып, Сіз сияқты азаматтардың қоғамдық құбылыстарға 

араласып, ой-пікірлерін білдіріп отыруы қуантарлық 

жағдай деп білеміз.

Айман ЖАҢАБЕКОВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Қолданбалы лингвистика б7лімінің меңгерушісі,

 филология ғылымының докторы

ТЕРМИНДЕР МЕН 
АТАУ СӨЗДЕР 

ТУРАЛЫ

СӨЗЖАСАМДЫҚ СЫРЫ

Ағабек ҚОНАРБАЙҰЛЫ,
Қазақстан Мұсылмандары 

діни басқармасының 
баспасөз хатшысы
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АБАЙ
СӨЗІНІҢ СӘУЛЕСІ

  «ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ КИЕСІ»
Абайдың соңғы мекені – Жиде-

бай  дағы ақын кесенесінің ішкі қабыр-

ғасындағы «Қазақ халқының киесі, ары 

мен намысы, ақылы мен жүрегі – Ұлы 

Абайдың аруағына басымды  идім 

(Н.Назарбаев)» деген алтын  жазулар 

– ұрпаққа мәңгілік ұлағат.  Елбасы 

сонау 1995 жылы, Ұлы Абайдың 

халықаралық деңгейде атап %тілген 

150 жылдық торқалы тойы қарсаңында 

Алатаудың «Абай» шыңына арнайы 

к%теріліп, ұлы ақынның Семейдегі 

музейіне ескерткішке жолдаған «Абай» 

энциклопедиясындағы «Алатаудың 

Абай атындағы шыңында тұрып, Ұлы 

Абайдың рухына тағзым етемін!» деген 

с%здер бізді әрқашан ризашылыққа 

б%лейді.

Алатаудың Абай шыңы.

Биіктігі 4010 метрлік қызыл гра-

ниттен тұратын үш қырлы Абай шыңы 

Кіші Алматы %зенінің оң жағалауында, 

Іле Алатауы жотасының тау сілемінен 

мен мұндалайды. Оның жартасты 

алқабы шыңыраулар ажыратқан тіп-

тік құлама құздармен қаусырылған. 

Солтүстік беткейінде шың жотасы 

күрт ш%гіп, Школьник биігіне қарай 

жайыла жазылады. Аталмыш шыңның 

Кіші Алматы аңғарын Богданович 

мұздағымен жалғастыратын мейлінше 

т%мен, ортаңғы б%лігінде Абай асуы 

(3650 м) тосады. Абай шыңынан %зара 

терең шатқалдарымен ажыратылған 

тау жоталары солтүстікке, солтүстік 

батыс пен оңтүстік батысқа қарай 

%рмелей %рлейді. Шыңның солтүстік 

батыс  жотасы 300 метрлік жартасты 

қабырғамен тұйықталып, етегінде 

мәңгі, байырғы мұздақ жарқырайды. 

Бұл қабырға Кіші Алматы аңғарына 

құлдилай келіп, Тұйықсу қақпасын 

қағады. Шыңның солтүстік беткейінде 

шағын Абай мұздағы күн нұрына 

малынады. Құзар шың тұңғыш рет 

Г.Белоглазов деген альпинистің 

б а с ш ы л ы ғ ы м е н  1 9 3 2  ж ы л ы 

бағындырылған екен. 

К%ріп отырсыздар, ілуде біреудің 

ғана аяғы ілінер шың. Тымағын 

қар шалып, үкісіне бұлт қонақтаған 

Алатаудың қатпар-қатпар Абай 

шыңы. Ал адамзаттың қабат-қабат 

Абай шыңына к%з түгілі к%ңіл жетуі 

екіталай. Ұлы ақын мұрасына арқатірек 

болған және «Абай» аспантауын алғаш 

бағындырған Мұхтар Bуезов екені – 

жұрт мойындаған шындық. «Ақынның 

шығармашылық мұрасын жан-жақты 

әрі тиянақты ғылыми талдаудың, оның 

заманын табандылықпен зерттеудің 

арқасында Абайтану қазақ әдебиетінің 

дербес және мейлінше %міршең 

 саласына айналды. Абайтанудың 

на ғыз ғылыми пән ретінде қалып-

тасуында ұлы адамгершіл -ақын 

 ш ы  ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н ы ң  ә л е м д і к 

мәдениеттің қазынасына үндесе 

қ о с ы л у ы н а  з о р  қ а ж ы р - қ а й р а т 

жұмсаған жазушы-академик Bуезов 

Мұхтар Омарханұлы тарихи шешуші 

р%л атқарды» (М. Мырзахметұлы. 

«Восхождение Мухтара Ауезова к 

Абаю», Алматы, «Санат», 1994г.).

Абай Құнанбайұлы секілді ұлы 

тұлғаларымыздың тарих қойнауына 

ұзаған зерлі с%зі мен зерделі ісін «іші 

алтын, сырты күміс» қалпында ұрпаққа 

аманат ету – ұлт болашағы үшін аса 

қажет. Ғалымдар, жазушылар мен 

журналистер заманалар керуенімен 

жеткен асыл мұраны жаңғыртуға қал-

қадерінше атсалысуда. Хәкім Абай 

туралы айтуда да, жазуда да кемшін 

жоқтай. Дегенмен, «жұмбақ жанның 

жүрегінің түбіне терең бойлау», оның 

жанының «нені сүйіп, неден күйгенін» 

сырт к%зден жасырған сырсандықтың 

«ішін түгел к%ру» екінің бірінің маң-

дайына жазылмаған. Абай мұрасын 

зерттеу, біздіңше, Мұхтар Bуезовтен 

кейін %зінің түп-тамыр – арқатірегінен 

ажырап қалғандай. Ақынның сырлы да 

сәулелі с%зі жан-жақты «уәзінге салы-

нып» сараланғанымен, соның бәрінің 

сабақтастырып тұрған алтын арқауы 

үзіліп кеткен секілді. 

Олай болса, Абай қазынасының 

кілті қайсы? 

Байқап қарасақ, санамызды сейіл-

тер асыл мұраның жұмбақ сырын 

ақын с%зінің «судай тұнық» сәулесінің 

%зі-ақ мегзейді. Міне, біз іздеген жа-

сампаз жырдың темірқазығы да осы 

– Абай сәулесі... адамдық талабы, 

адам бақыты үшін күрескен, адамды 

сүйген жүрек лүпілі. Ақын туралы 

естеліктер – мұның жарқын айғағы. 

Олар ұлы тұлғаға деген құрмет пен 

сүйіспеншіліктің терең адамгершілік 

деректері болып табылады. Абай 

с%зінің алтын %зегі де, ең  алдымен, 

адамгершілік пен адам бақыты. 

 Асылы, адамзат қоғамында «бақыт» 

алғашқыда «қолайлы жағдай» немесе 

«жолы болғыштық» деп ұғынылған 

к%рінеді. Айталық, ежелгі Грецияда 

«бақыт» «мейірімді тағдыр» ретінде 

қабылданған. Демек, философиялық 

және психологиялық таным бойынша 

бақыт – адамның %з %мірінің қызығы 

мен қуанышына, яғни рақатына 

қа нағаттану дәрежесін танытатын 

ең байырғы этикалық ұғымдардың 

бірі.  

Ал діни шығармалар мен аңыз-

дарда «бақыт» ұғымы – «эвдемо-

ния» Құдайдың қамқорлығындағы 

«мейірімді тағдыр немесе сәтті тағдыр» 

дегенді білдіреді екен. Осы тұрғыдан 

ислам тек қана дүниетаным емес, 

Құрандағы моральдық жазбалары  

қ о ғ а м д ы қ  % м і р д і ң  с а н - с а л а с ы н 

қамтитын адам тағдыры мен бақыты 

жайлы ғылым. Абайдың айтар ұлағаты 

да осы: «Адамды сүй, Алланың хик-

метін сез, Не қызық бар %мірде онан 

басқа?!». Сондықтан адам бақыты к%п 

ойландырған ежелгі философтар мен 

саяси экономистердің адамгершіл 

рухы әрқашан бас игізеді. Абайдың 

«Ескендір» дастанындағы данышпан 

Аристотель «жан қызметі – бақыт 

қайнары» десе, Абай %зінің жетінші 

қара с%зінде «Тәннен жан артық еді, 

тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. 

Жоқ, біз олай қылмадық...  Жан-

ды тәнге бас ұрғыздық, ешнәрсеге 

к%ңілменен қарамадық, к%збен де 

жақсы қарамадық, к%ңіл айтып тұрса, 

сенбедік» деп толғанады. 

Адамзаттық білім мен мәдениеттің 

Аристотельден кейінгі екінші ұстазы 

Bбу Насыр әл-Фараби (870-950 жж.) 

адам бақытын «теориялық жағынан 

кемелдіке жету» деген тұжырым 

 жа саған. Ол бақыт ұғымын әрбір 

адамның «%мірде алға қойған мақсаты» 

ретінде түсіндіреді және «адам бұ 

дүниеге бақытты болу үшін келген» деп 

дә ріп тейді. Ал Абай қырықтан асар-

аспас шағында «қартайдық, қайғы 

ойладық, ұйқы сергек... қайрат қайтты, 

ұлғайды арман» деп шерленеді. Бұл да, 

бірақ қартайған жанның емес, адам 

бақыты жолындағы майданға білек 

түре араласқан біртуар қайраткердің 

берік байламы еді. Ағалы-інілі, «жүрегі 

қырық жамау» қос ақынның мына бір 

%сиеттері-ақ сол жанпида күрескерлік 

пен терең адамгершіліктің жарық 

ұшқынындай: «Адамзаттың бәрін 

сүй, бауырым деп», «адам баласының 

бәрі – бауырың» (Абай), «Адамның 

бәрі бір, болмайды аласы», «Ойласаң, 

барша адамзат туған бауыр, Бірін-бірі 

шұқылап, қылды жауыр» (Шәкәрім). 

Бірін-бірі шұқылап... шынында 

да пендеңе не жетпейді!? «Бірімізді 

біріміз аңдып, жаулап, ұрлап, кірпік 

қақтырмай отырғанымыз... Жүз қараға 

екі жүз кісі сұғын қадап жүр ғой, бірін 

бірі құртпай, құрымай тыныш таба 

ма?» (жиырма т%ртінші с%зден). «Жаз 

жалымен жібермей жалғыз тайын, 

Тыныштықпен ішпейді тақта шайын» 

немесе «Тыныш жатсам, тепкілеп 

шыдатпайды» (Шәкәрім). Адам бала-

сында, әйтеуір тыным жоқ. Байлықтың 

да, мансаптың да... бәрінің де %ткінші 

екенін түйсініп, к%зді ашып-жұмғандай 

ғана жалғанда бақытқа жету үшін 

іскерлікті, ілкімділік пен ізгілікті, яғни 

«ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстай» 

алсақ ғанибет?!

«АРЫ МЕН НАМЫСЫ»
Қазақ %мірдің %ткіншілігін «бес 

күндік дүние», «қамшының сабындай» 

деп пайымдаса, Еуропа жұрты «жар-

ты тыныс» деп зарлайды. Сондықтан 

дана Абай қай тақырыпты жырласа да 

адам мінезінің әр қырына ой жүгірте 

саралап, тірліктің к%рген түстей ғана 

мезетінде адам мен оның %міріне, 

еркіндігі мен теңдігіне, ары мен намы-

сына, яғни адам бақытына тең келер 

ештеңе жоқ екенін түйсінтеді. Бұлай 

болуы да заңды еді. Бағзы замандарда-

ақ небір ғұламалар адамды ерекше 

ардақ тұтады және оның бақыты үшін 

жүректері сыздайды. Абай адамзат 

данышпандарының, оның ішінде 

шығыс ойшылдарының бірталайын 

оқыған: «Фзули, Шәмси, Сәйхали, 

 Науаи, Сағди, Фирдауси, Хожа Хафиз 

– бу һәммәси, Мәдәт бер я шағири 

фарияд» (Абай шығармаларының екі 

томдық толық жинағы, «Жазушы», 2016 

ж., 1/36). Сондықтан тумысынан жаны 

жарық Ибраһим Құнанбайұлы да адам-

ды және оның %з бақыты жолындағы 

қам-қарекетін, ар-намысын жаннан да 

қымбат санайды. 

Хәкім бақытқа жетудің жолдарын 

талмай іздеп, тарата к%рсетеді: «(зіңе 

сен, %зіңді алып шығар, Еңбегің мен 

ақылың екі жақтап... Жүрегіңе сүңгі де, 

түбін к%зде, Сонан тапқан – шын асыл, 

тастай к%рме»(2/13). Еңбек, білім, 

адамгершілік, адалдық, әділдік... егер 

бақыт %з %міріңе қанағаттану болса, 

соның бірі – тірлікте «Бір тәуір дос, 

Тым-ақ керек, Ойы мен тілі б%лінбес» 

(2/55). Бірақ «Біздің қазақтың достығы, 

дұшпандығы, мақтаны, мықтылығы, 

мал іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа 

ұқсамайды» деп %кініш білдіреді ақын. 

«Дос алады бермесең бұлт берем деп, 

Жауыңа қосылуға серт берем деп» 

(1/46), «Пайда үшін біреу жолдас 

бүгін таңда, Ол тұрмас бастан жыға 

қисайғанда. Мұнан менің қай жерім 

аяулы деп, Бірге тұрып қалады кім 

майданда» (1/50). Басқаша болуы, 

бірақ мүмкін бе еді? Bттең, «Сәлем – 

борыш, с%з – қулық болғаннан соң, 

Қандай жан сырттан с%з боп, сынал-

май жүр?»(1/51), «Досын келіп досына 

жамандайды, Шіркінде ес болсайшы 

сезед деген» (1/65). 

Н а ғ ы з  д о с  т а б у д ы ң  п е н д е ң е 

қаншалықты сын екені ұлы ақынның 

«жүрегіндегі жалынды к%зден жас 

қып ағызады»: «Сеніскен досым да 

жоқ, асығым да,.. Құдай берген бұл 

достық – кәннің бірі,.. Сол досты сая 

таппай іздейді жан» (1/66). Ақын %мір 

шындығын ашына отырып  жайып  

салады: «Бір с%з үшін жау болып,  

Бір күн үшін дос, Жүз құбылған 

салт шықты (1/67), «Жау к%п болса  

басыңда,  Бір і  қалмас  қасыңда» 

(1/69) немесе «Bркімде-ақ бар ғой 

туысқан, Қайсысы жауды қуысқан? 

Күн жауғанда қойныңда, Күн ашықта 

мойныңда» (1/70). (йткені «Малға 

достың мұңы жоқ, малдан басқа, Ала-

рында шара жоқ, алдамасқа... Үш-

ақ  нәрсе адамның қасиеті – Ыстық 

қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» 

(2/3), «Қызығы зор қайран дос, қайран 

тату, Сендер %лдің, мен дағы %лсем 

керек!» (2/49), «Досты қайдан табасың, 

Кеңесерге адам жоқ» (2/50), «Достық, 

қастық, бар қызық – жүрек ісі, Ар, 

ұяттың бір ақыл – күзетшісі» (2/59). 

Ақын с%зіне одан әрі ден қойсақ, 

%мір пендең үшін ғажайып сый ғана 

емес: «Бұл бес күндік бір майдан ер 

сынарлық». Ендеше, дүние қызығы 

дегеніміз, атымызды «адам қойған 

соң» замандас бағасын білуге және 

ар-ұятты әрдайым есте ұстауға тиіс 

тіршілік мәні. Демек, адам деген атқа 

лайықты %мір сүргісі келген жан үшін 

ақын аманаты әрдайым жарық сәуле: 

 «Махаббатпен жаратқан адамзатты, 

Сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті» 

немесе «Бұл %мірдің қызығы махаббат-

пен, К%рге кірсең үлгілі жақсы атақпен. 

Арттағыға с%зің мен ісің қалса, (лсең 

де, %лмегенмен боласың тең» (16-б). 

«Дәмі қайтпас, бұзылмас тәтті бар ма? 

Бір бес күннің орны жоқ аптығарға» 

(2/21-б), «адамдық парызды әрқашан 

есте ұста» дейді хәкім. 

Ұлы Абайдың %леңдері мен ғақлия 

с%здері қай тақырыпқа арналса да, жаңа 

айтқанымыздай, олардың баршасының 

арқауы – Адам мен оның мұң-

мұқтажы, яғни Адам бақыты. Хәкім 

жақсылыққа сүйіне, жамандыққа 

күйіне отырып ой толғайды. Бақытқа 

бастар білім мен %нерді, адал еңбек пен 

адамға деген сүйіспеншілікті дәріптеп, 

қараңғылық пен надандыққа найза 

ұшын кезейді. Бірақ ақынның «Бір 

кісі емес жазғаным, жалпақ жұрт қой, 

Шамданбай-ақ, шырақтар, ұқсаң 

 жарар» деген ескертпе с%зін құлаққа 

ілмейтін кейбіреу Абай «қазақты %л-

тіре сынайды» деп ділмарсиды. Бұл 

да, амал қайсы, қазақты жұрттың 

бұ дүниедегі ең қоры етіп к%рсетуге 

ж а н т а л а с қ а н  қ ы з ы л  д и к т а т у р а 

 апиынымен уланғандардың сыбағасы 

еді. Шындығында Абай «қазаққа 

емес, қараңғылыққа қапалы» («Қазақ 

әдебиеті», 20.05.2017 ж.)  болатын. Ол, 

сондай-ақ, «қайран с%зім қор бол-

ды» немесе «к%п пысыққа молықты» 

десе, бұл жерде де ақынның нақты 

Тобықтының, яғни жалқының емес, 

жалпы жұрттың ортақ мінін к%рсетіп 

отырғанын түйсінеміз. 

Абай, тіпті айналасындағыларға 

арнау %леңдерінде де аты аталған 

қарындастарына ғана емес, қалың 

қазағына және барша адам баласы-

на тән кемшілікті сын тезіне алады: 

«Ей, жүрегімнің қуаты, перзентілерім! 

Сіздерге адам ұғылының мінездері 

туралы біраз с%з жазып ядкар (парсы-

ша – ескерткіш) қалдырайын... Bуелі 

адамның адамдығы ақыл, ғылым деген 

нәрселерменен». Ақын басқаға қарата 

айтқанымен, шындығында туған 

жұртының тағдырына алаңдаған жеке 

басының уайымын да улана жайып  

салады. Мысалы, «Сорлы К%кбай 

жылайды» деген %лең туралы ақын 

шәкірті К%кбай: «... мен қылып қойып, 

(Абай) %зін айтып еді» дейді (1/205). 

Сол сияқты «Ойға түстім, толғандым, 

(з мінімді қолға алдым» деп, «ғаділетті 

жүректің әділетін бұзған» замандас-

тарымен сырласа отырып-ақ барша 

адам санасына сәуле түсіреді: «Базарға, 

қарап тұрсам, әркім барар... Bркімнің 

%з іздеген нәрсесі бар... Біреу ұқпас 

бұл с%зді, біреу ұғар,.. C%зді ұғар осы 

күнде кісі бар ма?» деп іштей булығады 

ақын. «Демеймін жалпақ жұртқа бірдей 

жағар... Бір кісі емес жазғаным жалпақ 

жұрт қой... Сәулесі бар жігіттер бір ой-

ланар» (1/58). 

Ұлы тұлғалар адам бақытын ой-

л а п  ж а н д а р ы  а у ы р с а ,  з а м а н ы -

нан әлдеқайда озып туған Абай да 

қараңғылық қапасындағы еліне сардар 

с%зі арқылы %сиет айтады. Алайда 

ол %з замандастарынан бұрын келе-

шекпен тілдескенге к%бірек бейіл. 

Ақынның жас ұрпаққа аманаты %мір 

мен %нерді, білім мен ғылымды, еңбек 

пен табысты, достық пен адалдықты, 

жүрек билеген ақыл мен қайратты 

бақыт қайнарлары ретінде тануға 

к%мектеседі. Ақын «К%кірегі сезімді, 

тілі орамды, Жаздым үлгі жастарға 

бермек үшін» деп, %з келешегімен сыр-

ласады, егер түйсігің болса, бақытқа 

кенелуің үшін «Ақыл, қайрат, жүректі 

бірдей ұста, Сонда толық боласың 

елден б%лек». Абай сәулесі «к%зімізді 

ғана емес, к%кірегімізді де ашатын», 

дүбірлі дүниеде дұрыс бағдар сілтейтін 

темірқазық: «Білімдіден шыққан с%з, 

Талаптыға болсын кез. Нұрын,  сырын 

к%руге, К%кірегінде болсын к%з... 

Сәулең болса кеудеңде, Мына с%зге 

к%ңіл б%л... Жүректің к%зі ашылса, 

Хақтықтың түсер сәулесі» (1/86,93,126-

бб).  Ұлы ақынның сәулелі жыры 

«іштегі кірді қашырып», адам кеудесін 

«хикметке» б%лейді: «Кемді күн қызық 

дәурен тату %ткіз, Жетпесе, біріңдікін 

бірің жеткіз!.. Біріңді бірің ғиззат, 

құрмет етіс, Тұрғандай бейне қорқып, 

жаның шошып» (1/54). Демек, %нер 

атаулы, оның ішінде с%з патшасы – 

поэзия да бақытты %мірдің жаршысы 

болып табылады.

     

«АҚЫЛЫ МЕН ЖҮРЕГІ»
З е р т т е у ш і л е р  ә л - Ф а р а б и д і ң 

«Қайырымды қала тұрғындарының 

к%зқарасы» және басқа трактаттарын-

да ғұламаның бақытты кемелдікке 

теңей отырып, оған жетудің білім 

арқылы мейлінше мүмкін екенін 

атап к%рсететініне назар аударады. 

Олай болса, ең алдымен, адам бала-

сының к%зін ашу, надандықтың құр-

құдығына жарық түсіріп, пендеңді 

қараңғылық құрсауынан құтқару керек 

еді. «Ержеткен соң түспеді уысыма, 

Қолымды мезгілінен кеш сермедім» 

деп қамығады ақын: «Бұл маһрұм 

қалмағыма кім жазалы, Қолымды д%п 

сермесем, %стер ме едім?» (1/45-б.). 

Алайда кінәлі жалғыз %зі ғана ма еді?! 

(кінішке қарай, «замандасы болмады 

с%зді ұғарлық» (Шәкәрім). Адам болған 

соң «%рістетіп, %рісімізді ұзартып, 

құмарланып жиған қазынамызды 

к%бейтсек керек, бұл жанның тамағы 

еді» деп күрсінеді одан әрі Абай. 

«К%кіректе сәуле жоқ, к%ңілде сенім 

жоқ. Құр к%збенен к%рген біздің  хайуан 

малдан неміз артық? Қайта, бала 

күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, 

білмесек те, білсек екен деген адамның 

баласы екенбіз» (жетінші с%зінен).

(скен ортасында жас Ибраһимге 

ақыл қосып, ж%н-жоба сілтер жарық 

солғын: «Білгеніңді кімге үйретерсің, 

білмегеніңді кімнен сұрарсың?.. Мұң-

дасып шер тарқатысар кісі болмаған 

соң, ғылым %зі – бір тез қартайтатұғын 

күйік» (бірінші с%зден). Тағы да сол 

надандық етектен тартып, қол байлай-

ды. «Ағайын табылмаса, ой саларлық... 

Түбінде тартқызбай ма ол бір зарлық?» 

(54),  «Ойшылдың мен де санды 

бірімін деп, Талап ойсыз, мақтанды 

қалдым күтіп» (1/65-б). Мұны да, бірақ 

ақынның %зіне деген қатаң талабы 

ретінде қабылдаймыз. Сондықтан 

Абай жастарға зор үміт артып, ел 

келешегімен кеңеседі: «Жастықта 

к%кірек зор, уайым жоқ, Дейміз бе 

еш нәрседен құр қалалық...», ендеше, 

«Bуелі %нер ізделік, қолдан келсе, 

Ең болмаса еңбекпен мал табалық...» 

(1/53). Сонда кімге қарап ой түзейміз? 

«Ары бар, ұяты бар үлкенге сен, (зі 

зордың болады ығы да зор» (1/57). 

Яғни тірлік талабына ерте бастан к%ңіл 

қойып, оның терең мәнін ертерек 

түй сінген абзал: «Керек іс бозбалаға 

талаптылық... Біріңнің бірің с%йле 

с%зің тосып» (54-б), «Иждихатсыз, 

михнатсыз, Табылмас ғылым сарасы» 

(1/58). 

Оқымаған, тоқымаған жанға бақыт 

жолы тым алыс: «Ғылымды іздеп, 

Дүниені к%здеп, Екі жаққа үңілдім» 

(1/92), «Жастықтың оты, қайдасың, 

Жүректі түртіп қозғамай? Ғылымның 

біліп пайдасын, Дүниенің к%ркін бол-

жамай» (1/102), «Оқыған білер әр с%зді, 

Надандай болмас ақ к%зді» (1/84), «Бір 

дәурен кемді күнге – бозбалалық, 

Қартаймастай к%рмелік, ойланалық» 

(1/53), «Адамзат – бүгін адам, ертең 

топырақ, Бүгінгі %мір жарқылдап алдар 

бірақ. Ертең %зің қайдасың, білемісің, 

(лмек үшін туғансың, ойла, шырақ» 

(2/48). Олай болса, білмекке ұмтылып, 

ғылымға талап қылу әрбір жас үшін 

адамдық парыз: «Жастықтың оты 

жалындап, Жас жүректе жанған шақ. 

Талаптың аты арындап, Bр қиынға 

салған шақ» (1/127). Демек, %мірге кел-

ген соң, жатпай-тұрмай білім ізде деп 

ақыл айтады ғұлама: «Ондай болмақ 

қайда деп, Айтпа ғылым сүйсеңіз... С%з 

мәнісін білсеңіз, Ақыл – мизан, %лшеу 

қыл» (1/61), «Оқыған білер әр с%зді, 

Надандай болмас ақ к%зді» (1/84). 

«Аспаса ақыл қайраттан, Тереңге бар-

мас, үстірттер... Атымды адам қойған 

соң, Қайтіп надан болайын?» (2/23). 

 Атымды адам қойған соң... Хәкім 

Абайдың %сиетін қазақ ауқымымен 

ғана шектеу,  мұны жоғарыда да 

айттық, ақын мұрасын бетінен ғана 

қалқу болмақ. «(мірдің алды – ыстық, 

арты – суық, Алды – ойын, арт жағы 

мұңға жуық. Жақсы әнді тыңдасаң ой 

к%зіңмен, (мір сәуле к%рсетер судай 

тұнық» (2/6). Кемеңгер «адамның 

баласы – бауырың» деп кеңес бере 

тұрып та, ең алдымен ауызбірлікті 

қарындастарына аманат етеді: «Біріңді, 

қазақ, бірің дос, К%рмесең, істің 

бәрі бос» (1/89). (йткені бірте-бірте 

орыс патшасының отарына айналған 

қазақтың тағдыры тал қармағандай 

тым мүшкіл еді. Аласапыран заманда 

адамдық азайып, болашақ буалдыр 

тартқан: «(здеріңді түзелер дей ал-

маймын, (з қолыңнан кеткен соң 

енді %з ырқың... Бірлік жоқ, береке 

жоқ, шын пейіл жоқ,.. Күш сынасқан 

күндестік бұзды-ау шырқын» (1/49). 

Дарқан да еркін даланың тынысы Абай 

заманында барған сайын тарылып 

бара жатты. Орыстың заңы, әсіресе 

болыс сайлауы  қалың қазақ ортасына 

оңдырмай жік салды: «Болды да пар-

тия, Ел іші  жарылды» (2/20). 

Ұлттың турашыл, әділ, қайсар, мәрт 

әрі жомарт мінезі «құрт» түскендей іріді. 

(тірік пен %сек %ңмеңдеп, арызқойлық 

пен жалақорлық алқымнан алды: 

 «Барып келсе Ертістің суын татып, 

Беріп келсе бір арыз бұтып-шатып, 

Елді алып, Еділді алып есіреді, Ісіп-

кеуіп, қабарып келе жатып... Жаны 

аяулы жақсыға қосамын деп, Bркім, 

бір ит сақтап жүр ырылдатып» (1/50). 

Бас к%терер игі жақсының к%бі орыс 

патшасының билігіне жалтақ күй 

кешті: «Орыс сыяз қылдырса, Бо-

лыс елін қармайды... Орыссыз жерде 

топ болса, Шақырған кісі бармайды» 

(1/71), «Орныңнан тұра шабасың, 

Атшабар келсе қышқырып. Ояз кел-

се, қайтер ең, Айдаһардай ысқырып» 

(1/79).  Қарындастарының күйкі 

тірлігіне күйінген ақынның тілегі 

біреу-ақ: «Ұрысса орыс, Елге болыс, 

Үйден үрген итке ұқсап» (1/115). 

Алайда атқамінерлердің ойына шен-

шекпеннен %зге ештеңе кірмей, бос 

мадаққа мас: «Болыс болдым мінеки, 

Бар малымды шығындап... Күштілерім 

с%з айтса, Бас изеймін шыбындап... 

Оңашада оязға, Мақтамаймын елімді, 

(з еліме айтамын: «Бергем жоқ – 

деп, – белімді» (1/81), «Мәз бола-

ды болысың, Арқаға ұлық қаққанға. 

Шелтірейтіп орысың, Шенді шекпен 

жапқанға» (1/85). 

Абайдың, тым болмаса кейінгі 

ұрпақ ойланар деген сабыры да, 

%кінішке қарай, сарқылып бара жат-

ты: «К%к тұман – алдыңдағы  келер 

заман, Үмітті сәуле етіп к%з к%п 

қадалған» (2/12), «Заманақыр жаста-

ры, Қосылмас ешбір бастары. Біріне 

бірі қастыққа – Қойнына тыққан 

тастары» (1/126), «Пысық кім деп 

сұрасаң – Қалаға шапса дем алмай, 

(тірік арыз к%п берсе, К%ргендерден 

ұялмай» (1/79), «Құтырды к%пті қойып 

аз ғанасы, Арызшы орыс – олардың 

олжаласы. Бірде оны жарылқап, бірде 

мұны, Қуды ұнатты-ау Семейдің бұл 

қаласы» (1/103). Хәкім аса қапалы, жан 

сырын %леңге шағады: «Қайғы шығар 

ілімнен, Ыза шығар білімнен. Қайғы 

мен ыза қысқан соң, Зар шығады 

тілімнен (1/135), «Жалын мен оттан 

жаралған, С%зді ұғатын қайсың бар? 

Партия жиып пара алған, Пейілі кедей 

байсыңдар» (2/60). (мірді шынайы 

жырлап, адам бақытын ардақтаған 

ақынның «%лең – с%здің патшасы» 

сырлас та мұңдас серігіне айналды. 

«Жүрегіңнің түбіне терең бойла, Мен 

бір жұмбақ адаммын, оны да ойла» 

(2/22), «Жүректе қайрат болмаса, 

Ұйықтаған ойды кім түртпек?» (2/22). 

Абай ғақлиясының он жетінші 

с%зінде қайрат, ақыл, жүрек үшеуінің 

%нерлерін айтысып, таласып келіп, 

ғылымға жүгінетіні есіңізде болар. 

Ғылымның осы үшеуін де тыңдап 

алған соң айтар тағылымы да терең: 

«Ақыл сенің қырың к%п, жүрек сенің 

ол к%п қырыңа жүрмейді... Қайрат, 

сенің қаруың к%п, күшің мол, сенің 

де еркіңе жібермейді... Осы үшеуің 

басыңды қос, бәрін де жүрекке билет... 

Құдайшылық сонда, қалпыңды таза 

сақта, құдай тағала қалпыңа әрдайым 

қарайды» (2/104-105). Жүрегі адамға 

деген сүйіспеншілікке б%леніп, оның 

бақытын аңсап, %лең с%збен жырлап 

%ткен Абайдың ақындық асыл мұрасы 

адамзат ілім-білімінің сан қырын терең 

саралай отырып, қайран қазағының 

%зге жұртпен терезесі тең болуына жол 

к%рсетер Жарық сәуле. 

Міне, Абай с%зінің сәулесі санамыз-

ды әрдайым шайдай ашады. Ұрпаққа 

ұлағаты мол асыл мұраның шуағын енді 

біз де ептеп қана сезіне бастағандаймыз. 

Бірақ сол аздың %зі-ақ ерекше рақат. 

Ұлы ақын с%зінің сәулесі,  т іпті 

құлазыған к%ңілді жалғыздықтан ара-

шалап алып, тірлік мәнін санаға құяды. 

Абай жалғыз болғанымен, Сіз енді 

жалғыз емессіз. Шіркін, жаратқанның 

Алты Алаштың маңдайына Абай-

дай құдіретті жазғанын жете ұғына 

алсақ қандай! Bлде, бұл ақын с%зінен 

уланған %зім секілді жанның жеке 

сыры ғана ма? Қателесіппін. Ақын 

жырынан жазылмастай дертті жанның 

бірі – Абайтанудың асқан білгірі 

Қайым Мұхамедханов ол сауалдардың 

 жауабын баяғыда беріп кеткен екен. 

«Абайды танып білген, сондай-ақ Абай 

%негесімен сусындаған адамға, %мірдің 

тауқыметін жеңіп шығу жеңілірек 

болмақ. Оған басқадай моральдық 

к о д е к с т і ң  қ а ж е т і  ш а м а л ы »  д е п 

толғанады ғалым аға. К%рдіңіз бе, Абай 

мұрасы – Жан азығы. Ол, ең алдымен, 

Сіз бен бізге керек екен. Абай сәулесі – 

адам бақытын ардақтап, жалқыға емес, 

жалпыға ой салар ұлы сабыр.

Болат ЖҮНІСБЕКОВ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

Жазбақ ойымды «Абай» атты 
Аспантау» деп үкілегенмін. 
Ұлы ақынның өмірі мен асыл 
мұрасына жан-жүрегімен 
бауыр баспаған адам, хәкім 
Абайдың арманындай, шырқау 
биік Аспантауға етегінде тұрып 
құр тамсанғаннан аса алмайды. 
Сол сияқты, дала данышпанының 
мұңындай, түпсіз тұңғиыққа текке 
телміріп, таңданудан аса алмайды. 
Бірақ жанарын суарып, жалаң таңдай 
қағатындарды былай қойғанда, 
тіпті даналық теңізіне бойлағандай 
«Абай тұнып тұрған философия» деп 
күпінетіндер аз емес. Шындығында 
Абай сөзінің сәулесін жан-тәніңмен 
сезіне алмайынша, «Абай» аспантауына  
көз түгілі көңілдің жетуі неғайбіл. Тым 
биік, бір халықтың ауқымы тарлық 
етер ғұлама. Биылғы 24 сәуірде киелі 
Жидебайға Қазақстан Республикасының 
Президенті Қ.Тоқаев арнайы келіп, ұлы 
даланың ұлы ақындары – Абай мен 
Шәкәрім рухтарына тағзым жасады. 
Ақын шаңырағының бас шырақшысы 
ретінде мемлекетіміздің бірінші 
басшысын қарсы алып, Абай елінің 
ақсақалдарымен ақжарқын 
кездесуінің куәсі болдық. Қасым-
Жомарт Кемелұлының әрбір сөзінен, 
тіпті қас-қабағынан да Абайға, 
оның туған жеріне деген ерекше 
құрметті көріп, қанаттана түстік. 
Ұлы ақынның 175 жылдығының 
ЮНЕСКО аясында тойланаты-
нын естіп, туған халқы төріне 
шығарған елжанды Тұлғаға 
шын жүректен табыс тіледік.
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– Есенгелді, жасың 25-те. Тепсе темір 

үзетін, нағыз қылшылдаған кезің. Аудандық 

газетте істеп жүре бересің бе? Мұндай 

қызметті басқалар армандап жүреді. Сен 

болсаң күмәнданып отырсың. Жассың, 

үйренесің, к%мектесеміз. Ел к%ресің, 

жер к%ресің, ысыласың, – деп, Мадрид 

Жүнісбекұлы ағынан жарылып, ақылын 

айтып, жігер берді. (рекпіген к%ңілімді 

к%теріп, жаймашуақ мінезімен алға қадам 

басуыма әсер етті. Манадан бері жүрексініп, 

«Не істеуім керек?» деген сұрақ мазалаған 

бойымда сенімділік пайда болды.

– Жарайды, аға, сеніміңізді ақтауға 

 тырысамын. Үй жағы қалай болады? Қай 

жерде отырып жұмыс істеймін? – деп 

сұрадым.

– Bуелі осында, Қазақ радиосын-

да он шақты күндей тәжірибеден %тіп, 

 редакциялар мен б%лімдердің жұмысымен, 

сондағы қызметкерлермен танысып, радио-

журналист кім екенін білуің қажет. Қалған 

мәселелерді барар алдында с%йлесерміз, – 

деді ол. Бұл 1983 жылдың 13 қыркүйегі еді.

Мадрид Рысбеков алдын ала Қазақ 

КСР Телевизия және радиохабарларын 

тарату ж%ніндегі Мемлекеттік Комитеттің 

т%рағасы Хамит Хасеновпен келіскен болуы 

керек, сол күні мені К%кшетау облысындағы 

Зеренді аудандық «Коммунизм таңы» 

газетінің  редакциясынан Еңбек заңына 

сәйкес ауыстыру арқылы Қазақ радиосының 

Қостанай облысы бойынша меншікті тілшісі 

қызметіне қабылдау туралы бұйрық шықты. 

Ертесіне %ткен лездемеде %зімді ұжымға 

таныстырды. «Радиода істемеген жасты 

жұмысқа алып, бір облысқа қалай меншікті 

тілші қылып жібереді?» деген сұрақты 

жиналғандардың қабағынан байқаймын. 

Алдында кадрлар б%ліміне кіргенімде бір 

апай «Қазақстанда радиоға бейімделген 

жігіттер жетерлік. Аудандық газеттен 

келіпсің, жоғары білімің де жоқ. Шамасы  

жоғарыда қолдаушың күшті ғой» деп, 

бетіме тура айтып салған. Оған сасқалақтап, 

 жауап бере алмай қалдым. Менің жоғарыда 

тіреп тұрған ешкімім жоқтығын, Мадрид 

Жүнісбекұлының жай-күйімді ескеріп, 

болашағыма үміт артып, ықыласы ауған 

адамгершілігінің арқасында осы қызметке 

орналасып жатқанымды қайдан білсін. Бұл 

жайды бәріне қайтіп түсіндірерсің?

Т а н ы с у д ы  « С о ң ғ ы  ж а ң а л ы қ т а р » 

 редакциясынан бастадым. Бас редактордың 

орынбасары Руслана Құдайбергенова, 

б%лім меңгерушісі Үмітжан Балтаева 

жаңалық шұғыл жанр екенін, оған кеше, 

бүгін деген оқиғалар арқау болатынын, 

ақпараттық  себеп негізге алынатынын 

ұқтырды. «Ұшқын» жастар бағдарламасы, 

насихат, әдебиет, музыка редакияларында 

болып, венгриялық «Репортер» маркалы 

магнитофонды қалай пайдалану, оған 

адамдарды еркін жазу, олардың с%здерін 

ажыратып, қағазға түсіру, таспаны монтаж-

дау жайлы үйрендім. Қазақ радиосында 

Бірінші бағдарлама, «Шалқар», «Ауыл 

%мірі» радиостансалары бар. Музыкалық 

хабарлар редакциясын дарынды компо-

зитор Ілия Жақанов, әдебиет хабарлары 

редакциясын танымал жазушы Т%лепберген 

Тобағабылов басқарады. Ғажайып бұлбұл 

үнімен тыңдаушыларды баурап алатын 

әйгілі диктор Сауық Жақанова с%йлегенде 

жаныңа қуаныш сыйлайды. «Қазақстан» 

радиотеатры спектакльдер әзірлейді. 

Мемлекеттік Комитет құрамында үлкен 

оркестр, Ескендір Хасанғалиев, Лаки Кесо-

глу, Гульвира Разиева және басқа да атақты 

әншілер бар. Барлығы әдемі, сәнді киінеді. 

1954 жылға дейін Қазақ радиосының хоры 

жұмыс істеген. Аудандық газеттен келген 

маған бәрі таңсық, бәрі қызықты түс секілді.

Басында анда-мұнда қонып, тұратын 

жерім болмаған соң, Мадрид Жүнісбекұлы 

М е м л е к е т т і к  К о м и т е т т і ң  қ а р ж ы 

басқармасының басшыларына жайымды  

түс індір іп,  «Қазақстан»  қонақүйіне 

жайғастырды. Бес-алты күндей сонда 

 жатып, Қазақ радиосының жұмысына аз да 

болса қанығып, жаңа қызметіме кірісер ал-

дында Бас директордың кабинетіне кірдім.

– Қостанай – еліміздегі астық %сірумен 

айналысатын үлкен облыс. Қазақтар аз, 

к%бі орысша с%йлейді. Саған қиын болатын 

шығар. Бірақ қазақша білетін адамдар табы-

лар. Облыстық партия комитетімен сенің 

кандидатураң ж%нінде келістік. Басшылар-

мен %зім с%йлесіп, саған пәтер жағынан 

к%мектесу т%ңірегінде %тініш білдірдім. 

Оны шешуге уәде берді. Bуежайдан %здері 

қарсы алады. Bзірге бір жерге орналасты-

рар. Облыстық телерадиокомитет басшы-

ларымен де хабарластым. Сонда жұмыс 

кабинетін беріп, аппарат орнатуға тиіс. 

Барған соң маған жағдайыңды баяндарсың, 

– деп,  Мадрид Рысбеков қолымды алып, 

қызметіме табыс тіледі.

 Қостанайда мені әуежай басында обком 

қызметкері күтіп алды. Облыстық партия 

комитетінің үгіт және насихат б%лімінің 

меңгерушісі Анатолий Демин қабылдап, 

облыстың тыныс-тіршілігімен қысқаша 

таныстырды. Бірер күн қонақүйде болып, 

облыстық телерадиокомитетте б%лінген 

кабинетке кіріп, қажетті құралдарды алып, 

жұмысқа кірістім. Жаңа мекен, жаңа орта, 

жаңа қызмет. «Мына жұмысқа үйреніп кет-

сем жақсы болар еді» деп,  ептеп қобалжимын. 

Иығыма зілдей ауыр  магнитофонды асып 

алып, мүдірмей, еркін с%йлейтін қазақтарды 

іздеп жүргенім. Таза ана тілімізде с%йлейтін 

қандастарымызды кездестірсем жерден 

жеті қоян тапқандай қуанамын. К%бі тілі 

күрмеліп с%йлей алмайды. Ондайда амал-

сыз қағазға мәтін жазып, оқытып аламын. 

Оқи алмаса, әр с%зін ежіктеп айтып, ауызша 

қайталатып магнитфонға жазамын.

Алғашқы хабарларым Қазақ радио-

сы арқылы беріле бастады. Бірер хабарым 

лездемеде жақсы жағынан аталып %тті. 

Мадрид Рысбековке телефон соққанда 

ол «Қадамың сәтті басталды, Қостанай 

облысының жан-жақты %мірін к%рсететін 

хабарларды к%бірек жібер. Облыстық 

 радио журналистерінің де материалдарын 

жолдауға болады. Bйтпесе, бәріне үлгере 

алмайсың» деп ақылын айтқан. Шынында 

да солай болып шықты. Газетке мақаланы 

ақ қағазға жазып тастайсың ғой. Ал радио-

да олай емес. Магнитофонға жанды дауыс 

жазу, оны таспаға түсіріп, с%здерін құлаққап 

киіп алып, ажыратып, монтаждау, оған %з 

с%зіңді қосып, тұтас материал әзірлеу қажет. 

Қара жұмысы жетерлік. Радиожурналист, 

әсіресе меншікті тілші болған әр адам бұл 

сырға қанық. Мехнаты к%п осы мамандық 

иелеріне мен әрқашан жанашырлықпен 

қараймын.  Радиожурналистердің %з 

қызметін шығармашылық тұрғыда атқаруы 

үшін оларды қосалқы жүктелетін жазба, 

монтаждау міндеттерінен босатқан ж%н.

Мадрид Жүнісбекұлының шынайы 

қамқорлығын алыста жүрсем де сезініп 

түсті. Марфуға бала күтімінде отырғанда 

жағдайымызды ескеріп, екі рет әдебиет 

редакциясына бір топ %леңдерін беріп, 

әжептәуір қаламақы алған. Сол кезде Қазақ 

радиосында авторларға к%теріңкі қаламақы 

қойылатын. Мадрид ағаның к%мегімен 

Қостанайдағы б ірнеше қаламгердің 

 туындылары тыңдаушылар  назарына 

ұсынылды. Соның ішінде белгілі жазушы 

Серік Шәкібаевтың Bліби  Жангелдин 

 туралы «Ленин мандатымен» атты әңгімесі 

жарты  сағаттық әдебиет хабарында Бірінші 

бағдарламадан %тіп, қомақты қаламақы 

алып, риза болған сәті есімде.

Мадрид Рысбеков біраздан соң Телеви-

зия және радиохабарларын тарату ж%ніндегі 

Мемлекеттік Комитет т%рағасының орын-

басары болды. Ол уақытпен санаспай, 

осы қызметті де жанын салып атқарды. 

Bріптестерім с%йлескенде  «Мадрид 

Жүнісбекұлы кешке дейін, тіпті сағат 

21-22-ге дейін жүреді. Мұндай бастықты 

бірінші рет к%ріп отырмыз. Жұмысты 

бірінші орынға қояды, денсаулығын ой-

ламайды. Басқа біреу болса қарауындағы 

адамдарға тапсырма беріп, үйіне барып 

демалар еді. Бірнеше рет жүрегі қысылып, 

«Жедел жәрдем» шақырып, ауруханаға 

түсті» дейді. Сол шақта Қазақ радиосына 

ескеріп, оларды к%термелеу тұрғысында 

қажырлы еңбек етті. Зейнеткерлікке шықса 

да еңбектен қол үзген жоқ. Қазақстан 

Жур   налистер Конгресінің жұмысына 

қатысып, республикалық Ұлттық кәсіподақ 

ұйымын құрып, соның президенті ретінде 

айтарлықтай істер атқарды. 10 жыл бойы  

ТМД журналистері Халықаралық конфе -

дерациясының вице-президенті болды.

Осы қызметте жүргенде Қостанайда 

% т к е н  Б А Қ  м ә с е л е л е р і  ж % н і н д е г і 

республикалық семинарға қатысуға келді. 

Семинар біткесін Марфуға екеуміз оны 

қонаққа шақырдық. 

– Мен екеуіңді уыздай жас кездеріңнен 

білемін. Жағдайларыңды біліп, қолымнан 

келгенше ағалық қамқорлық жасадым, сен-

дерге үлкен үміт арттым. Сол үмітім ақталды. 

Есенгелді, сен облыстық «Қостанай таңы» 

газетінің бас редакторы болдың. Марфуға, 

сен талантты ақын ретінде елге танылдың. 

Балаларың, достарың бар.  Сендерге 

амандық, бақыт, дүниедегі бар жақсылықты 

тілеймін. Бір-бірімізді сыйлап, араласып 

жүре берейік. (мірде %зара сыйласып 

%ткенге не жетсін! – деп, ардақты аға бізге 

игі тілегін білдірген еді. 

Мадрид Рысбеков Қазақ радиосын 12 

жыл бойы басқарды. Осы мерзім ішінде ол 

тек жақсы жағынан к%ріне білді. Жараты-

лысынан елгезек жан жалғыз маған ғана 

емес, басқаларға да жақсылық жасады. 

Мейірімді, қайырымды, парасатты, жоғары 

мәдениетті азамат «Мен бастықпын» деп 

шіренбей, кеуде к%термей, алдына барған 

кісілерге к%мектесті. Сонау Қызылорда 

облысының Шиелі ауданында туып, арман 

қуып Алматыға келіп, %сіп-%ніп, биікке 

к%терілді. Bріптестері, достары оны жақсы 

к%ріп, сыйлайтын, қадір тұтатын.

М а д р и д  Ж ү н і с б е к ұ л ы  Ұ л т т ы қ 

ж у р н а л и с т и к а н ы ң  д а м у ы н а ,  Қ а з а қ 

радиосының мәртебесін к%теруге, журна-

лист кадрларын даярлап, тәрбиелеуге сүбелі 

үлес қосты. 2021 жылы Қазақ радиосының 

100 жылдығын атап %туге әзірлік жүргізіліп 

жатқан кезде  аталған ұйым,  жалпы 

«Қазақстан» респуликалық телерадио кор-

порациясы» АҚ басшылары барлық саналы 

ғұмырын мемлекеттік ақпарат саясатын 

жүзеге асыруға, радио ісінің елімізде кеңінен 

қанат жайып, %рістеуіне арнаған ҚР Журна-

листика Академиясының академигі Мадрид 

Рысбековты еске алып, бұрын тұрған үйіне 

ескерткіш тақта орнату, ҚазМУ-дың жур-

налистика факультетінде оның атындағы 

дәрісхана ашу,  Алматы,  Қызылорда 

қалаларының, Шиелі ауданының бір 

к%шесіне, сондағы мектептердің біреуіне 

есімін беру ісіне ұйытқы болса деген тілек 

айтқымыз келеді. «Егемен Қазақстан» 

газетінің редакциясы құрылған күннен бас-

тап бүгінгі күнге дейін болған басшылардың 

есімдерін жазып, суреттерін қабырғаға іліп 

қойыпты. Осы игі дәстүрді Қазақ радиосын-

да да қолдануға болады ғой.

Иә, уақыт дегенің зымырап %тіп жатыр. 

(мірімде туған ағамдай болып, шынайы 

қамқорлық жасаған Мадрид Рысбеков 

2009 жылы 73 жасында қайтыс болды. 

 Содан бері 10 жыл %тті. Сыр бойында туған 

асыл азаматтың құшағы қазақ даласындай 

кең, к%ңілі м%лдір судай таза, досқа адал, 

ағайынға қайырымды, елге жанашыр еді. 

Оның күлімсіреп тұрған жарқын бейнесі 

жадымызда мәңгілік сақталып қалады. Ал ел 

алдындағы сіңірген ерен еңбегі, аяулы есімі 

ешқашан ұмытылмайды.

 Есенгелді СҮЙІНОВ,
Қазақстан Журналистер одағы

 сыйлығының лауреаты
НҰР-СҰЛТАН               

Қазақ 
радиосының бас 

директоры Мадрид Рысбековтың 
кабинетінде отырмын. Жүзінен мейірімділік 

пен парасаттылық байқалатын ағамен алдында  
танысып, жағдайымды айтқанмын. Әке-шешем 

мектепте оқып жүргенде қайтыс болғанын, алты 
апамның тұрмыс құрғанын, отбасымызда ең кенжесі әрі 

жалғыз ұл екенімді, әйелім Марфуғаның кемпір-шалдың 
бауырында өскенін, қаншама қиыншылық көрсек те екеуміз 
жұмыс істеп, ҚазМУ-дың журналистика факультетінде сырт-
тай  оқитынымызды, өлең жазатынымызды баяндағам. 

Қалымыздың онша емес екенін біліп, бізді аяды ғой деп 
ойлаймын қазір. Бас директор мені Қазақ радиосының 

Қостанай облысы бойынша меншікті тілшісі қызметіне 
шақырды. «Бұрын радиода істеп көргем жоқ, 

қалай болар екен? Газеттегі жұмысқа ғана 
ыңғайым бар, жазуға көндіккем» деп 

тартыншақтап көрдім.

Бүгінде %ндіріс тиімділігін арт-

тыруға мүмкіндік беріп, ондағы 

ғылыми мәселелерді шешуге ықпал 

ететін және инновациялық жобаларды 

іске асыруға байланысты кластерлерді 

құру маңызды. Бұл тәжірибе мен 

инновациялық ғылыми ұсыныстар 

арасындағы айыр машылықты азайта-

ды. Сәйкесінше, %ндіріс үрдістеріне 

ғылыми бақылау жасауға ықпал етеді, 

кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін 

арттырады. 

Е л і м і з д е  б е л с е н д і  д а м ы п 

к е л е  ж а т қ а н  т а м а қ  % н е р к ә с і б і 

 кә сіпорын дары бар. Оларды дамыту  

үшін кәсіпорындарды алдыңғы 

қатарлы заманауи технологиялармен 

қамтамасыз етумен қатар, белгілі 

бір %німдерді шығаруда ұлттық және 

этникалық тәсілдерді қолданатын, 

жергілікті шикізат к%здерін пайдала-

натын жаңа технологияларды іздеуге, 

жоғары та ғамдық және биологиялық 

құн дылығы мен бағытталған про-

филактикалық қасиеттері бар %нім-

дер алуға мүмкіндік беретін ұмыт 

қалған технологиялар мен дәстүрлерді 

жаңғыртуға ерекше мән берілуі тиіс. 

Бұл ретте кластерлерді пайдаланудың 

бір қатар артықшылықтары бар. 

Алдымен, %ндірістің тиімділігін 

арттыруға және инновациялық жо-

баларды іске асырудағы қауіптерді 

азайтуға қатысты. Сондай-ақ клас-

терлік технологиялардың басым 

б%лігіне ғылыми әзірленімдерді 

же дел іске асыру мен нақты табыс 

алу мүмкіндігін қосу қажет. Нақты 

осындай артықшылықтар ел эко-

номикасын дамытуға, %ңірлердің 

әлеуметтік-экономикалық айыр-

машылығын реттеуге, құрылымдық-

салалық сипаттамаларды %згертуге, 

инвестициялар тартуды күшейтуге, 

халықты жұмыспен қамту деңгейін 

арттыруға мүмкіндік береді. Алайда,  

бір ескеретіні, тамақ %неркәсібі 

 саласында ірі инновациялық клас-

терлер құру мақсат емес. Себебі бұл 

шикізат сатып алуға, тұтынушылар 

іздеуге және шикізатты %ңдеу мен 

дайын %німді шығару бойынша ірі 

к%лемді кәсіпорындар құрылысына 

байланысты. Ал салыстырмалы 

ша ғын инновациялық кластерлер 

икемді %ндіріс құруға мүмкіндік 

береді, ғылыми және %ндірістік 

кәсіпорындарды нақты мақсатқа, 

мысалы, атап айтқанда, балаларға 

арналған және емдәмдік тағам 

%німдерін %ндіруге жұмылдыра алады. 

Сүт және ет %німдерін %ңдеу бойынша 

ғылым мен бірқатар %ндіріс орын-

дарын біріктірген осындай кластер 

«Қазақ тағамтану академиясы ҚБ» 

ЖШС, «Ордабасы құс» ЖШС, «Ами-

ран» зауыты, «Зеренді» асыл тұқымды 

мал шаруашылығы, «FoodExco» 

ЖШС, «Евразия Инвест ЛТД» ЖШС 

аясында құрылған. 

Осындай кластердің құрылуына 

сай елімізде алғаш рет сиыр сүті 

негізіндегі балалар тағамы %нім дерінің 

ерекше технологиясы енгізілді. Оны 

Қазақстан мен Орталық Азияда  

 балалар тағамын шығаратын жалғыз 

%ндіріс ошағы – «Амиран» зауыты 

қолға алды. Сондай-ақ  «Тайбурыл» 

зауытында балалардың бие сүті 

негізіндегі қосымша қорегі, ана 

сүтіне ұқсас %німдер, мектепке дейінгі 

және мек теп жасындағы  балалар 

тағамы %німдері, балмұздақтың ерек-

ше  рецептуралары мен технология-

лары іске асырылуда. Сонымен  қатар  

Ақмола облысындағы «Зеренді» асыл 

тұқымды мал шаруашылығында 

б а л а л а р ғ а  а р н а л ғ а н  е ш к і  с ү т і 

негізіндегі сұйық және паста тәрізді 

%німдердің рецептуралары мен 

технология лары; сиыр сүтін к%тере ал-

майтын балаларға арналған «соя сүті» 

негізіндегі ерекше қо рек-%німдер; 

алғаш анықталған %кпе туберкулезіне 

шалдыққан науқастарды кешенді ем-

деу үшін бие және ешкі сүті негізіндегі 

арнайы %німдер; онкологиялық 

дерттерге, жүрек-қантамыр ауру-

ларына, улануға, асқазан-ішек ау-

руларына, күйік жарақатына, т.б. 

шалдыққан науқастарға арналған 

профилактикалық мақсаттағы, 

имму нитетті  ынталандыратын, 

антиоксиданттық және уытсызданды-

ратын қасиеттері бар %німдер; бал мен 

омарта шаруашылығы %німдерінің 

негізіндегі  %німдер %ндірілуде. 

Оларды  пайдалану бойынша ғылыми 

негізделген ұсы ныстар мектеп-

ке дейінгі және мектеп жасындағы 

 балалар мекемелерінде, реабилитация 

орталықтарында, спорттық мектеп-

терде, балалар ауруханаларында, т.б. 

енгізілген.

А л  « Ұ л ы т а у »  к о н д и т е р л і к 

 ц е  х ы н д а  ә л е м д і к  т ә ж і р и б е д е 

 бұ рын-соңды болмаған бие сүті 

 қо сылған, құрамында қант, май 

қыш қылдарының трансизомерлері, 

 хо лес терин болмайтын емдәмдік 

 шо коладтың рецептуралары мен 

т е х н о л о г и я л а р ы ,  ш о к о л а д т ы ң 

%неркәсіптік шығарылымы ұйым-

дастырылды. 

Бие сүті, жеміс-к%к%ніс және ас-

тық дақылдары негізіндегі бағыт-

талған медициналық-биологиялық 

қасиеттері және қазақ ұлттық та-

ғамының элементтері бар «Дастарқан» 

бағдарламасы шеңберіндегі арнайы 

%німдер Халықаралық Ғарыш Стан-

сасына жеткізілді. 

Күркетауық еті негізінде ұлттық 

д ә с т ү р л і  қ а з а қ  т а ғ а м д а р ы н ы ң 

рецеп тілерін пайдаланумен жап-

пай және арнайы бағыттағы ерек-

ше функционалдық %німдер  – 

бағытталған емдәмдік және про-

ф и л а к т и к а л ы қ  қ а с и е т т е р і  б а р 

 «Күр  ке  тауық етінен қазақтың дәмді 

тағамдарының» рецептуралары мен 

технологиялары да жолға қойылды. 

Жоба нарықты салауатты тамақтануға 

арналған жоғары сапалы, бәсекеге 

сай, импортты алмастыратын және 

әлеуметтік қолжетімді %німдермен 

қанықтыруға бағытталған. Ол Қазақ-

стандағы күркетауық еті %німдерін 

%ндірумен айналысатын жалғыз 

кәсіпорын – «Ордабасы құс» ЖШС 

терең %ңдеу цехының аясында іске 

асырылады.

Жаңа арнайы тағам %німдерінің 

к%мегімен жұқпалы және жұқпалы 

емес ауруға шалдыққан жандардың 

тамақтануына қатысты ғылыми 

негізделген тәсілдер әзірленіп, %нім-

дердің клиникалық тиімділігіне 

бағалау берілген. 

Барлық әз ірленген  %німдер 

халықтың ұлттық және этникалық 

тамақтану ерекшеліктерімен бай-

ланысты, жоғары тағамдық және 

биологиялық құндылығымен ерек-

шеленеді және экспортқа шығаруға 

бағдарланған.

Айта кетейік, жоғарыда айтыл-

ған балаларға арналған және ем-

дік-профилактикалық, ұлттық маз-

мұндағы тағам %німдерін ғылыми 

әзірлеу және %неркәсіп %ндірісі 

бойынша инновациялық кластер 

құру арқылы тамақ %неркәсібінде, 

%ңдеу саласында жоғары тәжіри-

белік мәні бар нәтижелерге қол 

жеткізіп, Қазақстанда алғаш рет 

балаларға арналған және емдік-

профилактикалық тағам индустрия-

сын қалыптастыруына орай аталған 

жұмыс әл-Фараби атындағы Ғылым 

мен техника, білім саласындағы 

Қазақстан Республикасының Мем-

лекеттік сыйлығына үміткерліктің 

2-кезеңіне %тті. 

Т7лебай РАҚЫПБЕКОВ,
медицина ғылымының докторы, 

профессор

ҒЫЛЫМ КӨКЖИЕГІ

Ма�сат�а 
жету 

жолында

Кәсіпорындардың табысты қызмет 
етуі – ел экономикасының бірден-бір 
қозғалтқыш күші. Ол үшін ғылым мен 
өнеркәсіп өндірісі өзара үздіксіз және 
ұдайы байланыста болуы, бәсекеге 
сай ғылыми-техникалық жетістіктерді 
тиімді қолдануы қажет. Әлемде табыс 
әкелетін, нақты нәтижеге жетуге 
мүмкіндік беретін ғылым саласы 
мен өндіріс секторы бөлімшелерін 
бірыңғай құрылымға орынды біріктіру 
тәжірибесі бар. Сол арқылы ғылыми 
жетістіктер өнеркәсіп өндірісіне жедел 
және ұтымды енгізіледі.

БАСҚОСУ

Bлеуметтік мәселелердің шешімін табуы кез кел-

ген мемлекет үшін маңызды. Елімізде тұрғындардың 

әл-ауқатын к%теру, әлеуметтік аз қамтылған топтарға 

к%мек к%рсету бағытында кешенді іс-шаралар жасалып 

келеді. Дегенмен, халықты толғандыратын мәселелер 

жеткілікті. Бұл орайда қоғам мен ресми органдар 

арасындағы алтын к%пір саналатын бұқаралық ақпарат 

құралдарының р%лі ерекше. Журналистер %зекті 

мәселелерді дер кезінде және сауатты түрде жеткізу 

арқылы оларға қоғам назарын аударып, дұрыс шешім 

табуына оң ықпалын тигізе алады.

Ұлыбританиядан арнайы шақырылған медиа-

тренер, «Avrupa» газеті, «Avrupa ajansı» ақпараттық 

агентт іг і  секілді  б ірнеше БАҚ-тың басшысы 

Vatan Oz қатысушыларға әлеуметтік тақырыптағы 

ақпараттың ресми құжаттарға сәйкес болуы, азаматтық 

жауапкершілік, жалған хабарлар (fake news), зиянды 

ақпарат дайындайтын дерекк%здер (troller), деректерді 

тексеру (fact checkıng), Ұлыбританиядағы «BBC», 

«Reuters» агенттіктерінің қызметі ж%нінде тарқатып 

айтты. Сондай-ақ ол бүгінгі медиасаладағы трендтерді 

ескерудің маңыздылығына тоқталды.

Семинар-тренингтің екінші күнінде әлеуметтанушы-

журналист Дина Имамбаева «Айқын» газетінің 

 мысалында әлеуметтік тақырыптағы мақалаларға 

контент-талдау жасап, журналистердің осы тақырыпта 

материал әзірлеуіне к%мегін тигізетін сандық және 

сапалық зерттеу әдістері, сауалнаманы %ңдеу жол-

дарын к%рсетті. «Қазақстан» ұлттық арнасындағы 

«Қарекет» бағдарламасының продюсері Самал Мейрам 

отандық телеарналардағы бағдарламаларды талдау, 

адам тағдыры, этикалық нормалар мен журналистің 

р%лі жайлы тәжірибесімен б%лісті. Ал ІТ-маман Ернұр 

Зейнуллаев аудио-бейнемонтаж жасау, сайт ашу және 

кәсіби жұмыста қолдануға болатын қосымшалармен 

жұмыс істеуді үйретті. 

 Риза НҰРҚЫДЫРОВА

ЖУРНАЛИСТЕР 
ПІКІР АЛМАСТЫ

Алматыда Түркітілдес журналистер қорының 
ұйымдастыруымен «Әлеуметтік журналистика: БАҚ-
тағы әлеуметтік мәселелер» тақырыбында екі күндік 
семинар-тренинг өтті. «Шеврон» компаниясының 
қаржылай қолдауымен жүзеге асқан іс-шараға Алматы,  
Қызылорда, Шымкент, Тараз, Талдықорған, Орал және 
басқа аудан-аймақтардан 40-қа жуық журналист 
қатысты.

ЖЫЛУЫН СЫЙЛАҒАН
жүрдім. Үш ай бойы арзан бағамен алған 

жолдама бойынша екі кәсіпорынның 

сауықтыру орнында (профилакторий) 

болдым. Одан жанұялық жатақханадан 

ас б%лмесі, дәретханасы бар бір үлкен 

б%лме алып, К%кшетау облысының Зеренді 

 ауданынан отбасымды к%шіріп алдым. Сол 

кездегі заңға сәйкес к%лікке Мемлекеттік 

Комитет есебінен ақы т%леніп, отбасымызға 

к%терме жәрдем берілді.  Күзге қарай 

Қостанай қаласындағы 9 қабатты үйдің 

үшінші қабатынан үш б%лмелі жайлы пәтер 

алып, қуанышқа кенелдік. Марфуға екеуміз 

ҚазМУ-дың журналистика факультетін 

сырттай оқып бітірдік. Үш жасқа толған соң 

кішкентай қызымызды балабақшаға орна-

ластырып, әйелім облыстық радиоға тілші 

ретінде жұмысқа алынды.

Қазақ радиосының Қостанай облысы 

бойынша орыс тілінде хабарлар дайын-

дайтын меншікті тілшісі Иван Георгиевич 

Агапитов бірде «Сен осында келер алдында 

Мадрид Рысбеков «Бір жас жігітті меншікті 

тілші қылып жіберіп жатырмыз. Соған 

сіз әкесі секілді жанашырлық танытып, 

жәрдемдесуіңізді сұраймын» деді. Бастық 

саған туыс па?» деп сұрайды. «Жоқ» деймін 

мен. Оған қоса облыстық телерадиокомитет 

т%рағасы Қасым Жұмабаевпен де тілдесіп, 

маған ағалық к%з қырын салуды %тініпті.

Кей кездері Қазақ радиосында мен 

жайлы түрлі әңгіме бола қалса, Мадрид 

Жүнісбекұлы мені қызғыштай қорғап, шаң 

жуытпайды екен. «Жас қой, радиода бұрын 

істемеген, үйренеді. Аяқ алысы ширақ, тілі 

к%ркем, %зі ақын, болашағы бар» деп, с%з 

қылған жандарға тойтарыс беріпті. Осы 

жайды тілшілер б%лімінің қызметкерлері 

жеткізіп, «Бас директордың сенімін ақтаңыз, 

сізге үлкен үміт артады» деген.

Арада бірнеше айлар %ткен соң хабар-

ларыма шолу жасалып, қызметіме оң баға 

берілген «Меншікті тілшінің мінсіз қызметі» 

деген рецензия жазылды. Оқыған соң маған 

қанат бітіп, жұмысқа деген ынтам арта 

Қазақстан Компартиясы Орталық Комитеті 

тарапынан айрықша к%ңіл б%лінетін. Онда 

қазақ тілімен қатар, орыс, неміс, ұйғыр 

тілдерінде хабарлар, татар тілінде музыка 

берілетін. Орталық Комитетте радионы 

бақылайтын арнайы сектор бар еді. Радио 

республика бойынша жедел ақпарат құралы 

ретінде пайдаланылды. Шұғыл хабарлар, 

соңғы жаңалықтар әуелі радио арқылы 

таратылатын. Bр үйде радио нүктесі орна-

тылып, к%шелерде радиоқондырғыштар 

саңқылдап с%йлеп тұратын. Осындай 

жағдайда  Мадрид аға Қазақ радиосы секілді 

үлкен ұжымды ойдағыдай басқарып, барлық 

қызметін мүлтіксіз үйлестіріп отырды. Ол, 

сонымен бірге ҚазМУ-дың журналис-

тика факультетінде ұстаздық етті,  радио 

ісі ,  жанрлары бойынша дәріс  оқып, 

студенттердің дипломдық жұмыстарын 

қорғауға жетекшілік жасады. 

Қарымды қаламгер Брест қамалын 

қ о р ғ а у ғ а  қ а т ы с қ а н  қ а з а қ с т а н д ы қ 

 жауынгерлер жайлы Серік Bбдірайымовпен 

б і р л е с і п  с ц е н а р и й  ж а з ы п ,  ф и л ь м 

түсірді. Ұлы Отан соғысының басын-

да неміс басқыншыларының күтпеген 

жойқын шабуылына тойтарыс беріп, 

кескілескен шайқаста ерлік к%рсеткен 

жерлестеріміз жайлы мағлұматтар жинау 

үшін Брест қамалына, Варшаваға сапар 

шекті. Тарихымыздың беймәлім беттерін 

ашып, %скелең ұрпақты отансүйгіштікке, 

ұлтжандылыққа тәрбиелейтін фильмді 

әзірлегені  үшін Мадрид Рысбековке 

ұлттық «Алтын Жұлдыз» сыйлығы берілді. 

 Содан соң ол Д.А.Қонаев қорынан Димаш 

Ахметұлы хақында «Ғасырмен туған» атты 

15-сериялық деректі бейнефильм түсіруге 

%тінім алды. (мірінің соңғы жылдары 

қаламы жүйрік журналист, %з ісінің кәсіби 

шебері осы сериалды түсірумен айналысты.

Кейін Қазақстан Журналистер одағы 

т%рағасының бірінші орынбасары қызметіне 

ауысты. Одақтың қызметін жандандыру, 

беделін к%теру, журналистердің еңбегін 

ЖАН
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Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

А Ш Ы Л М А Ғ А Н  А Р А Л Д А Р
Таңжарық ақын… Осы бір тамаша 

талант иесі туралы қалың к*пшілік 
бертінге дейін к*п ештеңе білмей 
келді. Оған себеп, біріншіден, ол ХХ 
ғасырдың басында шетелде туып, *мір 
сүрді. Сондықтан да шығармалары 
отандастарына *з уақытында жете 
қоймады. Екіншіден, 60-жылдары арғы 
беттен ұлы к*ш қозғалып, Таңжарықтың 
туындылары кеңестік Қазақстанға 
солар арқылы енді келе берген кезде екі 
мемлекет арасындағы саясат *згерді. 
Соған байланысты ақынды байқап 
насихаттап, сақтықпен таныстыру 
қажет болды. Aйткені ол Қытайда әлі 
ақталмаған тұлға болатын.

Десек те, осы бір ғажап адамның 
аты мен үні құбылмалы мінез танытқан 
саясаттар ызғырығы арасындағы сәл-
пәл туа қалған жылымық кездерде 
оқырмандарымызға естіліп қалып 
жатты. Сондай бір сәттерде оны *з 
Отанына ең алғаш таныстырған адам – 
ақсақал жазушымыз Сәбит Мұқанов еді. 

– Bкем екі рет шаңырақ к%терген 

кісі. Алғашқы шешемізден Уәлихан 

есім ді перзент болған. Ол Шыңжаң 

педагогикалық институтын бітіріп, 

Құлжа уәлаятының Аралт%бе деген 

жерінде жұмыс істеді. (кпе ауруына 

шалдығып қайтыс болғанда, артында бір 

ұлы қалған. Сол бала қазір Уәлиханның 

отын %шірмей, Шыңжаңның Күнес 

ауданында тұрып жатыр.

Мен әкемнің екінші қосағы Бәтидің 

қызымын. Анам %жет, ісмер, әнші адам 

еді. К%зі ашық, сауатты кісі-тін. Кіш-

кентай кезімдегі есте қалғаны: алдымен 

ауылда тұрдық. Содан соң Құлжа  қа-

ласына к%шіп келдік. Мекеніміз үлкен 

шаһардың ортасындағы қазақ уишмасы 

(ұйымы – ред.) деген орам еді. Оның 

ауласында үлкен клуб бар болатын. Міне, 

сонда ұлтымыздың Іле аймағындағы 

бас к%терер зиялылары жиналып, 

біреуі к%ркем%нерпаздар ансамблін 

құрып, екіншісі драма үйірмесін ашып, 

үшіншісі талапты жастарды фотосурет 

де сап тыйылды. С%йтсек, ол кісіні 

Үрімшіге алып кеткен екен.

– Бұдан кейін сіздер қайтіп 7мір сүр-
діңіздер? Ел ішінен анаңыз екеуіңізге 
к7мектескен адамдар болды ма? Ақынның 
артынан Үрімшідегі түрмеге достары іздеп 
барған деседі. Олар кімдер еді? Есіңізде 
ме?

– Осыдан кейін бізге енді Құлжада 

қалудың мәні болмады. «Елге барайық, 

сондағы ж%н білетін үлкен кісілермен 

ақылдасып, әкейдің артынан іздеп 

баратын адам табайық» деген оймен 

шешем екеуміз ауылға қайттық. Мен 

сол 1940 жылғы жазда гимназияның 

жетінші сыныбын аяқтаған едім. О 

заманда бұл институт, техникумды 

бітір генмен бірдей үлкен оқу болатын. 

Сондықтан да кеудемде: «Күнеске 

жетсек, жұмысқа орналасып қалармын» 

деген ой да жоқ емес еді.

Bкеміздің туыстары Іле %ңіріне 

белгілі адам – атақты Сасан бидің 

а у ы л ы м е н  б і р г е  о т ы р а т ы н .  ( з і 

%те жақсы тұрдық. 1957 жылы жағдай 

күрт %згерді. ҚХР %кіметі тарапынан 

Бұқараға «ұлтшыл, оңшыл, қауіпті 

элемент» деген үш бірдей айып тағылып, 

Тұрфандағы еңбекпен түзеу лагеріне 

жіберілді. Күні кеше ғана жарқылдап 

ел басқарып, жұртты жаңалыққа 

үндеп жүрген асыл азаматтың сағын 

сындырып, қара жұмысқа салып қою 

қандай қорлық десеңші, қалқам. Соны 

%з к%зімізбен к%рдік қой. Елдің де 

қабыр ғасы қатты қайысты. Құдай 

ондай күнді енді ешкімнің басына 

бермесін. Сол кезде ғой отағасы ның: 

«Тұр фанда жүрмін, Тұрфанда, Құмы 

аптап қуырған. Қарқарада тусам да, 

Тағдыр осы бұйырған. Адамның басы 

Алланың, «Добы» дейді, к%п пе екен?! 

Сонша жырақ ал менің, Басымды неге 

тепті екен? Демек, жырақ тебілдің, 

Болғаның берік ол сенің. К%рсетіп %зі 

%мірдің, Тұрған жоқ па, %лшемін» деген 

%лең жолдарын жазатыны.

Бұқара Тұрфан құмын дағы еңбекпен 

түзеу лагерінен 1960 жылы ғана босап 

келді. С%йтті де Үрімшіде бақылауда 

жүрді. Бұған да шүкір дедік. (йткені 

түрмеде емес, үйде, алыста емес, к%з 

алдымызда ғой әйтеуір. 1962 жылы 

жергілікті үкіметке білдірмей Шыңжаң 

астанасындағы Кеңес %кіліне барып 

жолықтық. Мақсат – Қазақстанға 

%тіп кету. Ол кездегі консул Байғарин 

деген иманжүзді қазақ жігіті  еді. 

Жағдайымызды бірден түсінді. С%йтті 

де біз %тініш бергеннен кейінгі алты 

күннің ішінде бүкіл құжаттарымызды 

қолымызға сақадай сай етіп ұстатып, 

Қорғас шекарасынан %тіп жатқан 

ұлы к%штің алдыңғы легінен бір-

а қ    ш ы ғ а р д ы .  Б а қ ы л а у  а у м а ғ ы 

қақпасындағы қытай әскерилері біздің 

жүк тиеген машинамызды тоқтатып 

қойып, тура алты сағатқа жуық тексерді 

дейсің. Кітаптан басқа байлығымыз 

жоқ-ты. Міне, солардың бәрін сілкіп 

к % р і п ,  м ұ қ и я т  қ а р а у м е н  б о л д ы . 

Сондағы артымызда кезек күткен елден 

айналайын! Күні бойы ыстық күннің 

астында иіріліп, жіпсіз байланып 

тұрғандарына қарамай, біздің тілеуімізді 

тілеумен болды. Ақыры к%птің ниеті 

қабыл болды-ау деймін, кеш бата қытай 

жағы шлагбаумды к%терді. Осылайша 

біз бергі бетке %ттік.

Жаркенттен бізді осы жақтағы 

АҚЫННЫҢ ҚЫЗЫ
ТАҢЖАРЫҚ

1956 жылы ҚХР-ға КСРО Жазушылар 
одағының атынан үш қаламгер   ша-
қырылған. Аталмыш елге солардың бірі 
болып барған Сәбең к*рші мемлекеттің 
қазақтар мекендейтін Шыңжаң *лкесін 
асықпай аралап, қандастарымыздың 
тұрмыс-тіршілігімен кеңінен танысқан. 
Елге қайтып келген соң «Алыптың 
адымы» атты танымдылығы мол деректі 
кітап жазған. Міне, сонда Таң жарық 
ақын, оның мұғалима қызы Сара мен күйеу 
баласы, жазушы Бұқара Тышқанбаев 
туралы тұңғыш рет егжей-тегжейлі 
айтылған-тын. Одан соң… иә, одан соң 
арада 17 жыл уақыт *ткенде әнші Дәнеш 
Рақышевтің орындауы мен Ташкенттегі 
бүкілодақтық «Мелодия» — дыбыс жазу 
студиясынан Таңжарықтың «Амандасу» 
әні жеке күйтабақ болып шық қаны, 1974 
жылы «Жазушы» баспасынан ақын ның 
«Арман тау» жыр жина ғының жарық 
к*ріп, есімі 1977 жылы Қазақ совет 
энцик лопедиясының 10-томына енгені 
бар.

Біздің білуімізше, кеңестік кезеңде 
Таңжарық ақын туралы Қазақстанда 
атқарыл ған жұмыстар, міне, осылар. 
Ол және оның шығармашылығы туралы 
ауқымды істер еліміз тәуелсіздік алған 
соң одан әрі дәйектілікпен жалғаса 
түсті деуге болады. Оған 1992-2002 
жыл дар  аралығында Шыңжаңнан 
кел ген әдебиетші-ғалым Оразанбай 
Егеубаевтың Алматыда ақынның екі 
томдығын шығаруды қамтамасыз еткені, 
зерттеуші Дүкен Мәсімханұлының 
«Сарап» кітабында *зіміз с*з етіп 
отырған тұлғаның шығармашылық 
қырлары егжей-тегжейлі талданғаны, 
жазушы Тұрлыбек  Мәмесей іттің 
«Таңжа рық» роман-дилогиясын жазып, 
дүниеге әкелгені дәлел.

2004 жылы еді. Aмірінің тең жарты-
сы қуғын-сүргінде *тіп, Қытай елінде 
сенімсіз эле мент атанған, ол ауыр айып-
тан тек ХХ ғасырдың 80-жылдарында 
ғана арылып, жұлдызы сонан соң ғана 
б а р ы п  ж а н ғ а н  т у м а  т а л а н т т ы ң 
туғанына 100 жыл толатын уақыт 
жақындап келе жатты. Сондай сәтте 
ақынның бұл мерей тойын екі мемлекет те 
кеңі нен атап *туге қам жасады. Соның 
қарсаңында біз Таң жарық Жолдыұлының 
сол уақытта к*зі тірі қызы Сара апаймен 
жолығып, әңгімелескен едік.

– К7зі қарақты оқырман бұл күндері 
ақынның шығармашы лығымен жақсы 
таныс деуге болады. Бірақ ел оның отба -
сы лық 7мірінен және ұрпақ та рынан 
хабарсыз. К7п ештеңе біл мейді. Алдымен, 
міне, осы ж7нінде айтып берсеңіз.

жетті? Достары, тілеулестері ақынды қай 
жерде қарсы алды? Сол оқиғаның ішінде 
сіз 7зіңіз болдыңыз ба?

– Ол уақытта Құлжадағы қазақ 

зиялыларының тіршілігі мынадай-

т ұ ғ ы н .  Ұ л т ы м ы з д ы ң  о қ ы ғ а н -

тоқығандарының бәрі  күз ,  қыс, 

к%ктем бойы үкімет мекемелеріндегі 

жұмыстарын тапжылмай істейтін де, 

жаз шыға қырдағы ел арасына барып 

сауатсыздықты жоюға, концерт қойып, 

медициналық сауықтыру шараларын 

жүргізуге, түрлі тақырыптарда лекция 

оқуға аттанатын. 1946 жылдың жазы 

шыға бере біз анам екеуміз осындай 

бригадамен Күнес ауданына бет алдық. 

Жайлаудағы елде бір айдай болып, 

тау етегіне түскенімізде: «Үш аймақ 

басшылары гоминдань үкіметімен 

келісс%з жүргізіп, Үрімшідегі саяси 

тұтқындарды босатып алуға  қол 

жеткізіпті. Бостандыққа шыққандардың 

ішінде Таңжарық ақын да бар екен. 

Сүйінші!» деген хабар жетті. Мына с%зді 

студиясына тартып, кеудесінде сәулесі 

бар жанның бәрін жаңалыққа үндеп 

жататын. Со лардың ішінде жарқылдап 

әкем де жүрді. Ол кісінің жұмысы %зі 

негізін 1936 жылы қалаған «Іле» газетін 

шығарып, тарату болатын.

– Ақынның қалай ұсталғаны есіңізде 
ме? Тұтқындау қай жерде, қа лай, не 
себепті жүргізілді? Ол кезде сіз қанша 
жаста едіңіз?

бай, %зі болыс болған сол адамның 

Жайырбек деген ер к%ңілді ұлы бар-

ды. Міне, сол кісі: «Ақынның отбасын 

тарықтырмайық. Бұлар бізді ел деп 

іздеп келді ғой. Сондықтан жағдай 

жасайық» деп, мені Бест%бе ауылына 

мұғалима етіп орналастырды. Шешеме 

екі б%лмелі үй беріп, жазда жайлауға 

шығарып тұрды.

1942 жылы Үрімшідегі әкемнен 

естігенде шешем екеумізде ес қалмады. 

Қалаға жетуге асықтық. Құлжамен 

екі арадағы жолда Тоғызтарау деген 

жер бар. Міне, сол елді мекенге жете 

бергенімізде алдымыздан бір топ атты 

адам к%рінді. Орталарында – әкем! 

Жылап-еңіреп тұра ұмтылдық. О 

баста: «Алты жыл тар қапаста жатқан 

адам ғой, әбден азып-тозып біткен 

шығар» деп ойлағанбыз. С%йтсек олай 

емес, %ңі жақсы к%рінді. Кейін білсек, 

әкем түрмеден қыс аяғы бітіп, қар ери 

бастағанда босапты. Содан Үрімшіде үш 

айдай ес жиып барып, елге содан кейін 

келіп тұрған беті екен.

О с ы д а н  с о ң  к % п  ұ з а м а й  м е н 

жазушы-драматург Бұқара Тыш қанбаев 

ағаларыңа тұрмысқа шықтым. Bкем 

қатты қуанып, сол баяғы қазақ уишмасы 

орамының ауласындағы орталық клубта 

бізге үлкен той жасап берді. С%йтті де 

сол күзде шешем Бәтиді ертіп, үкіметтің 

%зіне лайық к%ріп берген жұмысы – 

орман шаруашылығының бастығы 

қызметін атқару үшін Күнес ауданына 

жүріп кетті. Содан бір жылдан соң… иә, 

тура бір жылдан соң қайтыс болды ғой.

– Ол кезде, яғни ақын бақилыққа 
аттанған сәтте сіз әкеңіздің жанында ма 
едіңіз?

– Жоқ, Құлжада болатынмын. Қала 

мен ауыл арасына телефон, телеграфтың 

әлі орнатыла қоймаған кезі. Қаза 

туралы хабарды үш күн дегенде бізге 

Шапқы жайлауынан арнайы жіберген 

аттылы адам айтып келді. Сондықтан 

да жерлеуге қатысуға үлгере алмадық. 

Ал жетісіне аймақ басшылығының 

%кілдері мінген жүк машинасымен 

жиырма шақты кісі болып бардық. 

Үкімет адамдары ел-жұртқа к%ңіл айтып 

болған соң шешем олардың алдына 

он түрлі мәселе қойды. Ол кейін «Іле» 

газетіне шықты да. Сол %тініштерден 

қазір менің есімде қалғаны – әкемнің 

%леңдерін кітап етіп шығару және 

ескерткіш қою жайы болатын. Кітап 

мәселесі 1948 жылы-ақ қолға алынып, 

«Алғашқы жинақ» деген атпен жарық 

к%рген ол туынды елге тез тарап кетті. 

С%з ретіне қарай айта кетейін, бұл 

кітапты Шыңжаңдағы қазақ ақындары 

шығармаларының ішіндегі тұңғыш 

баспа бетін к%рген дүние деуге болады. 

Ал ескерткіш мәселесі содан к%п 

уақыттан соң, яғни 80-жылдардың 

басында ақын ақталғаннан кейін жүзеге 

асқаны бар.

– Сіздің одан кейінгі 7мір жолыңыз… 
Ол қалай қалыптасты?

– Bкем қайтыс болғаннан кейін 

шешем Бәтиді қолымызға к%шіріп 

алдық. Мен – мұғалимамын. Бұқара – 

жазушы, драматург әрі киносценарист. 

Ал мемлекеттік қызметтегі лауазымы 

– Шыңжаң мә дениет министрінің 

орын басары. 1956 жылға дейін бүкіл 

отбасымыз боп ешбір уайым-қайғысыз 

– Есімде. Бәрі де к%з алдымда. 

Ұмыт қаным жоқ. 14-15 жастағы кезім 

ғой. Гимназияда оқитынмын. Сабақтан 

қайтып келе жатсам, қақпадан бір 

ф а э т о н  ш ы ғ а  б е р д і .  Г о м и н д а н ь 

әскерінің формасындағы екі шеріктің 

ортасында әкем отыр. Басы салбырап, 

қабағы түсіп кеткен. К%шедегі мені 

к%рмеді-ау, бірдеңе айтар ма екен 

деп арба артынан дауыстай жүгіріп 

едім, естімеді. Не істерімді білмей үйге 

келіп кірсем, б%лмелерді асты-үстіне 

келтіре тінтіп жатыр екен. Жылаған күйі 

босағадағы шешемнің жанына отыра 

кеттім. Бұл 1940 жылдың қысы болатын.

Ертесінде: «Сендерге бұл жерде енді 

тұруға болмайды» деп, қазақ уишмасы 

орамындағы үйден шығарып тастады. 

Жоға рыда айттым ғой, шешем пысық 

кісі еді деп. Мына қиындыққа ол кісі 

асып-сасқан да, абдыраған да жоқ. 

Керісінше, қайраттанып, бір ұйғырдың 

үкінің ұясындай құжырасын жалдап 

алды. С%йтті де елдің к%йлек-к%н шегін 

тігіп, дәулетті адамдардың қыз-қыр-

қын дарын үйіне барып оқытып, мені 

асы рауға, ешкімнен кем қылмай %сіруге 

кірісті.

Күн аралатып Құлжаның орталық 

түрмесіне барамыз. Күзет бастығы 

әкеммен жолықтырмайды, тек әкелген 

тамақты ғана ішке кіргізуге рұқсат етеді. 

Осылайша бес ай %тті. Содан кейін бәрі 

%з амандығын айтып, киім-кешек 

сұратқан хат келді. Мына хабарды 

естіген жұрт: «Ой, сабаз-ай! Тірі екен 

ғой!» деп бір дүрлікті. С%йтті де әкеме 

бүкіл ауыл болып сәлем-сауқат әзірлей 

бастады. К%лемі бір тең болатын бұл 

жүкті Жайырбектің ақылымен Үрім шіге 

ж%н-жосықты білетін Қонысбай деген 

кісі алып кетті.

Ауылда біз  осылайша үш жыл 

тұрдық. 1944 жылдан бастап гоминдань 

үкіметінің десі қайта бастады-ау деймін, 

ішкергі жақтағы түрмелерден босаған 

адамдар келе бастады. «Bкейден де бір 

хабар болып қалар ма екен» деп, біз 

енді Құлжаға барып тұруға жиналдық. 

Онда баяғы қазақ уишмасы бар емес 

пе?! Міне, сондағы орталық клуб %з 

жұмысын мықтап қолға алып, неше 

түрлі мәдени шараларды жандандыра 

бастапты. Bдебиет секциясын кейін 

Алматыға к%шіп келген белгілі қаламгер 

Құрманбай Толыбаев басқарса, ән-

күй үйірмесіне күні кешеге дейін 

ЖенПИ-де сабақ берген %нертану 

ғылымының профессоры Bмина 

Нұғыманова апамыз жетекшілік етеді 

екен. Осы жерде мен қайтадан шыға 

бастаған «Іле» газетінің редакторы әрі 

гимназиядағы сурет пәнінің мұғалімі 

Бұқара Тышқанбаевпен таныстым.

– 1кеңіздің түрмеден босағанын 
кімнен естідіңіздер? Бұл хабар елге қалай 

туысымыз Сейдәлім Тәнекеев деген 

партия-кеңес қызметкері қарсы алды. 

Ол кісінің ақылымен мен бала-шағама 

ие болып, сол Панфилов ауданындағы 

Қоңыр%лең ауылындағы мектепте сабақ 

беруге қалдым да, Бұқара Алматыға 

барып жеке %зі қызмет істеуге кетті. 

Ағаларыңның кейін айтқан әңгімесі 

ғой, сол сапардағы жұмыс арасында 

уақыт тауып, Сәбеңе жолығыпты. 

Ақсақал жазушы оны құшақ жая қарсы 

алған. Ғабит Мүсірепов пен Ғабиден 

Мұстафинге ертіп апарып: «Ел-жер деп 

келді ғой. К%мектесейік» дейді. Ақыры 

үш қария бірігіп жүріп к%п кешікпей 

қалалық атқару комитетінен бір б%лмелі 

үй алып бергізіпті. Ол баспанамыз 

қазіргі Bуезов пен Т%ле би к%шелерінің 

қиылысында болатын. Ал 1964 жылы, 

иә, сол жылы тағы да Сәбең, Ғабең 

және Сафуан Шаймерденов бас болып, 

Интернационал к%шесіндегі жаңадан 

пайдалануға берілгелі жатқан үйден 

үш б%лмелі пәтердің кілтін ұстатты. 

Жақсылық деп осыны айтар болар, 

сірә. Сондықтан да бұл кісілерге деген 

менің алғысым шексіз! Жә, к%п айтып 

қайтейін, сол 60-жылдары Алматыда 

осылай қатарға қосылып кеттік қой.

– Дұрыс екен. Енді мына соңғы 
сұраққа жауап берсеңіз. Таңжарық 
ақынның зираты қайда, қай жерде? 
Басында белгі бар ма? Сіз 7зіңіз 1962 
жылдан кейін ол жаққа бара алдыңыз ба? 
Барсаңыз, ақынның елінде Таңжарыққа 
байланысты нендей шаралар жүзеге 
асқан деп ойлайсыз?

– Bкемнің зираты Құлжа облысының 

Күнес ауданындағы Шапқы жайлауы 

деген жерде. Басында күмбез жоқ. 

Бірақ белгі бар. Бест%бе қаласында 

ескерткіш орнатылған. Ол жаққа 1962 

жылдан кейін тек 1996 жылы ғана 

баруға мүмкіндік туды. Туысқандарды 

араладым. Bкемнің зиратының басына 

барып Құран оқыттым. Үрімшідегі 

« Х а л ы қ »  б а с п а с ы н а н  Т а ң ж а р ы қ 

ақынның 2000 жылы ханьсу тілінде 

бір томдығы, ал 2001 жылы қазақша 

екі томдығы жарық к%ріпті. С%з ретіне 

қарай Шыңжаңда «Таңжарық» деп 

аталатын 5 сериялы фильмнің де %мірге 

келгенін айта кетейін. Елдің бізге, 

атамекенге деген ықыласы ерекше. 

Жақсы хабар күтіп елеңдеп отырады 

екен.

Сара апаймен жоғарыдағы әңгіме 2004 жылдың бас кезінде болған еді. Содан 
көктем, жаз бойы республикалық газет-журналдар Таңжарық ақын туралы 
көптеген материалдар берді. Тұғыры биік тұлғаны елге танытуда Қазақ теле-
визиясы мен радиосы да жақсы жұмыс істеді. Ал күзде Қазақстан Жазушылар 
одағы Алматы мен Құлжада салтанатты жиын өткізді. Сара Таңжарыққызы осы 
және одан кейінгі іс-шараларды көріп, 2018 жылы өмірден озды. 

АВТОРЛЫҚ АНЫҚТАМА.

«Nur Otan» партиясы 
Алматы облыстық филиалының 
ұйымдастыруымен «Баланы мектепке 
даярлайық!» атты республикалық 
қайырымдылық акциясы 7ңірдің барлық 
партия филиалдарында бастау алды.

Акция мақсаты – «Nur  Otan» 

п а р  т и я с ы н ы ң  « Б а қ у а т т ы  қ о ғ а м : 

онжылдықтың 10  мақсаты» атты 

бағдарламасын жүзеге асыру, мектепке 

келуге мүмкіндігі жоқ аз қамтамасыз 

етілген және к%п балалы отбасынан 

шыққан оқушыларға, жетім балаларға 

қамқорлық к%рсетіп, мұқтаж отба-

сылардың балаларын мектепке дайын-

дауда к%мек к%рсету және оларға   то-

лықтай білім алуға жағдай жасау. 

Облыстық Дін істері басқармасының 

ұжымы акцияға қолдау к%рсеткен 

алғашқылардың бірі. Осыған орай,  

басқарма  басшысының міндет ін 

уақытша орындаушы Б.Ниет  Тал-

дықорған қаласының тұрғыны, к%п 

балалы жалғызбасты ананың баласы 

Ж а й н а қ б а е в  Е р л а н  А р м а н ұ л ы н а 

қайырымдылық к%мек к%рсет іп, 

мектепке қажетті керек-жарақтарды 

(оқу құрал-жабдықтары, жылы киім-

кешек) табыс етті. 

Аталмыш акция әрі қарай да жал-

ғасын тауып, облысымыздағы бар лық 

бала қайырымды жандардың назарынан 

тыс қалмайтынына сенім діміз.

Айнұр ДОСЖАНҚЫЗЫ,
Алматы облыстық дін істері 

басқармасының баспас7з хатшысы

Қайырымдылық – жүректен

ШАРА ӨНЕР

Жуырда Алматы қаласындағы 
мемлекеттік 1.Қастеев атындағы 
7нер мұражайында қылқалам шебері 
Алмас Нұрғожаевтың шығармашылық 
к7рмесінің тұсаукесері 7тті. Аталған 
шара «Жастар жылының» аясында 
жүзеге асты. Тұсаукесерге 100-150-ге 
жуық 7нерсүйер қауым қатысқан. Бұл 
к7рмеде жас суретшінің 15 кескіндемелік 
туындысы к7рермен назарына ұсынылды. 
Шараның ашылуына суретшінің ұстаздары 
– Жұмақан Қайранбаев, @мірбек 
Жұбаниязов, Евфрат Бағдатұлы қатысты. 

 Талай байқаулардың жүлделі орын 

иегері болған Алмас Нұрғожаев осы жолы 

жеке шығармашылық к%рмесін %т кізуді 

ж%н к%ріпті. Сол себепті к%р мені «DEBUT» 

деп атаған. Яғни дер бес к%рмесін %ткізудегі 

алғашқы қада мы. «Жұртшылыққа тарту 

етілген туын дыларым – қажырлы еңбектің, 

тынымсыз ізденістің нәтижесі» дейді 

суретші. Шы ғармашылық жұмыстарына 

зер сала отырып, оның қиялы мен арман-

тілегі, мақсат-мұраты, жан дүниесіндегі 

тебіреністер анық байқалады. Айтуынша, 

к%бінесе тарихи және ұлттық жанрда 

сурет салып жүргенімен, соңғы екі жыл-

да бағытын %згертіпті. «Бейнелеу %не ріне 

деген қызығушылығымды қол даған, шабыт 

берген әкем»  дейді Алмас. Туындыларының 

тақырыбы да «Bке қанаты», «Суретшінің 

жолы», «Ұшу ойыны» болуы сол себепті. 

Сондай-ақ сезімтал суретшіге жеке %мірі, 

күнделікті күйбең тіршілік те ой салатынын 

жасырмайды. 

 Алмас Нұрғожаев – 2012 жылы 

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық %нер 

академиясын тамамдаса, 2017 жылы осы 

аталған оқу орнының магистратурасын 

бітірген. Қазіргі таңда О.Таңсықбаев 

атындағы Алматы сәндік-қолданбалы 

%нер колледжінде ұстаздық қызмет 

атқарып келеді. 

Риза НҰРҚЫДЫРОВА

Жас суретшінің көрмесі
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Жалпы %ңірде «Туған жер» жобасы 

 бойынша алдыңғы жылы құны 6 млрд 

теңгеден астам қаражатқа 473 жоба жүзеге 

асырылған. Ал 2018 жылы демеушілер 

 тарапынан құны 3 млрд 386 млн теңгені 

құрайтын 97 нысан іске қосылған бола-

тын. Аяқталған 97 нысанның 28-і білім 

мекемелерінің құрылысы, 2-еуі медицина 

мекемесі болса, 12-сі жаңа салынған спорт 

нысандары және 2-еуі қайта ж%нделген 

спорт алаңы. Сонымен бірге 15 мәдениет 

нысанының құрылысы жүргізіліп,  5  нысан 

қайта ж%ндеуден %ткен. Абаттандыру  

 бойынша 30 жоба іске асырылған. Ал 

«Атамекен» кіші бағдарламасы аясында 

биыл құны 29 млрд 767 млн теңге бола-

тын жоба мен шаралар жүзеге асырылуда. 

Иә, Елбасы мақаласында айтылғандай, 

жергілікті нысандар мен елді мекендерге 

бағытталған «Туған жер» бағдарламасынан 

б%лек, халықтың санасына жалпыұлттық 

қасиетті орындар ұғымын сіңіру де маңызды. 

Туған жерінің тарихынан сыр шертетін 

әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен %зенін, 

халқына суықта пана, ыстықта сая болған, 

есімдері  ел есінде сақталған біртуар 

перзенттерін жас ұрпақ біліп %суі тиіс. Бұл 

орайда Елбасы «Қазақстанның қасиетті ру-

хани құндылықтары» немесе «Қазақстанның 

киелі жерлерінің географиясы» жобасы 

қажеттігін нақтылаған болатын. Осы орайда 

айта кетелік, Түркістан облысынан 20-дан 

астам нысан республикалық маңызы бар 

қасиетті, киелі жерлер тізіміне енгізілген. Ал 

60-тан астам тарихи-мәдени ескерткіштер 

облыстық маңызы бар қасиетті, киелі 

орындар тізіміне кірген. Осы нысандарға 

келушілер үшін қолайлы жағдайлар жаса-

лып, Қожа Ахмет Ясауи кесенесі аумағын 

және Күлт%бе қалашығын қалпына келтіру 

жұмыстары басталды. Үкаша ата кесенесіне 

баратын авток%лік жолын салу, автотұрақ 

және орындықтармен қамту, Аппақ Ишан 

мешітінің шатырын ретке келтіру жұмыстары 

да қолға алынған.

@ҢІР ТАРИХЫ – ҰРПАҚ 
САБАҚТАСТЫҒЫ

Елбасы Н.Назарбаев «Бүгінгі күнді 

түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың дида-

рын к%зге елестету үшін де кешегі кезеңге 

к%з жіберуіміз керек» деп, тарихтың біз 

үшін қаншалықты маңызды екенін атап 

%ткен болатын. Ал тарихи деректер мен 

жәдігерлердің шоғырланған жері – ол, 

әрине, мұражай. Елбасы «Ұлы даланың жеті 

қыры» атты мақаласында «Архив – 2025» 

жеті жылдық бағдарламасын жасау қажет 

деп санайтынын, мұрағат деректерін тек 

жинақтап қана қоймай, барлық мүдделі 

зерттеушілер мен қалың жұртшылыққа 

қолжетімді болуы үшін оларды белсенді 

түрде цифрлық форматқа к%шіру қажеттігін 

атап к%рсетті. Осы орайда облыстық тарихи-

мәдени этнографиялық орталық түгелдей 

цифрлық форматқа к%шкенін айта кетелік. 

Аталмыш орталықта бірқатар тұлғалардың 

мемориалды музейі орналасқан. Жалпы 

Түркістанға қадам басқан зияратшылардың, 

туристердің «Bзірет Сұлтан» мемлекеттік 

тарихи-мәдени қорық-мұражайының 

аймағына қызығушылығы басым. Кесенеге 

таяқ тастам жерде Түркістан қаласының 

тарихи-мәдени этнографиялық орталығы 

орын тепкен, мұражайлар бір-біріне %те 

жақын, әрі келушілер қиналмай таба ала-

тын жерге шоғырланған. К%пшілік, әсіресе 

жастар жиі баратын тарихи орындардың бірі 

– 1995 жылы қайта құрылған Саттар Ерубаев 

атындағы әдеби-мәдени мұражай. Жиырма 

үш жыл ғана ғұмыр кешіп, к%п іс тынды-

рып үлгерген халқымыздың аяулы перзенті 

атындағы мұражай орналасқан ғимарат ХХ 

ғасырдың басында күйдірілген кірпіштен 

салынған архитектуралық ескерткіштер 

қатарына жатады. Мұражай қорында 

2114 жәдігер тіркелген. Жәдігерлердің ең 

құндысы – Саттардың %зі отырған мек-

теп партасы мен патефоны.  Мектеп 

партасының арқалық тақтайына ірі-ірі 

 латын қаріптерімен жазылған жазуға к%зіңіз 

түседі. Бұл жәдігерді түркістандық Елтай 

Бимағанбетов қария тапқан екен. Яғни 

Саттар бала осы партада отырып білімге 

сусындаған. Алғашқы ұлттық техникалық 

интеллигенция %кілдері сомдалған «Менің 

құрдастарым» сынды романды дүниеге 

келтірген Саттардан бұрын мектепте тағы бір 

ұлт қайраткері – Сұлтанбек Қожанов оқыған 

екен. Одан б%лек Түркістаннан қанаттанған 

тау тұлғалардың жәдігерлері келушілердің 

рухын биіктете түседі. Қаланың, қазақтың 

спорты туралы с%з қозғағанда алдымен еске 

түсетін Bбдiсалан Нұрмаханов, Октябрь 

Жарылғапов, Бекзат Саттарханов, Қайыс 

Аққалиев секілді спорт майталмандары жай-

лы мәліметтер де орналастырылған. Музейге 

алғашқы жартыжылдықта, бірлі-жарым 

шетелдіктерді қоса есептегенде, 1400-ден аса 

қонақ келіпті. 

 С а т т а р  Е р у б а е в  ә д е б и - м ә д е н и 

мұражайынан шамамен 150-200 метр жерде 

облыстық тарихи-мәдени этнографиялық 

орталық орналасқан. Ғасырлар қойнауынан 

сыр шертетін орталықтың экспозиция-

сы «Ерте дәуірдегі Түркістан тарихы»,  

«Орта ғасырлық Түркістан тарихы» , 

«Шыңғыс хан мен Bмір Tемір дәуіріндегі 

Түркістан тарихы», «Оңтүстік Қазақстан 

жеріне  Ислам дінінің таралу тарихы», 

«Қожа Ахмет  Ясауи ілімі мен мұрасы», 

«Қазақ хандығы тарихы  және Түркістан – 

қазақ хандығының Ақордасы», «ХІХ-ХХ 

ғасырлардағы Түркістан тарихы», «Тәуелсіз 

Қазақстандағы жаңа Түркістан» сынды 

негізгі сегіз б%лімнен тұрады. Жалпы 6000 

экспонаты бар мұражай директорының 

орынбасары Тұрар Шамшитдинұлының 

айтуынша, негізі Ресей, Қытай секілді 

мемлекеттерден туристер к%п келеді. 

Шетелдіктерді, әсіресе 16 қанатты киіз үй 

мен хан тағы қызықтырады екен. Облыстық 

тарихи-мәдени этнографиялық мұражайдың 

балансындағы тұңғыш  дипломат Нәзір 

Т%реқұлов мұражайының ең құнды жәдігері 

– дипломаттың патефоны мен жұмыс үстелі. 

Ал мұражайдың кино залында ашаршылық 

пен саяси қуғын-сүргінге қатысты тарихи-

деректі фильмдер қонақтардың сұранысына 

қарай қойылады. Олардың арасында режис-

сер Т.Ахметтің «Нәзірдің жарық жұлдызы» 

фильмі  де  бар.  Сондай-ақ қаладағы 

теміржол вокзалына жақын орналасқан 

Нұртас Оңдасынов атындағы мемориалды 

мұражайға келушілер қатары да к%бейе 

түсуде. Мұражайда Нұртас Оңдасыновтың 

тамақтанған ыдысы, қаламы, жұмыс үстелі, 

жазу машинкасы, патефоны, қалта сағаты, 

костюмі сынды %зі қолданған заттар к%п. 

Экспонаттар арқылы Оңдасыновтың 

әлеміне еніп, %мірбаянымен танысуға 

мүмкіндік мол. Елбасы «Ұлы даланың жеті 

қыры» мақаласында %з тарихына деген 

мақтаныш сезімін ұялатып, отаншылдық 

тәрбие беру мектеп қабырғасынан басталуға 

тиіс екенін атап к%рсеткен болатын. Осы 

орайда Н.Оңдасыновтың есімімен атала-

тын саябақ аумағында орналасқан мұражай 

қызметкерлері негізінен оқушылардың 

к%птеп келетінін айтуда.

 

ҚҰНДЫ Ж1ДІГЕРЛЕР
Түркістан облыстық тарихи-%лкетану 

музейіндегі деректерге жүгінсек, Кенесары 

хан %мірден озғанда артында бес баласы 

қалған. Ұлы Ахмет Сұлтан сол кезде небәрі 

5 жаста болыпты. Бес ұлына әкелерінің бес 

заты үлестіріліп беріледі. Сонда Ахметке 

қылыш бұйырған. Ахмет қылышты к%зінің 

қарашығындай сақтап, ұлы Bзімханға ақыл 

тоқтатып, ержеткесін тапсырыпты. Bзімхан 

Шымкент қаласында дүниеге келіп, осында 

ғұмыр кешкен. Сталиндік зұлмат жыл-

дарда ол атадан қалған мұра – қылышты 

қара сандықтың түбінде сақтаған екен. 

Алмағайып кезеңде, яғни 1931 жылы Bзімхан 

Кенесарин әкесі аманаттап қалдырған 

қылышты сенімді жерге тапсыру мақсатында 

музейге әкеліпті. Қазақтың соңғы ханы 

Кенесарының немересі B.Кенесарин 1937 

жылы ату жазасына кесіледі. Тәуелсіздіктің 

таңы атқанға дейін музей қызметкерлері 

қылышты жұрт к%зінен тасада ұстауға 

мәжбүр болды. «Хан Кененің қылышы 

– біздің ең құнды жәдігерлеріміздің бірі. 

Ол музейіміздің «фишкасы» деуге де бола-

ды. Bр %ңірге барғанда қылышты міндетті 

түрде к%рмеге қоямыз. К%рмеге Қарағанды, 

Маңғыстау %ңірінен «Біз Кенесарының 

ұрпақтары едік» деп келіп жататындар к%п. 

Bрине, тарихымызға, мәдениетімізге, салт-

дәстүрімізге қызығып, оны бағалайтын 

ұрпақтың %сіп келе жатқаны бізді қуантады» 

дейді музей қызметкері, б%лім меңгерушісі 

Гүлмира Лазар. 

Біз әңгімелеп отырған тарихи-%лкетану 

музейі – еліміздегі алғаш болып құрылған 

мұражайлардың бірі. Оңтүстік %лкенің 

табиғаты мен тарихын, ежелден желісі 

үзілмей жеткен салт-дәстүрлерін, әдет-

ғұрыптарын, мәдениеті мен %нерін паш 

ғылыми қызметкері М.Е.Массон қатысқан. 

Оның қайта құру жұмысы ж%ніндегі есебі 

мұражай қорында сақтаулы. Кейіннен 

музейдің жұмысы күнгейлік %лкенің %ндіргіш 

күштері мен тарихын зерттеу ісі бойынша 

екі бағытта жүргізілген. 2014 жылы ОҚО 

тарихи-%лкетану музейі заман талабына  

сай салынған жаңа ғимаратқа к%шті. Оны 

Елбасы Н.Назарбаев Оңтүстік Қазақстан 

облысына  жасаған іссапары  барысында 

телек%пір арқылы ашқан болатын. 

 Аумағы 2541,81 шаршы метр болатын 

музей «Табиғат, палеонтология, архео-

логия», «Этнография», «Қазақ хандығы 

және жаңа заман», «Тәуелсіз Қазақстан» 

деп аталатын т%рт экспозиция залынан 

тұрады. Алғашқы б%лімде %ңірдегі %сімдік 

әлемі, минералды байлықтар мен алғашқы 

адамдардың %мір сүрген заманынан қалған 

құрал-сайман, керек-жарақтар орналас-

тырылыпты. B.Марғұлан атындағы Архео-

логия институтының директоры, тарих 

ғылымының докторы Бауыржан Байтанаев  

«История Шымкента»  атты ғылыми 

еңбегінде Шымкенттің 2200 жылдық  тарихы 

бар еліміздегі ең к%не қаланың бірі екенін 

нақты дәлелдер келтіре отырып жазған. 

«(йткенi қала маңынан табылған заттар 

с%зiмiздiң нақты дәлелi. Ең бастысы, бiз 

Шымкенттiң тарихы %те тереңде жатқанын 

бiлдiк. Қазақтарда қала мәдениетi бар 

екенiн ұғындық. Бiздiң дәуiрiмiзге дейiнгi 

ІІ ғасырдан басталатын деректер мен ХХІ 

ғасырда жүргiзiлген зерттеулердi негiзге ала 

отырып, қаламыздың жасы, шамамен 2200 

жыл екенiн анықтадық» деген %з еңбегінде 

ғалым. Дәлелді заттардың бірі, бүгінде музей 

с%релерінен орын алған хұм – 2004 жылы 

қаладағы Тәуелсіздік саябағы салынып 

жатқан кезде кездейсоқ табылыпты. Қазба 

жұмысы кезінде хұмның бір шеті бұзылған. 

Музей қызметкерлері реставрация жасап, 

берік діңгегі

осы маңнан %тіп бара жатып, әйелдер үстіне 

қырыққабат турап отырған бір к%не затқа к%зі 

түседі, құлпытастың бетінде әлдебір жазулар 

бар екенін аңғарады. Мұның бағалы жәдігер 

екенін білген мамандар музейге жеткізеді. 

Ғалымдар тексере келе құлпытаста «Бұл 

құлпытас Алланың нұры жауған адамның 

құрметіне қойылған» деп жазылғанын 

анықтайды. Алайда құлпытастың нақты кімге 

қойылғаны белгісіз. Музейдің қазақ хандығы 

және қазіргі заман залында – XV ғасырда 

Қазақ хандығының пайда болуы, нығаюы, 

әкімшілік-саяси, мәдени %ркендеуінен 

ақпарат беретін, XV-XVIII ғасырларға 

 жататын жәдігерлер – к%не кітаптар, қыш 

құмыралар, қару-жарақ түрлері қойылған. 

XIX ғасырда Оңтүстік %лкесінің Қоқан 

хандығы, Ресей патшалығының құрамында 

болуы, КСРО-ның құрылуы, сол кезеңдегі 

облыстың экономикалық-саяси, мәдени 

жағдайын к%рсететін жәдігерлер бар. Ал 

этнография залында ерекше әсемделген 

киіз үй бірден к%зге түседі. Қазақтың атақты 

палуаны, күш атасы Қажымұқан баба-

мыз ел аралап, %нерін к%рсетіп жүргенде 

үнемі осы киіз үйді алып жүріпті. Соның 

ішінде демалып, түнеген екен. 1940 жылы 

палуан әлгі киіз үйді Шымкентте тұратын 

досына сыйға беріпті. Күрестің бірнеше 

түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш 

қазақ алыбының ұрпақтары киіз үй музейде 

тұруы тиіс деген ниетпен 1970 жылы осында 

тапсырған. Қазақтың салт-дәстүрі, тұрмыс-

жоралғысынан сыр шертетін залда ұлттық 

әшекей бұйымдар к%п. Ал Тәуелсіз Қазақстан 

залында – ел Тәуелсіздігі жарияланған 

Декларациядан бастап,  Мемлекеттік 

рәміздер, Ұлттық валютаның шығарылуы, 

Қорғаныс күштері туралы мәліметтер мол. 

Тәуелсіз Қазақстанның, соның ішінде 

облыстың экономика, ауылшаруашылық, 

%ндіріс, мәдениет, спорт салаларында жет-

кен жетістіктерін к%рсететін жәдігерлер 

қойылған. Bрқайсысының %зіндік оқиғасы, 

тарихы бар. 

Жәдігерді  і здеу,  зерттеу,  сақтау, 

 насихаттау сынды үлкен күш-жігерді, 

табандылықты, ізденімпаздықты, терең 

білімді талап ететін музей ісі оңай емес. Бұл 

орайда музей ұжымының еңбегі бағаланып, 

2016 жылы республика бойынша «Облыстық 

дәрежедегі  үздік мемлекеттік музей» 

 номинациясын жеңіп алды. Мамандардың 

дерегінше, жыл к%лемінде облыстық музей 

және секторына 213 820 адам келген. Жыл 

ішінде 94 тұрақты және жылжымалы к%рме 

ұйымдастырылған, 4521 экскурсиялық 

қызмет к%рсетіліп, 295 лекция оқылған. 51 

к%пшілік іс-шара %ткізіліп, 2115 жәдігер 

жинақтаған. Бүгінгі таңда мұнда жалпы 108 

108 жәдігер сақтаулы. Қала тұрғындары, 

шетелдік қонақтар, әсіресе мұражайдың 

э т н о г р а ф и я  з а л ы н д а  ж а с а қ т а л ғ а н 

ұлтымыздың әшекей бұйымдары, ұлттық 

қол%нер, тұрмыстық заттарына қызығады 

екен. Халқының тағылымы мол тарихы  

мен ерте заманнан арқауы үзілмеген ұлттық 

салт-дәстүрлерін алдағы %ркендеудің 

берік діңі ете отырып, әрбір қадамын нық 

 басуын, болашаққа сеніммен бет алуын 

қалайтынын білдірген Елбасы Н.Назарбаев 

бағдарламалық мақаласында Қазақстанның 

қасиетті жерлерінің мәдени-географиялық 

белдеуі – «неше ғасыр %тсе де бізді кез 

келген рухани жұтаңдықтан сақ тап, аман 

алып шығатын символ дық қалқанымыз 

әрі ұлттық мақтанышымыздың қайнар 

бұлағы» екенін атап к%рсетті. «Мәдени-

географиялық белдеудің» р%лі мен оған 

енетін орындар туралы әрбір қазақстандық 

білуі үшін оқу-ағарту дайындығын жүргізу, 

БАҚ осыдан туындайтын ұлттық ақпараттық 

жобалармен жүйелі түрде мықтап айналысуы  

керектігін айтты. Осы орайда Түркістан 

 облысында «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында «Тарихы терең Түркістан» атты 

ақпараттық туры %тіп жатқанын айта 

кетелік. Бұл жобаның мақсаты – %ңірдегі 

киелі орындар тізіміне енген нысандарды 

 таныстыру,  насихаттау, танымалдығын арт-

тыру, тарихи сананы жаңғырту және ішкі 

туризмді  дамыту. Баспас%з туры аясында 

қатысушылар %ңірдегі 40 киелі орынға 

 саяхат жасап, жұртшылыққа насихаттайтын 

болады.

Диас НҰРКЕНҰЛЫ
Түркістан облысы

Өркендеудің

жәдігерді қалпына келтірген. «Ислам діні 

орнағанға дейін осы территорияда мекен 

еткен жергілікті халықтар зороастризм 

дінін ұстанған. Зороастризм заңы бойынша, 

адам қайтыс болғаннан кейін оның денесін 

әдейі айдалаға аң-құсқа жемтік болсын деп 

тастаған. Кейіннен мәйіттің сүйектерін 

жинап алып осындай хұмға салып, жерле-

ген. Хұм деген кәдімгі құмыраның үлкені. 

Музейге келушілерге ішіндегі сүйектер 

к%рініп тұрсын деп, реставрация кезінде 

мамандарымыз хұмның бір шетін әдейі 

ашық қалдырды» дейді музей қызметкері. 

Кездейсоқ табылған жәдігер хұм ғана емес. 

Музейдегі ақ құлпытас ескі қала маңынан 

табылған. Музей қызметкерлері 1970 жылы 

ететін жәдігерлерді жинақтап, сақтап, 

бұқара халыққа таныстырып, болашақ 

ұрпаққа насихаттап келе жатқан облыстық 

тарихи-%лкетану музейінің негізі 1920 жылы 

қаланған. Деректерде мұражайдың негізін 

Шымкенттің тұрғыны, этнограф, тарихшы, 

география қоғамының мүшесі Борис Тризна  

қалағаны айтылады. Алғашқы уақытта 

оның міндеті қала мектептерін к%рнекі 

оқу құралдарымен қамтамасыз ету болған, 

сондықтан да ол «Сырдария халық ағарту 

б%лімінің педагогикалық зертханасы және 

педагогикалық мұражайы» болып аталды. 

1925 жылы музейге қайта құру жұмысы 

жүргізілді. Оған ортаазиялық табиғат және 

к%не ескерткіштерді қорғау Кеңесінің 

Білікті ғалымның өнегесі
Ол 1939 жылдың 6 тамызында Ресейдің 

Челябі облысындағы Пастуханова ауылында 

%мірге келген. Бала кезінен зеректігімен, 

алғырлығымен ерекшеленген. Орта мек-

тепте сабағын жақсы оқып, Свердловск 

мемлекеттік медициналық институты-

на оқуға түсіп, 1963 жылы тамамдаған. 

Бойындағы таланты мен қабілеті, білімге 

деген құштарлығын байқатып, дәрігерлік 

мамандықтың негіздерін сапалы игеру-

ге күш салады. Bрине, әр мамандықтың 

%зіне тән қыр-сыры бар. Bсіресе, хирург 

сияқты жедел шешім қабылдап, уақытпен 

санаспай жұмыс істейтін маман иесі 

болғандықтан, алдында талай асулар, бел-

белестер тұрғанын жақсы сезінеді.  Демек, 

кәсіби тұрғыдан шыңдалуды, %зін үнемі 

жетілдіруді, аға буын әріптестерінен үйрене 

беруге еш жалықпайды. Еңбек жолын 

Верхняя  Салда қаласында медициналық-

санитарлық б%лімде дәрігер-хирург  болып 

бастайды. Университет қабырғасында 

жүріп, ғылыми ізденістерге талаптанып 

жүргендіктен шығар, жұмысқа тұрғаннан 

кейін, к%п ұзамай Алматыға қоныс аударып, 

Қазақ  Онкология және радиология ғылыми-

зерттеу институтына ғылыми қызметкер 

болып орналасады. Мұнда қатерлі ісіктердің 

эпидемиологиясын зерттеуге белсене 

қатысады. Болашағынан зор үміт күттіретін 

жас ғалымға үлкен сенім артылады. Базарқан 

Досымбекұлы қазақтың ғалымдары әлі к%п 

түрен сала қоймаған тақырыпқа барып, про-

фессор С.Нұғымановтың жетекшілігімен 

Мәскеу қаласында кандидаттық диссер-

тациясын сәтті қорғайды. Бұл 1971 жыл 

еді.  Қазақстанның медицина ғылымы 

дәуірлеп, алға қарай %рлеп келе жатқан 

кезең. Қаншама ізденістер жасалып, ғылыми 

монографиялар дүниеге келіп жатты. Сол 

кездегі жас таланттардың арасында Базарқан 

Досымбекұлы да жарқырай к%зге түсті. Кеңес 

Одағының Денсаулық сақтау министрлігінің 

ж о л д а м а с ы м е н  Й е м е н  Х а л ы қ т ы қ 

Демократиялық Республикасының Аден 

қаласына Республикалық госпитальға  хирург 

дәрігер болып келеді. Мұнда жергілікті 

тұрғындарға және дипломатия саласының 

қызметкерлеріне медициналық жәрдем 

к%рсетеді. Білікті дәрігердің шетелге  барып 

еңбек етуі оның қарым-қабілетіне, дары-

нына берілген баға деп қарастыруға болады. 

Ол да %з тарапынан үмітті ақтап, екі жыл 

айналасында сапалы жұмыс істеп қайтады. 

Базарқан Досымбекұлының %мірбаяны, 

сан-салалы еңбек жолының ауқымдылығы 

мен мазмұндылығы сонша, оның бәрін 

егжей-тегжейлі жазуды мақсат етпедік. 

Bйтпесе, ғалым мен қайраткердің Қазақ 

үздіксіз медициналық институты Онко-

логия кафдерасының ассистенті, Алматы 

дәрігерлердің біліктілігін арттыру инсти-

туты Хирургия кафедрасының доценті 

ҚазКСР Денсаулық сақтау министрлігінің 

Бас хирургы болғанын, республика халқына 

хирургиялық к%мек к%рсетуді ұйымдастыру 

мен жетілдіруге қосқан үлесін кеңінен 

айтуға да болушы еді. Емі шипалы, қолы 

алтын хирургтың ғылымдағы толайым 

 табыстары, жетістіктері аз емес. Мәскеуде 

Бүкілодақтық лазерлік медицинаның 

 докторантурасында оқыды. «Асқазан-ішек 

хирургиясындағы лазерлік механикалық 

тігіс» тақырыбында 1991 жылы докторлық 

диссертация қорғағаны да қазақ медицина 

ғылымы үшін зор табыстың бірі саналды. 

Осылайша, заманға сай озық білімді игер-

ген маман %те күрделі операциялар жасап, 

қаншама науқастың жанын аман алып 

қалды. Зейнет жасына шыққанға дейін 

Алматы дәрігерлердің біліктілігін арттыру 

институтында Хирургия кафедрасының 

профессоры қызметін атқарды. 25 жыл бойы 

%з тәжірибесін әріптестеріне, Қазақстан 

мен одақтас республикаларының хирург-

тарына үйретті. Зейнеткерлікке жеткеннен 

кейін де кәсібінен қол үзбей, еңбек жолын 

жалғастыра берді. Қостанай қаласындағы 

«Гиппократ» жекеменшік клиникада 

белсенді қызмет етіп, дәрігерлерге заманауи 

медицина ғылымының соңғы жетістіктерін 

игеруге к%мектесті. 

Базарқан Досымбекұлы онкология мен 

хирургия мәселелері бойынша 150-ден астам 

ғылыми жұмыстардың авторы болып табы-

лады. Үлкенді-кішілі ғылыми туындыларын 

тілге тиек етпегеннің %зінде, «Асқынған 

бауыр циррозын кешендi емдеу» (1996 ж.), 

«Асқазан-ішек хирургиясындағы лазер» 

атты екі монографиясы мен үш әдістемелік 

нұсқаулығы медицина теориясы мен прак-

тикасында күні бүгінге дейін қолданылып 

келе жатқан іргелі еңбек десек, артық 

айтқандығымыз емес. Жасампаздық талан-

тымен де к%зге түсті. (зі ойлап шығарған үш 

ғылыми жаңалық пен 10 %нертапқыштық 

ұсыныстары да маңызды р%л атқарды. Оның 

жетекшілігімен бір кандидаттық жұмыс 

қорғалды. 

Талантты адамның %мір бойындағы 

барлық жетістіктері тынымсыз ізденісімен, 

талапшылдығымен, ынта-жігерімен, ал-

дына биік мақсат қойып, соған қол жеткізе 

білуімен келетіні түсінікті. Бұл орайда %зіміз 

ұстаз, алдыңғы толқын аға буынның к%рнекті 

%кілі ретінде құрмет тұтатын профессор 

Базарқан Досымбекұлының атақ-дәрежесі, 

мемлекеттік марапаттары мол. Бәрін тізіп 

жатпай-ақ, «Здравоохранение Казахстана» 

журналының редакциялық алқа мүшесі, 

Алматы қаласы мен Алматы облыстары 

хирургтарының Ғылыми қоғамдастығының 

т % р а ғ а с ы ,  Н . И . П и р о г о в  а т ы н д а ғ ы 

Ассоциацияның және Халықаралық хирург-

тер ассоциациясының толық мүшесі, КСРО-

ның «Денсаулық сақтау үздігі» т%сбелгісінің, 

А.Н.Сызғанов атындағы Алтын медальдің 

иегері екенін ғана айтсақ жеткілікті шығар. 

Барлық т%сбелгілер мен марапаттар білікті 

ғалымның еліміздің денсаулық саласына 

сіңірген айрықша еңбегі үшін, мыңдаған 

науқастарға шипалы емін дарытып, аман-

сақтап қалу жолындағы жемісті дәрігерлік 

қызметі үшін берілген. Жуырда Базарқан 

Досымбекұлы 80-нің сеңгіріне толды. Қазір 

бейнетінің зейнетін к%ріп, заңды демалы-

сында. Профессор салған сара жол әлі де та-

лай жастарға үлгі-%неге болып қала беретінін 

ерекше атап %ткіміз келеді. 

Амангелді ИБАДИЛЬДИН, 
профессор

Сәуле ИБАДИЛЬДИНА, 
медицина ғылымының  

кандидаты

Еліміздің денсаулық саласы мен меди-
цина білімінде есімі құрметпен атала-
тын алдыңғы толқын ағалар аз емес. 
Олардың атқарған еңбектері ерен, өнегелі 
жол деп нық сеніммен айтуға болады. 
Тәрбиелеген шәкірттері ұстаздарының ісін 
әрі қарай жалғастырып, өздері де бүгінде 
беделді азаматтарға айналуда. Осы 
орайда  ме ди  цина  ғылымының докторы, 
профессор, белгілі хирург, ғалым және 
ұлағатты ұстаз Базарқан Досымбекұлы 
Тілеуф жайында азды-көпті сыр толғауды 
жөн көрдік. 
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Асылы, батырлық – біздің 
халқымыздың қанында бар асыл 
қасиет. Оның анық та, айқын куәгері 
– тарихтың өзі. Ал тарих нақтылық пен 
дәлдікті қажет етеді. Әсіресе, тарихи тұлғалар 
хақында қалам тербегенде ақиқат ауылынан 
алшақ кетуге болмайды. Мұны тарихшылар 
мен зерттеушілер үнемі айтып та келеді. Тіпті 
ел  аузынан естіген, дерек көздерінен алынған, 
оқыған әңгіме, сөздердің де қисынды-қисынсыз 
екендігіне тағы бір көз жеткізіп, оларды ой 
сүзгісінен мұқият өткізудің еш артықтығы болмас 
еді. Өйткені оқиға кейіпкері, яғни тарихи тұлға 
туралы тың туынды жазудың жауапкершілігі 

тым жоғары екендігін ұмытуға болмайды. 
Атақты батыр Арыстанбай туралы ойда 

жүрген дүниені қағазға түсіргенде 
осы талап тұрғысынан шығуды 

жөн көрген едік.

Өмірде қарапайым адамдар көп-ақ... Отан мен отбасында, қоғамдық Һәм әлеуметтік 
салаларда олардың қатары тым қалың. Осы орайда, өзім білетін, байланыс-
қатынасымыз берік, болмыс-бітімі мен жүріс-тұрысынан ізгілік пен ілтипат иірімдері 
танылып тұратын Құныпия Алпысбаевтың адамдық әлемі мен ұстаздық-ғалымдық 
қырларын алуан әңгімелерге, сыр-сұхбаттарға арқау етуге әбден болады. Ақиқатында, 
қатар жүрген, өмір-тұрмыста да етене араласқан тұстарға жіті көз жіберсек (мысалы, 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университеті, т.т.), профессор Қ.Алпысбаевтың ақырын жүріп-ақ алға озғанын, білім-
ғылым ісіне де дабыра-дақпыртсыз еркін енгенін айқын аңғарар едік. Ол, әсіресе ҚазҰУ-
дың дайындық бөлімінің деканының орынбасары, сырттай оқытатын бөлімнің дека-
ны, кафедра меңгерушісі міндетін атқарған тұстары бар қырынан жарқырай көрінген 
еді. Үлкен-кішімен тең дәрежеде тіл табысып, ортақ істің мүддесін кеңінен ойлады. 
Оның, әсіресе білім-ғылым жүйесіне қатысты көзқарасы мен қарапайымдылығынан, 
сапалы білім, саналы тәрбие беру ісіндегі ізденіс-әрекеттерінен, бұл бағыттардағы 
батыл қадамдарынан мол өмір тәжірибесі, еңбек мұратының мәні, ұстаздық ұлағаты, 
ғалымдық ғибраты, тәлімді қырлары танылып тұрады.

%з ата-бабалары, сондай-ақ кеудесі алтын 

сандық ел ақсақалдары арқылы жеткені 

анық.

1700 жылдан бастап Ресей патшалығы, 

оған қоса к%ршілес Қоқан, Хиуа хан-

дықтары қазақ жеріне к%з алартуларын 

үдете түскен-ді. Жан-жақтан қыспақ 

к%бейіп,  қазақ жұртының тынысы  

 тарылып, тынышы кете бастайды.  Ресей 

мен қазақ арасындағы қатынастар 

 туралы құжаттарда және Bбілхайыр хан 

жайлы кейбір деректерде Арыстанбай 

Айбасұлының есімі арагідік кездесіп 

қалатындығын Тынышбек Дайрабай 

орынды к%рсеткен. Осы алмағайып 

кезеңде Арыстанбай батырдың Кіші жүз 

ханы Bбілхайырдың жанынан  табылуы 

кездейсоқ емес. Хан маңына ел мүддесін 

ойлайтын игі жақсылар, батырлар мен 

билер ғана жиналады. (йткені «Келісіп 

пішкен тон келте  болмас»  дегенді 

бұрынғылар бекерден-бекер айтпаған. 

Bрі ол Ресей мен Кіші жүз қазақтары 

арасындағы қарым-қатынастың бір жүйеге 

түспей жатқан кезі болатын. Бір жағынан 

құба қалмақтардың, екінші жағынан 

мына тұстағы башқұрттардың тасалап 

келіп, тарпа  бас салудан тайынбайтын 

райлары жиі байқалатын. Мына іргедегі 

түрікпендердің де б%ріктерін шошай-

істің сәтімен бітуі адамына байланысты. 

Хан мұны жақсы білген. Ол әр кезеңде 

Арыстанбай батырдың жорық кезінде 

жасаған ерліктерін сарбаздарына үлгі етіп, 

к%теріңкі к%ңілмен айтып отырған.

Міне, осындай тұлғаның сол кездегі 

тарихи оқиғалардың нақ ортасында  болуы 

– оның қайраткерлік қызметінің де бір 

қырын аңғартады. Тарихтан белгілі, 1731 

жылдың 10 қазанында Ырғыз %ңірінде, 

Майт%беде Кіші жүз қазақтары Ресейдің 

қоластына кіруге келісім жасап, ант 

қабылдайды. Кіші жүз елінің 27 рубасы-

лары антқа қол қою рәсіміне қатысады. 

Осы бір қазақ даласына үлкен %згерістер 

ә к е л г е н  т а р и х и  о қ и ғ а ғ а  қ а т ы с ы п , 

Bбілхайыр ханның тапсырмаларын 

бұлжытпай орындап отырған батырлардың 

бірі – Арыстанбай Айбасұлы болғандығын 

басқа да дерек к%здері растайды.

Арыстанбай батырдың жойқын жорық 

кездерінде сарбаздарға дем беріп, олардың 

жігер-қайраттарын жанитын жалынды 

%лең-жырлары, шешендік с%здері де к%п 

болған. 

Қазақта есімі ұранға шыққан батырлар 

к%п. Бұл жай беріле салатын немесе кім 

к%рінгеннің қанжығасына байланатын құр 

атақ емес. Ол – ұлт, ел рухын к%теретін 

қасиетті ұғым, намыс байрағы! Рух,  Намыс 

бар жерде халықтың еңсесі к%теріледі, 

Жеңістерге қолы жетеді. Қырандары 

қияны шарлайды, бәйге аттары озып 

келеді .  Жоғарыда айтқанымыздай, 

1727 жылы болған «Қалмаққырған» 

 шай қасындағы ерлігі мен ептілігін, 

қолбасшылық қасиетін жоғары бағалаған 

Bбілхайыр хан Арыстанбай батырдың 

атын сонау Сыр бойындағы 2000 үйлі 

Қожагелді тайпасына %з пәрменімен ұран 

ғып қабылдатқан екен. Содан бері қанша 

ғасыр %тсе де бүгінде %сіп-%нген Қожагелді 

елі ас, тойларда, мерекелерде жүйрік ат-

тарын аламан бәйгеге «Арыстанбайлап» 

қосып келеді. Ел тәуелсіздігі тойында да 

осы үрдістен батыр ұрпақтары жаңылған 

емес.

 Арыстанбай Айбасұлы – Д%йт ұранды 

Ш%мекейден тараған атақты батыр. Кіші 

жүздегі Ш%мекей руы, негізінен, кезінде 

алыс-жақын елдерге к%п тараған. Оның 

себептері де к%п. Шайқалып тұрған заман 

желі кезінде кімді қайда ж%ңкілтпеген?! 

Жаугершілік, үргіншілік, ашаршылық, 

қуғын-сүргін, соғыс сияқты кесапаттар 

мен қасіреттердің зардабын к%п тарт-

қандардың арасында жауынгер халық 

ш%мекейлер де бар. Оларды кең байтақ 

республикамыздың әр %ңірінен жиі 

кезіктіруге болады. Арыстанбай  батыр 

ұрпақтары Қызылорда облысының 

Қармақшы ауданында жиі шоғырланған.

 Ел сыйлаған ақын, Сыр сүлейлерінің 

маржандай с%з мұраларын жинақтаушы 

әдебиет жанашыры әрі білікті шежіреші 

Bлімбай Bлиасқаров к%зі  тірісінде 

 «Арыстанбай айтқан екен» деген шешендік 

с%здердің бір парасын, т.б. ақын, жырау, 

би, шешендердің және %з шығармаларын 

ерінбей екшеп, жинап, қағазға, таспаға 

түсіріп, ұрпақтарына аманаттап кеткен еді.

 Баға жетпес осы мұраларға қазір 

B л е к е ң н і ң  Қ ы з ы л о р д а  қ а л а с ы н д а 

 тұ ратын немересі, ҰҚК бұрынғы жауап-

ты қызметкері, отставкадағы подпол-

ковник Сәруар Сайлауұлы Bлиасқаров 

иелік етуде. Ал Қармақшы ауданының 

Ақжар ауылында тұрған марқұм Сақтаған 

Bлімбаевтың да Арыстанбай бабасы, басқа 

елдің игі жақсылары хақында к%нек%з, 

құймақұлақ қарттардан естіген әңгіме 

с%здері к%п болатын. Олардың бірқатарын 

қағазға түсіріп үлгердік. 

 Арыстанбай батырдың туған жылы 

белгілі, Bбілхайыр ханмен құрдас екендігін 

жоғарыда айттық. Ол ханнан 29 жыл-

дан кейін, яғни 1777 жылы, 84 жасында 

қайтыс болған. Бейіті Ырғыз %ңіріндегі 

хан қорымында, Bбілхайыр ханның 

 жанында жатқандығы кейіннен белгілі 

болды.  Батыр бейітінің басында бір үлкен 

қисық ағаштың %сіп тұрғандығын к%зі 

тірісінде қасиетті орынға зиярат ете барған 

жетінші ұрпағы Bлімбай ақсақалдың %зі 

к%ріп, сол жерден еліне бір уыс топырақ 

алып оралған еді...

 Баһадүр бабасы жайлы деректерді 

жинап, жадына тоқып, оларды кейінгі 

жас ұрпаққа таратып, насихаттауға к%п 

еңбек сіңірген Сақтаған Bлімбайұлының 

 айтуынша, республикалық «Ана тілі» 

газетінің тоқсаныншы жылдардағы 

жарық к%рген алғашқы сандарының 

бірінде қазақтың аға батырларының ұзын 

тізімі берілген екен. Сонда Арыстанбай 

Айбасұлының да аты жазылған.

Қазақ елінің бостандығы мен тәуел-

сіздігі үшін басқыншы жауларға қарсы 

ерлікпен шайқасқан Арыстанбай батыр-

дың есімін әрдайым қастер тұту – ұрпақ 

парызы. (йткені Тәулсіздіктің түп 

тамыры тым тереңде жатыр. Бабалар 

ғасырлар бойы армандап %ткен, соған 

жету жолында қан т%ккен к%к байрақты 

Тәуелсіздіктің қадір-қасиетін, оның баға 

жетпес құндылығын бүгінгі жас ұрпақтың 

жанындай ұғынатындығына және оны 

айрықша мақтан тұтатындығына кәміл 

сенуге болады. (йткені қанда бар қасиет 

мәңгі жоғалмайды ғой!

Ибрагим БЕКМАХАНҰЛЫ,
 Қазақстан Жазушылар 

 одағының мүшесі

ҰРАНҒА  АТЫ 
ШЫҚҚАН БАТЫР

Сыр бойы және еліміздің батыс %ңірі 

жұртшылығына кезінде батырлығымен, 

шешендігімен танымал болған, сан 

ғасырлардан бері халық жүрегінен ұмы-

тылмай, ерлік салты, атақ-даңқы аңызға 

айналған айбатты батыр Арыстанбай 

Айбасұлы туралы не білеміз? Bрине, бұл 

батыр баба жайлы жұрттың бәрі бірдей 

к%п біле бермеуі мүмкін. (йткені батыр 

%мірі әлі толық зерттеліп болған жоқ. Бір 

ғана Арыстанбай батыр емес, қазақтың 

к%п батырлары жайлы нақты деректер 

табу уақыт %ткен сайын күрделеніп бара 

жатқаны байқалады...

Арыстанбай батыр, міне, осындай, 

к%зге толық түспей, яғни к%п еңбегі елен-

бей келе жатқан тұлғаның бірі. Қазақ 

 тарихында оның жерін, жайбарақат жатқан 

момын елін жаулап, басып-жаншып, 

оларды бодан, құл етуді к%здеген арам 

ойлы, жымысқы ниетті басқыншылардың 

құйтұрқы жоспарларын күл-талқан ет-

кен қанды шайқастардың к%п болғаны 

белгілі. Солардың ішіндегі ең әйгілісі әрі 

ең шоқтығы биігі де 1727 жылы болған 

«Қалмаққырған» шайқасы екендігі 

белгілі. Қазақ пен қалмақ арасындағы осы 

қырғын шайқаста шешуші р%л атқарған 

Кіші жүз ханы Bбілхайыр жасағының 

бас қолбасшысының бірі – Арыстанбай 

Айбасұлы еді. Бұл батырдың жоңғар 

шапқыншылығына қарсы ерлікпен 

шайқасқаны туралы жазушы Bбіш 

Кекілбаевтың ертеде жарық к%рген «Елең-

алаң» кітабында (Алматы, 1984. 263-бет.) 

айқын да анық жазылғанын байқау қиын 

емес. К%зі қарақты оқырман оны жақсы 

білуге тиіс. 

Кіші жүздің ханы, қазақ сұлтан-

дарының соңғы буыны (секенің ұрпағы 

Bбілхайырдың маңына кезінде жауға 

қарсы қол бастаған және оның ел билеу 

ісіне, әсіресе, Ресей сияқты алпауыт 

елмен дипломатиялық қарым-қатынас 

орнатуына к%мек, жәрдемдерін тигізген 

батырлардың жиі шоғырланғаны белгілі. 

Сол оқиғалар т%ңірегінде Арыстанбай 

Айбасұлы туралы белгілі зерттеуші, жур-

налист, этнограф Тынышбек Дайрабай 

мен батырдың жетінші ұрпағы, ақын әрі 

шежіреші, Қармақшы %ңірінің қадірлі 

қарты, марқұм Bлімбай Bлиасқаровтың 

кезінде біршама зерттеу және насихаттық 

жұмыстар жүргізуге мұрындық бол-

ғандарын атап айтуға болады. Бұл с%з 

салмағын, ер қадірін бағалайтын екі 

зерттеушінің де деректеріне қарағанда, 

Bбілхайыр хан да, Арыстанбай батыр 

да бір жылда, яғни 1693 жылы дүниеге 

келген. Хан %зімен құрдас болғандықтан 

да Арыстанбай батырға кейде қысылған 

сәтте %згелердің қолынан келе бермейтін 

кейбір шаруаны әдейі тапсырады екен. 

Соның бірі – Bбілхайыр хан жасағының 

жорықтан оралған кездегі күзгі қара 

н%серге тап болу оқиғасы. Жоғарыдағы 

Тынышбек зерттеушінің жазбасында да 

бұл оқиғаның шып-шырғасы шынайы 

суреттеледі. Ал батырдың тікелей ұрпағы 

Bлімбай қарияның үйіндегі магнитофо-

нына жазып алынған %з дауысын бірнеше 

мәрте тыңдағанымызда біздің Арыстанбай 

баба туралы ұғымымыз одан сайын кеңейе 

түскен еді. Bлекеңе мұндай әңгімелердің 

тып, қайқы қылыштарын жалаңдатып 

тұрғандары үрей тудыратын. Осының бәрін 

ескерген Bбілхайыр хан 1730 жылдан бас-

тап терістіктегі Ресеймен қарым-қатынас 

орнатуға батыл әрекеттер  жасайды. Бұл 

к%пшілікке белгілі жайт қой. Біз бұл жерде 

Ресей еліне жіберілген елшілердің арасын-

да аға батыр Арыстанбай  Айбасұлының 

да болып, к%п шаруа тындырғандығын 

айтқымыз келеді. 

Деректерге сүйенсек, Арыстанбай  

бабамыз  ір і  сүйект і ,  ұзын бойлы, 

к%рнекті кісі болған. Батырлығымен 

қоса, %те епті, айлакер кісі болғаны да ел 

 аузында жиі айтылады. Тілге ұста, с%зге 

шешендігімен де хан к%ңілінен шығып 

отырған. Мұндай кісіні қай жерге болма-

сын ұялмай жұмсауға болатын еді. (йткені 

Ақиқатында, профессор Қ.Алпысбаев %мірі 

мен еңбегін білім-ғылым жүйесінен тыс қарау 

мүмкін емес. Қазақ әдебиетінің тарихы мен 

ұлттық аударма теориясынан ұзақ жылдар бойы 

дәріс оқыды. Осының негізінде оқулықтар мен 

оқу құралдарын жазды. Оқу бағдарламаларын 

дайындады (мысалы, Қазақ әдебиеті (к%мекші 

құрал) – 1992; Bдеби шығармашылық негіздері – 

1998; Bдебиеттануға кіріспе – 1999; Қазақ әдебиеті 

(оқулық-хрестоматия) – 2003; К%ркем мәтінді 

әдеби талдау – 2011, т.т.).

Бұдан басқа, орта және жоғары мектепке  арнап 

оқулық пен оқу құралдарын жазды. Бірқатар зерт-

теу еңбектері де жарық к%рді (мысалы, Қазіргі 

қазақ лирикалық поэмасы – 1989; Поэма және 

сюжет – 1992; Тарихи шығарма: таным және 

к%ркемдік – 1999; К%ркем мәтінді талдау әдістері – 

2004; Поэзия парасаты – 2006; Қазақ әдебиетіндегі 

тарихи шығарма: таным және к%ркемдік – 2008; 

С%з нұры – 2011; Ілияс Есенберлин және  тарих: 

таным мен тағылым – 2016, т.т.). К%птеген 

мақалалары баспас%з беттерінде басылды. Бұдан 

б%лек, бірқатар мақалалары мен еңбектері 

Түркияда, Қытайда жарық к%рді. Ақиқатында, 

аталған еңбектердің қайсыбіріне ден қойсақ та 

ұлттық с%з %нерінің асыл арналарын, танымал 

тұлғалардың %мірі мен шығармашылығын, к%ркем 

һәм тарихи туындылар табиғатын, образдар жүйесі 

мен рухани-эстетикалық мұраттарды, тіл-стиль 

мәселелерін байқауға болады. Баяндау мәнері, 

талдау жүйесі %зіндік %згешеліктерімен мәнді.

Бұдан басқа  да  к ітаптары,  оқулықтар 

мен оқу құралдары жарық к%рді. Профессор 

Қ.Алпысбаев орта және жоғары мектеп жүйесін 

байланыс-бірлікте қарайды. Байыпты бағдарлама 

арқылы тәлім-тәрбие ісіне к%п к%ңіл б%леді. 

Оқулық-хрестоматиялар арқылы білім беру 

жүйесінде отандық және шетелдік тәжірибелерді 

басшылыққа алады. Білім стандарты мен пәндік 

бағдарламаларға, құзыретті және бәсекеге 

қабілетті тұлға қалыптастыруға, оқу құралдарының 

ғылыми-теориялық, практикалық қырларына зор 

маңыз береді. (мірмен байланысына, тәжірибелік 

қырына жіті назар аударады. 

Қ.Алпысбаевтың ізденіс, к%зқарастары 

баспас%з беттері мен жекелеген жинақтарға 

енген мақала, зерттеулерінен кең орын алады. 

Анық аңғарылатыны, аталған еңбектер іргелі 

ізденістерден, жүйелі оқу, мәнді танып-талдаулар-

дан тұрады. Автор ұстанымы: әдебиет әлемін тұтас 

қарастырып, бағыт-арналарды айқындап, тұлға 

мен түптұлға мәнін ашып, к%ркемдік танымдар 

жүйесіне еркін ену. Негізінен алғанда, профес-

сор Қ.Алпысбаевтың оқулық пен оқу құралдары, 

әдіснамалық һәм хрестоматиялық еңбектері – орта 

және жоғары мектептің бағдарламасы аясында 

дайындалған. Білім-ғылым жүйесінің бағыт, 

 талаптары толық ескерілген. Оқушы-студенттердің 

%зіндік ізденісі мен ерекшеліктері, к%зқарас-

танымы, талап-талғамы да негізгі  назарда болады.

О с ы  р е т т е н  к е л г е н д е ,  п р о ф е с с о р 

Қ.Алпысбаевтың «Тарихи шығарма: таным және 

к%ркемдік» атты зерттеу еңбегінде (1999) қазақ 

әдебиетіндегі тарихи тақырыпқа арналған туын-

дылар, ондағы уақыт пен кезең кестелері, дәстүр 

мен к%ркемдік жалғастық, авторлық мұрат пен 

қабылдау сырлары, мұрағаттық материал мен оны 

қорыту жолдары жан-жақты с%з етіледі. Тақырып 

мәні к%рсетіледі. Қыр-сыры ашылады. Маңыз-

мәні айқындалады.

Алдымен автор тарихи тақырып пен оның 

тағылымды тұтастығына, кеше-бүгін байла-

нысына, уақыт пен кеңістік сырларына ден 

қояды. Тәуелсіздік кезеңіндегі оң %згеріс пен 

ұнамды тәжірибелерге, руханият ісіндегі – Алаш 

ардақтыларының есім-еңбектерінің ақталуына 

айрықша мән береді. Абай әлемі мен М.Bуезов 

дәстүрінің ұлттық с%з %неріндегі сабақтастық сыр-

ларына, білім-ғылым ісіндегі мақсат-мұраттарға, 

зерттеу мен зерделеудің бағыт-бағдарларына, кеше-

бүгін байланысына назар аударылады. Bсіресе, 

к%ркем туындылардағы тарихи дәуірлер, танымал 

тұлғалар тағылымы қазіргі кезеңмен сабақтастықта 

с%з етіледі. Оның %зі к%бінде М.Жұмабаевтың 

«Батыр Баян», «Түркістан», С.Сейфуллиннің 

«К%кшетау», І.Жансүгіровтың «Күй», «Күйші», 

И.Байзақовтың «Құралай сұлу», М.Bуезовтің 

«Абай жолы», І.Есенберлиннің «Алтын орда», 

«К%шпенділер», B.Bлімжановтың «Махамбеттің 

жебесі», «Жаушы», Ж.Тұрлыбаевтың «Райымбек», 

т.б. тарихи туындыларды танып-талдау, авторлық 

ұстаным мен материалдарды жинақтау, к%ркемдік 

таным мен шеберлік сырларын ашу, тіл мен стиль 

т%ңірегінде кең түрде с%з етіледі.

Еске түсірсек, «Поэзия парасаты» (2006) 

ұлттық әдебиеттегі %лең с%здің үлгілерін, оның 

ішінде ақындық %нер %лкесін, поэма мен сюжет 

сырларын ашуға арналған. Асқақ та дара дарын 

– М.Мақатаевтың %мірдегі %негесін, %леңдегі 

%рнекті %рісін танып-таразылауға да кең орын 

беріледі.

Алғашқы б%лімдегі «Поэма мен сюжет» 

жанр табиғаты мен тағылымын, даму бағыттары 

мен жолдарын, %зіндік %згешеліктерін Абай 

дәстүрімен, алыс-жақын елдер тәжірибесімен 

байланыстырады. Айталық, Абайдың «Ескендір», 

«Масғұт»,  «Bзім әңгімесі» поэмаларының 

сюжеттік желісіне, ақын перзенттері – Мағауия 

м е н  А қ ы л б а й д ы ң  « Д а ғ ы с т а н » ,  « З ұ л ы с » , 

«Медғат-Қасым» туындыларындағы гуманистік-

романтикалық қырларына, С.Сейфуллиннің 

«К%кшетау», І.Жансүгіровтың «Күйші», «Құлагер», 

С.Мұқановтың «Сұлушаш», И.Байзақовтың 

«Құралай сұлу» сынды сюжеттік шығармалардың 

тақырыптық ерекшелігіне, құрылымдық жүйесіне, 

адам характерін ашу мен к%ркемдік қырларына 

к%п к%ңіл б%лінеді. Сондай-ақ С.Бегалиннің 

шығармашылық мұрасы мен ондағы «Қыран 

кегі», «Қарқаралы», «Айдос», «Бибі ханым», 

«Баян жүрек», «Алтай аңызы», «Абақ арманы» 

атты  поэмалар халық %мірімен, %ткен тарихтың 

тағылымды тұстары арқылы кең %ріс алса, 

B.Тәжібаевтың «Ағалар», «Ақын», «Құрдастар», 

«Майра» сынды туындылары тақырыптық мәні 

мен жанрлық жағынан, к%ркемдік мұраттар 

тұрғысынан байыпты баяндалып, терең талданады.

Кітаптың екінші б%лімін құраған «Мұқағали 

%рнегі» поэзия әлемін, %мір мен %лең %лкесін, 

азаматтық әуен мен адамдық істің парыз-қарызын 

жан-жақты ашады. Мұқағалидың %мірдегі 

%рнектері мен %нердегі %рістері – «Аққулар 

ұйықтағанда», «Ильич», «Мавр», «Чили – шуағым 

менің», поэмалары мен «Махамбеттер, Абайлар-

ай», «Дариға домбырамды берші маған», «Есенин 

– Маяковский», «Қасым солай болмаса», «Қара 

%лең», «Қайдан білсін» сынды %лең-жырлары 

жанрлық-тақырыптық тұрғыдан, к%ркемдік-

эстетикалық қуаты жағынан, мәдени-рухани 

әсері мен танымдық-тағылымдық тұстары сияқты 

қырлары арқылы жан-жақты ашылады.

Ұстаз-ғалым Қ.Алпысбаевтың «Ой орамдары» 

атты кітабы (2006) әр жылдары баспас%зде, түрлі 

жинақтарда жарияланған мақалалар мен зерт-

теулерден тұрады. Кітап құрылымы тұрғысынан 

ұлттық с%з %нерінің алуан арналарын, даму 

бағыттары мен кезеңдерін, елбасылар мен 

қолбасыларды, батырлар мен би-шешендерді, 

 жыраулар мен жыршыларды, к%рнекті тұлғалардың 

%мірі мен шығармашылық мұраларын, %мір мен 

еңбек сипаттарын, %нер мен %нерпаз %негесін, ән 

мен әнші әлемін, күй мен күйші келбетін, сын мен 

сыншы сырларын, уақыт пен кеңістік қатынасын, 

тарих пен танымды, білім мен ғылым жүйесін, 

тәлім-тәрбие ісін, т.с.с. кең к%лемде қамтиды. 

Сондай-ақ к%не кезең куәлары, ежелгі әдебиет 

мәселелері, Bл-Фарабиден – Абай әлеміне дейінгі 

кезең кестелері, фольклорлық мұра – мирастар, 

батырлық-эпостық жырлар, қисса-дастандар, 

«Абай жолы» эпопеясы мен «Манас» эпосы, т.с.с 

жеке мақала түрінде де беріледі. Тиісті тұстарда 

зерттеу мен зерделеулерге де арқау етіледі. Жал-

пылама айтылатын, баяндау-шолу сипатында 

берілетін сәттер де кездеседі. Олар, к%бінде тану-

талдау тұстарынан байқалады. Бастысы, тақырып 

мәні, сыры айқындалады.

Асылы, «Ой орамдары» атты еңбектің бірнеше 

ерекшелігі, ортақ тұстары бар деп білеміз... 

Айталық, «Ұлылар ұлағаты» тарауында халық 

мұрасына, М.Bуезов, С.Сейфуллин еңбектеріндегі 

%нер мен %нерпаз әлеміне кең орын беріледі. 

Сол арқылы ұлттық мәдениет пен %нердің арғы-

бергі тарихына, танымал тұлғалардың (Bміре, 

Иса, Қалыбек, Серке, Елубай, Күләш, Қанабек, 

Құрманбек, т.б.) %мір мен %нердегі орын-үлесіне 

назар аударылады. Шығармашылық еңбекке, 

шеберлік пен шешендікке ден қойылады. Қазақ 

мәдениеті, тарихы мен тәжірибесі кең орын алады.

Ал «(неге  мектебі»  –  қазақ  әдебиет і 

тарихындағы А.Байтұрсынов, Б.Кенжебаев, 

Р.Бердібаев, Р.Нұрғали, т.б. еңбек-мұралары 

мен %зіндік қолтаңбаларын айқындауға арналса, 

«Талғам таразысы» – халық әдебиетінің үздік 

үлгілерін, Абай әлемі мен «Манас» эпосының 

қыр-сырларын, әдеби талдау мен ғылыми-

шығармашылық ерекшеліктерін тарихи туын-

дылар тағылымын, сын мен сыншы сипаттарын 

саралауға бағытталған.

Ақиқатын айту керек, Қ.Алпысбаевтың ізденіс, 

еңбектері арасында ән мен әнші әлеміне, %нер 

мен %нерпаз бейнесіне жан-жақты к%ңіл б%лінеді. 

(зі де %нерпаз, жеке дауыста к%теріңкі к%ңілмен 

шарықтата шалқытып, шырқай салған әндері 

қалың к%пшіліктің назарын аудартқандықтан, 

%нер тақырыбын кеңінен қозғайды. Автор ән 

әлеміндегі дара дарын иелері – Н.Тілендиев, 

Д.Рақышев және Ж.Кәрменовтың %нердегі  орнын, 

орындаушылық қырларын, қайталанбас бей-

не, белгілерін қарапайым да шынайы, шебер де 

шешендікпен с%з етеді. Демек, «Ой орамдары» 

%мір мен %нердің %рнекті үлгілерін к%ркемдік 

қабылдау мен қорытулар, зерттеу мен зерделеу, 

талдау мен саралаулар арқылы байыпты баяндай-

тын елеулі еңбектер қатарына жатады.

Қорыта келгенде, әдебиетші-ғалым Құныпия 

Алпысбаевтың %рнекті %мірі мен үлгі-үрдістерге 

толы %негесінен, қарапайым болмыс пен ақырын 

жүріп, баяу с%йлеген сазды-сәнді сипаттарынан 

адамдық мұрат пен ізгілік иірімдері, ұстаздық 

ұлағат пен ғылымдағы ғибраттық қырлары кеңінен 

к%рініс береді. Осы тұста, адам мұратының басым 

бағыттарынан – елге қызмет ету ісін алаб%тен 

айтар болсақ, профессор Қ.Алпысбаевтың қос 

қанатты қырынан, яғни ұстаздық һәм ғалымдық 

сипаттарынан адалдық пен табандылық танылып 

тұрады. (рнекті %ріс сипаттары терең танылады.

 Рақымжан ТҰРЫСБЕК, 
 филология ғылымының докторы, 

профессор

œрнектіөріс
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ANA TILIКӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН
«Сыр еліне төртеуміз 
тағы келдік. Төртеу деп 
тұрғаным – Заманбек, 
Сауытбек, Тілеуқабыл 
және мен. Келуіміздің 
мәнісі – былтыр 2008 
жылы бақи дүниеге 
өткен аяулы досымыз 
Жолдас  Сырғабайұлының 
жылдық асына қатысу. 
Жолдастан бұрынырақ 
бұл өмірден кеткен жан 
достарымыз Құттыбай 
Тоқбергенұлы, Сыдық 
пен Шәкизада Ізтілеуұлы 
Құттаяқовтың елі Жалағаш 
пен Қармақшыға бару, 
қабірі басында дұға оқу, 
еске алу. Ортамызда жүрсе 
Құтекең 65-те, Шәкизада 
60-та, Жолдас 57-де болар 
еді». 2009 жылы 24 қазанда 
Қызылорда облыстық 
«Сыр бойы» газетіне бір 
бет болып шыққан еске алу 
мақалам осылай басталған 
екен.

Содан бері 10 жылдай уақыт %тіпті. Бұл 

жылдары Сыр еліне жолымыз түскенде 

аяулы достарды іздеп, жатқан жерлеріне 

әлденеше рет бардық, үйімізде әр кез оқитын 

дұғаларымызды бағыштаудан қалдырған 

емеспіз. (тіп жатқан қайран %мір, тіршілік... 

Марқұмдардың артында қалған отбасыла-

рында, біздің %мірімізде одан бері не түрлі 

%згерістер болды... Бұл күнде бәріміз де 

зейнеткерміз. 

Заманбек Bбдешев – танымал ақын-

жазушы, аудармашы, халықаралық «Алаш» 

сыйлығының иегері, Шығыс Қазақстан 

облысы Зайсан ауданының Құрметті  

азаматы. Bйгілі тележурналист Тілеуқабыл 

Мыңжасаров – Алматы облысының және 

екі ауданының Құрметті азаматы. Ақпарат 

министрі, талай жыл «Егемен Қазақстан» 

газеті акционерлік қоғамының президенті 

болған мемлекет және қоғам қайраткері  

Сауытбек Абдрахманов әлі де қызметте, Пар-

ламентте Мәжіліс депутаты. 

Ортамызда жүрсе, Құтекең мерейлі 75-

те, Шәкизада 70-те, Жолдас 67-де болар 

еді-ау, олар да біраз жетістікке жетер еді-ау... 

Дегенмен, олар да %мірде %з орнын тапқан 

абыройлы Азаматтар болатын.

Шәкизаданың 70 жасқа толуын ескерусіз 

қалдырмау ойымыздан кетпеді. (йткені 

оның %з отбасынан, %кінішті-ақ, ешкім 

жоқ еді, әйелі Дариға, ұлдары Ертай мен 

Естай да қайтыс болып кеткен-ді. Bлі 

жас%спірім немерелері келіндерде... Оның 

Қармақшыдағы туған-туыс ағайындарымен 

хабарластық. Бұл шаруа олардың да ойында 

екен, ас беріліп, еске алу шарасын %ткізу 

ұйғарылғанда «уһ» деп, еңсені басқан ауыр 

жүк иықтан түскендей болды. Сыр еліне, 

міне, т%ртеуміз – Заманбек, Сауытбек, 

Тілеуқабыл және мен тағы келдік.

Осы орайда Шәкеңнің рухани інісі, 

қарымды қаламгер, ақын азамат, қайраткер 

Ш а һ и з а д а  B б д і к ә р і м о в  х а б а р л а с ы п , 

ағасының 70 жылдығын лайықты %ткізу  

шарасын ұйымдастыруға  атсалысуға 

кіріскенін айтқанда, оның азаматтығына 

дән риза болдық. Шәкизада туралы арнайы 

жинаққа енгізу үшін осыдан он жыл бұрынғы 

естелік мақаламды қайта қарап шықтым. 

...Алматы! Арман қала, сұңқар к%ңіл сам-

ғау күндер, думан жылдар!!! Қазақ мем лекеттік 

университетінің журналистика факультетінде 

бір курста оқитын жеті жігіт жанымыз  

жа қын дос болып табыстық. Жалағаштан –  

Құттыбай Сыдықов, Қармақшыдан – 

Шәкизада Құттаяқов, Зайсаннан – Заманбек 

Bбдешев, Келестен – Сауытбек Абдрахманов, 

Түркістаннан – Тілеуқабыл Мыңжасаров 

және Шиеліден Жолдас Сырғабаев екеуміз. 

1974 жылдың қысқы демалысында ақпан 

айының 21-інен наурыздың басына дейін 

екі аптадай Ташкент – Келес – Түркістан – 

Шиелі – Қызылорда – Жалағаш – Жосалы 

жортқанбыз. Бастан кешкен қызық сапарды 

ауыздан тастамай жыр қылып айта жүріп, 

курс тастар арасында «Жеті дәруіш» атанып 

едік. 

Албырт студенттік шақ бітіп, қызметке 

араласқан жаңа %мір басталды. Жігіттер 

ж у р н а л и с т і к - ж а з у ш ы л ы қ  қ а р ы м -

қабілеттерімен, қоғамдық қызметтерімен 

белгілі дәрежеде елге танылған азаматтарға 

айналған әдемі кезең жалғасқан. 

Солай шат-шадыман жүргенде, жазмыш-

тан озмыш жоқ екен, қатарымыз мезгілсіз 

сирей бастады-ау. Алдымен Шәкизада,  

сонан соң Құттыбай, одан кейін Жолдас 

%тті %мірден, күні кешегідей… Енді олардың 

екінші ғұмыры басталып, бұрын тіршілік 

кешкен жылдары ғана емес, марқұмдардың 

дүниеден %ткен күндері де саналады екен. 

Күн артынан ай, айлар соңынан жыл... жыл-

дар, солай ұзай берді. О, дүние-ай, заулап %тіп 

жатқан уақыт! Енді міне, биыл Шәкизаданың 

дүниеден %ткеніне жиырма жыл, Құттыбайға 

он бес жыл, Жолдасқа он жыл болыпты. 

Бәрі к%з алдыңа келеді, к%кіректе сай-

рап тұр. Қазақстанның әр қиырынан ар-

ман қуып аяулы Алматыға келген %рімдей  

жастар кім қай %ңір, облыстан келгенімізді 

сұрағаннан басқа ештеңемен шаруамыз жоқ, 

адал к%ңілмен алаңсыз қауышқанбыз. (мip 

жолы тақтайдай тегіс келе бермейді екен, 

ыстық-суығымызға бipгe күйіп, бipгe тоңған 

жанашыр, қиыншылыққа мойымаған %р 

к%ңіл едік. Bркім %мірден %з орнын тауып, 

қызмет атқардық, үйлі-баранды, балалы-

шағалы болдық, ата-әже атандық. К%ңiлiмiз 

әлі баяғыдай, к%кірек толы арман еді.

Арамыздан алдымен Шәкең кетті. 

Асығыс кетті .  Ақмылтық журналист, 

к%семс%з жорғасы, тамаша аудармашы 

Шәкең – Қазақстан Республикасының 

Жоғарғы Соты Баспас%з қызметінің басшы-

сы Шәкизада Ізтілеуұлы Құттаяқов қызмет 

бабында кезекті, %зi үшін үйреншікті тағы 

бip iccaпapғa шыққаннан оралмады. Іссапары 

мәңгілік сапарға ұласып кете барды. Ердің 

жасы елуге толған кемел шағында 1999 жылы 

14 қарашада %мірден %тті. 1999 жылғы 13 

қараша күні Шымкенттен iccaпapдaн қайтып 

келе жатып, кешқұрым Алматының жедел 

жердем ауруханасына түскен Шәкизада 14 

қараша күні таң ата сол жерде асқынған 

жүрек-қан тамыр дертінен %зіне-%зi келе 

алмаған күйі к%з жұмды. Адам жан дүниесі 

тұтас бip ғалам дейтін болсақ, Шәкизада  

атаулы әлем %шті, сырлас, иықтас Шәкең 

жоқ, оның жұлдызы ағып түсті дегенге 

сенгіміз келмеді-ақ...

Шәкизада Ізтілеуұлы бip үйден %pбiгeн 

он баланың үлкені еді, оның, cipә к%пшіл, 

бауырмалдығы да осыдан. 1949 жылғы 8 

шілдеде Жосалыда теміржолшы отбасында 

дүниеге келді. Ата-анасы Ізтілеу аға мен 

Рәбиға апай Алладан сұраған, болмысы 

қарапайым, жаны iзгi кісілер еді, Шәкеңнің 

жан жомарттығы содан-ау. Қаршадайынан 

кетпеннен г%pi қаламды к%бірек ұстаған балаң 

Шәкетай мектеп қабырғасында-ақ %лең, 

мақала жазып, Қармақшы аудандық газетінің 

Ұлы к%шпен Алатау құшағы – Алматы-

дан Арқа %ңіріне, Астанаға келіп, Қазақ 

ақпарат агенттігінің тілшілер қосынын %з 

қолымен ұйымдастырды. Жас Астана жайлы 

жазған толғамды дүниелері сол кезде Елорда 

әкімшілігі тағайындаған бас жүлдені жеңіп 

алды. 

Онымен қызметтес болып араласқан 

адамдар, меніңше, оны лауазым дәрежесі 

үшін ғана емес, кеңпейіл азаматтығы үшін 

қадірлейтін. Шәкең қызметінің к%ркі, 

қызметі оның азаматтық болмысының к%pкi 

болған жарасым еді. Қай жерде қызмет 

істесін, сол ортаны беріле сүю, әріптестерінің 

жақсылығына сүйсіну %мipгe ғашық Шәкеңе 

тән болатын. Қуанышын да, peнiшiн де  

жасыра алмайтын. 

Арамызда мынадай да қызықты жайттар 

болып тұратын. Ол екеуміз %зіміз қызмет 

атқаратын биліктің заң шығарушы, атқарушы 

және сот тармақтарының қоғамдағы алар 

орны, мән-маңызы, ықпалы туралы пiкip 

таластырып қаламыз. Шәкеңнің %з ортасын 

әспеттеп, құлай кететін мінезін білетін мен 

жорта қисаямын, Шәкең %з ойын жан-

Құтекең 1975 жылы университетті 

бітірген соң, Қызылорда облысында әуелі 

шамалы уақыт %ндірісте, одан әрі Қазақ 

теміржолының «Теміржолшы», Сырдария 

аудандық «Сырдария», облыстық «Ленин 

жолы» (қазір «Сыр бойы») газеттерінің 

редакцияларында еңбек етті. Шыншыл да 

%ткір мақалаларымен к%зге түскен жалынды 

журналисті кеңестік ол заманда дара билеуші 

Қазақстан Коммунистік партиясының 

облыстық комитеті Партиялық тексеру 

комиссиясына қызметке қабылдады. Ол 

кезде Компартия қатарында болу, партия-

кеңес органдарында қызмет атқару кім 

үшін де үлкен мәртебе еді. Құтекең адам-

дар тағдырына тікелей қатынасты, осы 

қызметінде ақиқаттан аттамай, ақ с%йлеп, та-

лай жанға арашашы бола білді. Коммунистік 

партия билеген заманның озбырлығы жетіп-

артылса да, жаппай әділдік ұраны, білім алу 

мен денсаулық күтудің тегіндігі арқасында 

бұқараның біраз теңдікке қолы жеткенін 

к%з к%рген ұрпақ қалай ұмыта қояйық. Сол 

теңдік үшін күрескен талай адал жанның бірі, 

сенімі ақадал Құтекең еді.

ш ы ғ а р м а л а р ы н а  а р н а л ғ а н  2 0 0  т о м  

«Сырдария кітапханасы» жинағының бір 

томы Құттыбайдың «Босқындарына» берілді. 

Құттыбай ұлды ұяға,  қызды қияға 

қондырған к%пбалалы отбасының егесі 

еді. Ол %зінің кіршіксіз к%ңілімен, тура-

шыл мінезімен, жомарт жанымен жүрген 

ортасының қадірмені бола білді, солай болып 

қалды. Қуанышкүл жары мен ұл-қыздары 

оның 70 жылдығына арнап үлкен ас берді. 

Қызылорда қаласында бір к%шеге Құттыбай 

Сыдық есімін беру ұйғарылды... 

Осындай қадірлі Азаматтың бірі –  

досымыз Жолдас еді. Отбасы үшін асқар тау, 

әріптестері арасында білімді де білікті маман, 

ағайын-туыстарына темірқазық тірек, доста-

рына адал да сырбаз азамат Жолдас Сырғабаев 

2008 жылғы 18 желтоқсанда дүниеден 

озды. КазГУ атты қасиетті қара шаңырақ 

қабырғасында жүргенде курстастар арасында 

аңқылдаған ақк%ңілімен, %нерпаздығымен, 

ұлпа мінезімен ерекшеленетін. Қабағында 

кірбің жоқ, жүзіне к%леңке ұяламаған, 

маңдайы ашық марқасқа %сіп келе жатқан-

ды. (мірге осылай келді, осылай жүрді және 

с%йлеген. Бұл оқиға үлкендердің айтуынша, 

аудан, облыс құлағына да шалынса керек. 

Қазір содан бері елу жылдан асып кеткен-

де, жаңа заманда еліміздің кей жерлерінде 

баяғыша басқа ауылға қатынап оқу қайта 

шыққаны, кей тұста кері кеткеніміз қалай 

қынжылтпасын. Бұл енді б%лек әңгіме. 

«Ақтоған» %зге «Қызыл ту» колхозына 

қарайтындықтан бұл т%тен қылығымыз  

жалпы тәртіпке томпақтау келген екен. 

Онымыз үшін мектепке қайта келген 

соң, алғабастық ұстаздарымыздан ұрыс 

та естідік, бірақ к%п ұзамай пайдасын да 

к%рдік. Колхоз тіркеме жеккен трактор, 

кейінірек тіркеме қауіпті екен деп, қауы 

биіктетілген автомашина б%лді, оған мініп-

түсетін саты орнатты. Келе-келе аудан ав-

тобус шығарды. Бірнеше айлап еңбекақы 

к%ре бермейтін колхозшы-шаруа үшін 

күн сайынғы автобуспұл т%леу мәселесі 

шиеленісіп барып жоғарғы жақта шешілді-ау, 

әйтеуір. Оқушылардың жолақысын колхоз 

т%лейтін болды. Қалай десек те, тұрақты да 

жүйелі автобус қатынасы игілігін бүкіл ауыл 

халқы к%рді, әрине. Осылай екі ауылдың 

арасында шұбырған қаражол, бүгінде  

ойлап отырсам, шаршадым, тоңдым деп кері 

қайтпай, ілгері ұмтылған талапты балаларды 

даңғылға салған сүрлеу екен. Мұның бәрі 

бүгінгі балаларға ертегі айтқандай к%рінер-ау. 

Жолдас кеңес %кіметінің жергілікті  

буыны – халық депутаттары Шиелі аудандық 

Кеңесінің атқару комитетінде жалпы б%лімде 

және ұйымдастыру-нұсқау б%лімінде  

жауапты қызметтер атқарды. Қазақстан 

Компартиясы Шиелі аудандық комитетінде 

нұсқаушы болды (Кеңестік ол заманда  

жауапты қызметке ілігу, одан әрі к%терілу 

үшін Компартия күпісін кию бұлжымайтын 

шарт еді). Одан кейін Шиелі аудандық 

«(скен %ңір» газетіне редактордың орынба-

сары болып, журналистік кәсібіне кіріскенде 

де мерейіне мерей қоспаса, кемімеген-ді.  

Жолдас деген атына заты сай келіп тұратын 

(Мен бір інімнің есімін осы досымның 

құрметіне Жолдас атағаным да бар). Ауыл 

баласының үлкен баспалдақтарға жолы осы-

лай қалыптасып еді.

Жолдасты бала күнінде жеңгелері ата салт-

пен атын атамай, «обком» деп әспеттейтін. 

Алла ауызға салған-ақ екен, Жолдас облыстық 

дәрежелі беделді қызметтерді атқарды. Облыс 

әкімшілігі ұйымдастыру-инспектор б%лімінің 

бас инспекторы, ұйымдастыру-бақылау 

б%лімінің меңгерушісі, облыстық ішкі саясат 

департаменті директорының орынбасары, 

ақпарат басқармасының бастығы, тілдерді 

дамыту басқармасының бастығы сияқты 

сеніп тапсырылған қадау-қадау қызметтерді 

қылаусыз алып жүрді. 

Қазір бір қызметте адамның біраз жыл 

отыруы %те сирек. Тіпті құбылыспен пара-

пар дерсің. Оның негізгі себебі – бірінші 

басшы ауысқан кезде онымен жұмыстас 

болған қосшы құрам – команда дейтіннің де 

аттан сыпырыла қоса түсіп, ауысып отыруы. 

Бұл бір тереңдігі құрық бойлатпас иірімге 

айналғандай үрдіс. Осындай ауыс-түйіс 

талайдың қатарында Жолдасты да айналып 

%тпеді. Бірақ оған мойыған Ж%кең жоқ, бер-

ген қызметін жалғастыра береді. Тындырым 

қабілет, сырбаз мінез байқалмай қалушы ма 

еді, келесі команда Ж%кеңді сапына қосып 

алар еді. 

Жолдас дүниеден %ткенде «Ана тілі» 

республикалық газеті де к%ңіл айту беріп, 

сонау атыраулық әріптесінің с%зін басыпты. 

Бұл да оның %зге облыстардағы әріптестеріне 

қадірлі болғандығын к%рсетеді. Мәдениет 

және ақпарат министрлігі Тілдер комитетінің 

алқа отырысына келіп-кетіп жүргенінде 

қалыптасқан байсалды ұстанымы сезіліп 

тұратын. Bрқайсысы бір-бір облыстық 

басқарманы басқарып отырған, бірінен 

бірі %ткен сұңғыла азаматтар Жолдастың 

елжандылығын, мінез байлығын байқаса 

керек. Ол қасиеттер %мірлік бай тәжірибемен 

астасқанда парасатқа айналып, азаматтың 

шырайын келтіріп жүре бермей ме? 

Астанада, Алматыда, Қызылордада той-

томалақтарымызда, басқа да әлдебір себеп-

термен достар бас қоса қалғанда әңгімеміз 

таусылмайтын. Отбасының аман-саулығын 

сұраудан басталатын әңгіме-дүкен кең арнаға 

түсіп, әлемді сан айналып, толғауы тоқсан 

тіршіліктегі талай мәселенің басын қайырар 

едік. «Достар-достар, жүрсің қайда, бірге 

еді ғой жанымыз...» деп әндететінбіз. Bлі де 

шырқаймыз-ау, бірақ орындаушысы сиреген 

ансамбльдей дауыстарымыз шашыраңқырай 

шығады бұл күнде. 

Д о с т а р ы м ы з д ы ң  о р н ы  о й с ы р а п -

ақ тұрады. Құтекеңді, Шәкеңді, Ж%кеңді 

аңсаймыз. Аңқылдай қарсы алатын ақ жүрек 

кейіптері, аяулы бейнелері к%з алдымызға 

келеді. Күбірлеп Құран бағыштаймыз. 

Жолдастың да дүниеден %ткеніне арнап жары 

Ұлымкүл мен бала-шағасы Қызылордада 

үлкен ас берді, арты жақсы жалғасып жатыр 

деген осы.

Осындай елге белгілі, ардақты азаматтар 

Құттыбай Сыдықты, Шәкизада Құттаяқовты, 

Ж о л д а с  С ы р ғ а б а е в т ы  е с т е  қ а л д ы р у 

мақсатында тиісінше Қызылорда қаласының, 

Қармақшы, Шиелі аудандарының әкімдері 

мен мәслихаттары олардың есімдерін к%ше 

атауына берсе деген тілек-%тініш болған. 

Қызылорда қаласында к%шеге Құттыбай 

Сыдық есімін беру туралы қабылданған 

шешім Астанаға республикалық ономас-

тика комиссиясына жеткенде ат беру 

мәселесіне тоқтам жасай тұру науқанына 

тап келіп, кідіріп тұр. Шиелі кентінде  

Жолдас Сырғабаев есімімен к%ше атау туралы 

ұсыныс Қызылорда облыстық ономасти-

ка комиссиясынан қайтыпты. Себеп тағы 

да сол – к%шелерге кісі есімдерін беруді 

азайту науқаны болыпты. Ал Шәкизада 

Құттаяқов Қармақшы ауданында қызмет 

істемегендіктен Жосалыда оған к%ше беру 

лайық емес қой деп ұйғарылыпты. Бұндай 

үстірт пайымға қалай қынжылмассың?! 

Жосалыдағы барлық к%ше кілең осында 

қызмет атқарғандар есімімен аталды ма 

екен?.. Ерлерімізді қадірлей білейік, ағайын. 

Қандай еді, Жігіттер!!! 

 Ақайдар ЫСЫМҰЛЫ,
Қазақ журналистикасының қайраткері

ҚАНДАЙ ЕДІ, ЖІГІТТЕР!

к%piгiндe сомдалады. Түркіменстанда әскерде 

жүргенінде де %зімен қатар саптағы жау-

ынгерлер %мірінен әскери газетке хабарлар  

жазады. Шәкизада 1970 жылы әскерден 

оралған бетте Алматыға тартты. Қазақ 

мемлекеттік университетінің журналисти-

ка факультетіне оқуға түсті, сол кезде ол 

курстас тар арасында мектептен кейін бірден 

оқуға ілінген балауса інілері алдында азды-

к%пті %мір к%ріп үлгерген, %здерін ересек 

сезінетін «шал» жігіттердің бірі еді.

Оның студенттік жылдарда құштарлық  -

пен жазған мақалалары, м%лтек әңгіме-

эсселері жастар газеті «Лениншіл жаста» 

(қазіргі «Жас алаш») жиі жарияланып 

жүрді. Қаламы да, қадамы да жүйрік, кең  

тынысы ашылып келе жатқан балауса 

қаламгер ретінде %зіне назар аудартқан-ды. 

Сондықтан да ол оқуды бітірмей жатып-ақ, 

соңғы курста 1975 жылы к%ктемде сол әйгілі 

де беделді «Лениншіл жас» газетінің редакци-

ясына қызметке алынды. Және мұны бәpiмiз 

абырой к%ргенбіз.

Ол «Лениншіл жастан» кейін кемелдене 

«Қазақстан коммунисі» (қазіргі «Ақиқат») 

журналы редакциясында қызмет етті. Бірақ 

журналдың манаураған бірқалыпты тірлігі 

«Лениншіл жас» сияқты сергек те ұшқыр 

мектептен %ткен ширақ жігіт к%ңіліне қонбай 

қойды, содан к%п ұзамай «Қазақ әдебиеті» 

газетінің редакциясына ауысты. Оның 

журналистік қарымы, таланты нақ сол «Қазақ 

әдебиетінде» істеген жылдары мейлінше 

жарқырай к%рінді. 

Ол ұшқыр қаламын танытса, қаламының 

желі оны әйгіледі, республиканың белгілі де 

беделді журналистерінің қатарына қосылды. 

Журналистика саласында белгіленген бipaз 

бәйгені оза шауып алды. Бірнеше к%семс%з 

жинақ кітабын шығарды. Бip кезде %зі оқыған 

Қазақ мемлекеттік университетінің жур-

налистика факультетінде шәкірттерге енді 

%зі бірнеше жыл дәріс берді, журналистік 

шеберлікке баулыды. Осылайша, тынымсыз 

ізденісімен, еңбекқорлығымен танылды, 

тұлғалы к%семс%зші деңгейіне к%терілді.

Сондықтан да ол 1990 жылы сәуірде 

Қазақстан Жоғарғы Кеңесі (Парламент) 

тұңғыш рет Қазақстан Президентін сайлап, 

оның аппараты алғаш құрылғанда алдыңғы 

қатарда қызметке шақырылды. К%п ретте 

қызметке сырттан адам алынар кезде осы 

жаңа адамның қарым-қабілетін, азаматтық 

қасиетін жақсы білетін, жұмысты мүлтіксіз 

алып кете алатынына сенімді адам оған 

сенім білдіріп ұсынып жатады. Осы орайда 

Шәкизада туралы Сауытбек жылы лебіз 

білдірген екен. Ал менің Жоғарғы Кеңеске 

қызметке алынуыма Шәкизаданың септігі 

тиді. Осылай сәтіне қарай қай тірлікте де 

жетеуміздің де бір-бірімізге тілжәрдеміміз 

тиіп келді. 

Шәкизаданың Елбасы кеңсесінде icтeгeн 

жылдары қайраткерлік қасиеттері ашыл-

ды. Дүние танымы кеңіді, ойы %рістеді, 

жақсыларға жақын жүрді, оның араласатын 

ортасы кең еді. Делегациялар құрамында, 

кейбірін %зі басқарып талай ел де к%рді, жер 

де к%рді. Bр сапардан оралған сайын к%рген-

білгендерін, әсерлерін қызықты баяндайтын. 

Жалқыдан жалпы ой түйетін пайымшыл-ды.

Шәкеңнің ұйымдастырушылық қабілеті 

Қазақстан Республикасының Президенті 

Bкімшілігінің Баспас%з қызметінде бас  

с а р а п ш ы ,  о д а н  с о ң  Қ а з а қ  а қ п а р а т 

агенттігінде директордың орынбасары және 

соңғы қызметі Қазақстан Республикасының 

Жоғарғы Соты Баспас%з қызметінің бас-

шысы қызметтерінде жан-жақты к%рінді. 

тәнімен қызулана дәлелдеуге кipiciп кетеді. 

Егер сол кезде ортамызда Сауытбек бола 

қалса, ол шоқты к%сеп-к%сеп жіберіп, дауды 

одан әpi лаулата қояды. Бұның әсіре талас 

екенін білеміз, с%йте тұра бір-бірімізге дес 

бермей %зеурейміз. Сонан соң сол балаша 

қылығымызға %зіміз күліп, мәз болатынбыз. 

Шәкең елуге  толған сол бір  1999 

жылы Құттыбай досымыз туған жеріміз 

Қызылорданың облыстық «Сыр бойы» 

газетіне к%лемді етіп ол туралы портреттік 

м а қ а л а  ж а р и я л а д ы .  М а қ а л а д а  о н ы ң 

айналасындағы бәріміз жүрміз. 

Шәкең %мірден Алматыда қайтса да, 

Сыр бойына, Қармақшыда – Жосалы-

да, күллі түркі жұртының абызы Қорқыт 

баба зиратына жақын жерленді. Мәңгілік  

мекен, топырақ кіндік қаны тамған жерден 

бұйырды. Отыз жыл Алатау – Арқа, бүкіл 

қазақ даласын шарлап, бip кезде белгісіз бала 

болып арманға аттанған Шәкизада туған 

жеріне ел таныған Азамат болып оралды.  

Достар ортасынан топырақ салу Құттыбай 

мен Жолдасқа бұйырыпты. 

К%п ұзамай Шәкеңнің бұл дүниеден 

%туінің 100 күндігіне арнап Құттыбай 

Қызылорданың «Ақмешіт ақшамы» қалалық 

газетінде 2000 жылғы 10 наурызда екі 

н%мірге «К%кейден кетпес бір бейне» деген 

тебіреністі эссе жариялады. Сол мақаласында  

былай толғаныпты Құтекең: «Жұрт сенің 

жас қабіріңе жапа-тармағай топырақ салып 

болды. Құран оқылды. Қырық қадам ұзап 

барып, тағы да Құранға отырдық. Сосын 

жұрт үн-түнсіз ұзап, тараса бастаған. Біз 

Жолдас екеуміз кейіндеу қалдық. Жас бейіт, 

жас топырақ. Соның бәрін әлгінде ғана 

адамдар соқты. Осы жолы мен %лім дегеннің 

%зі де %мір екенін, адамдардың %лімі тек 

тірі адамдарға ғана қажет екенін, қырқы, 

жүзі, жылы дегендердің %зі де тірі жүрген 

адамдардың парасат-пайымы үшін ғана 

қажет екенін түсіндім. (лімнің %зі де – %мір. 

Мына тірі жүрген біздің %міріміз». Аманатқа 

лайық тұжырым емес пе Құтекеңнің бұл 

толғанысы, ағайын... Иә, аманат. Сол үшін 

де Азаматтың 70 жылдығына арнап еске алу 

шарасы %тпек, ас берілмек. 

Арада бес жыл %ткенде журналист,  

жазушы Құттыбай Тоқбергенұлы Сыдық %зі 

де шығармашылық таланты толысып, %ндіре 

жазып жүрген шағы – 60 жасында, %лім-

%мір туралы ой-тұжырым естеріңізде жүрсін 

дегендей, дүниеден %те берді. «Қазақ журна-

листикасы %зінің табанды, талантты %кілінен 

айырылды. 2005 жылғы 6 қыркүйекте белгілі 

қаламгер, «Заң газетінің» Қызылорда 

облысындағы меншікті тілшісі Құттыбай 

Сыдық кенеттен к%з жұмды» деп жазды «Еге-

мен Қазақстан» газеті азабаянда. 

Жолдас та 2008 жылы оқыстан кетті. 

Алланың жазуы, табиғаттың заңы десек те, 

олардың қай-қайсының да мезгілсіз %ткені 

қабырғаны қайыстырады-ақ. Шүкіршілігі – 

әрқайсысының артында қалған жақсы аты, 

%мірлерінің жалғасы – ұрпағы.

1975 жылы бәріміз  университетті 

бітірген соң, Құттыбай Қуанышкүлді, 

Жолдас Ұлымкүлді қолтықтап, елге – 

Сыр %ңіріне оралды. (згеміз Алматыда 

қалдық. Құтекең Қызылордада газет ре-

дакциясына, Жолдас Шиеліде аудандық 

атқару комитетіне қызметке тұрды. Арала-

рымыз үзілмеді, ара-тұра біз келеміз, олар 

барады қызмет жайымен, әлде демалысқа, 

той-то малаққа. Сағынысып қауышатын 

едік. Сонда байқайтынымыз, Құтекең де,  

Жолдас та қашандағыдай жүрген ортала-

рының гүлі, елде талай тамаша дос-жаран 

тапқан, %рістерін кеңейткен, абыройлы. 

Құтекең ішіміздегі үлкеніміз болатын. 

Сол үлкендігіне салып бізге талай «тізесін 

батырған» да кезі бар-тын, айтқаны заң, 

бәріміз мойынсұнамыз, сол бір қиқар 

«дедовщиналығы» арамызда естен кет-

пес аңыз. Егер ол тәртіпке бағынбасақ, 

базбіріміздің тағдыр тегершігіміз %згелей 

айналып кетер ме еді… 

Құттыбай Тоқбергенұлы 1945 жылы 23 

ақпанда Қызылорда облысының Жалағаш ау-

данында қазіргі «Таң» ауылында шаруа отба-

сында дүниеге келген. Жастайынан еңбекке 

араласты, 1970 жылы қазіргі әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің жур-

налистика факультетіне оқуға түскен кезінде 

ол еңбек пен тұрмыс к%рігінде шыңдалған, 

пайымды, сақа азамат болатын. Жүрегінде 

оқуға аттандырған қамқор жары Қуанышкүл, 

к%ңілінде т%рт баласы тұратын. Отбасы елде 

– Қызылордада, бес жыл студент Құттыбай 

– Алматыда. Үйелменін сағынады, сағынған 

соң да, ондай к%ңілден бейхабар, қиялы дала 

кезген бозбала бізге «тізесін батырады». 

Тәуелсіздік жылдары Қазақстан Респу-

бликасы Жоғарғы Кеңесінің (Парламент) 

«Халық кеңесі», елдік «Ана тілі» газеттерінің 

Қызылорда облысы бойынша меншікті 

тілшісі болды. Жаңа Астана құрылған әуелгі 

лекте Елордаға тартты. Қазақстан теледидары 

мен радиосы корпорациясының, Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігінің аппа-

раттарында қызмет атқарды. Бірақ тілшілік 

%мірмен еркін жүріп, ойындағысын іркілмей 

с%йлеп қалған басы Астанада қасаңдау 

мемлекеттік қызмет тіршілігіне к%ндіге 

қоймады. Содан қолын бір-ақ сілтеп, туған 

жерге қайта оралды. Республикалық «Алтын 

орда», «Заң газеті» басылымдарының тағы 

да Қызылорда облысы бойынша меншікті 

тілшісі болып журналистік қызметке қайтадан 

белсене кірісіп кетті. Журналистігінде де, 

жазушылығында да %ндіре жазды. 

Шәкизада екеуінің ұқсас қасиеті – үнемі 

желдің %тінде жүретін, тайсақтауды білмейтін 

табанды азаматтар еді. Қандай жағдайда 

да әділдіктен айнымау олардың %мірлік 

ұстанымы-тын. Қызылорда облысында 

Құттыбайдың есімі, оның діттеген жерге 

баруы, алмастай %ткір қаламы кісі ақысын 

жеген қиянатшылдардың, жемқорлардың, 

алаяқтардың, к%збояушылардың құтын 

қашыратын. Ақмылтық журналистің аты елге 

жақсы танылып еді. Артынан арыздар жазы-

лып, талай мәрте сотқа да тартылды, бірақ ақ 

с%йлейтін Құтекеңнің %зі де, әділ с%зі үнемі 

үстем шығатын.

Құттыбайды ақтық сапарға аттандырар 

қоштасу қаралы жиынына облыс басшы-

лары да қатысып, сонда с%з с%йлегендер 

қатарында облыстың бұрынғы әкімі, 

к%пті к%рген ардақты ардагер Сейілбек  

Шаухаманов Құтекеңнің азаматтығын 

сипаттай келе, «Bділдік жолында әкесін 

тыңдамауға бар, ақ жүрек, қайсар күрескер 

еді» деп баға берген-ді ел алдында. Орынды 

баға. Ол халықтың мұң-мұқтажын жоқтай 

жүре, елі үшін еңбегін арнаған абзал жандар-

ды да шырайын шығара әспеттеді. 

Құттыбай Сыдық қарымды қаламынан 

%мір шындығы к%ркем %рілген, к%регенді 

к%семс%з бен тәтті лирика, ащы әжуа мен 

асқақ арман астаса т%гілген нәзік сезімді 

жазушы да еді. «Дария жыры» тұңғыш 

кітабынан басталған жазушылық еңбегі 

«Белгі», «Су келді, алақай», «Қилы-қилы 

тағдырлар», «Табиғат трагедиясы» деген 

әңгімелер мен повестер жинағына ұласты. 

Соңғы дүниесі «Босқындар» деген повес-

тер мен хикаяттар жинағын да оқырман 

қауым жылы қабылдаған-ды. Оның берері 

әлі де к%п еді. Сыр елі қаламгерлерінің 

осылай кетті. Бұл да %зінше бip әлем, жан 

әлемі.

Сыр бойында %ткен %мірінде нағыз 

еңбек торысы ретінде танылды. Қызмет 

баспалдақтарымен біртіндеп к%терілді. 

Базбіреулердің пендешілігінен туындап 

жататын кедергі, қиындық деген шіркін де 

кездеспей қалған жоқ. Мұндайда тірегі – 

табандылығы, мінез байлығы. Бойына біткен 

бауырмалдық, кішіпейілдік, уәдеге беріктік 

сияқты қазақы қалпы оны Шиеліде сыйлы 

етті, Қызылордада құрметке б%леді. 

Еске алу дегенде, онымен бір ауылда 

туып-%скен менің жадыма %ткен уақыт, қатар 

жүрген заманымыз кино к%ріністеріндей 

тізбектеліп келе береді. 

(ткен ғасырдың сонау елуінші жылда-

ры ның басында 1952 жылғы 28 қаңтарда 

Сыр %ңірі Шиелінің шағын «Қызыл диқан» 

ауылында (қазір Bбділда Тәжібаев ауылы) 

к%пжанды шаруа отбасында дүниеге кел-

ген баланың %мір жолы замандастарынан 

%згеше бола қойған жоқ. Қаршадайымыздан 

ауылдың шаруашылық жұмысына араласып 

%стік. 

Ауылымыз Ленин атындағы колхоздың 

(ұжымдық шаруашылық) бір б%лімшесі еді. 

Орта мектеп колхоздың орталығы «Алғабас» 

ауылында. Бастауыш мектепті бітірген он 

жастан асқан-аспаған жас%спірім одан әрі 

бесінші сыныптан бастап күннің ыстық-

суығы, жауын-шашыны, бұрқасын-бораны 

демей жаяулап-жалпылап, кезіккен түрлі 

к%лікке жармаса, жеті шақырым жердегі 

к%рші ауыл – сол «Алғабастағы» орта мектеп-

ке қатынап оқыдық. Шағын интернатта орын 

жоқ, онда алыс қыстаулардағы малшылардың 

балалары жатады. 

Бір жылы, шамасы 1966 жыл болса керек, 

ауылдың қатынап оқитын бүкіл оқушы бала-

сы %зара ақылдасып, алыстағы «Алғабасқа» 

шұбырғанша, жақын үш шақырым «Ақтоған» 

ауылындағы (қазір Досбол би ауылы) мек-

тепке барып неге оқымаймыз, бәрі де кеңес 

%кіметінің мектебі емес пе деп, күтпеген 

жерден «к%теріліс» шығарғанымыз бар. Ата-

аналарымызға айтпастан «Ақтоғанға» тартып 

кеттік. Бірақ «Ақтоған» басқа «Қызыл ту» 

колхозының б%лімшесі еді, оның жақын 

болса да аяқ жетпейтін «алыстығы» содан 

екен. Ақтоғандықтар бала саны к%бейетініне 

қуанды ма,  әйтеу ір  кері  қайтармай, 

ықыласпен қабылдағаны есімде қалыпты. Бұл 

жұма күні еді, сенбіде екі жаққа да бармадық. 

Жексенбіде «Алғабастың» бүкіл мұғалімі 

ауылымызға келіп, үйме-үй жағалап, ата-ана-

мызды үгіттеген, доқ та к%рсеткен. Үгіттейтіні 

– ата-аналарымыз да балаларының с%зін 
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Алматы облыстық Қазақстан халқы 

Ассамблеясында қоғамдық келісім кеңестерінің құрылуы болды. Ол бүгінде барлық 

елді мекендер мен ірі кәсіпорындарда жұмыс істеп тұр. «Аналар кеңесі»  мен 

«Бірлік» жастар қауымдастығы да қоғамдық келісімді нығайтуға, ұлттық бірлікті 

сақтауға, патриоттық сезімді қалыптастыруға үлес қосып келеді. «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында атқарылған жұмыстар да ауқымды. Кәсібі нық азаматтар 

туған жерлеріне к%мектесіп, мектеп, балабақша салуға, к%шелерді ж%ндеуге үлес 

қосып жатыр. Ал «Рухы бекем, киелі мекен Жетісу» экспедициясы қасиетті орын-

дарды аралап, қызықты деректер жинады. Осылардың барлығы Алматы облыстық 

Қазақстан халқы Ассамблеясы аясында атқарылып жатқан игі шаралар.

ҚХА облыстық филиалы т%рағасының орынбасары, хатшылық меңгерушісі 

Ғабит Тұрсынбайдың айтуынша, Жетісудың киелі жерлерінің есебі жасалып, ол 

жерлер туралы аңыз әңгімелер жинақталды. Ол ж%нінде алғашқы кітап жарық к%рді. 

Бұл Жетісу жері үшін үлкен жетістік. Расымен де, кітаптан асқан құнды дүние жоқ. 

Аталған кітапта киелі де қасиетті Жетісу жерінің к%рікті де киелі жерлері туралы 

мәлімет жинақталған. 

Жоғарыда атап %ткен «Аналар кеңесі» %здеріне бекітілген арнайы жоспар  

бойынша, %з жұмыстарын атқаруда. Олардың мақсаты – бүгінгі жас қыздардың, жас 

отбасылардың кеткен кемшілігі мен теріс қылықтарына тосқауыл қою. Мәселен, 

%ткен жылы іскер әйелдердің басын қосып, ауыл-аймақта қолынан %нері тамған 

қыз-келіншектердің басын қосып, оларға шағын кәсіппен қалай айналысуға  

болатыны туралы кеңінен жиын %ткізген. Соның бірі – Жанар Алмасқызы сол  

жиында алған шабытымен бүгінде бір ауылдан шеберхана ашып, бірталай 

келіншекті жұмыспен қамтып отырған жайы бар. Одан б%лек жоғары сыныпта білім 

алатын қыздармен кездесіп, оларды үлкен %мірге дайындау, аналық ақ тілектерін 

айтып, оң жол к%рсетуде «Аналар кеңесінің» атқарып жүрген жұмысы ерен. Bсіресе, 

жас келіндермен бірігіп %ткізген кездесудің маңызын ерекше атап %ткеніміз ж%н. 

Бұл аталған кеңес мүшелерінің санаулы жұмыстарының бір парасы ғана екені анық. 

Болашақта бұл жұмыстың деңгейі бұдан да жоғары болары хақ. 

«Бірлік» жастар қауымдастығының жұмысы да мақтауға әрі мақтануға лайықты. 

Қазір цифрланған ғасыр екені баршаға аян. Ал осының пайдасынан зияны к%п 

деп дабыл қағып жатқандары қаншама. Бірақ бұл жүйенің зиянын емес пайдасын 

к%ріп жүрген осы қауымдастықтың жастарын тілге тиек етсек болады. Олар арнайы 

бекітілген жоспар бойынша жұмыс істейді. Дегенмен де, олардың әрқайсысының 

%зіндік ойы, пікірі, мақсаты бар. Жастармен тілдескен алдыңғы буын ағалар 

олардың айқын мақсат жолында еңбек етіп келе жатқандығына қуанады. Бір 

мақтанатынымыз, бұл қауымдастықта әр этнос %кілдерінің балалары бірлескен. 

Олар бір үйдің балаларындай бір істі қолға алса, жұмыла жұмыс істеуді негізгі 

мақсат еткен. Сол үшін де, татулық оларға бәрінен қымбат. Жастардың бүгінгі 

беталысына ризамыз. Bсіресе, олар мүмкіндігі шектеулі, аз қамтылған, к%п балалы 

отбасыларға к%мек қолын созуда алдарына жан салмайды. Бұл істе үлкендер де жол 

сілтеп отыратындығы бәрімізді қуантады. Мұндағы мақсат – жастарды татулыққа, 

бірлікке шақыра отырып олардың ертеңгі күндерінің жарқын әрі кемел болуына 

біздің аз да болса %з үлесімізді қосуымыз. Ең бастысы – татулықтың туы биікте 

желбіресе болғаны.

Камила ОМАРБЕКОВА,
ҚХА-ға қарасты қазақ салт-дәстүр  

орталығының қол7нер шебері 
Алматы облысы

«Қазақтану» жобасының идеясы ең алғаш рет Қазақстан халқы 
Ассамблеясының XXVI сессиясының отырысында айтылған болатын. Одан 
соң аталмыш жоба қоғамнан қызу қолдауға ие болды. Осы орайда бұл жоба 
еліміздегі барша ұлттардың арасында жергілікті ұлт қазақтардың салт-
дәстүрін, адамгершілік принциптерін, менталитетін, ұлттық құндылықтарын, 
қазақи артықшылықтарын дәріптеуге арналғаны барша жұртқа аян. Бүгінде 
«Қазақтану» жобасы аясында көптеген іс-шаралар өтуде. Яғни «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында өтіп жатқан «Қазақтануға» арналған 
іс-шаралар барша қазақстандықтардың ортақ мәдени кодының, біртұтас 
құндылықтарының, ортақ тарихи санасының негізінде жалпы халықтың 
бірлігін нығайтуды көздейді.

Bйтсе де «Қазақтану» жобасының ауқымын кеңейтіп, әр қырынан ашуға 

 тырысу байқалады. Жалпы «Рухани жаңғыру» арқылы бүгінде ұлтымыздың рухани 

құндылықтарын, ұмытылып бара жатқан тарихи айшықтарын қайта жаңғыртып, 

сананы жаңғырту міндеті тұрса, «Қазақтану» арқылы қазақ халқының ұлт ретіндегі 

ұлттық менталитетін, бүгінгі ұлттар бірлігін сақтаудағы р%лін ашып к%рсету басты 

мақсат болып отыр. Жаһандану заманында рухты жаңғырту арқылы, заманауи 

үрдістерге жұтылып кетпей, ұлттық, рухани артықшылықтарымызды сақтап қалу 

әрекеті бүгінде қоғам тарапынан үлкен қолдауға ие болуда. (ткенімізге үңіліп, 

жоғымызды түгендеп, ұлттық рухты дүр сілкінтуге бағытталған бұл шаралардың 

қайсысы болмасын еліміз үшін қымбат.  

Асылы ОСМАН, 
қоғам қайраткері, тіл жанашыры:
— Мен бұрыннан қазақ халқының жүрегінің кеңдігін, к%ңілінің дарқандығын 

айтып келе жатырмын. Бүгінгі мамыражай тіршілігіміздің сырын қазақтың бол-

мысынан іздеу керек деп сан рет қайталап айтып келемін. Осы орайда қазақты 

танып қою аз, оның тілін меңгеріп, қазақ ұлтына деген құрметімізді к%рсетуіміз 

керек. Қарап отырсақ, қазақтың салт-дәстүрінің %зі басқаларды бауырмалдыққа, 

қайырымдылыққа баулиды. Мәселен, «Асар» дәстүрі – барша адамның жұмылып 

біреуге к%мекке келуі, «бітімгершілік» – бүгінгі медиация. Дауласқан жандардың 

тезірек бітімге келіп, %зара татуласып, ешкімді түрмеге қамап, жазаламай-ақ 

ат-шапан айыбын т%леп, %з кінәсін мойындауы. «Ерулік» – жаңадан к%шіп 

 келген  жанды сыртқа теппей, бауырға тартып, тезірек сіңісіп кетуі үшін қонаққа 

шақырып, сый құрмет к%рсетуі. Осы секілді ұлттық салт-дәстүрлердің барлығында 

үлкенге құрмет, кішіге ізет, татулық, бірлік, сыйластық, қайырымдылық секілді 

ізгі қасиеттер к%рініс табады. Қазақ халқының керемет болмысын ашатын дәстүрі 

тұрған кезде ел ішінде береке-бірліктің болмайтынына күмәнмен қараудың түк 

қажеті жоқ. Қазақ халқының керемет болмысының арқасында 140 ұлт сіңісіп, бір 

шаңырақ астында %мір сүріп келеді. «Қазақтану» арқылы осының барлығын ашып 

к%рсетіп қана қоймай, нақты іс-әрекеттер жасалып, қазақ ұлтының мәртебесін 

к%теретін шаралар жасауымыз керек. 

Жасыратыны жоқ, қоғамымызда Ассамблеяға қатысты сын пікірлер де к%п  

айтылады. (зге ұлт %кілдерінің елімізде сан жылдардан бері тұрып жатса да, тілімізді 

үйренуге тырыспайтыны, оларға барлық жағдайды жасап жатсақ та Ассамблея 

ұйымына қатысты сын пікірлер айтылып қалып жатады. Алайда осындай кезде 

%зге ұлт %кілдері тарапынан «Қазақтану» жобасының қажеттілігі жайлы пікірлер  

айтылып, олардың тілімізді де білуге қатысты ұмтылыстары да қуантып тастайды. 

Олар құр с%збен емес, %здерін іс-әрекеттермен де дәлелдеуде. Соның айғағы — 

бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінде %тіп жатқан «Қазақтануға» қатысты іс-шаралар.

Е.ЕРЖАН
Алматы облысы

ӘЛЕУМЕТ

АРУАНА БАУЫР ДҮНИЕ

ҚҰРМЕТ

Айдаһар елінің күшті экономикалық 

мемлекетке айналуға ұмтылуы ойланарлық 

м ә с е л е .  О с ы  о р а й д а  ш ы ғ ы с т а ғ ы 

к%ршімізбен әділетті, тең дәрежедегі 

қатынастарды тереңдету Қазақстанның 

күн тәртібінде тұр.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Н.B.Назарбаев 2012 жылғы 

Қазақстан халқына арнаған Жолдауында 

Қазақстан Республикасының туристік 

саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі 

тұжырымдамасын іске асыру керектігін 

атап %ткен болатын. Туризм біздің елде 

жаңадан қалыптасып келеді. Ал бізден 

басқа к%птеген мемлекеттерде бұл сала 

жақсы дамыған. 

Т а я у д а  А л м а т ы  қ а л а с ы н д а ғ ы 

Қытай Халық Республикасының Бас 

консулдығының ұйымдастыруымен бір 

топ журналист Қытайға барған болатын. 

«Ұлы Жібек жолының Экономикалық 

белбеуі» халықаралық жобасы аясында 

%ткен  сапарымыз Аспан асты елінің  батыс 

б%лігі, яғни Үрімші қаласынан басталды. 

ҚХР Синьцзян-Ұйғыр автономиялық 

ауданындағы қалалық округ ортаазиялық 

%ңірдегі ірі әкімшілік, мәдени және қаржы 

орталығы болып саналады. 

Қаланың нышаны және негізгі  назар 

аударарлық орны – Қызыл тау. Оның 

етегінде керемет бақ жайқалып тұр. Халық 

саны 2 миллионнан асып жығылатын 

ш а һ а р д ы ң  х а л ы қ а р а л ы қ   Д и в о п у 

әуежайынан түскен кезден бастап керемет 

әсер алдық. 

Жер к%ру, б%тен елге саяхат жасау кім-

кімнің де к%ңіл к%кжиегін кеңейтері анық. 

(зге мемлекетті аралаған кез келген адам 

%зі туып %скен елін сағынары баршаға 

аян. Сондай-ақ %зара салыстыру секілді 

ғажайып сезімді бастан %ткересің. Бұның 

%зі адамның пайым-парасатын %сіруге, %з 

елін, ұлтын сүюге жол ашады. 

Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автоно-

миялық ауданының орталығына әр елдің 

журналистері, атап айтқанда Канада, 

Италия, АҚШ, Түркия, Ресей, Қазақстан, 

Қырғызстан, (збекстан, Сербия,  Тайланд, 

Ауғанстан, Египет, Сауд  Арабиясы, 

 Индонезия,  Бангладеш, Пәкістан, 

 Малайзия, Жапония, Албания, Австралия, 

Ирландия мемлекеттерінің БАҚ %кілдері 

болып, Үрімшінің бүгінгі таңдағы тыныс-

тіршілігімен кеңінен танысты. 

Қытайда, расында да, демократия бар 

екендігіне к%зіміз жетті. Ұйғыр, дүнген, 

қазақ, қырғыз сияқты аз ұлттардың емін-

еркін мешітке барып, күніне бес уақыт 

намаз оқи алатындығын, бұдан басқа 

Ислам оқу орталығының к%птеп салы-

нып жатқанын к%ріп қуандық. Ел үкіметі 

діни мекеменің құрылысы мен ж%ндеуіне 

арнайы қаржы б%ліп, имамдарға к%мек 

к%рсететін к%рінеді. Бұрынырақта Батыс 

журналистері «Қытайда адам бостандығы 

жоқ» деп жиі жазатын еді. Дегенмен, 

Аспан асты еліне барып к%рмеген адам 

бұл ақпаратқа сеніп қалатыны белгілі. 

Осы  сапарымызда Батыс елінен келген 

к%птеген әріптестеріміздің бұл ақпараттың 

шындыққа жанаспайтындығына к%здері 

жетті. 

Сапарымыз алдымен Шыңжаңдағы 

Х а л ы қ а р а л ы қ  к % р м е  о р т а л ы ғ ы н а н 

 басталды. К%рмеде террорлық актіде қаза 

лион юаньды (соның ішінде 250 милли-

онды орталық басшылары, қалғандарын 

жергілікті жерден) құрады. Қазіргі таңда 

институт 1100 студенттің білім алуы-

на лайықты оқу орнына айналды. Бұл 

кешенді мекемеде кітапхана, стадион, гим-

назия, асхана, студенттік жатақхана және 

ұстаздар мен қызметкерлерге арналған 

жатақхана бар. Үрімші, Қашғар, Хотан, 

Қызылсу-Қырғыз автономиялық округі, 

Ақсу, Турфан, Чанцзи және Іле-Қазақ 

автономиялық округі сынды 8 аймақта 

б%лімшесі жұмыс істеп тұр. 

Университет ректоры Шейх Абдужакуп  

Қытайда Шыңжаң Ұйғыр автономиялық 

ауданының оңтүстігінде Қырғызстан 

мемлекетіне жақын аймақта орналасқан. 

Ақсудағы Жестгам мешіті 2017 жылы 

ашылған. Дуолин әкімшілік комитетіндегі 

5 мың шаршы метрден астам мешітке 1200 

адам сыятын к%рінеді. «Айына 1900 адам 

жиі мешітке келсе, күн сайын бес уақыт 

намазды 100-160 адам оқиды, жұма күндері 

оның саны – 400-500, ал Құрбан айт 

мерекесі кезінде 1200-дей адам мешітке 

келеді» деді имам Мамат Ахат. Ол хутбуны 

%з ана тілі – ұйғыр тілінде оқиды екен. 

Б А Қ  % к і л д е р і  А қ с у  қ а л а с ы н ы ң 

к%птеген к%рнекті жерлерімен танысып 

шықты. 

Ақсу қаласында дәрігер болып жұмыс 

істейтін Құлжа %ңірінде туған Серікжан 

Ыдырыс есімді ұлты қырғыз баласымен 

танысудың сәті түсті. Айына 10 мыңдай 

юань алатын ол Қытайда тұратынына 

дән риза. 24 қабатты үйдің 18-қабатында 

тұратын Серікжан Аспан асты елінде 

к%птеген үйлер қазіргі  заманға сай  

сапалы салынып жатқандығын атап 

%тті. (зінің тарихи мекені Қырғызстанға  

сапармен бару болмаса, түпкілікті тұрып 

қалуды к%здемейтіндігін айтты. (йткені 

Қытайдың экономикалық жағдайы жыл-

дан жылға жақсарып келеді. Bрі адамның 

еңбегін бағалау бар. 

Соңғы аялдамамыз Такла-Макан 

ш%лінің оңтүстігінде орналасқан Хотан 

қаласына қарай жолға шықтық. Бұл атақты 

ш%лдің үстінен ұшақпен басып %тудің %зі 

үлкен әсерге б%леді. Себебі батысынан 

шығысқа қарай 1000 шақырым, ал ені 400 

шақырымға жуық, яғни 300 мың шаршы 

шақырымнан астам аумақты алып жатқан 

алып ш%лдің тарихы тереңде жатыр. 

Жергілікті халық бұл ш%лді «Тәклимакан 

қумлуқи» деп атайды екен. «Такла» 

 деген арабтың «тастап кету», ал «макан» 

ұйғырша «қан» деген ұғымды білдіретінін 

ескерсек, бұл ш%лдің адам тұрғысыз мекен 

екенін білдірсе керек. 

Д е г е н м е н  д е ,  е ң б е к қ о р  Қ ы т а й 

мемлекеті Такла-Макан ш%лін біртіндеп 

игеріп, %ркендетіп жатқанын байқадық. 

Бұған дәлел, Ақсу мен Хотандағы кейбір 

ш%лді аймақтарға құнарлы топырақ т%гіп, 

жерді к%галдандыру бойынша к%птеген игі 

істер атқарылып жатқанына куә болдық. 

Тура батыс аймақта орналасқан Шыңжаң 

Ұйғыр автономиялық %лкесі  уақыт 

%ткен сайын экономикалық тұрғыдан 

да әрі табиғи экологиялық жағынан да 

құлпырып, жасыл баққа айналып келеді 

екен. 

Хотандағы Нар Багг  ауданында 

орналасқан Камаи мешіті 1848 жыл-

дан бері бар екен. Тарихы әрідегі мешіт 

1997 жылы 3 миллион юаньға қайтадан 

%ңделіп салынған к%рінеді. 2017 жылы 

үкімет мешітті қазіргі заманға сай ком-

пьютер, кондиционер, %рт с%ндіру, 

қауіпсіздікті тексеретін құрылғы, табиғи 

газға, медициналық к%мекке, ауыз суға 

байланысты және тағы да басқа к%птеген 

құрылғылармен жабдықтаған. Мешітке 

күніне 100 адам, жұма күндері 800-1000 

адам, ал мейрам кезінде 2000 адам сиятын 

к%рінеді. Мешіт имамы 53 жастағы Абул-

хасан ибн Турсунияз мешітте ұйғырлар 

арабша дәріс оқитындығын атап %тті. 

Шыңжаң Ұйғыр автономиялық аймағында 

осындағы ұлт %кілдерінің түсіністік 

жағдайында %мір сүріп жатқанын к%ріп 

ішіміз жылып қалды. Қай елге де қажеті 

татулық пен түсіністік қой. 

Нұрлан ҚҰМАР 

АЛМАТЫ – ҮРІМШІ – АЛМАТЫ

ТАТУЛЫҚТЫҢ 
ШОҚТЫҒЫ БИІК

Өмірі – өнеге

Қазақстанның сыртқы саясатында ерекше геосаяси маңызы бар 
мемлекеттердің бірі – Қытай Халық Республикасы. Екі мемлекет 
арасындағы ортақ шекараның ұзындығы – 1740 шақырым.  Сонымен 
қатар екі ел тарихи көршілер болып табылады. 1992 жылы Қазақстан 
мен Қытай мемлекеттері арасында алғашқы дипломатиялық 
қатынастар орнатылғаны мәлім.

болған бейбіт халықтардың суреттері 

мен түсірілімі журналистер қауымына 

к%рсетілді. Bр жылдары болған бұндай 

қоғамдық кеселдің салдарынан к%птеген 

адамдар жарақат алып к%з жұмған бо-

латын. Қазір, Құдайға шүкір, Шыңжаң 

Ұйғыр автономиялық ауданында жағдай 

біраз жақсарған. 33 ай, яғни 3 жылға жуық 

уақыт ішінде бұл аймақта террорлық 

шабуыл болмапты. Бұған ең басты себеп 

Қытай үкіметінің жүргізіп отырған тиімді 

саясаты болса керек. 

Шыңжаңдағы Ислам институты 

да терроризм мен экстремизмге қарсы 

к%птеген істерді атқаруда. Оқу орнында 

Исламды жастардың бойына сіңіріп қана 

қоймай, мұсылман баласы кез келген елде 

болсын сол жердің тыныштығына зор мән 

беру керектігін үйретуде. Шейх Абдужа-

куп Тумнияз есімді Жоғары оқу орнының 

ректоры университетте к%птеген игі 

бастамалардың атқарылып жатқандығын 

кеңінен атап %тті. Шыңжаңдағы Ислам ин-

ститутын партия Комитеті мен Шыңжаң 

Ұйғыр автономиялық округының Халық 

үкіметі 1982 жылы құрған. Этникалық 

комиссия (Шыңжаң Ұйғыр автономиялық 

округының этникалық және діни Бюросы) 

басқаратын оқу орнының 12 ішкі ұйымы 

бар. 1987 жылы алғаш рет Университеттің 

кірпіші қаланды. Ол 7900 шаршы метрді 

құрап тұр, ал 2017 жылдың күзінде 50 000 

шаршы метрді құрайтын жаңа универ-

ситет пайдалануға берілді. Құрылыстың 

инвестициялық жалпы к%лемі 279 мил-

Тумнияздың айтуы бойынша, оқу орнын-

да тек қана ерлер оқиды. 

Университет ректоры студенттерге 

қалай сабақ берілетіндігі жайлы әңгімелеп 

қана қоймай, білім алып жатқан жастар-

мен жолықтырды. Bртүрлі ұлт %кілдерінің 

басын қосқан университетте барлығы да 

бір отбасының баласындай тату-тәтті %мір 

сүріп жатқанын к%рдік. Құлжада туып- 

%скен Ескелді (Эскат) есімді қазақ бізге оқу 

орнын аяқтаған соң имам болып жұмыс 

істейтіндігін, ал мешіт кез келген ауылда 

бар екендігін, ал бұл киелі орынды мем-

лекет қаржыландырып отыратындығын 

тілге тиек етті. Рухани әлемге жақын бо-

лып келетін қаламгерлерге университет 

ректоры институттың мешітін к%рсетіп 

таныстырды. Журналистер қауымының 

сұрақтарына жауап берген ол: «Ислам 

– бейбітшілік діні. Ислам с%зінің түп-

тамыры «салима», «юслиму», «ислам», 

яғни «бейбітшілік», «аманшылық» де-

ген с%здерден бастау алады, ол Алла 

Тағаланың «Салам» деген к%ркем есімімен 

сабақтас. Ал шариғаттағы мағынасы толық 

мойынсыну, Алланың алдында парыздар-

ды орындау, одан басқа жалған құдайларға 

табынбау» екендігін атап %тті. 

Үрімші қаласында болғанымызда 

к%птеген зауыт, фабрика, базар, демалыс 

орны, Медициналық мекеме және тағы да 

басқа к%птеген игі жерлерді аралап к%рдік. 

Үрімшіден кейін Ақсу қаласына 

қарай жолға шықтық. Қазақстанда Ақсу  

Павлодарда, яғни солтүстікте орналасса, ал 

Алматы облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясы елімізде 
татулық пен бірліктің үлгісін 
көрсетіп отырған ұйым 
ғана емес, сонымен қатар 
қоғамымызда өз міндетін  
абыроймен атқарып келе жатқан 
мекеме.

Дәрия Bбіқұлқызының әңгімесіне құлақ 

салсақ, 1972 жылы Алматы қаласына кел-

генде алғаш табан тіреген жұмысы – осы 

А.П.Чехов атындағы кітапхана екен. Ардагер 

кітапханашы тәжірибесін, %мірден к%рген-

түйгенін, басынан %ткен қызықты жайттарды 

ортаға салды. 

«Мен үшін бүгінгі кездесудің орны ерек-

ше. (ткен күнді еске алып, бүгін тарихқа 

айналған әдемі күндерім к%з алдыма елес теп 

отыр. Бұл жерде жиырма жыл жұмыс істеп, 

т%рт перзентімді %мірге әкелдім, %сіп-%ндім. 

(мір жолында кездескен қиындықтарға 

мойымай, тек алға жылжумен болдық. Алғаш 

қалаға келгенде тіркеусіз қызметке тұру 

мүмкін емес еді. Соған қарамастан осы 

кітапханаға жұмысқа тұрып, жан-тәніммен 

беріле қызмет атқардым. Bдеби кеш, кез-

десу, сырласу кеші деп сан алуан мәдени-

рухани шараларды ұйымдастырдық. Бұл 

киелі шаңыраққа кім келмеді?.. B.Тәжібаев, 

М.Хакімжанова, Ф.Оңғарсынова, О.Б%кей... 

секілді к%птеген танымал тұлғалардың 

әңгімесін тыңдадық.  Кітапхана қара 

шаңырақ қой, студенттер мен оқушылар 

кездесуді %те жақсы к%ретін. Bсіресе Қыздар 

институтынан ағылып келетін еді. Жастарға 

ерінбей еңбек етіңдер, адал еңбек қашанда 

т%рге шығарады дегім келеді. Тәуелсіздігіміз 

мәңгілік болып, еліміз жарық жұлдыздай 

жарқырай берсін» деген тілегін жеткізді. 

Кездесу барысында қоғам қайраткері, 

тіл жанашыры Асылы Османова ардагер 

кітапханашының адамгершілік қырларына, 

қазақ қызына тән қасиеттеріне тоқталып, 

әйелдің жетістікке жетуі  ең алдымен 

отбасындағы береке-бірлікке байланысты 

екенін атап %тсе, ҚР Журналистер одағының 

мүшесі, «Игілік» журналының бас редак-

торы Меруерт Bйтенова кеш кейіпкерінің 

еңбекпен қатар %рілген %мірінен тәлім-

тәрбие алып келе жатқанын жеткізді. 

Алматы қаласы орталықтандырылған 

кітапханалар жүйесінің директоры Роза 

Қасымбекқызы құттықтау с%з с%йлеп, қазақ 

әйелдеріне үлгі болып келе жатқан ардагер 

кітапханашыға ұжым атынан сый-сияпат 

жасады. 

«Біз Дәрия Bбіқұлқызының шәкіртіміз. 

А л м а т ы н ы ң  т % р і н е  к е л і п ,  ж ұ м ы с ы н 

кітапханадан бастады. Еліміздің белгілі 

тұлғалары мен оқырман арасындағы алтын 

к%пір болды. Ұрпақ тәрбиелеуде орасан зор 

еңбек сіңірді. Наурыз мерекесі, «Қыз сыны», 

«Жігіт сыны», ақындар айтысы секілді ұлттық 

құндылықтарды дәріптеуде үлгі к%рсетті» деді 

ол %ткен күндерді еске алып. 

Дәрия Сарқытпаеваның %мір жолына 

үңілсек, 1963 жылы Жамбыл мәдени-ағарту 

училищесіне түсіп, еңбек жолын Луговой 

ауылындағы кітапханадан бастаған. Одан әрі 

Жамбыл облыстық Ш.Уәлиханов атындағы 

кітапханада еңбек еткен. Жұмыстан қол 

үзбей, Алматыдағы Қыздар педагогикалық 

институтын бітіреді. 1972 жылы Алматыға 

ауысып, А.П.Чехов атындағы кітапханада 

к і т а п х а н а ш ы ,  а ғ а  к і т а п х а н а ш ы ,  б а с 

кітапханашы, үг іт-насихат б%лімінің 

жетекшісі болды. 1991 жылдан арнайы 

шақыртумен Қазақстан Республикасының 

шет елдермен достық және мәдени байланыс 

қоғамында қызмет атқарса, 1997-2003 жылда-

ры «Алматы Б%бек» қайырымдылық балалар 

қорының атқарушы директоры болды.

Қажырлы еңбегі бағаланып, «Еңбек 

ардагері», «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігіне 10, 20, 25 

жыл» мерекелік медальдарымен, «Намыс» 

орденімен марапатталды. 

Bдеби-сазды кеш барысында Дәрия 

Bбіқұлқызының жүріп %ткен %мір жолынан 

к%рме ұйымдастырылып, ән-жырдан шашу 

шашылды.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Жақында А.Чехов атындағы орталық 
қалалық кітапханада табан аудармай 
20 жыл еңбек еткен кітапханашы, 
қоғам қайраткері Дәрия Әбіқұлқызы 
Сарқытпаеваның 70 жасқа толуына 
орай кітапхана ұжымы әдеби-сазды 
кеш өткізді. Ардагерін ардақтаған 
ұжымның ұйымдастырған мәдени 
іс-шарасына Алматы қаласы 
орталықтандырылған кітапханалар 
жүйесінің құрамына енетін 26 
кітапхананың жас кітапханашылары 
және бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері қатысты.
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ҚҰРАҚ КӨРПЕ

Танымал заттардың тарихы
Қазір қарындаш, қалам секілді алуан 

түрлі жазу құралдары к7п. Бірақ бұлар 
мүлдем болмаған замандар да 7ткен ғой.

Ежелгі Египетте папирусқа ұштал ған 

қамыс таяқшамен жазған және ол «қалам» 

деп аталған. Қос%зен ара лығында да осын-

дай қалам қолданылған, бірақ ұштағанда 

ұшын үшбұрыш етіп шығаратын болған. 

Осы себепті қыш тақталарға жазылған жазу 

сына бітімдес болып түсіп, мұндай жазудың «сына жазуы» деп 

аталуы содан.

Қытайда иероглифтер қылқаламмен салынған. Гректер мен 

римдіктер де папирусқа қаламмен жазған. Қауырсынның пай-

даланыла басталуы, шамамен, VII ғасырда. К%бінесе қаздың 

қауырсыны қолданылған. Бұл үшін қауырсынның ұшын ыстық 

құмға не қоламтаға к%міп майын кетіріп жұмсартып алатын болған. 

Қалам ұштайтын арнайы бәкі де осыған байланысты шыққан. 

XIX ғасырдың 30-40 жылдарында қауырсынның орнына  металл 

қаламұштар шықты. Ұшына кішкене шарлар салынған қазіргі 

қаламдар %ткен ғасырдың ортасында пайда болған.

Артық болмас білгенің

Қайталап көріңіз

Жануарлар әлемі

Қылқалам

Тас, тас, тасбақа,

Асты-үстінде тас-тапа. 

Келсін қасқа – асқа, ата,

Берші бата, досқа, ата.

Денсаулық – зор байлық
Адам салмағының 7 пайызы қаннан тұрады екен. Егер салмағы 

100 келі болса, онда 7 килограмм қан бар деген с7з. 
Адам ағзасының үштен бірі судан тұрады. Ал бестен бірін 

сүйектер құрайды.

Денеде 639 бұлшық ет, 212 сүйек бар екен. Дененің бүкіл буын-

дары 150 түрлі қозғалысқа келеді. 

Bрбір дені сау, ересек адамның тыныш отырған жағдайда 

%кпесі арқылы тәулігіне 11 мың текше метр ауа %теді екен. Жұмыс 

істегенде, басқадай қауырт қимылдар жасағанда, ол 3-4 есе 

к%бейетін к%рінеді. 

Қартайған сайын адамның ішкі органдарының салмағы кеми 

түседі. Айталық, 29 жастағы ер адамның миы орта есеппен 1389 

грамм болса, 70 жаста ол 1266 грамм тартады екен. Жалпы ер адам 

миының салмағы 20-29 жаста, ал әйелдердікі 15-19 жаста %згереді.

Тілдің дәм сезу бүртіктері негізінен т%рт дәмді – тәтті, тұзды, 

қышқыл, ащы дәмді ғана ажырата алады екен. Керісінше, мұрын 

10 000-нан астам иісті ажырататын к%рінеді. 

Адам миының массасы оның денесінің жалпы массасының 1/46 

б%лігіндей, ал ол пілде 1/500 б%лігіндей.

Суретші қиялы
Суретші кейін 7з шығармасына керек белгілі бір детальді, не к7ріністі 

тап онша тәптіштеп жатпай-ақ, тек сырт долбарын асығыс суретке 
түсіреді. 

Бірақ суретші долбар суреттерді тек белгілі бір картинаға пайдалану 

үшін салмайды. Ол назарын аударған, к%ңіліне ұнаған нәрселерді кейін 

пайдалансын, мейлі пайдаланбасын, қағазға түсіріп алады.

Мәселен, Федотовтың «Адамдар тоңғанда қайтеді?», «Адамдар 

қайтіп отырады?» дейтін тақырыпта салған к%птеген долбар суреттері 

бар. Сондай жүгіртіп салған суреттері бар парақтар мен альбомдар – 

суретшілер үшін нағыз қазына қоймасы. 

Суретшілер Федотов, Иванов, Репин, Суриков бізге к%птеген 

долбар суреттерін мұраға қалдырды. Біз оларға қарап отырып, әйгілі 

суретшілердің %з шығармаларына қаншалықты к%п еңбек сіңіргенін 

жете түсінеміз.

1зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Кірпінің пайдасы 

Кірпі жотасын тікен тәрізді ине басқан, 
қатер т7нсе инесіне домалана қалатын жануар. 
Ол аштыққа т7зімді. 236 тәуліктей азықтанбай 
ұйықтай алады. 

Кірпінің ұйқысы да қызық, әдетінше 

тікен терісін едірейтіп жіберіп, соған оранып 

жатады. Ол ұйықтағанда тіпті қорылдайды 

екен. Осы тікенекті жануардың адамға тигізер пайдасы зор, ол улы 

жыланды, тышқанды жейді. 

Кірпінің жылан жегенін бақылағандарың бар ма? Жыланды 

к%рген кірпі, оны құйрығынан бас салып тістеп алып, тікенектеріне 

жасырына қояды. Жан таласа арпалысқан жыланды кірпі мықтап 

тістеп, әсте айырылмайды. Жылан басын кірпі инесіне шанша-шан-

ша әбден қалжырайды. Кірпіге де қажеті осы, әлі құрыған жыланды 

жейді. 

Дегенмен, кірпінің де жауы бар. Тікенді «тонымен» қанша 

қорғанса да, кірпінің қарақұсқа жасар айласы жоқ. Кірпіні к%рген 

қарақұс бірден т%мен шүйіледі де, оны іле аспанға шарықтайды. 

Bбден жоғары к%терілген қарақұс кірпіні сонша биіктіктен қырат 

жерге тастап жібереді. Кірпі жерге қатты соғылып, быт-шыт болады. 

Міне, осы кезде оны қарақұс қорегіне жаратады. 

Кірпінің нағыз жауы – үкі. Жалпы қарулы тырнағы бар жыртқыш 

құстардың барлығы да: ірі жапалақтар мен қаршыға, т.б. кірпі 

тікенектерінен жасқанбастан тырнағын салып, оның терісін айырып 

жібереді де, етін азық етеді. Түлкі де кірпіге %те %ш. Алайда кірпінің 

тікенді терісін қандай тәсілмен ашып алатындығы әзірге жұмбақ. 

Халық арасында тікенекті терісіне оранып алған кірпіні түлкі дома-

латып апарып суға салады екен деген с%з бар. Bрине суға тұншыққан 

кірпінің терісін жазып жіберіп, малти ж%нелетіндігі түсінікті. Айлакер 

түлкі осы сәтті аңдитын болса керек.

– Біздің ата-әжеміз Ресейдің Пенза  

облысында тұрып жатқан жерінен 1928-29 

жылдары темір жол арқылы, жүк вагон-

дарымен келген екен. Ол кезде әкем 16 

жаста болған к%рінеді. Ондағы бүтіндей 

бір кенттің тұрғындарын мәжбүрлі 

түрде к%шірген. Атам жолда қайтыс 

болған. Оның қайда жерленгенін әлі 

білмейміз. Алыстан арып-ашып кел-

ген біздің ата-әжелеріміз бен олардың 

бала-шағаларымен %зінің қолда барымен 

б%лісіп, аузындағысын жырып берген 

жергілікті қазақ халқына біздің айтар 

алғысымыз шексіз. Солардың к%мегі 

мен қолдауының арқасында ата-анамыз 

тірі қалып, осында дүниеге келген біздер 

қатарға қосылып, осы күнге аман-есен 

жетіп отырмыз, – дейді Қаратал аудандық 

славян мәдени орталығының жетекшісі 

Валентина Григорьевна.

Аймақтық ішкі саясат б%лімі берген 

мәліметтерге қарағанда, 50 мыңға жуық 

тұрғыны бар Қаратал ауданы халқының 

64 пайызын қазақ ұлты, қалғанын %зге 

этнос %кілдері құрайды. Оның 16 пайызы  

орыс тар. Олар %ңірдегі ең ірі этнос ретінде 

ғана емес, %зге диаспора %кілдері арасын-

да бірінші боп %зінің мәдени орталығын 

құруымен де ерекшеленеді. Бұл қоғамдық 

бірлестік Үшт%бе қаласының тумасы, 

Қазақстанның танымал боксшысы, 

КСРО халықтары спартакиадасының 

қола жүлдегері, ТМД чемпионатының 

 чемпионы Михаил Юрченконың баста-

масы бойынша Славян мәдени орталығы 

деген атпен 2001 жылы құрылып, 2003 

жылы ресми таныстырылымын жасаған.

– Бізде кейін шешен, күрд, корей, 

ұйғыр, неміс орталықтары құрылды. 

Қазір мұнда жалпы саны 6 этностың 

мәдени орталығы бар. Бүгінде бәріміз 

қуанышымызды да, қайғымызды да 

бірге б%лісіп, бір отбасының баласын-

дай іс-шараларымызға түгел қатысамыз. 

Қосылып әнімізді айтып, биімізді билеп, 

мемлекеттік және %зге де ұлттық мереке-

лерде концерттер %ткізіп, аудандық қана 

емес облыстық деңгейдегі шараларға 

да белсенді қатысып жүрміз. Осы елдің 

суын ішіп, ауасын жұтып жүргендіктен 

орталықтан Ресей Федерациясының 

қолдауымен қазақ тілін үйрету курсын  

да аштық. Одан қазіргі күнге дейін 

150-ден астам адам тегін мемлекеттік 

т ілді  меңгеріп шықты.  Тек славян 

халықтарының ғана емес, қазақ ақын-

жазушыларының да шығармаларын 

оқу, зерттеу, насихаттау мақсатында 

 Пушкин, Лермонтов, Достоевский-

лерден б%лек, Абай Құнанбайұлы, Олжас 

Сүлейменов пен Кемел Тоқаевтардың 

ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н а  а р н а л ғ а н  к е ш 

ұйымдастыруды дәстүрге айналдырдық, 

–  д е г е н  А . Г р и г о р ь е в н а  а у д а н н ы ң 

болашағына деген  алаңдаушылығын да 

жасырмады. Оның айтуынша, мұнда ірі 

%ндіріс орындары болмаған соң, кәрі-

құртаң ғана қалып, мектепті бітірген 

жастардың к%бі жұмыс іздеп жан-жаққа 

кетіп жатқан к%рінеді. Егер бұл мәселеде 

тығырықтан шығар жол табылса жастар 

ауданның ары қарай қарыштап дамуы-

на зор үлес қосары күмәнсіз. (йткені 

олардың ата-бабалары да кезінде қанша 

арып-ашып келсе де, қазақ халқының 

%здеріне деген сенімі мен үмітін ақтап, 

қоғамның түрлі саласында %здерінің 

білім мен тәжірибесін сарқа пайдаланып, 

елдің алғысына б%ленді. Олардың ара-

сында тек аудан мен облысқа ғана емес, 

есімі күллі республикаға әйгілі к%рнекті 

тұлғалар аз болған жоқ. Сондықтан игер-

ген кәсібі бойынша жұмыс істеп, ұрпағын 

Қаратал – 
ЫНТЫМАҚ МЕКЕНІ

90 жылдан астам тарихы  
бар Алматы облысының 

Қаратал ауданының дамуына 
аймақтағы өзге этнос өкілдерінің 

де қосқан үлесі аз емес. Бір кездері 
ата-бабалары Кеңес Одағының түкпір-
түкпірінен мәжбүрлі түрде көшіріліп 

әкелінген олардың саны Қазақстан 
тәуелсіз ел болғаннан кейін 43-

тен 32-ге дейін азайған.

жалғастырып, Қазақстанның %сіп-

%ркендеуіне әлі де %з үлесін қосуға %зге 

қазақстандықтар сияқты олар да мүдделі. 

(йткені этностық ерекшелік бүгінде 

б%лектенудің емес, жалпықазақстандық 

мәдениеттің құрамдас бір б%лігіне ай-

налды. Ешкім бір-бірінің мәдениетін, 

салт-дәстүрін жатырқамай, қайта оны 

бірге дамытып келе жатыр. Бүгінде әрбір 

отбасының дастарқаны түрлі ұлт пен 

ұлыстың тағамдарымен толығып, әні мен 

күйі, биі мен жыры жиын-тойда қатар 

шырқалады. Бұл – барлық халықтың 

ата-бабалары аңсап %ткен «қой үстіне 

бозторғай жұмыртқалаған» бейбіт %мірдің 

аңыздан ақиқатқа айналғанының к%рінісі. 

М.АЛМАС 
Алматы облысы

«Туған жер», «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы»,  
«Жаһандағы заманауи қазақстан-
дық мәдениет», мемлекеттік тіл-
ді  латын графикасына к7шіру 
ж7нін дегі жобаларды іске асыруға 
барлық этномәдени бірлестіктер 
атсалысып келеді. Осыған орай 
бүгінде еліміздегі этномәдени 
орталықтар бұл жобаларды жүзеге 
асыруға белсене кіріскен. 

Жалпы елімізде бүгінде 1338 

этномәдени бірлестік жұмыс 

 жасап жатыр. Оған қоса 41 достық 

үйі мен үш мыңдай қоғамдық 

келісім кеңестері қызмет атқаруда. 

Осы орайда ұйымдардың барлығы 

халық санасына серпін береді 

деп күтіліп отырған жобаларды 

жүзеге асыруға белсене кіріскен.

Е л б а с ы м ы з д ы ң  « Р у х а н и  

ж а ң ғ ы р у »  б а ғ д а р л а м а с ы 

 жа һандану дәуірінде рухани  

қ ұ н д ы л ы қ т а р ы м ы з д ы 

 т ү  г е н д е й т і н ,  х а л қ ы м ы з д ы ң 

 санасын серпілтіп,  %ткенін 

ж а ң ғ ы р т а т ы н  д е р  к е з і н д е 

қ о л ғ а  а л ы н ғ а н  б а ғ д а р л а м а 

болды. Ел  дамуында ұлттық 

қ ұ н д ы л ы қ т а р д ы ң ,  е л д і к 

ерекшеліктің, азаматтарымыздың 

санасын рухани тұрғыдан жаң-

ғыртудың маңызы зор. Сондықтан 

бәсекеге қабілетті отыз елдің 

қатарына енуге ұмтылып жатқан 

тұста, ел дамуын басты шарт 

етіп,  мемлекетіміз  дамыған 

елдердің қатарына ұмтылып 

жатқан шақта %ткенімізге үңіліп, 

бар-жоғымызды түгелдеп алу 

қажет. Осыны сезгендіктен Ел-

басымыз «Рухани жаңғыру» 

б а ғ д а р л а м а л ы қ  м а қ а л а с ы н 

халыққа бағыттады және «Рухани 

жаңғыру»  бағ дарламасы аясында 

бірнеше бағытты айқындап берді. 

Яғни осынау бағыттар арқылы 

қолға алынған іс-шаралар, шын 

 мә нінде рухымыздың жаңғырып, 

%ткенімізге үңіліп, барымызды 

бағалап, жоғымызды түгендеп 

алуда негізгі бағыт-бағдар, адас-

тырмайтын шамшырақ болмақ. 

Бүгінгі  күні  ұлтымыздың 

ұлттық құндылықтарын дәріптеу 

арқылы, ұлттың жанына жақын, 

қ а н ы н а  с і ң г е н  қ а с и е т т е р д і 

жаң ғырту  арқылы дамудың 

дұрыс, даңғыл жолында келе 

жатқанымызды аңғарып отыр-

мыз. Мәселен, сот саласында 

бірнеше жылдан бері медиация 

жүйесі енгізілді. Шын мәнінде бұл 

сан ғасырдан бері билеріміздің 

бітімгершілік рәсімі, дала заңы-

н ы ң   ж а з ы л м а ғ а н  қ а ғ и д а с ы 

 болатын. Осы бітімгершіліктің 

арқасында қазақ даласында 

ұзақ уақытқа созылған жанжал, 

араздық болмаған. Түрмесіз-ақ 

тентегін тезге салып, талай ел 

қысқа уақыт ішінде дау-жан-

жалын бітімгершілік рәсімі 

арқылы шешіп алған болатын. 

Бұл жүйе халқымыздың қанында 

болғандықтан, қоғамымызға тез 

сіңісті. Бүгінде құқық қорғау 

органдары мен сот  саласы, 

 Қа зақстан халқы Ассамблеясы, 

Қазақстан Мұсылмандары діни 

Басқармасы, Жоғары оқу орында-

ры, яғни қоғамымыздың барлық 

саласы медиация жүйесінің 

қанатын кең жаюыны ықпал ету-

де. (ткенімізге үңіліп, қазақтың 

тарихында бұрыннан бар осындай 

құндылықтарымызды жаңғырта 

б і л с е к ,  р у х а н и  ж а ң ғ ы р у  % з 

мақсатына жетіп, санамызда да 

серпіліс орын алады. Ұлттық 

құндылықтарымызды қайта орал-

ту арқылы, ұлт ретінде бағамыз да 

арта түседі. Шын мәнінде рухани 

жаңғыру тұтас қоғамның барлық 

саласына қатысты. 

Алматы облысы Қазақстан 

халқы Ассамблеясы жанындағы 

э т н о м ә д е н и  о р т а л ы қ т а р  д а 

 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында іс-шаралардың ұйым-

дастырылуына %з үлесін к%птеп 

қосуда. Bсіресе, әдеби, мәдени 

шараларға этнос %кілдері белсене 

атсалысуда. Бұл – біздің басты 

жетістігіміз. 

Маржан ҚАЙРАТҚЫЗЫ
Алматы облысы

Тілегі бірдің 
мақсаты да ортақ

«Азаматтарға арналған үкімет» 

мемлекеттік корпорациясының 

B у е з о в  а у д а н д ы қ  ф р о н т -

о ф и  с і н  д е  Х а л ы қ а р а л ы қ 

«Жанашыр»  қоғамдық қоры 

мен  Қа зақстан халқы Ассам-

блеясы Алматы қаласы Достық 

ү й і   М е д и а ц и я  к а б и н е т і м е н 

бірлесе ұйымдастырған Ашық 

есік күні, Наталья Николаевна 

тәрізді  20-дан аса адам %здерінің 

сұрақтарына жауап алды. 

А л м а т ы  қ а л а л ы қ  с о т ы , 

 Алматы қалалық прокурату-

расы, «Азаматтарға арналған 

ү к і м е т »  м е м л е к е т т і к  к о р -

п о р а ц и я с ы  А л м а т ы  қ а л а с ы 

 бойынша филиалы (Жылжы-

майтын мүлікке құқықтарды 

тіркеу, Жер кадастры, Халыққа 

қызмет к%рсету орталықтары, 

Мамандандырылған ХҚО сала-

лары бойынша), АХАЖ, Алматы 

қаласы ҚХА, К%ші-қон қызметі 

басқармасы, халықаралық Медиа-

ция орталығы %кілдері қатысып, 

банк несиелері, мұрагерлік, али-

мент т%леу, қылмыстық істер, 

еңбек қатынастары және тағы 

басқа сұрақтары бойынша кеңес 

алды, мәселелерін шешті.

«Қазақстан Республикасы 

Ақпарат және қоғамдық даму 

министрлігі «Азаматтық бас-

тамаларды қолдау орталығы» 

КЕАҚ мемлекеттік гранты ая-

сында Халықаралық «Жанашыр» 

қоғамдық қоры Алматы қаласы 

Қазақстан хал қы Ассамблеясының 

Медиация кабинетімен бірге 

жыл соңына дейін  осындай 

қабылдаулар %ткіз іп  отыру-

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

 Аталмыш шара республикалық 

бірыңғай медиация күніне орай 

ұйымдастырылып отыр. Bртүрлі 

тақырыптағы мұндай Ашық есік 

күндері апта сайын %тетін болады» 

дейді шара ұйымдастырушысы, 

Халықаралық «Жанашыр» қоры-

ның басшысы Жаңыл Bпетова. 

Қоғамдық келісім мен жал-

п ы  ұ л т т ы қ  б і р л і к  с а л а с ы н д а 

медиа цияны дамытуға қолдау 

к%рсету мақсатында %ткен шарада 

 Алматы қаласы ҚХА т%рағасының 

орынбасары Казбек Мамсуров, 

Алматы қаласы ҚХА қоғамдық 

келісім кеңесінің т%рағасы Ах-

метжан Шардинов, «Азаматтарға 

арналған үкі мет» мемлекеттік 

корпорациясы Алматы қаласы 

бойынша филиалының директоры 

 Данияр Қырықбаев, Д.А.Қонаев 

атындағы Еуразиялық заң ака-

демиясы ҚХА кафедрасының 

м е ң г е р у ш і с і  Б о л ы с б е к 

 Батталханов, Қазақстандық орыс 

мәдени орталығының т%рағасы 

Всеволод Лукашев және басқа 

құрметті қонақтар арнайы күн мен 

құттықтаған ресми б%лім осы күні 

кешке дейін созылған қоғамдық 

қабылдауға ұласты.

Смайыл БАЗАРБАЙ

Наталья Гнездилова к7птен шешілмей жүрген мәселесін шешіп, 
алғысын жаудыруда. Мұрагерлікке байланысты мәселелерін шешу үшін 
біраз табалдырықты тоздырған к7рінеді. Бүгін Ашық есік күні 7тетінін, 
онда қаланың құзыретті орындарының 7кілдері қабылдау 7ткізетінін 
естіп келген екен...

Келісім үлгісі

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА


