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Бұл ойда жоқ сапар еді. Оған мұрындық болған әйгілі кенші, ҚР еңбек сіңірген 
кеншісі, «Кенші даңқы» төс белгісінің толық иегері Рысдәулет Есімов. Рекеңмен 
Жезқазғанда танысқанбыз. Кіндік қаны Түркістанда тамған. Еңбек жолын 
Алматыдағы политехникалық институтты бітіргеннен кейін кеншілер қаласы 
Сәтбаевта бастаған. Ешкім оны оңтүстіктің жігіті деп ойламайтын. Жергілікті 
жерге осы өңірдің төл перзентіндей әбден сіңісіп кеткен.

Өткен жылы дарынды сыншы, білімдар әдебиеттанушы Сағат 
Әшімбаевтың «Әдеби сын мақалалары» атты жинағы түрік тіліне 
аударылып, Түркияда жарық көрген болатын. Түркі мәдениеті мен 
әдебиетінің дамуына қосар үлесі зор бұл еңбекке бүгінгі күнде түрік 
ғалымдары мен әдебиеттанушылары ықылас танытып, өз пікірлерін 
білдіруде. Біздің зерттеу объектіміз қазақ әдебиеті болғандықтан, 
қарымды қаламгердің кітабын оқып, еңбегін зерттеп-зерделеп, түрік 
оқырманына насихаттауды жөн санадық.

Сәтбаевтағы атақты №65 шахтаны 

он жеті жыл басқарды. Батыс Жезқазған, 

Оңтүстік Жезқазған кеніштеріне бас-

шылық жасады. «Қазақмыстың» білдей 

бір департаментінің тізгінін де ұстады. 

%ткен жылы зейнеткерлікке шығып, 

қазір Алматы қаласында тұрып жатыр.

Осы Рекең (зі туып-(скен Түркістан 

т(ңірегіндегі киелі жерлерді жанына  

жақын дос-жарандарына к(рсетіп, 

олардың тарихымен таныстыруды  к(птен 

ойластырып жүреді екен. Дос к(ңілі таза 

ғой. Қалай дегенмен де, түркілердің түп 

қазығы саналатын Түркістан бойла-

рына қасиет дарыған әулие-әнбиелер 

мекені. Бір жағынан «Маған тілеулес 

болып жүрген жандарға киелі жерлер-

дің шапағаты тисе,  қа не кей» дегенді 

де ойлаған болу керек. Оның  сапар 

ал дындағы ақжарма, ақеділ ықылас-

пейілінен осыны да аңғарған едік.

«Сапар құрамында кімдер бар?» 

 десек, алдымен тілге тиек болатыны 

Талғат Мағзұмов. Жезқазғандық атақты 

кенші-инженер. К(біне басшылық 

қызмет ат қарды. Ірі кеніштерді басқарды. 

«Қа зақ мыстың» іскер басшыларының 

бірі болды.

Сын және пікірталас болмаған 

жерде даму мен ілгерілеудің бол-

майтыны анық. Периферияның 

дең гейінен (сіп, жаһандық мәр те-

беге  жеткен ақын-жазушылар дың, 

әдебиетшілердің профессионалды 

сын мен дәстүрлі пікірталас  туатын 

әдеби ортадан түлеп шыққаны 

баршамызға мәлім.   

Абай, М.9уезов, Т.9лімқұлов, 

Ш . М ұ р т а з а ,  9 . К е к і л б а е в , 

 М . М а  ғ а у и н ,   Д . И с а б е к о в , 

М.Шаханов сынды түркі әлеміне 

бел гілі ақын-жазушыларын әлемдік 

деңгейге к(терген қазақ әдебие-

тінде сын жанры жоғары деңгейде 

дамыған. Қазақ әдебиетінің осы 

маңызды жанры қалыптасқан 

күннен бастап, бүгінгі күнге дейін 

жаңа даму кезеңіне жетті .  Ал 

 тамырын тереңнен тартқан бұл үлкен 

саланың алдыңғы қатарында тұрған 

әдебиеттің шебер сыншыларының 

бірі, с(зсіз – Сағат 9шімбаев. 

Белгілі  әдебиет сыншысы, 

атақты әдебиеттанушы, с(з зер-

гері Сағат 9шімбаев – кез кел-

ген шығарманың тереңдігі мен 

 фи лософиялық мәніне үңіліп, 

 тарихи,  әлеуметт ік,  идеялық 

тұстарын шебер саралап талда-

ған талант иесі. Оның барлық 

ма қалаларында сынның үлкен 

мәдениетін, терең толғаныстары 

мен тебіреністерін байқаймыз. 

%йткені ол бұл жанрға (нерді, 

идеяны дамытудың басты құралы 

ретінде қараған. Ол кез келген 

шығарма туралы толғаған кезінде 

«әдебиет – ардың ісі»  дейтін 

үлкен жауапкершіліктің жүгін 

сезініп, бүкіл әлем әдебиеті нің 

даму үрдісіне қарай баға берген. 

Соның нәтижесінде әде биет-

тегі жаңалықтар мен ізденіс терге 

қатысты философиялық, әлеуметтік 

және тұлғалық негіздегі ойлар мен 

ұсыныстарын батыл жеткізген. 

(Жалғасы 5-бетте)

Талғаттың жары Гүлсім – үлкен кә-

сіпкер. Базардың жұбайы Сағадат 

болса дәулескер күйші, Құрманғазы 

оркестрінің белді мүшелерінің бірі. Ал 

Рысдәулеттің зайыбы Күләшке кел-

сек, ол басқасын айтпағанда, әйгілі 

сазгер Сейдолла Бәйтерековтің туған 

қа рындасы. Қатарымызда, сондай-ақ 

Раушан, Назира секілді жүздерінен 

жы лылық ескен қарындастарымыз да 

болды.

БАБТАРДЫҢ БАБЫ

Түркістан – тарихқа бай к(не (ңір. 

Аңызға бай десек те қателесе қоймас-

пыз. Бағзы замандардан сыр шер-

тер ескерт кіш-белгілер бұл аймақта 

жетерлік.

Түркістан дегенде, ең алдымен, 

ауызға ілінетіні – Қожа Ахмет Ясауи 

мавзолейі. Алайда бұдан да бұрын 

бой к(терген әрі қадір-қасиеті одан 

кем түспейтін ерекше орын бар. Ол – 

 Арыстан баб кесенесі.

Арыстан бабтың кім екендігі к(зі 

қарақты жұртқа жақсы белгілі. Ең 

 алдымен айтылатыны – бабаның Қожа 

Ахмет Ясауидің ұстазы болғандығы. 

Ел ішінде ертеден келе жатқан ескі 

с(з бар: «Арыстан бабқа түне, Қожа 

Ахметтен тіле». Біз де осы қағиданы 

бас шы лыққа алып, киелі жерге бағыт-

талған са па рымызды бабтардың бабы 

атанған ұлы тұлғаға тағзым етуден 

 бастауды ж(н к(рдік.

(Жалғасы 6-7 беттерде)

Рысдәулет пен Талғаттың досты-

ғынан к(п адам хабардар. Бірі – Түр-

кістан ның түлегі, бірі – Арқаның аза-

маты. Алайда адами қатынасқа жердің 

еш б(гет болмайтыны белгілі. Біздің 

азаматтарға осындай қарым-қатынас 

қажет.  Несін жасырамыз,  кейде  

«(зіміздің жігіт», «сырттан  келген» 

деп б(ліп-жарып, «жіліктеп», талдап 

 жататынымыз бар. Бұл ж(н емес. Қайта 

саусақпен санарлық аз қазақтың (з 

жерінде, (з топырағында мидай арала-

сып жатқаны – жақсылық.

Базар Самаликовпен сапар бары-

сында таныстық. Базекең де еңбек 

жолын Жезқазғанда бастаған. Кейін 

Алматыға келіп,  қаладағы метро 

 құ рылысына қатысқан.  Қатысты 

дегеніміз жай, жауапты құрылыстың 

басы-қасында жүріп, елеулі еңбек 

сіңірген. Тағы бір сапарласымыз – 

Мұрат Боранбеков. Ол да мамандығы 

бойынша кенші-инженер. Жезқазған 

шахталарында, Ақшатау кен комби-

натында жауапты қызметтер атқарған. 

Соңғы жылдары Алматы қаласы мен 

 Алматы облысының Т(тенше жағдайлар 

ж(ніндегі басқарма басшылығында 

қызмет еткен.

Азаматтардың жандарына ерген 

сыңарларының да ж(ндері б(лек. 

ҚАСИЕТ ТҰНҒАН 
ТҮРКІСТАН

«Жақсы сөз – жанға дауа» дейді 
біздің қазақ!
Оны аз десеңіз... «Жақсы сөз – 
 жарым ырыс» дегенді қосып 
айтып, осынау ұлы өнердің ұлт 
өміріндегі өлшеусіз орнын екі-үш 
ауыз сөзбен қысқа қайырады, 
алпыс екі тамырыңызды бойлап 
кетердей соншама ұғынықты, әрі 
анық, әрі дәл етіп жеткізеді.
Өмірлік, өмір сүру үлгісін, елмен 
қарым-қатынасын, дауды шешіп, 
жаудың бетін қайтарудан бастап, 
ел басқарудың ғажайып далалық 
институттарына дейін Сөз дейтін 
құдіретті өнерге – ұлтты сақтау 
мен қорғаудың ұлы құралына 
әркез Төрін ұсынып үйренген 
қара орман қазақ жұрты осы 
күндерде өзінің ұлы суреткері, ұлт 
әдебиетінің патриархы Әбдіжәміл 
Нұрпейісовтің 95 жасқа толуын 
атап өтуде.

Осындай ел мерейі мен сурет-

кер мерейі үстемдік құрып, Алаш 

жұртының ұлы қаласы дүркіреп 

ж а т қ а н  т ұ с т а  Н ұ р - С ұ л т а н н а н 

жет кен  жақсы хабар жаны мыз-

ды  жа дыратты. Ел Президенті 

Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев-

тың Жарлығымен ақсақалға еліміз дің 

ең жоғарғы наградасы – «Қазақстан 

Республикасының Еңбек Ері» 

атағы берілгенін естідік. Ел к(птен 

күткен атаулы Жұлдыздың Алаш 

абызының кеудесінен к(рінгеніне 

қатты қуандық. 9сіресе, қолына 

қалам ұстаған қауымның қуанышы 

айрықша болды.

Бүкіл  (мірі  әдебиет  дейтін 

 кір пияз  мінезді, кіді (нердің ыстық-

суығын қатар к(ріп, күнгейіне 

қуанып, к(леңкесіне қуарып, қағазы 

алдынан кетпей, қаламы қолынан 

түспей жүріп, осындай ұлы жасқа 

әдемі к(терілген абыз ақсақалдың 

с о ң ғ ы  ж ы л д а р ы  ә р - ә р  ж е р д е 

 жарияланып жүрген сұхбаттары мен 

мақалаларына сүйсінуші едік.

Ойы, с(зі, с(йлем құрау жүйесі 

баяғыдай.

Қоғам, дәуір туралы ойлары да 

қамшы салдырмайды.

ҚҰРМЕТ

ПАТРИАРХ

қалай таңданбауға болады?!  9беңнің 

бір қызығы (зі (мірдей жақсы 

к(ретін кейіпкерлерін кескін дегенде 

(зін де, әлгі кейіпкерді де аямайды. 

Шындықтың шырмауына түскен 

нағыз суреткер к(з алдыңа елестейді. 

Сүйеу қарт пен Судыр Ахмет тілімнің 

ұшына еріксіз оралады...

(Жалғасы 2-бетте)

Баяғы 9бекең!..

%зіне талапты қалай қойса, (з-

гелерге де талапты солай қояды. Тал-

ғамы мен таразысы қатар  жү ретін, 

Шыңғыс Айтматовтың  с( з імен 

айтқанда, «қайталанбас дарын иесі 

– жазғанының әр  жолына барын 

 салатын», сол баяғы ұлт әдебиетін ұлы 

биікке к(терген, қанын тамшылатып 

отырып, шын дықты к(ркемдік ой-

лау мен түйсінудің шырқауына алып 

шыққан 9бдіжәміл Нұрпейісов!

Сол баяғы жаны сірі, ойы таза, 

рухы жасу к(рмеген, жүрегінің 

ұшқыны қалың, с(зінің жалыны мол 

(зіміздің 9бекең! 

«Соңғы парызын» пәлен рет 

қырнап-жонғаны аздай, елуге тарта 

елді аралап кеткен «Қан мен терге» 

қайта оралып, уақыт, заман талабы-

на сай, (з жазғанын (зі «пәленін-

ші» рет қайта қарап, қысқартып, 

аяусыз жонған «қатал», «қатыгез» 

Нұрпейісов! 

Жазу дейтін ұлы (нерге келген-

де «әкесі тіріліп келсе де  бұрылуға 

(зіне-(зі мұрша бермейтін, «жан 

берісіп, жан алысудан» қайтпайтын 

осы бір жанның жайшылықта моп-

момақан болып отыратын кейпіне 

ӘДЕБИЕТ СЫНШЫСЫ 
САҒАТ ӘШІМБАЕВ ТУРАЛЫ СӨЗ

ТҮРКІНІҢ 
ТЕКТІ ОҒЛАНЫ
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Еліміздің Батыс аймағында 
агломерациялық орталық 
болып саналған Ақтөбе 
қаласы соңғы бес-алты 
жылда заманға лайық бой 
түзеді. Еңселі тұрғын үйлер 
орамдары мен мағыналы 
тірлікті көздеген әлеуметтік 
қызмет ғимараттарына 
қоса, тарихи тұлғалар 
ескерткіштері мекен 
ажарын айшықтай түсті.  
Жоңғар басқыншыларына 
қарсы Сайрам соғысының 
қаһарманы Тілеу 
Айтұлының, патшалық 
Ресейдің отарлау саясатына 
бас имеген Есет Көкіұлының, 
Әбілқайыр хан әскерінің 
Бас қолбасшысы Бөкенбай 
Қарабатырұлының 
және басқа жаужүрек 
бабалардың ескерткіштері 
қатарын өткен сенбіде аса 
көрнекті әскербасы, мем-
лекет қайраткері Жалаңтөс 
Баһадүр Сейітқұлұлының 
ат үстіндегі алып тұлғасы 
толықтырды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев елімізде Президенттік 
кадрлық резервті қалыптастыру 
қажеттігі туралы бастама көтерген 
болатын. Бүгінгі таңда осы бағытта 
көптеген маңызды жұмыстар 
атқарылып жатқаны белгілі. 
Президенттік кадрлық резерв 
дегеніміз не? Ол қалай және қандай 
негізде қалыптасады? Осы сауалдар 
жөнінде саяси ғылым докторы Сайын 
Борбасовтың пікірін білген едік. 

Алматыда уролог дәрігерлердің конгресі өтті. Жиырмаға жуық елден келген маман 
бас қосқан Бірінші ортаазиялық урологтар конгресінде уролог, андролог, онко-
уролог, репродуктолог, гинеколог мамандар өзекті мәселелерді талқылап, аурудың 
алдын алудың төте жолын іздеді.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 
«Ана тілі» 

Ж А Ң А Л Ы Қ Т А Р

АҚТӨБЕ ЖАЛАҢТӨС 
БАҺАДҮРМЕН ҚАУЫШТЫ

ӘЛЕМДІК ОЙДЫҢ 
ЖЕТІСТІГІ – ДЕМОКРАТИЯ

ДЕМОГРАФИЯҒА 
ӘСЕРІ МОЛ

(Басы 1-бетте)

 9сіресе, Судыр Ахметтің әр с(зі 

мен әрбір қимылынан, жазушының 

жан досы, қаламдас серігі, марқұм 

Тахауи Ахтановтың тілімен айтқанда, 

«малейший фальш табу  мүмкін 

емес!..».

Күллі шығармашылық әлемі мен 

қайраткерлік жаратылысы «мүмкін 

е м е с »  ( м і р  қ и ы н д ы қ т а р ы н а н 

«мүмкін дік жолын іздеп», отқа да, 

суға да қатар түсіп жүріп, жазушы 

«жүрегі тола жыр еді» деп таңырқай, 

таңданып, ана ғасырдың сексенінші 

жылдарында егіліп, т(гіліп отырып 

ғажайып мақала жазған ұлы Жәкеңнің 

 жасына жақындаған тұстағы 9беңнің 

бойындағы шалт қимылына, қолтығын 

с(ге шабар шығармашылық екпініне 

біз де таңырқай қарап, таңданудамыз!

Иә...

Ұлттың мұңын мұңдап, жоғын 

жоқтаған, мына ұлы дүниеге сапа-

рын сонау ат арқасы қиянда жатқан 

Аралдың құмдауыт жағалауынан, 

Беларанның ертегіге бергісіз белдеулі 

белестерінен бастаған қазақтың 

қаршығадай қара баласы мен бүгінде 

Алтай мен Атырау, Сарыарқа мен Сыр, 

Қаратау мен Алатау арасында жатқан 

Алаштың ұлы байтағы  аузына қараған 

абыз қарияның «елім» деп еміреніп, 

«жерім» деп тебіреніп, асқарлы шыңға 

к(терілген тұстағы кеудесіне жараса 

қонған мына жарығы мен шуағы мол  

Жұлдыз – ұйқысыз түндер мен күлкісіз 

күндердің, с(з дейтін ұлы (нердің 

иығын тіктеп, еңсесін түзеуге кеткен 

айлар мен жылдарға айтылған Алғыс!

Бұл, с(з жоқ, бірінші кезекте, 

уақыт пен ұлттың жүгін қара нар-

дай қайыспай арқалаған суреткердің 

бойындағы ерлік пен елдікке,  т(зім-

ділік пен табандылыққа, күрескерлік 

пен қайсарлыққа к(рсетілген құрмет! 

Екінші кезекте, әлемдік әдебиетте 

бұрын-соңды кездесе  қоймаған 

қазақ даласының (зге бітімді кескін-

келбетін суреттеген, соны бейнелеп 

сомдаған әйгілі шығарманы баға-

лаудың айқын белгісі.

Ұлт... Уақыт... Қоғам... Заман... 

Адам  дейтін ұғымдарды елегінен 

(ткізе білер оқырман жадынан кете 

қоймас, к(ркем бейнелерді, атап 

айтқанда, жарты ғасырдан астам 

бізбен бірге жасасып келе жатқан 

Еламанның тағдырын, ақырғы күн, 

ақтық сәтін...  Аузынан ақ майы 

а қ қ а н  б а й  а у ы л ы н ы ң  қ а т а л а п , 

ш(лдеп келе жатқан ақ әскерінің 

талауына түскен тоз-тоз суреті мен 

ұлы құмға сіңген Тәңірбергеннің 

тәкаппар бейнесін... Шалқар к(ше-

лерінің бір пұшпағындағы к(не үйді 

паналап, мезгілсіз опат болған бір 

момынның жетімектерін күзетіп, 

басына «(гейлік» жаулығын таңған 

Ақбаланың... Түйесіне мініп бір-ақ 

күнде ізім-ғайым жоғалып кеткен, 

тірлігі қалай болса, (лімі де солай 

– Президенттік кадрлық резерв – 

аймақтардан, тіпті аудан мен ауыл-

дан озық ойлы азаматтарды іріктеп, 

солардың билікке келуін қамтамасыз ету 

деген с(з. Бұл – біріншіден. Екіншіден, 

б і з  « Б о л а ш а қ »  б а ғ д а р л а м а с ы м е н 

жас кадр ларды дайындап, оқыттық. 

Олардың  3/1-і  ғана қызметке орналасты,  

қалғандары (з күнін (зі к(ріп, жұмыс 

істеп жүр. Онда неге мемлекет ақша 

т(леп оқытты? %з еркімен, не шетелдің 

грантын ұтып алып, оқып келген 

к(птеген жастар бар. Бұлардың барлығы 

шетелге ағылып, (зге мемлекетке ба-

рып жұмыс істеп жатыр. Америка 

Құрама Штаттары, тіпті к(рші Қытайға 

дейін біздің сондай жас мамандарды 

алып жатыр. Біз (з мамандарымызды 

рет-ретімен жұмысқа орналастырып, 

ішкі мүмкіндікке байланысты ұлттық 

компанияларға, ірі фирмаларға, түрлі 

ұйымдарға, әкімшілік орындарға ор-

наластыру мәселесін шешуіміз керек. 

Міне, Президенттік резервтің негізгі 

функциясы осында.

Озық ойлы, заманауи білім алған 

кадрлардың шетке ағылуын тоқтату – 

Президенттік резервтің басты мақсаты. 

Ең маңыздысы – әлеуметтік әділетті-

ліктің жүзеге асырылуы. Онсыз қоғамда 

жастарға жол ашылмайды, еңбекті 

жақсы істейтін адамдарға жол жоқ. 

 %кі ніш ке қарай, бізде тамыр-таныстық, 

заңға бағынбау, туысқандық, жершілдік 

секілді зиянды құбылыстар белең алып 

кетті. Оны жасырып-жабудың қажеті 

жоқ. Қазір үлкен компанияларда, ірі 

фир малардың барлығында басшы лар-

дың  балалары отыр. Ал қарапайым 

адамдардың балалары қайда  баруы 

 к е р е к ?  О л а р  а м а л с ы з д а н  ш е т к е , 

Америкаға, Гер манияға кетіп, сол жақта 

абыройға ие болып, жақсы жалақы 

алып, жұмыс істеп жүр. Президенттік 

резервке кім кіреді десек, әрине, оған 

кіретін адамның барлығы заманауи 

білім алған және (зін ерекше к(рсеткен 

Б.Жарбосынов атындағы урология 

ғылыми орталығы ұйымдастырған 

жиынды Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі Дәрі-

дәрмекпен қамтамасыз ету және стан-

дарттау департаментінің директоры 

Мұратәлі Серікбаев кіріспе с(збен 

ашып, министрліктің атқарып отырған 

жұмыстарына тоқталды. 

Аталған орталықтың басшысы, 

 медицина ғылымының докторы 9нуар 

Аманов бұл жиынның еліміздегі уроло-

гия саласының даму бағытына (з әсерін 

тигізетінін, озық елдермен арадағы 

тығыз қарым-қатынасты нығайтатынын 

жеткізді. Оның айтуынша, елімізде 

27 жастан асқаннан кейін отбасын 

құрған азаматтар сәби сүйе алмай, 

күйзеліске ұшырайды екен. «Біз бұл 

мәселені де бақылауда ұстап отырмыз. 

Отбасын құрғаннан кейін нәресте сүйе 

алмаса, к(п жағдайда әйелдер қаралып 

 жатады. %кінішке қарай, к(біне кінә 

әйелде емес, ер азаматта болуы мүмкін. 

Мұндай жағдайда уақытты соза бер-

мей, дер кезінде дәрігерге барған 

ж(н. Уролог тек бір дәрі ғана беріп 

жібермейді, психологиялық к(мек 

к(рсетіліп, физио терапиямен, дәрі-

дәрмекпен және т.б. емдеу шара-

лары жан-жақты жүргізіледі. Бұл – 

ұлттық стратегиялық мәселе. Халық 

санының (суі мемлекеттің маңызды 

міндеттерінің бірі, бұған біз де (з 

тарапымыздан үнемі к(мек қолын 

созуға әзірміз әрі міндеттіміз» дейді 

Б.Жарбосынов атындағы урология 

ғылыми орталығының директоры 

9.Аманов. Сондай-ақ білікті басшы 

бізге 16 елдің жетекші урологтарының 

келгені бұл саладағы мәселені шешуге 

мүмкіндік беретінін, (зара тәжірибе ал-

масу ғана емес, (зге елдердің ота жасау, 

емдеу тәсілдерін үйрену мамандарымыз 

үшін қажет екенін айтты. 

2016-2018 жылдардағы статистикаға 

сүйенсек, жыл (ткен сайын ер адамдар 

арасындағы бедеуліктің к(рсеткіші 

т(мендеп бара жатқаны к(ңілге сәл 

де болса медеу. Мәселен, 2016 жылы 

Ақт(бе облысында бедеуліктен зардап 

шеккендер саны 341 болса, 2018 жылы 

Қанатын кең жайған қаланың 

к ( р і к т і  а л а ң д а р ы н д а  т а ғ ы  д а 

халқымыздың ұлы перзенттерінің тас 

бейнелері бой к(термек. Айта кету 

керек, ұрпақ үшін ұлағаты зор, тарихи 

құнды жәдігерлерді орнықтыру шара-

ларына қаржыны кәсіпкерлер, зиялы 

қауым (кілдері, (ңірдің үлкен-кіші 

жамағаты (з қалтасынан шығарды.

Баһадүр деген айрықша әскери 

мәртебені иеленген Жалаңт(с баба-

мыз жайында ғалымдар, тарихшылар, 

жазушылар жан-жақты зерттеп, жаңа 

деректерді ұсынуда. Туған халқына 

адалдығымен ғұмырын ат үстінде 

(ткізген, келешекке сәулет (нерінің 

ғажайып жауһарларын қалдырған оның 

монументалды ескерткіштері бұған 

дейін Қызылорда, Шымкент, Самарқан 

қалаларында бой к(терді ,  (ткен 

жылы әйгілі Орбұлақ шайқасындағы 

Жеңістің 375 жылдығына орай Қазығұрт 

тауының б(ктерінде Салқам Жәңгір 

мен Жалаңт(с Баһадүр ескерткіші 

тұрғызылды. Ұлы қолбасшыға, к(реген 

саясаткерге құрмет к(рсету идеясы  

ақт(белік жамағатты да біраздан 

 мазалайтын. Қашан да мұндай ауқымды 

шаруаны тәуекел етіп, бір адам қолға 

алуы қажет. %ңірдің танымал азаматы, 

кәсіпкер Бақытжан Ержанов осы-

лайша сахнаға шықты. Және жалғыз 

емес, оның маңайынан Хамит %теуов, 

Қасымжан Байсадақов, 9біл Құлетов, 

Қауыпбай Жанбауов және басқа 

ұлтжанды азаматтар к(рініп, ниеттері 

бір арнаға тоғысты. 

Оқырман қауымға облыста құрылған 

Ж а л а ң т ( с  Б а һ а д ү р  С е й і т қ ұ л ұ л ы 

қайы рым дылық қорының т(рағасы 

Б.Ержанов туралы қысқаша дерек бер-

ген артық болмас. «Кикбоксинг» және 

«9мбебап жекпе-жек» федерациясы-

ның президенті ол ширек ғасырдан 

бері кәсіпкерлікпен шұғылданады. 

«Жантізер» шаруа қожалығының 

және «КазПромСтройГрупп» ЖШС 

құрылыс компаниясының басшысы. 

Ақт(бе, Атырау облыстарында сегіз 

мектеп, алты балалар бақшасын, т(рт 

аурухананы, т(рт мәдениет үйін салуды 

жүзеге асырды. 17 ауылға табиғи газ 

құбырын, 14 ауылға ауыз су құбырын 

тартып, тұрғындар алғысын алған. 

«Бақытты бала», «Туған жерге тағзым» 

мемлекеттік бағдарламалары аясында 

150 миллион теңгеге жуық қаржылай 

қолдау к(рсеткен. 

– Сонау кеңестік дәуірде «Мәдениет 

және тұрмыс» журналында батыр 

 туралы мақаланы оқып, к(п ұзамай 

теледидардан белгілі актер Бақытжан 

9лпейісовтың бағдарламасын к(рген 

соң, бойымда бабаға деген ерекше 

ынтызарлық сезім орнықты, – деді 

кәсіпкер әңгімесінде.

С(йтіп,  бастапқыда Ақт(беде 

бірнеше мәрте жекпе-жектен Жалаңт(с 

Баһадүр атында турнир ұйымдастырды. 

2015 жылдың соңғы айларында қолға 

алынған идея сәтімен жүзеге асып, 

қала орталығында «Сапар» автовокза-

лы іргесінде жер б(лінді. Мүсіншілер 

Жеңіс Жұбанқосов пен Ермек Тоқтар 

үш жыл бойына еңбек етіп, даңқты 

қолбасшының шынайы бейнесін сом-

дап шығарды. Ресейдің Екатеринбург 

қаласында таза қоладан құйылған ат 

үстіндегі батыр тұрпаты алты метр, 

салмағы бес тоннаға жуық. Ескерткіш 

айналасы абаттандырылып, шамдар 

орнатылды. Екі белгітастың бірінде 

Жалаңт(с Баһадүрдің қысқаша (мір-

баяны, шығу тегі, екіншісінде маңызы 

зор шаруаға айтарлықтай м(лшерде 

қаржы құйған азаматтардың аты-ж(ні 

жазылған. 

Қазан айының т(ртінші сенбісінде 

а у а  р а й ы  а л а б ( т е н  т а м ы л ж ы п 

тұрды. С(йлеу лексиконымызға 

 енген  шыбынсыз жаздың (зі. Қала 

тұрғындары, облыс аудандарынан, 

Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, 

«пәтуасыз», дүйім жұрттың есінен кет-

пес Судыр Ахметтің... Илікпей ғұмыр 

кешіп, ажалды да илікпей жатып күтіп 

алған Сүйеу қарттың... Құдайменді 

мен Кәленнің... Рай мен Ебейсіннің... 

Айша мен Қара қатынның бейнелерін 

қалай ұмытуға болады?!

«Қан мен тер» атты кең тыныс-

ты эпопеяның біздің жадымызда 

қалған күрделі тағдырлары ХХ ғасыр 

басындағы ұлтымыздың басынан кеш-

кен тарихи кезеңдерін әлемге осылай 

әрі к(ркем, әрі шыншыл кескінде 

танытты! Ұлт әдебиетінің абыройын 

аспандатты!

Бұл – ұлтты сүю мен халыққа қалт-

қысыз қызмет етудің жарқын үлгісі!

Бұл – ұлттың мұңын мұңдап, 

жоғын жоқтаған, әрі-беріден соң 

уақыт ұсынған қайсыбір қиянаттар 

мен әділетсіздіктерді к(ргенде үндеп 

қала алмаған, «қылышынан қаны 

тамған» империя мен империяның 

аузымен құс тістеген к(семдеріне 

 жастар. 9зірге оның тікелей талапта-

рымен танысқан жоқпын, мендегі бар 

мағлұмат бойынша, шамамен, 35-40 

жастағы жастар шығар деп болжаймын. 

Бізде түрлі реформалар, бағдар ла малар 

жаса лады да, соңы сиырқұйым шақ-

танып, сұйылып кететіні жасырын емес. 

Мен (з басым Президент Қ.Тоқаевтың 

(зінің бастаған бастамаларын аяғына 

дейін жеткізетініне сенемін. Негізі саяси 

жүйені (згерту Конституциялық, заңдық 

реформаларға байланысты. Ал Прези-

денттік резерв – оның бір сегменті ғана. 

Жалпы алғанда біздің саяси жүйе 

түбірімен (згеріп, халыққа қызмет 

жасауы қажет. Мемлекеттің мүддесі, 

халықтың мүддесі бірінші кезекке 

шығу керек. Қоғамды (згерту үшін 

жақсы бастамаларды қолдап, жақсы 

істерге қарай жол бастағанымыз ж(н. 

Нақтылай айтсақ, с(зден іске к(шу 

маңызды. Саяси (мір жаңару ке-

рек. Шын мәнінде, демократиядан 

(зге қоғамды жақсартатын тетік жоқ. 

9лемдік ойдың ең жетістігі – демокра-

тия, демократияның принциптері. Ол 

–  сайлаудың әділ (туі, биліктің халық 

алдында жауапты болуы, билік тармақ-

тарының бір-бірін бақылауы, саяси 

партиялардың бәсекелестігі... Осының 

барлығы жетістікке жеткізетін тура жол. 

Қоғам үшін демократия мен оның 

прициптерінен басқа дұрыс тетік жоқ. 

9рине, барлық елде, барлық жерде 

заңға бағыну керек.  Оны біздің ата-

бабаларымыз осыдан мың жыл бұрын 

айтып кеткен. Ол әл-Фарабиде де, 

Жүсіп Баласағұнда да, Абайда да бар.  

«Құтты білікте» тіпті барлығын заңға 

бағындырып, тозса (згертіп, ал пайдалы 

заңды ешқашан (згертпеу керек деген 

қағиданы айтады. Осының бәрін біз ай-

тамыз, бірақ орындамаймыз. Сондықтан 

қажетсіз тәжірибеден бас тартып, тек 

қана пайдалы тәжірибені алуымыз керек. 

	зірлеген Б.МҰРАТҚЫЗЫ

бұл к(рсеткіш 95 адам, яғни 246 адамға 

кеміген. Орталықтың мәліметінде, 

жалпы  алғанда еліміз бойынша  2016 

жылы – 1381, 2017 жылы – 1232, 2018 

жылы – 1021 адам тіркелген.

Білікті мамандар ер азаматтардың 

(з денсаулығына енжар қарайтынын, 

ауруы асқынып, белсіздік белгілері 

біліне бастағанда ғана мәжбүрліктен 

тексерілуге келетінін айтады. 

«Соңғы кезде белсіздік жиілеп кетті. 

Бізге келген азаматтардың 50-52%-

ында белсіздік бар. Оның себебі де к(п. 

Экологияны былай қойғанда, артық 

салмақ, алкогольді к(п ішу, тіпті дұрыс 

тамақтанбау да аурудың тууына әсер 

ететін фактор. Қыз балалар 12-13 жа-

стан бастап гинекологтарға қарала ба-

стайды. Ал ер адамдар ауруын жасы-

рып, жүріп-жүріп, әбден асқынғанда 

шағымданады. 30-40 жас аралығындағы 

еркектердің арасында белсіздік – 15-

20%, 40 пен 60 жас аралығындағыларда 

– 25-30% пайыз, 60 жастан асқан адам-

дарда белсіздік белгісі 80%-ға жетеді. 

Белсіздікке ұшыраған еркектердің 70-

75%-ы денешынықтырумен шұғылданса, 

емделіп кетеді. Асқындырып алған-

дарының 85-90%-ы дәрі-дәрмекпен 

емделіп, қалған 10%-на ота жасалады» 

деді (з с(зінде Б.Жарбосынов атындағы 

урология ғылыми орталығы Андрология 

б(лімшесінің меңгерушісі, медицина 

ғылымының докторы Марат Мақажанов. 

Еліміздегі (зекті мәселенің бірі – 

маман тапшылығы. Соңғы жылдарда 

айтылып та, жазылып та жүрген күрмеуі 

қиын жағдай уролог-дәрігерлерді де ай-

налып (тпепті. Мамандардың айтуын-

ша, елде уролог-дәрігерлер жетіспейді. 

9рі олардың айлығы аз, емделушілер де 

сирек келгендіктен, аурухана басшы-

лары жалақы шығындап, кадрды ұстап 

қалуға құлықсыз.

Айта кетерлігі,  2018 жылы (т-

кізілген І пәнаралық форум Орта 

Азия елдерінде урологияны біріктіру 

және оны дамытуға, географиялық 

жағынан үндес Central Asia Congress 

of Urology  (CACU) деп аталатын 

бірыңғай алаң құруға бағытталған 

болса, елімізде ұйымдастырылған бұл 

жиын түрлі ел мамандарының бірлескен 

ынтымақтастығының ғылыми алаңына 

айналары анық. 

Қызылорда, Ақтау қалаларынан, 

к(рші Қызылорданың бірнеше аудан-

дарынан келген қонақтар. Мұндайда 

тұрғылықты халық аты-ж(нін тек 

сырттай естіп жүрген танымал даңқты 

адамдармен қауышып, мәре-сәре 

болмай ма?! Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 

жазушы Қажығали Мұқанбетқалиев, 

Республика Парламенті Мәжілісінің 

депутаты Бақытбек Смағұл, к(рнекті 

к о м п о з и т о р  К е ң е с  Д ү й с е к е е в , 

мемлекеттік қызмет ардагері, Баһадүр 

б а б а  а т ы н д а ғ ы  р е с п у б л и к а л ы қ 

қ о р д ы ң  т ( р а ғ а с ы  Н ә ж м а д и н 

Мұсабаев, Қазақстан Республикасы 

Қорғаныс министрлігі Бас штабы 

бастығының орынбасары, генерал-

майор Мұхамеджан  Таласов, заң 

ғылымының докторы, профессор, 

белгілі меценат Бекет Тұрғараев, 

белг іл і  ақын Светқали Нұржан 

және басқалары. Сонау жылдары 

Қазақ мемлекеттік университетінде 

(зіммен бірге оқыған белгілі жазу-

шы Бегімбай Ұзақбаевпен к(птен 

бері кездесіп тұрғаным. Қуанышын 

жасыра алмады – жоғарыда біз с(з 

еткен кәсіпкер Б.Ержанов қаламгер 

ағасының «Жалаңт(с Баһадүр» атты 

романының т(ртінші басылымын 

шығаруға демеушілік жасаған, түстен 

кейін осы шараға орай берілген Аста 

кітап қатысушыларға тегін таратылды.

Ескерткіштің ашылу салтанатын-

да облыс әкімі Оңдасын Оразалин 

және мәртебелі меймандар с(з с(йлеп, 

шараның егемен ел еңсесін тіктеудегі 

маңызына тоқталды.

Жұртшылық мектеп оқушылары ның 

«Жас ұлан» үрмелі аспаптар оркестрінің 

(жетекшісі – аға лейтенант Абыл 

Смайылов), Тахауи Ахтанов  атындағы 

облыстық драма театры артистерінің 

театрландырылған қойылымын тама-

шалады. Патриоттық әндер шырқалды.

Бағдарламаға сай С.Бәйішев атын-

дағы Ақт(бе университетінде (ткізілген 

«Ұлы даланың ұлы есімдері: Жалаңт(с 

Баһадүр және түркі дүниесі» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік кон-

ференцияда Түркиядан, Ресей Федера-

циясынан, 9зербайжан және %збекстан 

Республикаларынан, Алматы, Ақтау 

қалаларынан келген ғалымдар, ақындар 

тарихи маңызы бар деректерді ортаға 

салды, «Қазақстан халқы Ассамблеясы» 

ғимаратында этномәдени бірлестіктер 

(кілдерімен кездесті.

%нер орталығында (ткіз ілген 

республикалық ақындар айтысын-

да с(з қағыстырған алты жұп ойлы 

пікірлерімен, орынды әзілдерімен 

тыңдарман қошеметіне  б(ленді . 

Қазылар алқасы (т(рағасы Қажығали 

Мұқанбетқалиев) Бас жүлдеге лайық 

деп бағалаған Аспанбек Шұғатаев бір 

миллион теңгені қанжығасына байлады. 

Қазіргі күнде Нұр-Сұлтан қаласында 

тұратын ақт(белік Данияр  Алдабергенов  

Жалаңт(с Баһадүр атындағы 500 мың 

теңгелік арнайы сыйлыққа ие болды. 

Бұдан (зге бірінші, екінші және үшінші 

бәйгелердің иелері анықталды.Айтысқа 

қатысушы (зге ақындарға ынталандыру 

сыйлықтары берілді.

Кешкілік (нер жұлдыздарының 

қатысуымен болған гала-концерт жұрт-

шылыққа к(теріңкі к(ңіл күй сыйлады.

***

А қ т ( б е д е  Ж а л а ң т ( с  Б а һ а д ү р 

Сейіт құлұлын ұлықтау салтанаты 

(ткізіліп жатқан күндерде әлеуметтік 

желі арқылы осы облыстағы Темір 

ауданының Тасқопа елді  мекені 

маңынан «Алтын адам» табылғаны 

жайлы хабарды жұртшылық жақсы 

ырымға жорып, бірінен-бірі сүйінші 

сұрап жатты.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның құрметті 

журналисі   

ПАТРИАРХ
де айтарын жасқанбай айтатын 

 қайра т  кер тұлғаға, үлкен жүректі үлкен 

перзентіне к(рсетілген халықтық баға 

мен құрметтің к(рінісі.

9 б е ң ,  9 б д і ж ә м і л  К ә р і м ұ л ы 

Нұрпейісов – кешегі алтын ғасыр 

әдебиетін (з қолдарымен биікке 

к(терген Алаш әдебиетінің алыптары 

– Мұхаң, Сәбең, Ғабеңдер мен кейінгі 

жаңа дәуір әдебиетінің арасын жалғап 

жатқан алтын к(піріміз.

Иә...

Алла әуел баста жаратқанда тарихы 

мен тағдыры егіз (рілген, ғасырлар 

бойы жұмбағы мен сырын бауырына 

басып, томаға-тұйық жатқан осынау 

алып кеңістіктің жан түршігерлік 

қайғысы мен қасіретін, қуанышы 

мен шаттығын ғажайып суреткерлік 

шеберлікпен ешкімге  ұқсамай, 

ешкімге ұқсатпай жазуды жүрегінің 

тұсына тұмар етіп түйген жанның ел 

күткен жаңалықтың осындай ұлт үшін 

мереке болған тұста келгені бәрімізді 

шексіз қуанышқа б(леді. 

Жұмбағы мен сырын бауырына 

басқан Ұлы даланың қайғысы мен 

қасіретін, қуанышы мен шаттығын 

ғажайып суреткерлік шеберлікпен 

ешкімге ұқсамай, ешкімге ұқсатпай 

жазу 9беңнің пешенесіне бұйырған.

Ол – (зін бағып-қаққан халықтың 

бар жақсы қасиеттерін бойына сіңіре 

отырып, %зіне дейінгі Алаш жұртының 

ой бағып, с(з жұптаған даналары мен 

адамзат баласының рухани кеңістігін 

кеңейткен кемеңгерлерінің к(шін 

жалғаған ұлы перзент!

9бе – қазақ халқын қасірет-

қайғының ұйығына батырып, (зегін 

(ксік пен нала буған (ткен ғасырдың 

елең-алаң басында (мірге келген 

қайсар бітімді, күрескер ұрпақтың 

(кілі. Ойы мен жаны талауға түскен 

Алаш арыстары мен алыптарының ісін 

жалғау міндетін де Тәңірі сиректерге 

жүктейтінін уақыт дәлелдеп келеді.

9беңнің кеудесіндегі алтын Жұлдыз 

– Тәуелсіз Еліміздің ұлт әдебиетіне 

к(рсеткен ұлы құрметі!

Халықты сүю мен халыққа мінсіз 

қызмет етудің жарқын үлгісіне ай-

налған ұлт ақсақалына баянды ғұмыр, 

С(з дейтін (лмес (неріне мәңгілік 

тілеймін!

Нұрлан ОРАЗАЛИН, 
Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты

ДУЛЫҒАЛЫ ДАЛА ПЕРЗЕНТТЕРІ
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
– С(здің жауапкершілігін сезіну азайды 

ма деймін, әсіресе қалам ұстаған қауымның 

(з арасында. Сауат деңгейі де құлдырап 

кетті. Тіл білген жақсы ғой, бірақ орыс тілін 

білудің біз үшін «зиян жағы» да байқалып 

қалады: орысша ойлап барып, қазақша 

с(йлем құрау, қалың калька қаптап жүреді. 

«Баратын болсақ...», «қарастыратын 
болсақ...», «айтатын болсақ...» дей береміз, 

осындағы «болсақ»-тың тіпті де артық 

екенін, орыстың «будемінің» ізі екенін 

аңғармаймыз. «Барсақ», «қарастырсақ», 
«айтсақ» десек те келер шақ екені білініп 

тұр ғой. «Оқыс оқиға орын алды»  деп 

 жазатындар к(п. Солардан «оқыс оқиға 

нешінші орын алды?» деп сұрағым келеді. 

«Оқыс оқиға болды» десек жетпей ме? 

Бұл да – «иметь место»-ның калькасы. 

9лдебір мәтіннен үзінді келтіреміз де, 

соның ішінен бірер с(йлемді қара немесе 

к(лбеу қаріппен беріп, жақша ішіне «астын 
сызған – біз» дейміз (бірақ ештеңенің де 

асты сызылмаған). «Подчеркнуто нами» 

деген с(здің к(шірмесі бұл. «Подчеркнуть» 

с(зі тек «астын сызуды» ғана білдірмейді, 

сонымен қатар «ерекшелеу» деген де 

мағынасы бар. Яғни «астын сызған – біз» 

емес, «ерекшелеген – біз». «Астын сызып ай-
татын мәселе...» деудің орнына «аса маңыз 
беретін» немесе «ерекше ден қоятын мәселе» 

десек, мейлінше жатық болмақ.

С(йлем ортасында да «сіз» деген с(зді 

бас әріппен жазамыз. Неге? %йткені 

орыс тілінде солай. Орыста солай бола-

тын себебі – оларда «вы» с(зі екі мағына 

береді: 1) сіз; 2) сендер. Осы екеуін ажы-

рату үшін олар «сіз» мағынасындағы 

«вы»-ды бас әріппен жазады («сіз» деген 

с(з сыпайылықты білдіреді деген де уәжі 

бар, бірақ басты себебі ол емес). «Түбек» 

деген с(зді ұмытып, «Корей жарты ара-
лы», «Апеннин жарты аралы» деп жоқ 

жерден с(з ойлап таба бастадық («полу-

остров» қой баяғы). «Болон процесі», «Севиль 
шаштаразы» деген қателерге әбден к(з 

үйреніп бітті, тіпті елең етпейміз де. Түбірге 

қарамаймыз, орысшадағы «Болонский», 

«Севильский» дегендердің «скийін» алып 

тастаймыз да, жаза береміз. Егер ізденсек, 

«Болонскийдің» түбірі – Италиядағы 

 Болонья қаласы, ал «Севильскийдің» түбірі 

– Испаниядағы Севилья қаласы екенін 

ұғар едік те, «Болонья процесі», «Севилья 
шаштаразы» деп сауатты жазар едік.

«Олар ауыздарына келгендерін айт-
ты» деп с(з саптайтын халге жеттік. Бір 

с(йлемге бір к(птік жалғау жететінін 

білмейміз. «Олар» дегеннен кейін-ақ к(п 

адам екені к(рініп тұр, қалғанын «аузына 
келгенін айтты» десек болады ғой. «Бару 
керекпіз», «айту керекпіз» деп ауызекі 

с(йлеу былай тұрсын, тіпті жаза бастадық. 

Дұрысы – «баруымыз керек», «айтуымыз 
керек» екенін біле тұра, түземей (те береміз. 

Керісінше, «баруға тиіс», «айтуға тиіс» 

деудің орнына «баруы тиіс», «айтуы тиіс» 

дейтін болдық. Бұл да – мән берілмей 

жүрген қате...

«Қазақ кинолары» деп жазатындар бар. 

Кино – (нердің ауқымды бір саласы, үлкен 

индустрия, дара ұғым, оған к(птік жалғау 

жалғанбайды. «Қазақ мәдениеті», «қазақ 

әдебиеті», «қазақ даласы» деген сияқты. Сіз 

«қазақ мәдениеттері», «қазақ әдебиеттері», 

«қазақ далалары» деп айтып-жазбайсыз 

ғой. 9дебиеттің (німі – әдеби шығарма 

(роман, дастан, т.б.) болса, киноның (німі 

– фильм. «Қазақ кинолары» деп жазған 

журналистің айтқысы келгені осы – «қазақ 
фильмдері». Ал «қазақ киносы» десеңіз – 

әңгіме нақты бір туынды, яғни фильм емес, 

тұтас кино (нері хақында деген с(з. 

Бірде (2002 жылы ғой деймін) «Барып 

қайт, балам, ауылға», «Сағыныш» секілді 

белгілі әндердің авторы, композитор 

Темірәлі Бақтыгереевпен әңгіме бары-

сында «Соңғы жазған әніңіз қайсы?» деп 

сұрап қала жаздап барып, соның әбес 

екенін сездім бе, әйтеуір «Ең кейінгі жазған 
әніңіз қайсы?» деп сұрадым. Сонда Темкең 

балдағына сүйене орнынан к(теріліп: 

«Бері жақындашы-ей, қолыңды алайын! 

– деді. – Елдің бәрі «соңғы әніңіз қайсы?» 

деп сұрайды, мен енді қайтып ән жазбай-

тындай... «Ең кейінгі әніңіз қайсы?» деп 

сұраған бірінші журналист сенсің, айна-

лайын!». 

Ойланып қарасақ, орыс тіліндегі 

 «последний» с(зі «соңғы (ақырғы)» деген 

мағынаны да, «кейінгі» деген мағынаны 

да береді екен. Яғни «последний путь» 

(соңғы, қайтпас сапар), «последнее мгно-

вение» (ақырғы немесе ақтық сәт) деген 

жерде де, «в последнее время» (кейінгі 

уақытта), «последняя книга, которую вы 

прочитали» (сіз оқыған ең кейінгі кітап) 

деген мәнде де қолданылады. Орыс тілі нің 

ыңғайымен кеткеніміз сондай, біз де осы 

айырмашылықты аңғарудан қалып бара-

мыз. «Ең соңғы к(рген фильміңіз қандай?» 

немесе «Соңғы оқы ғ ан  кітабыңызды 

айтыңызшы»  деген сауал нама әлеуметтік 

желілерде (ріп жүреді.  «Мен бұдан 

кейін ешқандай фильм к(рмейтіндей...» 

 немесе  «бұдан соң ешқашан кітап 

оқымайтындай...» деп марқұм Темірәлі 

аға сияқты ренжісек те, ештеңе (згермейтін 

секілді.

Ал шетелдік жер-су атаулары, халық-

ара лық, салалық терминдер әркімнің 

құлағының қалай естуіне қарай жазыла 

салатын болып барады. Құрығанда «гуглға» 

салып тексеруге де ерінеміз-ау сонда, ә... 

«Гугл» жоқ заманда да жұрт қатесіз жазып, 

газет шығарып, кітап басып келді ғой. Рас, 

ол кезде ғаламтор болмағанымен, адамдар-

да сауат бар еді. Ал қазір ғаламтор бар, ал 

сауат... білмеймін...

– 	ңгімеңізге рақмет!

	ңгімелескен 
Қараг8з СІМ	ДІЛ

Бейсенбайұлы – бас редактор, Марат 

Қабанбай – бірінші орынбасар, Ертай 

Айғалиұлы – жауапты хатшы, Байбота 

Серікбайұлы, Сағатбек Медеубекұлы – 

б(лім меңгерушілері. Ахмет Жүнісұлы 

ақсақал ұлттық ұғым мен салт-дәстүрдің 

керемет білгірі еді. Осы кісілерден к(п 

нәрсе үйрендім. Кейінірек Сабыржан 

Шүкірұлы ақсақалмен бір  кабинетте 

отырып, тәлім алдым. Солтүстік (ңірдегі 

тілшіміз болған Жұматай Сабыржанұлын 

жүзбе-жүз  к(рмесем де,  жазуына 

сүйсініп, сырттай ұстаз тұттым. Марат 

аға жазғанымды быт-шытын шығарып, 

қызыл-ала қылып ж(ндеп беретін де, 

«Түзетулерді енгізген соң, мына ескі 

парақты сақтап қой, кейін жының 

басылған соң оқы» дейтін. Жыным келіп 

тұрғанын бет-жүзімнен байқайтын бол-

са керек. Шынында да, екі-үш күннен 

кейін оқимын да, ағаның әп-әдемі ғып 

түзегенін байқап, (з кемшілігімді амал-

сыз мойындаймын. Мәкең түзеп-күзеп, 

сыптай ғып жіберген материалға  сосын 

Жақаң шұқшияды келіп...  С(йтіп-

с(йтіп адам болдық қой. Сол кезде бірге 

істеген  Раушан Т(ленқызының бір с(зі 

есімде: «Ертең біз әжептәуір журналист 

болып шықсақ, жаманды-жақсылы 

атымыз қалыптасса, бәрі де осы екі 

шалдың тепкісінің арқасында екенін 

ұмытпа, сондықтан шыда» дейтін ол. 

Қазір қарап отырсам, Жақаң да, Мәкең 

де ол кезде әлі елуге де келмеген екен 

ғой. Бізге үлкен кісі сияқты к(рінетін. 

Жарылқап, Марат ағаларымыз бірін-бірі 

толықтырған керемет тандем еді. Маған 

с(зді қазақы саптаудың қыр-сырын 

жалықпай үйреткен – осы кісілер. Қазір 

журналистің негізгі құралы компью-

тер, диктофон болса, ол кезде бізге 

қағаз-қалам, сосын желім (те қажет еді. 

Жазғанымыз аямай сызылады. Түзелген 

с(з-с(йлемнің бәрін мәшіңкешіге қайта 

тергіземіз де, ж(нделген тұсқа жапсыра-

мыз. Дулат Исабековтің «Ескерткішінде»: 

«Бұрыштамадан бұрыштама соғылып, 

бұрыштама соғатын сау жер қалмаған соң 

тілдей-тілдей сілтемелер жапсырылып, 

әлгі қағаз әулиенің басындағы шеңгелдей 

сәусілдеп әрең жетті» дейтін жері бар еді 

ғой. Біздің мәшіңкеге басылған мақаламыз 

да сол сияқты жапсырмалары жалбырап, 

түте-түтесі шығып, бас редактордың 

алдына сәусілдеп әрең жететін. Жақаң 

газетке баратын кішкентай ақпараттың 

(зін оқымай жібермейтін. Онысы  газет 

бағдарына әсер етті, шығармашылық 

темірқазығы болды. 

Ал қазір мамандыққа деген адалдық 

азайды ма, мейлінше (з кәсібінің шебері 

болуға ұмтылыс байқала бермейді. Біреу 

к(шедегі жалдамалы жұмысшыға ісі түсіп, 

«ошақтың мұржасын орнату керек еді, жа-

сай аласың ба?» десе, ол «к(рсетсеңіз болды 

ғой, ары қарай алып кетеміз» депті. Қазір 

Қазақстан қоғамында осы әдіс салтанат 

құрып тұр. Тұрсынжан Шапайдың «Қатқан 

етікші болатын-ақ жігіт еді, жазушы болып 

кетті» деп жазғаны бар еді. Сол секілді, бізде 

қай деңгейде болсын, (з орнында отырған 

маман сирек. 9сірепысықтығының, 

жоғары жақпен тіл табыса білуінің, тамыр-

танысының арқасында сала басқарып, 

санатқа кіріп жүргендер бар. Бізде ешкім 

де «мен білмеймін» демейді, «к(рсетсе 

болды, ары қарай алып кетеді». Барлық 

деңгейдегі қызметкерлер, министр, 

 депутат, қарапайым мекеме басшысы, 

қатардағы жұмысшы бола ма, тым болмаса  

оңашада: «Мен (з ісімді қаншалықты 

білемін?» деп, (зіне-(зі есеп берсе ғой 

деп ойлаймын. %з шамасын білсе ғой! 

Оспанхан 9убәкіровтің «Байғыз қалай 

бастық болды?» деген шағын ғана мыса-

лы бар. Құстар (здеріне бастық сайламақ 

болып, «кім лайықты?» дегенде, біреу 

«байғызға барыңдар, одан бедірейген бет 

те, ежірейген к(з де табылады» дейді. Бәрі 

жиналып, байғызға келеді. «Басшылық 

ету – менің ата кәсібім. К(з ашқалы үрім-

бұтағымызбен үстел тоқпақтап келеміз. 

Қаласаңдар, аяқтарыңды бір етікке тығып, 

қаққанда қандарыңды, соққанда с(лдеріңді 

алып отырамын. Ал сендерге керегі бет 

болса, бетіме қарағанның беті күйетіндей 

бедірейгеннің к(кесін к(рсетемін» дейді 

байғыз. Сол сияқты, бізде де басшы болу 

үшін «бедірейген бет пен ежірейген к(з» 

ғана керек секілді. Басқасын жоғарыдағы 

«к(кесі» шешеді, ең бастысы – «бастықтық 

түр» бар... 

Тағы бір қынжылтатын жайт: бізде 

жершілдік, рушылдық, туыстық намыс 

бар, бірақ осының бәрі қосылып ұлттық 

намысқа ұласпай жатыр. Мысалы, кім-

кімге де «әкең осындай еді» деп жаман с(з 

айтшы, жағаңнан алады. «Балаң оңбаған» 

десең де солай. Руын келеке етсең, ауылын 

әжуаласаң, тура қолыңда (ле жаздайды. 

Ал осы әкесі мен баласын жамандатпай-

тын, руы мен ауылына шаң жуытпайтын 

адамдар біреу «қазақ жаман» десе, «иә, 

иә,  жаман болғанда қандай!» деп неге 

СӨЗДІҢ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІН 
СЕЗІНУ АЗАЙДЫ

Сәкен СЫБАНБАЙ, журналист, жазушы:

қосыла жамандай ж(неледі? «Қазақ» 

деген – мен, сен, ол емес пе? Жаңа ғана 

(зің шаң жуытпай отырған әкең, балаң, 

ауылдасың, туысың қазақ емес пе? Қазақты 

жамандасаң, солардың бәріне с(з келеді 

ғой. Жоқ, бізде қазақ деген – ешкім к(збен 

к(ріп, қолмен ұстай алмайтын абстрактілі 

ұғым секілді. 9кеміз, бауырымыз, ауыл-

дасымыз – бәрі жақсы, бірақ қазақ деген 

бір оңбаған халық бар екен, кез келген 

жамандықты соған жаба салуға болады 

екен. %кінішті... 

– Қай тақырыпқа қалам тербесеңіз 
де ,  әбден  зерттеп,  зерделеп  барып 
кірісетініңізді білеміз. Мәдениет, 8нер, 
спорт тақырыптарын қозғап жүрген бүгінгі 
журналистер туралы не айтасыз? 

– Студент кезде спорт журналисі болам 

дедім. «Лениншіл жасқа» жазып тұрдым. 

Бірде, 1989 жылдың күзі, Қыдырбек  Рысбек 

аға: «Қайрат» пен «Шинник» футбол 

 ойнайын деп жатыр, сол матчтан репор-

таж жазып кел» деп тапсырды. Ойынға 

барып, к(ріп, үлкен сары қағаздың екі 

жағын толтырып, үшінші парақтың да 

біраз жерін шимайлап апардым. Ертесіне 

газетті қарасам, алақандай ақпарат  болып 

шығыпты. 9бден қысқартқан, артық 

 баяндауларды алып тастаған. Газет бетіне 

шыққан алпыс жолда да менің с(зім сирек. 

Маған бұл да бір мектеп болды. Кейін де 

барып, тапсырма алып жүрдім. Байқасам, 

футболдан басқа ештеңе қызықтырмайды 

екен. Волейболға жібереді – жазғым 

келмейді, спорт комитетінің (кілімен 

сұхбатқа жұмсайды – ықыласым жоқ, 

бұқаралық спорт туралы жаз десе де – 

к(ңілім тартпайды. С(йтіп, спорт туралы 

мақалаларды сиреттім. «Азия дауысы» 

фестивалінің дәуірлеп тұрған шағы. Соған 

барып, ондағы келеңсіздіктер туралы жаз-

дым. Редакциядағылар: «%нер тақырыбы 

оң жамбасыңа келеді екен ғой, жазып тұр» 

деді. Содан осы салаға ойыстым.

М ә д е н и е т  т у р а л ы  ж а з у д ы  о ң а й 

к(ретіндер бар. Шын мәнінде, (нердің қай 

жанрын да түсініп, зерттеп, таратып жазу 

үшін к(п білім керек, тынымсыз ізденіс 

керек. «Концерт (тті, спектакль қойылды, 

фильм түсірілді, к(рме ұйымдастырылды...» 

деген ақпарат беру – (нер туралы жазу 

емес. %нер туындысының сан қырлы 

сипатын аша алу, автор к(зқарасына, 

 режиссер трактовкасына, актер ойынына, 

ән құдіретіне, суретші идеясына бой-

лау, үңілу, зерделеу – тұтас бір шығарма 

 жазып шығардай еңбектенуді қажет етеді. 

Туындының бәрі жауһар дүние емес, 

жетістігімен қатар, кемшілігі де болады, 

соның бәрін саралап, санаңмен түйсініп 

барып жазбасаң, ол мақала оқырманға да 

(тпейді, тақырып та ашылмайды. 

«Жас Алаштағы» «Ырғақ» қосымшасы 

қазақ эстрадасының әлі қанат қаға 

 алмай жатқан кезінде ашылды. Кафеде  

де, к(шеде де, к(лікте де – тек орыс 

әндері шырқалып жататын. Қазақтың 

жас тыңдарманын  Ресей музыкасының 

осы басқыншылығынан арашалап, қазақ 

әніне қарай бұру үшін ұлттық эстрада 

(кілдерін жиі-жиі жаздық: таныстырдық, 

с ұ х б а т т а с т ы қ ,  н а с и х а т т а д ы қ . . . 

К(термеледік те, сынадық та. Біз жазғаннан 

солай болып кетті демейміз, уақыттың (зі 

соған алып келе жатты, қазақ жастары 

қазақ эстрадасын тыңдауға к(шті. Осы 

үрдісте «Жас Алаштың» да үлесі аз емес-ті. 

Ал қазір барлық салада жеңіл тәсіл 

алға шықты. БАҚ-та да кіл науқандық іс-

шараларға к(ңіл б(лу белең алды. %нердің 

құдіретін, мәдениеттің мәнісін тереңдеп 

жазу сиреп тұр. «Жұлдыздардың» жеке 

(мірін тәптіштеп кеткендер к(п. Осы 

тақырыппен күн к(ретін журналистер, 

сайттар, телеарналар шықты...

– Белгілі журналиссіз. Жазушылы-
ғыңыздан да ел жақсы хабардар. Бұл т8ңі-
ректе оқырманды немен қуантасыз?

– Бірде марқұм 9шірбек Сығай ағамен 

сапарлас болдым. 9ңгіме барысында 

кітап жазып бітіргенін, к(кейінде тағы 

бір дүние барын айта келіп, «Ал сен не 

жазып жүрсің?» деп сұрады. «Сол, газеттің 

жұмысы ғой» деймін. «Кітабың шығып па 

еді?». «Жоқ». «Сен араласпаған тақырып 

жоқ қой, спортты, киноны, музыканы 

жаздың, солардың әрқайсысынан бір-

бір кітап жазып қойған шығарсың деп 

жүрсем... Қой, бұл жүрісің болмайды, 

жазғандарыңды сұрыптап алып кел, (зім 

алғы с(зін жазып беремін» деді. С(йтіп, 

2012 жылы 9шағамның алғы с(зімен 

«Ділдің дерті» шықты. 2015 жылы «Ала 

доптың аламаны» жарық к(рді. 

М а қ с а т ы м  –  ж у р н а л и с т  б о л у , 

 жаным қалаған жұмыс – газетте істеу 

еді. Телевизияға, радиоға қызықпадым. 

К(ркем дүние жазу да ойыма мүлде кіріп 

шыққан емес-ті. Қазір есіме түсірсем, 

кезінде бірнеше кісі маған «жаз» деген 

екен: Несіп Жүнісбайұлы ағам «газет деген 

конвейер бойыңдағы бүкіл күшті сығып 

алмай тұрғанда жеке шығармашылыққа 

кіріс, тілің бар, қабілетің бар» десе, 

Жұмабай Шаштайұлы ағам шақырып 

алып, не оқып жүргенімді сұрап, жазбай 

жүргеніме қынжылып, «жаз» деп ұрысқан. 

Марат Қабанбай ұстазым да әдебиет тура-

лы жиі айтатын. Ол кезде ойда ештеңе жоқ, 

тезірек ақылын айтып болса, кабинетінен 

шығып кеткім келіп, сырттағы қызықтарға 

елеңдеп тұрғанмын. Мәкең сонымды 

байқады ма, сәл ойланып отырды да: 

«Ішіңе әлі с(з түспеген екен ғой, бара 

бер» деді... 

2012-2013 жылдары (з-(зімнен жазғым 

келсін. Ешкім айтпай-ақ. Ешкім «ұрыспай-

ақ». Сірә, «с(з ішіме енді түссе» керек. К(п 

жазып тастағаным шамалы, бірақ әрекет 

бар, ізденіс бар. Құдай қаласа, кітап боп 

шығып қалар.

– Қазір асығыс бір заман басталғандай: 
демде жазып, демде кітап бастырып, дем-
де таратып... жанталасып жатқан жұрт. 
Мұндай тасқынның астында шын к8ркем 
дүние, шын қажет кітаптар қалып қоймай 
ма? 

– Рас, бүгінде қоғамдық (мірдің 

қай  саласында да бір алапат асығыстық 

бар.  Бәрін тезірек (ткізіп,  тезірек 

бітіріп, тезірек есеп беріп тастағысы 

келіп, қарбаласып  жатады. Осы әдет 

шығармашылық ортада да байқалады. 

Қазір шығармалар автор тартпасында 

айлап жатпайды. Жазылып бола салысы-

мен, бірден басылады. «9ттеген-айын» 

кейін байқаймыз. Сайттардан, газеттер-

ден оқыған шығармалардың әлі де бір 

қайнауы ішінде жатқанын сезіп қаламыз. 

Ағымға ілесуге, бүгінгі күннің тренді 

болуға ұмтылыс, ел назарына тезірек 

ілігуге талпыныс жақсы ғой, бірақ мұндай 

қапылыстан үлкен шығарма туатынына 

күмәндімін. Оқырманның деңгейі де 

әртүрлі. 9леуметтік желіде жарияланған 

қарапайым ғана (леңнің астындағы 

пікірлерді оқып, таңғаласың. Жай лап 

еткен бір к(ңіл ауанынан туған ортақол 

дүниеге таңдай қағып, тамсанып жатады. 

«Мұндай (лең бекер тумайды, сіз тезірек 

кітап шығарыңыз!» деп қолпаштайды. 

9лдекім фейсбукке (з басынан (ткен 

оқиғаны немесе кісіні кәдімгідей ойланды-

ратын қызықты естелігін салады. Оның да 

асты толған мадақ: «Дайын тұрған к(ркем 

шығарма! Сіз жазушы болуыңыз керек!» 

дейді жабыла. Осындай асыра мақтау, 

әсіре қошеметтен кейін әлгілер шынымен-

ақ «кітап жазбасам болмайды екен» деп 

ойлап қалатын шығар, кім білсін... 

– Қазақ с8зінің дұрыс жазылуына, 
қате кетпеуіне к8ңіл б8ліп, алаңдап, сол 
тақырыптарда пікір б8лісіп келесіз. С8здің 
бүлінуіне не себеп деп ойлайсыз?

– Қалам ұстайтыныңызды бала күніңіз-
ден білдіңіз бе? Қатарластарыңыз кішкен-
тайыңыздан кітап кеміріп 8скеніңізді айтады. 
	лде ол заманда екінің бірі кітап оқып ер 
жетті ме?

– Тоғызыншы сыныпқа дейін журна-

лист болам деп ойламадым. Себебі әкем 

бухгалтер болды да, мені есеп-қисап сала-

сына бейімдеуге тырысты. Математикаға, 

физикаға ептеп ебім де бар еді. «Тіпті 

болмаса хирург не стоматолог бол, бір үйге 

бір дәрігер керек» дейтін әкем. Ал менің 

екеуіне де ықыласым жоқ. 1984 жылы Несіп 

Жүнісбайұлының «Футболмен тыныстаған 

Испания» деген кітабы шықты. 9лем чем-

пионатына «Лениншіл жастың» атынан 

барып, ойындарды (з к(зімен к(ріп, сол 

елді толық аралап шығып, футбол тойын 

ғана емес, испан халқының салт-дәстүрін, 

болмыс-бітімін суреттеген керемет кітап. 

Тіпті кітап оқымайды деген балалардың (зі 

менің қызықтыруыммен сұрап алып, әлгі 

кітаптың түте-түтесін шығарып, жабыла 

оқыды. «Бұл да автордың бақыты шығар» 

деп ойлаймын осы күні... Содан кейін 

 Сейдахмет Бердіқұловтың кітаптарына 

қолым жетті. Олар, әрине, бұрынырақ 

шыққан. «Осы кісілер секілді журналист 

болсам, Олимпиадаға, әлем чемпионатта-

рына барып, ойындарды, жарыс (ткен елді 

(з к(зіммен к(ріп, соны әсерлі етіп жаз-

сам» деп армандай бастадым. «Ол үшін не 

істеу керек?» деп ойланамын. Сұрастырсам, 

ол үшін Алматыға барып, ҚазҰУ-дың 

журналис тика факультетіне оқуға түсу, 

мақала жазу керек екен. Биыл сексенге 

толған әкем – бухгалтер болса да, кітапты 

к(п жинаған кісі. Біздің үйде к(ркем 

әдебиет қазақ, орыс, тіпті (збек тілінде 

де тізіліп тұрды. 9кемнің «9бдіғаппар 

Сыбанбаевтың жеке кітапханасы» дейтін 

м(рі де бар, әр кітапқа басып қойған, 

ешкім иемденіп кете алмайды. Үйде он 

баламыз, онымыз да оқымысты болып 

кетпегенімізбен, сол кітапхана арқылы 

есейдік. Ол да тәрбиенің бір түрі екен-ау. 

9кем к(п газет-журналға да жазылатын. 

Бәрін оқимын. Тоғызыншы сыныптан 

(зім де жайлап жаза бастадым. Аудандық 

газеттің де абыройы аспандап тұрған уақыт 

қой. Мақала, мектепішілік іс-шаралар ту-

ралы хабар жазып жіберемін. Ол уақытта 

«Қазақстан пионері» деп аталатын қазіргі 

«Ұлан» газетіне де жазып тұратынмын... 

– Баспас8зде айтулы тұлғалармен қатар 
жүріп, бірге еңбек еттіңіз. Не үйрендіңіз, 
олар жайлы айтқанда, қандай оқиғалар еске 
түседі?

– Еңбек кітапшама ең алғаш жазылған 

жұмыс орным – «Ақ желкен» журналы. 1993 

жылдың 5 тамызы күні жұмысқа тұрғаным 

есімде. Екі жыл Фариза Оңғарсынова 

апайдың қарамағында жұмыс істедім. 

Айына бір шығатын журнал ғой, апай 

ұжымды қатты қысып ұстаған жоқ, алайда 

жазуға келгенде (те талапшыл болды. К(к 

базардың қарсысындағы тоғыз қабатты 

ғимараттың үшінші қабатында отырамыз. 

Апайды іздеп атақты тұлғалар к(п келеді. 

Қазіргідей суретке түсу ойда жоқ, сырттан 

к(ріп қалғанымызға мәзбіз. Бір оқиға 

есімде: апай мені шақырып алып, қолыма 

«Ақ желкеннің» жаңа санын ұстатып, ара-

сына бір жапырақ қағаз салды да: «Гоголь 

мен Қалдаяқов к(шесінің қиылысындағы 

осындай үй, осындай пәтерге, 9сет  деген 

ағаңа апарып бер» деді. Жаяу баратын жер 

ғой, аяңдап келемін. Журналды парақтап 

к(рем деп, арасындағы қағазды жерге 

түсіріп алдым. К(теріп ала бергенімде 

к(зім түсіп кетті, бір бет (лең екен. Апай 

айтқан мекенжайға барсам, есікті толықша 

келген бір кісі ашты. «Фариза апай беріп 

жіберді» деп қолымдағы журналды ішіндегі 

қағазымен ұстата сала, кері бұрылдым. 

«Тұра тұр» деді әлгі ағай. Ол кезде тор 

қалта деген болатын. «Қуыс үйден құр 

шықпа» деп, соған алма салып беріп 

жіберді. Алманы редакцияға алып келіп, 

қыз-жігіттер б(лісіп жеп алдық. Кейін 

білсем, ол кісі – 9сет Бейсеуов, ал (лең 

– әннің мәтіні екен. К(п ұзамай Мақпал 

Жүнісованың орындауында елге танылды. 

«Қыз ғұмыр, шынарым-ай» деген ән... 

Фариза апай дүниеден озғаннан кейін ол 

туралы бір телехабар к(рдім. Біраз адам 

қатысып, естелік айтты. Жас ақындар, 

әншілер «Фариза апай басымыздан  сипап, 

маңдайымыздан сүйетін, сыйлық беретін» 

деп сүйсініп жатты. Олардың сипаттамасы 

мен (зім к(рген Фаризадан онша ұқсастық 

таппай отырдым. «%мірінің кейінгі жыл-

дарында апайдың мінезі ептеп (згеріп, 

жұмсара түскен де шығар» деп ойладым. 

Хабардың соңына қарай с(з алған Темірхан 

Медетбек аға: «Манадан бері тыңдап 

отырмын, сендердің мұндай елжіреуік 

Фаризаларыңды мен танымайды екем. Фа-

ризамен араласу деген жарылғалы тұрған 

бомбаның жанында жүргендей еді. Оның 

қашан, қай уақытта, қандай себеппен жа-

рылатынын болжау мүмкін емес-ті!»  деп, 

«Махамбет в юбке» атанған жанның нағыз 

бейнесін ашты... Апайды ең соңғы рет 

үлкен тойда к(рдім. «Арада біраз жыл (тті, 

үлкен кісі, ұмытып та қалған шығар» деген 

оймен «Амансыз ба, Сәкенмін ғой...» деп 

ж(німді айта бастап едім, бірден:  «Танып 

тұрмын, немене, алжып қалды деп пе ең?!» 

деді. Ол кісінің осындай с(зінің (зі бізге 

«айналайындай» естілетін...

«Ұлан» газетінде ұзақ жыл еңбек 

еткен Алпысбай Шымырбайұлының 

жазғандарын бала кезден оқитын мын. Ол 

кісі үнді мәдениеті әуес қой ларына арнап 

«Тагор» деген клуб ашты. Бұл тақырып 

мені де қызықтыратындықтан, Алпысбай 

ағамен тез сырлас болып кеттім. «Ғажайып 

Үндістан» деген газет ашып, бір жылдан 

соң журналға айналдырды. Ол кісіден 

үйренгенім к(п. Журналистикаға шын 

берілген, адал, (те ықтият адам еді. Бүгін 

бітіруге тиіс жұмыстарын қағазға тізіп 

жазып алатын. Кешке таман: «Мыналар-

ды бітірдім, ал мына іс ертеңге қалатын 

болды-ау» деп (кініп, ертеңгі тізімге 

қосып қоятын. Бірте-бірте (зім де ағаның 

сол әдетіне бейімделіп, ұқыптылықты 

үйрендім. Марқұм бала сияқты жан еді, 

(мірге де баладай пәк ынтызарлықпен, 

шынайы махаббатпен қарады. Кез келген 

адамнан дос пейіл іздеп, жақсылығын 

к(ргісі келіп тұратын. Ол кезде жаспыз, 

тәжірибе жоқ, біреу біреуді жамандаса, 

сол ойдың ығына жығылып қаламыз. Ал 

 Алпысбай ағай ондайға ілеспейтін. «Оның 

мынадай жақсы мінезі де бар» деп, сыналған 

адамның әйтеуір бір ізгілігін тауып  оты-

ратын. Дүниеден (ткенше осы мінезі 

(згермеді. Жүрегіндегі балалығын сақтаған 

адам (мір бақи таза қалпында қалады екен 

ғой деп ойлаймын. Ал біз балалығымызды, 

балаға тән тазалығымызды сақтай алдық 

па – күмәнім бар. 

«Ана тіліне» 1995 жылы келдім. 

Газеттің таралымы 100 мыңнан асып, 

дәу ірлеп  тұрған  шағында  ең  жас 

тілші  болып еңбек еттім. Жарылқап 

қызметкерлеріне деген сенімсіздік емес, 

редакторлық жауапкершілік болатын. 

Мен к(рген редакторлардың осалы жоқ, 

бірақ бәрібір «Бас редактор деген қандай 

болуы керек?» дегенде, к(з алдыма 

Жарылқап аға Бейсенбайұлының тұлғасы 

елестейді. 

Келер жылы «Ана тілі» газетінің жарық 

к(ргеніне 30 жыл толады (1990 жылдың 22 

наурызында алғашқы саны шыққан). Бұл 

да – бір мерейлі дата.  Басылым тарихына, 

осында қызмет істеген қаламгерлерге 

қатысты қызықты материал дар ұйым-

дастыруларыңызға болады. 

– 	р толқынның 8з айтары бар десек, 
сіздер айтуға талпынған с8з қандай еді? 

– Біз журналистикаға 90-жыл дардың 

басында келдік. «Журналист – тұлға бо-

луы керек, қайраткер болуы керек» деп 

ұқтық. Мамандығымыздың атына кір 

келтірмеуге тырыстық. Ұлттық сана 

дүр сілкініп, күн тәртібіне «кімбіз, 

қайдан шықтық, қайда барамыз?» 

деген сауалдың ашық қойылған кезі 

болатын. Сол сілкініс, сол ұлттық 

ұстаным біздің буынның (мірлік 
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Жасынан мұсылманша сауат ашып, 

кейін екі кластық (6-7 жылдық) мек-

тепте, Орынбордағы семинарияда білім 

алған. Ақт(бе облысының бірнеше ауда-

нында байланыс б(лімшесінің (пошта, 

телеграф, радио) бастығы болып қызмет 

еткен. Халел Досмұхамедұлы, Жаһанша 

Досмұхамедұлы, Иса Қашқынбаев, 

Шынтас Қаратаев сынды қазақ зия-

лыларымен үзеңгілес, пікірлес болған. 

Сәтіғали де атасы Сәмембет сияқты 

елге  қамқор жан болған,  дәулеті 

асып-тасымаса да, дарынымен к(зге 

түскен жастарға (Ишанбай Қарағұлов, 

Нұрсұлу Тайпақова, т.с.с.) к(мектесіп, 

оқып, білім алуына жағдай жасаған. 

Кейін 1937 жылғы зұлматта «халық 

жауы» деген айып тағылып, Ақт(беде 

ату жазасына кесілген. Жары, Рәбиға 

апайымыздың анасы – Жеміс Қалуқызы 

жолдасы ұсталып кеткенде т(рт  бала-

мен қалған. Қажырлы ана балаларының 

адал, еңбекқор болып (суіне ерекше 

мән берген  әрі осы қасиеттердің бәрі 

(з  бойында да болған. Рәбиға апай 

ә р д а й ы м :   « Б о й ы м д а  қ а ж ы р л ы қ , 

намысшылдық, адалдық, еңбекқорлық 

сияқты қандай ізгі қасиет болса, бәрі де 

– анамнан» деп отырады.

Р ә б и ғ а  Қ ұ т қ о ж и н а  ( С ы з д ы қ ) 

1924 жылдың 17 тамызында Ақт(бе 

облысы Ойыл қалашығында дүниеге 

келген. 9кесі ұсталғанда 7-сыныпта 

оқыған екен. «Халық жауының қызы» 

деген, тікенектей қадалған жаланың 

зардабынан оқушы кезінде-ақ зар-

дап шегіп, «кесірі тимес үшін» сынып-

та қасына ешкімнің отырмай қоюы, 

А . С . П у ш к и н н і ң  1 0 0  ж ы л д ы ғ ы н а 

арналған кеште бәріне жеткен тақпақ-

(леңнің кішкентай Рәбиғаға ғана 

«жетпей қалуы», соны сылтауратып, 

мұғалімнің: «Ағайынды қарақшылар» 

(«Братья-разбойники») деген поэманы 

бастан-аяқ жаттап кел!» деп тапсырма 

беріп, кейін тұтас поэманы бастан-аяқ 

жаттап келсе де, кезек тимей қалуы – 

(зекті (ртеген күйік болғаны даусыз. Осы 

кезден бастап «9кеміз халық жауы емес, 

ол әділетсіздіктің құрбаны болды» деген 

сенім мен намыс апайдың к(кірегінде 

берік орын алған. Осы намыс кейін 

(мір жолына қамшы болып, мойымауға, 

шындықты жасқанбай айтуға, әділет 

үшін жанын аямауға ұмтылдырған. 

Рәбиға Сәтіғалиқызы 1938-1940 

жылдары Темір қаласындағы пед-

училищеде оқыған. Еңбек жолын 16 

жасынан бастап, 1940-1945 жылда-

ры, соғыс жылдары, Алға поселкесі 

мен Темір қаласында мектеп мұғалімі, 

 педучилище оқытушысы болып қызмет 

еткен. 1944 жылы жедел түрде екі 

жылдық Ақт(бе оқытушылар институ-

тын бітірген. Ақт(бедегі №6 мектепте 

оқу ісінің меңгерушісі болып жұмыс 

істегенде түрлі үйірмелер ашып, дарынды 

балалардың шыңдалуына түрткі болған. 

Апайымыздың сол кездегі шәкірттері 

– Ізтай Мәмбетов, Бәкір Тәжібаевтар 

ақын, аудармашы, журналист ретінде 

танылса, Сұният Нұрмұқанбетов – 

 тарих ғылымының кандидаты, Ырзабай 

Қобдабергенов Шымкент қорғасын 

зауытының директоры болған. 

1945 жылдың тамызында Абай 

Қ ұ н а н б а й ұ л ы н ы ң  1 0 0  ж ы л д ы ғ ы 

ҚР ҰҒА академигі, филология 
ғылымының докторы, профессор 
Рәбиға Сәтіғалиқызы Сыздық өнегеге 
толы өмірінде әділдікті ту етіп, бәрінен 
де жоғары ұстап келеді. Сол арқылы 
шәкірттеріне сөзімен де, ісімен де 
үлгі бола білген жан. Ең алдымен, 
Рәбиға апайымыз – үлкен ғалым. 
Ғалым болғанда да өзіне үлкен міндет 
жүктеген, ғалымдығын адамдығымен 
қатар алып жүре білген ғалым. 
«Түк біткен жерге бітеді, шөп шыққан 
жерге шығады» дегендей, Рәбиға 
Сәтіғалиқызының ата-бабасы, 
әке-шешесі де елге әйгілі, ақыл-
парасаты мол, көзі ашық адамдар 
болған. Ығылман Шөрековтің 
«Исатай-Махамбет» атты поэмасында 
Исатай, Махамбет бастаған көтеріліс 
жеңіліске ұшырап, жадап-жүдеп, 
Жайықтың бергі бетіне өткенде 
Сәмембет батырды іздеп барғаны, 
бай, би, батыр Сәмембеттің 40 
адамды тамақтандырып, жылы киім 
бергені, тың ат қосып беріп, ерекше 
қамқорлық жасағаны баян етіледі: 
–  Алдымызда бар, –  дейді, –
Сәмембет, Ысық Шығанақ.
Соған барсақ, жайланып,
–   Шығармыз, – деді, –  кеңіске.
Құмары ердің табылды,
Табылмаса неғылды?
Аяғынан тік тұрып 
Сәмембет батыр сыйлады... 
Сол Сәмембет батыр – Рәбиға 
апайымыздың арғы атасы. Сәмембет 
– Атырау облысы Қызылқоға 
ауданы Қарагөл ауылында 
1760-1850 жылдары өмір сүрген 
батыр, рубасы. Ол турасында 
батырдың ұрпағы – Алдияров 
Қанат Ашықұлы  2012 жылы 
«Сәмембет батыр» деген кітап 
бастырып шығарды. Сәмембеттен 
Бұйдағара, Бұйдағарадан Құтқожа, 
Құтқожадан Сәтіғали тарайды. 
Сәтіғали – Рәбиға апайымыздың 
әкесі. Яғни Рәбиға апай – Сәмембет 
батырдың тікелей ұрпағы. 
Апайымыздың өз әкесі –  Сәтіғали 
да – көзі ашық, қазақтан шыққан 
тұңғыш телеграфист мамандардың 
бірі болған. 

 республика к(лемінде атап (тілмек 

болады. Ол жиынға (ңірлерден делегат-

тар шақырылады. Тіл, әдебиетке жаны 

құмар, жауапкершілігімен, зеректігімен 

к ( з г е  т ү с к е н  Р ә б и ғ а  Қ ұ т қ о ж и н а 

Ақт(беден баратын алты адамның бірі 

болады. 9рі республикалық  тамыз 

кеңесіне де қатысатын болады. Алматыға 

барып, білім алуды арман еткен қаршадай 

қыз бұған ерекше қуанады.  Рахила 

Сәрсенова апайымен бірге  Киров, 

қазіргі Т(ле би к(шесіндегі кішігірім 

қонақүйге орналасқан Рәбиға ертесіне 

Орталық Комитеттің ғимаратындағы 

жиында алғаш рет Мұхтар 9уезовті 

к(реді, баяндамасын ұйып тыңдайды. 

«Мектепте балаларға оқытып жүрген 

Абайым осындай кісі екен ғой. Абай-

ды осылай айтып, түсіндіру керек 

екен ғой» деп, жазушының әр с(зіне 

сүйсінумен болады. Алматыға келіп, 

оқуын жалғастырғысы келеді. 

Тамыз кеңесі бұрынғы Дзержинский 

мен Киров к(шелерінің қиылысындағы 

№ 2 5  м е к т е п т е  ( т е д і .  Ж и ы н д ы 

жүргізушінің «Арамызда облыстардан 

келген мұғалімдер де бар. Кім с(йлегісі 

келеді?» деген с(зін естіген Рәбиға 

Құтқожина қол к(теріп, с(з сұрайды. 

С(зінде оқулықтардың кемшіліктерін, 

балалардың түсінуіне ауыр келетін олқы 

тұстарын айтып береді. Үзілісте сол 

оқулықтардың авторлары – Мәулен 

Балақаев пен Ісмет Кеңесбаев келіп 

(ол кезде апай оларды танымайды), 

қаршадай қыздың батылдығына, 

ойының ұшқырлығына ризашылығын 

білдіреді .  Біраздан кейін Ахмеди 

Ысқақов келіп, сабырлы қалыппен 

апайдың немен шұғылданып жүргенін, 

қандай мақсаты бар екенін сұрайды. 

Рәбиға Құтқожина мұғалімдер институ-

тын бітіргенін, отбасы жағдайына байла-

нысты оқи алмай жүргенін, енді майдан-

нан оралған ағасына отбасын тапсырып, 

оқығысы келетінін, Мәскеу жақын 

болғандықтан, сол жақтағы жоғары 

оқу орындарының біріне құжаттарын 

тапсырғалы жүргенін айтады. Ахмеди  

Ысқақов болашақ академиктің білімі мен 

алғырлығына тәнті болып, мұғалімдер 

институтын қызыл дипломмен бітіруіне 

байланыс ты Алматыдағы ҚазПИ-дің 

3-курсынан  бастап оқуға шақырады. 

Зейінді жас бұған келісіп, екі айдың 

ішінде айырмашылықтарын тапсырады 

да оқуға түседі.

С(йтіп, Рәбиға Құтқожина 1945 жылы 

Абай атындағы Қазақ педагогикалық 

институтына келіп, 1947 жылы үздік 

бағамен (қызыл дипломмен) бітіріп 

шығады. Студент кезінде-ақ «Қазақ 

тіліндегі изафет» деген тақырыпта 

 баяндама жасап, ғылымға қабілеті бар 

жас ретінде танылады.

1947-1951 жылдары осы институттың 

аспирантурасында оқиды. Сол уақытта 

Рәбиға Құтқожина ҚазПИ мен Қыздар 

педагогикалық институтында  «Қазақ-

орыс тілдерінің салыстырмалы грам-

матикасы» деген пәннен сабақ беріп 

жүреді. Алайда екі жылдан соң  Ермұқан 

Бекмаханов, Бек Сүлейменов, Қайым 

Мұхамедханов, Ісмет Кеңесбаев, т.с.с. 

ғалымдар айыпталып жатқан тұста 

«халық жауының» қызы ретінде Рәбиға 

Құтқожина да жұмыстан шығып қалып, 

жарты жылдай жұмыссыз жүреді. Бұл 

– ұлт зиялыларының (здерін ғана 

құртып қоймай, ұрпақтарына жасалған 

ашық қастандық еді. Осы кезде 9бу 

Сәрсенбаев Рәбиға Құтқожинаны 

оқулық шығаратын «Учпедгиз», кейін 

«Рауан» деп аталған баспаға кіші 

 редактор ретінде жұмысқа қабылдайды. 

К(п ұзамай Рәбиға жауапкершілігінің, 

іске мұқият қарауының арқасында 

 редактор, кейін аға редактор, редакция 

меңгерушісі қызметіне дейін к(теріледі. 

1957 жылы Тіл-әдебиет институ-

тын кадрлармен толықтырып жатқан 

кезде қабілет-қарымымен к(зге түскен 

Рәбиға Құтқожина ҚазКСР Ғылым 

академиясының Тіл білімі институ-

тына (қазіргі Ахмет Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институты) жұмысқа 

шақырылады.  Ғылым жолындағы 

ізденістерін кіші ғылыми қызметкер 

ретінде бастаған Рәбиға Құтқожина 

б ( л і м  м е ң г е р у ш і с і ,  б а с  ғ ы л ы м и 

қызметкер ретінде жұмыс істейді.

Рәбиға Құтқожинаның диссертация 

тақырыбын таңдауына, ғылымдағы 

бағытына, қазақ әдеби тілінің тарихын 

зерттеуіне Мұхтар 9уезов ықпал еткен. 

Академик Рәбиға Сыздық сол кезді 

былай деп еске алады: «Ғылыми дис-

сертациялар қорғау үшін тақырыптар 

ұсынылып жатты. Екі-үш айдан соң 

ғылыми кеңестің отырысы болды. 

Кеңестің бір мүшесі – Мұхтар 9уезов 

екен. Сол басқосуда Мұхаң: «Абайдың 

қара с(здерінде «бармаққа керек», 

«айтарға дұрыс» деген сияқты с(здер 

бар. Осы немене? Татар тілінің әлде 

шағатай тілінің әсері ме? %леңдерінде 

де бар ма екен? Осыны зерттемейсіңдер 

ме? Осыны тақырып етсе, қайтеді?» деді. 

Тақырып табу оңай емес. Ұстаздарым – 

І.Кеңесбаев, М.Балақаев, басқа да тіл 

мамандары бар: «Дұрыс екен» деп қолдай 

кетті. Мен де келістім.Расын айтсам, 

менің ғылымдағы жолымды ашып, ж(н 

сілтеген де,  «Мәдениетті, білімді болу 

керек, осылай с(йлеу керек» дегенді 

ұқтырған да, ғылым жолын к(рсеткен 

де – Мұхаң болды». 

1959 жылы 15-19 шілдеде Қазақ 

КСР Ғылым академиясының 9дебиет 

және (нер институтында «9деби мұра 

және оны зерттеу» атты ғылыми-

теориялық конференция (теді. Осы 

конференцияда Рәбиға Сыздықованың 

с(зіне тәнті болған М.9уезов: «Рәбиға 

Сыздықованың с(зіне конференцияға 

қатысушылар айрықша риза болды деп 

санаймын. Оның с(зіндегі бір ерекшелік 

– тіл мамандары мен әдебиетшілерге 

қатар айтар орынды, кенеулі ой бар 

және сол ойды таратып айта аларлық тіл 

құдіреті мейлінше жеткілікті екендігін 

аңғартты» деп ағынан ақтарылады.

Академик Мұхтар 9уезовтен бата 

алған Рәбиға Құтқожинаның канди-

даттық («Абай қара с(здерінің негізгі 

морфологиялық ерекшеліктері», 1959), 

доктор лық диссертацияларының тақы-

рыбы («Абай шығармаларының тілі», 

1971) Абай Құнанбайұлы шығарма-

шылығына қатысты болды. Абайдың 

тілі бойынша үш монография («Абай 

(леңдерінің синтаксистік құрылысы», 

1968, «Абай шығармаларының тілі», 

1971, «Абайдың с(з (рнегі»,1994), 40 

шақты мақала жариялады. «Абай шығар-

маларының тілі» атты монографиясы үшін 

ғалымға Шоқан Уәлиханов атындағы 

сыйлық берілді. Абай Құнан байұлының 

шығармаларын талдау арқылы қазақ 

әдеби тілінің ХІХ ғасырдағы дамуын 

с(з етті, ақынның қазақ әдеби тілінің 

тарихындағы орнын к(рсетті. 

Ғалым қазақ әдеби тілінің тари хына 

әрі қарай дендеп, XV-XIХ ғасырлар-

дағы ақын-жыраулардың тілін, қазақ 

тіліне қатысты ортағасырлық жазба 

ескерткіштердің тілін зерттей бастады. 

1968 жылы профессор Р.Сыздықова 

М.Балақаев, Е.Жанпейісовтармен бірге 

«Қазақ әдеби тілі тарихы» атты оқу 

құралын жазып шықты. 1993 жылы 

жеке (зі «Қазақ әдеби тілінің тарихы» 

деп аталатын оқулығын жариялады. 

Қазақ әдеби тілінің тарихын зерттеуде 

ғалымдар арасында түрлі таластар туып 

келді. %зге тілдердің үлгісімен қазақ 

әдеби тілін де жазумен байланыстырған 

зерттеушілер болды. Осы тұста да 

Рәбиға Сыздықова  бір тілге тән меже, 

ұстанымдарды басқа тілдерге де сол 

қалпында қолдануға болмайтынын 

дәлелдеп, қазақта жазба әдеби тілге дейін 

ауызша тараған әдеби тілі болғанын, 

к(рнекті (кілдерін нақты мысалдармен 

айқындап берді. Қазақ тіліндегі әдеби 

тілдің (зіндік критерийлерін к(рсетіп, 

ХV-ХІХ ғасырлардағы әдеби үлгілердің 

тілдік-к(ркемдік белгілерін сипатта-

ды, (з тарапынан «қазақтың жазба тілі 

алдындағы әдеби тілі», «ауызша әдеби 

тіл» деген терминдерді ұсынды. 2014 

жылы жарық к(рген еңбегі «Ауызша 

дамыған қазақ әдеби тілі» деп аталды. 

С(йтіп, «Ғылым әділ, шынайы болуы 

керек» деген ғалым қазақ әдеби тілінің 

тарихы ерте замандардан басталатынын 

нақты дәйектермен дәлелдеп берді. 

етіп, жобаға сәйкес тапсырма негізінде 

мақалалар мен зерттеу  еңбектері 

 жазылады. Ал апайдың ғылымға деген 

сүйіспеншілігінің арқасында бірқатар 

еңбектері мүлде қаржыландырылмаған. 

Апай ол тақырыптарды қандай да 

бір тапсырманы орындау үшін емес, 

жанының қалауы бойынша жазған. 

Бүгінгі таңда тарихи лексикология 

бойын ша жоғары оқу орындарында 

бірден-бір оқу құралы ретінде пайдала-

нылып жүрген «С(здер с(йлейді» атты 

еңбек – Рәбиға апайымыздың  хобби 

ретінде айналысқан зерттеулерінің 

нәтижесі. Кітаптағы бүгінде түсініксіз 

болып жүрген с(здерді, тіркес, қос 

с(здердің құрамындағы жекелеген 

тілдік бірліктерді талдауы б(лек әлемге 

түсіріп жібергендей әсер қалдырады. 

Тіліміздің сырына, терең тұңғиығына 

әрі қарай да барлап, дендей түсуге тал-

пындырады. Соны талдаулар жасай 

отырып, Махамбет  шығармаларында, 

Абай туындыларында қате басылып, 

жаңсақ түсіндіріліп жүрген с(здердің 

сырын ашады. Махамбет жинақтарында 

лауазым (Атандай даусын ақыртып, 
Лауазымын к'кке шақыртып) с(зінің 

қате жазылып, қате түсіндіріліп келе 

жатқанын айта келіп, ақын (леңінің 1908 

жылғы Қазан басылымында бұл с(здің 

луазун ( ) түрінде жазылғанын тілге 

тиек етеді, бұл с(зді уәзін «дауыс, үн, 

зар (әуез)» мәнін білдіретін араб с(зі 

ретінде сипаттайды. Сонда ақын «дауы-

сын к(кке жеткізіп, зарлатып» деген 

мағынадағы (лең жолын ұсынған болып 

шығады. Сонымен қатар ғалым сой, аяр, 
қом сулар, ереуіл, т.с.с. с(здерді де осы-

лайша талдайды. 

Т е р е ң  д е  д ә й е к т і  т а л д а у л а р ы 

арқылы Рәбиға Сыздықова Махамбет 

(леңдерінің құдіретін танытады. Сол 

60 жылда» атты ғылыми конференция-

да Ғылым академиясының мінберінен 

«Ұлттық тіл білімінің негізін қалаған 

ғалым – Ахмет Байтұрсынұлы» деп 

тайсалмастан айтуы – әділдікті ту ет-

кен ғалымның жүректі жарып шыққан 

с(здері болатын. 

Рәбиға Сыздықова зерттеулерінде 

қоғам қажетін (тейтіндей ең (зекті, 

келелі мәселелер қозғалған. Қазақтілді 

мектептер жабылып, қазақтілді ауди-

тория азайып жатқан тоқырау жыл-

дарында еңбек етсе де, қазақ тілінің 

тазалығы үшін күресіп, тілдік норма, 

сауатты жазу, дұрыс с(йлеу нормаларын 

қалыптандыруға (кодификациялауға) 

күш салды. 

Р.Сыздық – оқулық, с(здік, ғылыми 

монография, кітапшаларын, бірқатарының 

(ңделіп, толықтырылып, жаңартылып 

қайта басылғандарын қоса есептегенде, 

27 кітаптың, 400-ден астам мақаланың ав-

торы. Ғалымның ғылыми жетекшілігімен 

9 докторлық, 19 кандидаттық диссер-

тация қорғалды. Рәбиға Сыздық қазақ 

тіл біліміндегі лингвистикалық сти-

листика саласының негізін қалады. 

Ғалым «С(з құдіреті» атты еңбегінде 

Мұхтар 9уезов, Шерхан  Мұртаза, 9біш 

Кекілбаев, Мұхтар Мағауин, Сейдах-

мет Бердіқұлов, Оралхан  Б(кеев, Асқар 

Сүлейменов, Тахауи Ахтанов, Қабдеш 

Жұмаділов, Кәдірбек Сегізбайұлы сынды 

к(ркемс(з шеберлерінің туындыларын 

лингвостилистикалық тұрғыдан талдап, 

с(зқолданыс ерекшелігін, к(ркемдік 

шеберліктерін сипаттайды. 

Рәбиға Сыздықова ұстаздық пен 

ғалымдықты шебер ұштастыра білді: әл 

Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік 

университетінде, Абай атындағы Алматы  

мемлекеттік уни верситетінде, Қазақ 

мемлекет тік Қыздар педагогикалық 

университетінде «Қазіргі қазақ тілінің 

даму принциптері мен үрдістері», 

«Қазақ әдеби тілінің тарихы», «Абай 

тілі», «С(з мәдениеті», т.с.с. курста-

ры бойынша дәріс оқыды, «Баспас(з 

мәдениеті»  деген тақырыпта лекция-

әңгіме  (ткізді, Алматы %нер институты 

оқытушылары мен студенттері алдында 

ауызша тілдің мәдениеті, сахна тілінің 

ерекшеліктері туралы әңгіме, дәрістер 

(ткізді, Қарағанды университетінің 

арнайы шақыруымен қазақ әдеби 

тілінің тарихы бойынша арнаулы кур-

стан дәріс оқыды, Семей педагогика 

институтының филология факультетінде 

«Қазақ әдеби тілінің тарихынан» дәріс 

оқыды. Шұрайлы да к(ркем қазақ 

тілінің сахнада тіл талаптарына сай, 

дұрыс қолданылуы үшін актерлар мен 

әншілерге арнайы сабақтар (ткізді. 1974 

жылы Алматыдағы %нер институтының 

оқытушылары мен студенттері ал-

дында ауызша тілдің мәдениеті, сахна 

тілінің ерекшеліктері туралы әңгіме, 

дәрістер (ткізді. 1982 жылы М.9уезов 

атындағы Қазақ драма театрының ак-

терлар ұжымына «С(здің айтылу норма-

лары», «Ауызша тілдің ерекшеліктері», 

т.с.с. тақырыптар  бойынша топтама 

дәріс (ткізді. 1982 жылы республикалық 

Қазақ радиосының арнаулы тілшілеріне 

бұқаралық ақпарат құралдарының тіл 

мәдениеті ж(нінде топтама дәріс оқыды. 

2 0 1 6  ж ы л ы  а к а д е м и к  Р ә б и ғ а 

Сыздықованың «Қазақ әдеби тілінің 

 тарихы»,  «С(з  құдірет і» ,  «С(здер 

с(йлейді», «Тілдік норма және оның 

қалыптануы» атты еңбектері Қытай Халық 

Республикасы Бейжің  (Пекин) қаласында 

жарық к(рді. «С(здер с(йлейді», «С(з 

құдіреті» атты кітаптарының жекелеген 

тарау лары Қытайдың «Тіл және аудар-

ма», «Шинжиаң қоғамдық ғылымы» 

атты журналдарында жарияланды. 

Бейжің университетінің, Жапониядағы 

у н и в е р с и т е т т е р д і ң  с т у д е н т т е р і , 

 магистрант-докторанттары апайдың 

еңбектерімен жақсы таныс. 

Академик Рәбиға Сыздықованың 

қазақ тіл біліміне қосқан үлесін, 

жаңалықтарын бір мақала к(лемінде 

түгел айтып шығу мүмкін емес. Ол үшін 

бірнеше монографиялық еңбек арна-

лып, қазақ тілінің түрлі саласы бойын-

ша зерттеулері арнайы қарастырылуы 

керек. Бүгіннің (зінде филология 

ғылымының докторы, профессор  Фаузия 

апай Оразбаеваның жетекшілігімен 

жүргізіліп жатқан ізденістер, фило-

логия ғылымының кандидаты, доцент 

Ғазиза Шойбекованың жетекшілігімен 

қорғаған 9йгерім Исламның «Р.Сыздық-

тың  лингвистикалық зерттеулері» атты 

магистрлік жұмысы, Ақт(бе облысы  

Т е м і р  а у д а н ы н ы ң  Ш ұ б а р қ ұ д ы қ 

гимназия сында «сыздықоватану» 

курстарының ашылуы – осы  жолдағы 

бастамалар. 

Бүгінде апайымыздың мерейтойы 

қарсаңында осындай ұлы тұлғаның 

қазақ даласында дүниеге келгеніне, он-

дай ғалымның шәкірті болғанымызға, 

қасында жүргенімізге мың да бір шүкірлік 

етеміз. Бүкіл Алты Алаштың мақтанышы 

болған, рухын оятып,  намысын қоздырар 

апамыздың әлі де ұзақ жасап, елдің 

алғысына б(лене беруіне шын жүректен 

тілектеспіз. Шамшырақ ретінде бағыт-

бағдарымызды айқындап, ісімен де, 

с(зімен де үлгі болып жүрген ұлағатты 

ұстаз, ғалым апамыздың деніне саулық 

тілеп, арамызда әлі де ұзақ жылдар жүре 

беруіне тілектестігімізді білдіреміз. 

Орынай ЖҰБАЕВА, 
филология ғылымының докторы, 

А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институты Грамматика 

б8лімінің меңгерушісі

АМШЫРАҚ
Рәбиға Сыздықованың еңбектері к(п 

жылдан бері жоғары оқу орындарындағы 

филология факультеттерінде оқу құралы 

ретінде пайдаланылып келеді. 

Т ә у е л с і з д і к  а л ы п ,  ұ л т т ы қ 

құндылықтарымызды қайта бағалап, 

рухани мұрамызды түгендеп жатқан 

кезде ғалым апайымыз Қадырғали би 

Қосымұлының «Жамиғат тауарих» 

атты шежіресінің тілін жан-жақты 

зерттеді.  9ділдікті  ұстаным еткен 

Рәбиға Сыздықова XVI ғасырда жасаған, 

 жалайыр руынан шыққан Қадырғали 

Қосымұлының «Жамиғат тауарих» атты 

шығармасын татарлар иемдене бастаған 

кезде «Қосымұлы  қазақ болса, Ораз  

Мұхамедханның қасында талай жыл бірге 

жүрсе, (зі би болса, неге тек татарларға 

тән болуы керек?» деген ойға келіп, 

қазақтың ескі тілінде араб графикасы-

мен жазылған дүниені алғаш рет қазіргі 

графикамызға түсіріп,  транскрипция-

лайды. Ғалым орта ғасырларда түркі 

халықтарында ортақ кітаби тіл болғанын 

ескертіп, Қадырғали Қосымұлының 

еңбегі сол ортақ тілде жазылғанын, 

ішінде қазақ тіліне тән қолданыстар, 

тұрақты тіркестер мол екенін, қазақтың 

рухани мәдениеті,  салт-дәстүріне 

қатысты тілдік бірліктердің к(птігін 

нақты айғақтармен ыспаттап шығады 

(«Язык «Жамигат тауарих» Жалаири»). 

Қазақтың салт-дәстүріне, этнографизм-

дерге (балдызлай берді, йеңгәлете алды, 
хатун айырды, қыз айттурды), жекеле-

ген с(здерге, т(рт түлік мал атауларына 
(мал, ат, улағ, йылқы, туар қара, ахта 
ат, сығыр, бузағу, қой, т'уә), дыбыстық 

алмасуларға, т.с.с. талдау жасай отырып, 

шежіре тілінің қазақ тіліне жақындығын 

дәлелдеп шықты.

1 9 9 2  ж ы л ы  т а р и х ш ы  ғ а л ы м 

 М.Қой гелдиевпен бірге тарихи, тілдік 

деректермен толықтыра отырып, еңбекті 

жоғары оқу орындарында оқытуға 

лайықтап қазақ тілінде жариялайды. 

Қазақ, орыс тілдерінде қатар ұсынған 

осы еңбегі арқылы ғалым бірнеше буын 

ұрпақтың рухын к(теріп тастағаны 

белгілі. Екі тілде де ойын еркін жеткізе 

білетін апайымыздың бұл еңбектерін 

қайталап оқып отырып, ғалымның 

ғылымға, ана тіліне, (з ұлтына  деген 

сүйіспеншілігіне тәнті боламыз. Қазақтың 

рухын асқақтатар, намысын оятар нақты 

дәлелдері еріксіз таңдай қақтырады! 

Бұл бағыттағы зерттеулерін әрі 

қарай жалғастырып, қазақ әдеби тілінің 

 тарихына (ХІІ ғасыр) хронологиялық 

тұрғыдан дендей отырып, профессор 

Рәбиға Сыздықова Қожа Ахмет Ясауидің 

«Диуани хикмет» атты шығармасының 

тілін зерттеуге кіріседі. Профессор XVIII 

ғасырда Самарқан қаласынан табылған 

қолжазбаны ХІХ ғасырдың аяғында 

Залеман деген орыс ғалымы Петер-

бургке алып кетуіне байланысты Кеңес 

Одағы кезіндегі ең к(не қолжазбаның 

фоток(шірмесін алдырып, қазіргі 

жазуға к(шіреді. Қолжазбаның тілін, 

к(ркемдік, лексика-грамматикалық 

ерекшелігін, текстологиясын зерттеп, 

2004 жылы 75 баспа табақтан тұратын 

«Ясауи «Хикметтерінің» тілі» атты 

ғылыми монографиясын жариялады.

9детте қандай да бір еңбек жазуда 

белгілі бір тақырып аясында қызмет 

арқылы тіліміздің шынайы болмысын 

к(рсетеді. Оқырманын сүйсіндіріп, 

т ә н т і  е т е  о т ы р ы п ,  а н а  т і л і м і з д і 

бағалай білуге, табиғатын тереңнен 

түсінуге шақырады. Тілдің тазалығы 

мен к(ркемдігіне тамсандыра оты-

рып, ғалымның (зі де сол үдеден шыға 

білді. Тілдің заңдылықтарын түсінікті 

де ұғынықты етіп түсіндірді. Профессор 

түсініксіз с(здерді, терминдерді қолдана 

қалғанда жақша ішінде сипаттамасын, 

түсініктемесін қоса беріп отырады. 

Абай, Махамбет (леңдерінде дискурс 

құбылысы, яғни «ақын – (лең-толғаулар 

– оны қабылдаушылар» үштігінің бірлігі 

ескерілгенін айтады. Рәбиға апайдың 

еңбектерін оқи отырып, ғалымның 

қазақ  т іл індег і  жаңа  бағыттарды 

жетік меңгергеніне к(з жеткіземіз. 

Коммуникативті синтаксис, когнитивті 

тіл білімі, лингвомәдениеттаным, функ-

ционалды лингвистика, т.с.с. жаңа 

бағыттармен таныстығы,  ондағы 

заңдылықтарды, негізгі ұстанымдарды 

терең түсінгені байқалады. «Қазақ 

т і л і н і ң  а н ы қ т а ғ ы ш ы н д а »  т ы н ы с 

белгілердің қойылуын тема, рема 

деңгейінде  сипаттауы, «Ауызша дамыған 

қазақ әдеби тілі» атты еңбегіндегі ай-

тушы ~ мәтін ~ тыңдаушы» үштігі, 

коммуникативтік жағдаят, дискурс 

құбылысы, тіл мен с(здің (язык – 

речь) арақатынасы туралы ойлары осы 

с(здерімізге дәлел бола алады. Академик 

Рәбиға Сыздықова– қазақ тіл білімінде 

лингвистикалық стилистика, мәтінтану, 

психолингвистика, тарихи лексиколо-

гия, тілдік нормалардың қалыптануы, 

т.с.с. бағыттарды қалыптастырған ғалым. 

Ұстазымыздың ерекше ілтипатпен, 

(з парызы ретінде атқарып жүрген 

істерінің бірі – репрессияланған қазақ 

зиялыларының еңбектерін насихат-

тап, жинастыру. «9кем халық жауы 

емес, әділетсіздіктің құрбаны» деген 

сенімі күшті болған Рәбиға Сыздықова 

А.Байтұрсынұлы, Х.Досмұхамедұлы, 

Қ . Ж ұ б а н о в ,  Ж . А й м а у ы т ұ л ы , 

М.Жұмабаев сынды қазақ зиялыларын 

да «халық жауы» ретінде қабылдамаған. 

1988 жылы Қазақстан Компартиясы 

Орталық Комитетінің А.Байтұрсынұлы, 

М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов мұралары 

бойынша комиссиясының мүшесі 

 болып, репрессияланған қазақ зиялы-

ларының істерін ақтап шығу үшін жан 

аямай еңбек етті. Кеңес үкіметінің 

 саясаты дүрілдеп тұрған кездің (зінде-

ақ ғалым олардың қазақ тіл біліміне, 

әдебиеті мен мәдениетінің дамуына қос-

қан үлесін тайсалмай айтқан болатын. 

Апай 1965 жылы ұстазы М.Балақаев-

тың ұсынысымен ғылыми конферен-

цияда Құдайберген Жұбанов туралы 

баяндама жасады. 1966 жылы ғалымның 

(мірі мен шығармашылығы туралы 

«Ғалым-азамат» атты кітабы жарық 

к(рді. Сонымен қатар Құдайберген 

Жұбанов мұрасының жинақталып, 

к(лемді еңбек болып шығуына атсалы-

сып, редакторлық етті.

Академик Рәбиға Сыздықованың 

А.Байтұрсынұлы еңбектерін насихаттап, 

жариялаудағы еңбегі де орасан зор. 1977 

жылы, Ахмет Байтұрсынұлы ақталардан 

11 жыл бұрын, Қазан т(ңкерісінің 60 

жылдығына арналған «Қазақ тіл білімі 
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Осылайша, сынды (нерге айналдырған, 

тіпті философиялық термин мен айтар 

болсақ, хикметке жеткізген десек, артық 

айтқан болмаймыз. 

Ұлт алдындағы қарызы мен парызын 

телқоңырдай тең ұстаған С.9шімбаев 

студенттік шағында жазған алғашқы 

мақалаларының бірінде әдебиет кеңіс-

тігіне есімі белгілі әдебиеттанушы, 

ұлағатты ұстаз, сыншы Мұхамеджан 

Қаратаев туралы былайша толғайды: 

«М.Қаратаевтың терең  б іл ім,  биік 
мәдениет, публицистикалық пафоспен 
жазылған эстетикалық әсер-күші мол 
сындары Одақ к'леміне де кең танымал. 
Оның сындарының бір ерекшелігі – қызықты 
оқылады, оқушысын пікірінің логикалық 
дәлдігімен 'зіне баурап алады. Сыншы 
қандай шығарманы талдап пікір айтпасын, 
эстетикалық және социологиялық талдау-
ды 'те шеберлікпен ұштастырып отыра-
ды». Қарап отырсаңыз, С.9шімбаевтың 

(згеге берген бағасы (зіне де тиесілі 

сияқты. Болашақта есімі мәңгі қалар (зі 

туралы болжап жазғандай әсер қалдырады. 

%йткені ол атақты сыншылардың ізін 

басып, жаңа заманның талабына сай руха-

ният әлеміне ешкімге ұқсамайтын (зіндік 

үлес қосты. Ешкімді қайталамайтын 

қолтаңбасымен әдебиет қоржынын 

 байытты. Түркі мәдениеті мен әдебиетінің 

жаңа деңгейге жетуіне орасан зор еңбек 

сіңірді. Оның еңбектерінде шығарманың 

кем тұстарын табу үшін сынамағандығы, 

керісінше, шығарманы биік деңгейге 

жеткізу үшін түпкі мәніне үңілгендігі 

айқын к(рініс тапқан. 

Қадірлі кейіпкеріміз әдебиет әлеміне 

жаңадан қадам басып, әдеби ортада 

 таныла бастаған жас әдебиетшілер мен 

қаламгерлерге әрдайым дем беріп, қанат 

бітірген-ді. Осы орайда ол (зінің сын 

мақалалары арқылы замандастарына 

жол к(рсетті, олардың танылуына үлкен 

үлес қосты. Сонау 1967 жылы жазған 

«Салиқалы с(з, соны із» атты мақаласында 

ол жазушы 9.Кекілбаевтің «Бір ш(кім 

бұлт» атты жинағын талдайды. «Кітап – 
әдебиетіміздегі кейінгі толқын, с'з 'неріне 
үлкен мұрат, биік талап, терең талғам, 
таза жүрекпен қарайтын, талантты топ, 
білімді жастарымыздың бірі 9.Кекілбаевтің 
салиқалы прозадағы алғашқы қолтаңбасы» 

деп бастаған мақаласында жазушының 

з а м а н д а с т а р ы н  қ о л д а й т ы н д ы ғ ы н 

білдіреді және шығармашылықпен ай-

налысып жүрген әдеби ортаға біршама 

жауапкершілікті жүктейді. Осылайша, 

қазақ әдебиетінің болашағына үлкен 

сенім артады. Бұл буынға сенім артуы да 

бекер емес еді. %йткені 9.Кекілбаевтің 

 замандастары – қаламгерлер қауымы түркі 

әдебиетін, соның ішінде қазақ әдебиетін 

әлемдік орбитаға алып шығарды. Бұл да 

с(зсіз сыншының к(регендігі еді. Аталған 

мақаланың жалғасында үш әңгіме мен бір 

повесті талдай келе, сыншы С.9шімбаев 

мірдің оғындай с(зді д(п басып, нақты 

сараптауға кіріседі. 

Жазушы 9.Кекілбаевтің 1969 жылы 

жарық к(рген кітабын «Дала балладалары» 

атты мақаласы арқылы талдаған әдебиет 

сыншысы «Күй» повесіне айрықша 

тоқталады. Бұл шығарманың қазақ проза-

сына жаңа леп әкелгендігін  баяндайды. 

Қазақ пен түрікмен арасындағы  тарихи 

қ а р ы м - қ а т ы н а с т ы  к ( р к е м  т і л м е н 

жеткізген автор қазақ ұлтының ежелгі 

тіршілігін, сол кездегі к(зқарасы мен 

дүниетанымын шебер суреттейді. Ұлттық 

тарихқа, мәдениетке және болмысқа 

бет бұрған буынның саңлақ сыншысы 

С.9шімбаевтың сол буыннан шығып, 

уақыт пен қоғамның жағдайын шебер 

суреттей білген 9.Кекілбаевті байқамай 

қалуы мүмкін емес-ті. Сыншы шығарма-

ның маңыздылығын былайша жеткізеді: 

«Күй» – күйші тағдыры туралы шығарма. 
Автордың идеясы күй т'гіп күн кешкен 
сонау кер замандағы жазықсыз жанның ая-
нышты 'лімі арқылы сол заман трагедиясын 
к'рсету деп ойлаймыз».

Қарымды қаламгер С.9шімбаевтың 

б а с т ы  е р е к ш е л і к т е р і н і ң  б і р і  –  о л 

болашаққа үмітпен, сеніммен қарайтын. 

Алайда оның сенімі – құрғақ қиял емес, 

негізгі, тұғырлы, дәлелді болжау еді. Яғни 

к(регенділік. Осы  сенімнің негізінде сол 

кезде әдебиет әлемінің табалдырығын 

жаңадан аттаған білімді, білікті, табанды, 

талантты жастары орын алған еді. 1968 

жылы жарияланған «9дебиет к(кжиегі 

кеңейе береді» атты мақаласында автор 

бұл мәселені назардан тыс қалдырған жоқ: 

«Ақиық туындыларының алды әлемдік ұлы 
әдебиет т'рінен ойып орын алатын, бүгінде 
есейіп, етек жеңі кеңіген қазақ прозасының 
творчестволық тынысын, даму тенденция-
сын с'з еткенде оның заңды жалғасы, негізгі 
кұрамдас б'лігі – жастар прозасының 
бағыт-бағдарын к'ңілден ада, к'зден 
жырақ қалдырмай, жақсылық жағына қол 
соғып, құптап отыру қажет сияқты». 
Сыншының к(ңіліне үміт отын жаққан 

жас таланттар – шынында да (з-(здерінің 

ұлттық деңгейден планетарлық мәртебеге 

жеткен әдебиеттің мұрагерлері екендігін 

білген тұлғалар. Олардың қатарында 

Қ.Ысқақ, С.Мұратбеков сынды таланттар-

ды қоспағанның (зінде, бірталай есімдерді 

атайды екенбіз. Олар – Қ.Жұмаділов, 

С.Нарымбетов, Д.Исабеков, Т.9бдіков, 

9.Сараев. Қ.Казиев, Қ.Мұхамбетқалиев, 

М.Кұмарбеков, Т.Нұрмағамбетов және 

басқалар. Бүгінде қазақ әдебиетінің бетке 

ұстар жазушылары атанған сол кездегі 

жастардың еңбектерін талдап, жылы пікір 

білдірген сыншы С.9шімбаевтың арманы 

орындалғандай еді. Иә, ол дәлелсіз және 

дәйексіз еш уақытта к(зқарас білдірген 

мәнісінде бұл мақала М.9уезов туралы 

жазылған ең сәтті мақалалардың бірі 

ретінде бағаланады. Автор халық пен 

әдебиетті б(ліп қарауға болмайтындығын 

айтып, (з ойын шебер жеткізеді: «9дебиет 
халықтың ар-ұжданының к'ркемдік 
бейнесі екендігі, оның эстетикалық, 
этикалық мұрат-мақсаттары ең алдымен 
әдебиетте к'рінетіндігі қашаннан айты-
лып келеді. Бір халықты екінші халыққа 
кеңінен  таныстырып, оларды 'зара 
 табыстыратын, бірін-бірі ақ ниет, шын 
пейілден құрметтеуге үндейтін, қысқасы 
рухани теңестіретін – 'нер екені мәлім. 
Оның ішінде әдебиеттің к'терер жүгі, 
атқарар қызметі ерекше». Мақаланың 

жалғасында ұлы Абайдың М.9уезовтің 

арқасында әлемге танылғандығын ай-

тып, Абай мен М.9уезовті бір-бірінен 

б(ліп-жарып қарауға болмайтындығын 

жеткізеді. Бұл да сол кезде айтылған тың 

пікірлердің бірі еді. Осылайша, автор 

мақалада М.9уезовтің ұлттық сананы 

оятуға, ұлттық болмыс ты сақтауға сіңірген 

ерен еңбегі туралы егжей-тегжей баяндай-

ды. 9рине, бұл ойды атақты «Абай жолы» 

роман-эпопея сы арқылы қуаттайды. 

Шынтуайтында, аталған роман арқылы 

ұлттық сана мен болмысты бағамдау – 

қазақ әдебиеті тарихы үшін жаңа әрі тың 

ұстаным. Ал сол кездің қиындықтарын 

к(з алдымызға елестеткенімізде, автордың 

қаншалықты батыл ой айта білгендігіне 

тағы да к(з жеткіземіз: «М.9уезов осындай 
ұлттық даму тарихымыздағы ең бір жа-
уапты да ауыр шақта қазақты 'зіне-'зін 
таныс тырып, 'ткенімен  табыстыруды 
емес, басқа «менменсіген», 'зін басқалардан 
үстем к'рсеткісі келген, мәдениетімен 
озықпыз деп санаған жұртқа қазақтың 
ешкімнен де кем емес екенін таныстыруды 
мақсат етуден «Абай жолын» жазуды қолға 
алған деп қараймыз». Автордың айтқан 

с(зінде бірнеше мән бар: Біріншіден, 

«Абай жолы» роман-эпопеясы қазақтың 

мәдени қастандыққа душар болған 

кезінде жазылған. Екіншіден, бұл роман 

кейбір сыншылардың алға тартқанындай, 

қазақты қазаққа таныту үшін жазылмаған. 

Үшіншіден, кейбір тәкаппар ұлттар, 

о н ы ң  і ш і н д е  о р ы с  ұ л т ы  қ а з а қ т ы 

мәдениетсіз және (ркениеті жоқ деп 

санаған. Т(ртіншіден, аталған шығарма 

қазақтың (ткен шақта қандай дәрежеге 

қол жеткізгендігін, қандай мәдениетке 

ие болғандығын к(рсету үшін жазылған. 

Сондықтан бұны М.9уезов пен «Абай 

жолы» роман-эпопеясы туралы айтылған 

ең ұтымды с(з деп бағалаймыз. Осылайша, 

сыншының М.9уезов шығармашылығын 

социалистік реализмнің тар шеңберінен 

ұлттық сананың кең кеңістігіне алып 

шыққаны айқын байқалады. 

%ткенге құрметпен, болашаққа үмітпен 

қараған С.9шімбаев қазақ әдебиетінің 

жарық жұлдыздарының бірі 9.Сәрсенбаев 

туралы да жазып, шығармашылығы 

ж(нінде қалам тербетті. «Ұстаздар мен 

тұстастар» атты кітабына пікір білдірді. 

Сол бір мақаласында автор кітап туралы 

шынында да қызық ой айтады: «Біздің 
бұл кітап жайында осыншама пікірлерге 
кең орын берген себебіміз, жақсының 
жақсылығын к'ре тұра айтпау, сүйсінбеу, 
ерекше тоқталмау, жақсылықтың белгісі 
емес екендігін ерекше принцип ретінде ұс-
тауы мыздың салдары деп білуіңізге болады».

Қадірлі кейіпкеріміз Сағат 9шімбаев 

– қазақ халқының маңдайына біткен ірі 

әдебиеттанушы және ойшыл сыншы. 

Оның ойшылдығы терең ой айта білуінде, 

сыншылығы дәл айтып сынай білуінде 

ғана емес, ол – әдебиетке тұтасынан қарап 

баға бере білген, дәуір мен қоғамды, адам 

мен уақытты таразылай білген, ұлттық 

болмыс пен сананың тұрғысынан кез кел-

ген мәселені жер-жебіріне жеткізе білген 

талант иесі. Сондықтан оны «түркінің 

саңлақ сыншысы» деп атауымызға болады. 

%йткені ол сынды құр мақтау, не даттау 

үшін қолданбаған, сынды (нер мен хик-

мет дәрежесіне к(терген. Шығарманың 

тұңғиығында жатқан інжу-маржанды 

теріп, эстетикалық ерекшеліктерін шебер 

к(рсеткен. Соның нәтижесінде автордың 

к(зқарасы мен шығарманың түпкі мәнін, 

қоғам мен халыққа қажетті тұстарын 

ашқан.  

Сағат 9шімбаев – қатардағы сын-

шы және әдебиеттанушы емес, кез кел-

ген мәселеге кеңінен қарай білген және 

шешімін ұсына білген сананың сәулетшісі. 

Ол тек қана әдебиеттің заңдылығымен 

таразыламаған, философия, тарих, эсте-

тика, тіл, археология сынды ғылымдар 

арқылы синтездеп (з бағасын берген. 

Сондай-ақ ол социалистік реализмнің 

тар шең берінде қалып қоймай, (з-(зін 

жаңарта білетін, жаңара білетін, жаңа-

лыққа ұмтылған сыншылардың қатарында 

к(рінген. Шығыс пен Батыс әдебиетін, 

орыс пен қазақ әдебиетін жетік меңгерген. 

Оның ең маңызды ерекшеліктерінің 

бірі – ол әдебиет теориясын арнайы зерт-

теп жазбаса да, оның барлық еңбектері 

әдебиет пен сынның теориясы санатына 

жатады. Егер оның барлық еңбектері, 

айтқан ой-пікірлері жинақталатын болса, 

тың теориялық кітап болып шығар еді. 

Оның әрбір мақаласы – лекция, ал кітабы 

– мектеп. 

Осы себептен түркі әдебиетінің мақта-

нышына айналған Сағат 9шімбаевтың 

барлық еңбектері болашақта түрік тіліне 

аударылады деп сенім білдіреміз. Оның 

баршамызға құнды ой-пікірлері түркі 

тілдерінде с(йлейтін болса, түркітілдес 

елдерінің әдебиет сынына үлкен жаңалық 

болары хақ.

Аударған 
Мәлік ОТАРБАЕВ 

Ашур ӨЗДЕМИР,
филология ғылымының 
докторы (Түркия)

ӘДЕБИЕТ СЫНШЫСЫ 
САҒАТ ӘШІМБАЕВ ТУРАЛЫ СӨЗ

(леңнің (лең болмайтындығын ешкім 

айта алмайды. Алайда білім мен тәжірибе 

болмай, ақынның одан кейінгі кезеңде 

сәтті (лең шығара алатындығы күмәнді. 

Осы мақаланың жалғасында С.9шімбаев 

аса маңызды мәселеге  назар аударып 

отыр. Мәтінге жан бітіріп, жырға айнал-

дыратын – сезім. Алайда бұл жалаң сезім 

емес, ойдың елегінен (ткен және образға 

айналған сезім. «;леңдегі басты жетістік 
– таңғы шықтай м'лдір сезім бар, 'зіндік 
ой түюге ұмтылуды, талпынысты к'рмеуге 
болмайды. Поэзия ой мен сезімнің синтезі 
екендігін жақсы ұғады. Ақынның шындықты 
к'рсетудегі негізгі құралы образ екені мәлім. 
Яғни 'мір шындығы образ арқылы беріледі» 
дейді автор. Яғни тек сезімге құрылған 

(леңді (лең деп санамайды. Қазақ по-

эзиясы және социалистік реализмнің 

талаптарына сай (леңде сезіммен қатар 

ой да болуы керек. Бұл (леңге қоғамдық 

және әлеуметтік бояу қосудың, тіпті 

міндеттеудің нәтижесі. Алайда поэзияға 

осындай міндеттемені беріп отырып, 

әдебиет сыншысы С.9шімбаев поэзияның 

(нер мен эстетика  жағына да ылғи назар 

аударып отырады. 

Сол жылы жарық к(рген «Мұрат 

алды – ізденіс» атты мақаласында жас 

жазушы Т(лен 9бдіковтің «К(кжиек» 

атты алғашқы әңгімелер жинағын тал-

дап саралаған С.9шімбаев таланттарын 

шыңдаған жас қаламгерлерге қанат бітіріп, 

оларды жігерлендіре түседі: «;нер жолы 
– ол да к'кжиекке қарай тура тартылған 
'мір жолы. К'кжиекке жету мүмкін бе?! 
Еш уақытта да. Тек к'ңілдегі шамалауың 
бойынша келген жеріңді қанағат тұтуың 
мүмкін шығар... Т'леннің бұл кітабын 'нер 
к'кжиегіне шеккен сапарының басы деп 
білеміз». Автор бұл мақаласында құрғақ ой, 

жалаң қиял, к(ңілге қарап мақтау айтпаған. 

Керісінше, жас қаламгердің шығармасына 

әділ баға беріп, шығармашылық жолында 

(сіп келе жатқан жастарға бірқатар ескер-

тулер мен кеңестер ұсынған. Ал қандай 

тақырыпта жазсам екен, қандай кітап оқу 

керек екен, к(кжиекке қол жет кізудің 

жолы қандай екен дейтін жас қалам-

герлерге бұдан асатын байлық бар ма?!

Сағат 9шімбаев – әдеби туындылар-

ды және әдебиетшілерді сынағандай, 

әдебиет сыншылары мен сын жан-

рында жазылған еңбектерді де тал-

дап саралайтын және сирек кездесетін 

сыншылардың бірі.  Қазақта «Сын 

с а р ы н ы »   а т т ы  т у ы н д ы с ы  –  қ а з а қ 

әдебиетінің тамырын тереңге тартатын 

«жыраулар поэзия сы» арқылы дәлелдей 

түскен жаңа лығы мол шығарма. Аталған 

шығарманың маңыздылығын және тарихи 

құндылығын (те терең ұққан С.9шімбаев 

бұл жаңа лыққа немқұрайды қарай алмаған 

және ол туралы «Міндетін орындаған 

еңбек» атты мақаланы жазып жариялаған. 

Мақаланың басында сол кездің саяси 

 ахуалына қарамастан батыл сұрақ қоя 

білген: «Бүгінде қазақ совет әдебиеті 
түрі ұлттық, мазмұны социалистік, 
и н т е р н а ц и о н а л д ы қ  с и п а т т а ғ ы  к е ң 
 тынысты, іргелі де алымды әдебиеттердің 
бірі. ;релі к'ркем туындыларының маңдай 
алдына әлемдік ұлы әдебиет т'рінен орын 
тигені де мәлім. Бұл бүгінгі хал-жайы. 
Ал осы әдебиеттің кешегі түп тамыры 
XVIII ғасырда жасаған Бұқар жыраудан 
 басталады делініп жүр. Сонда Бұқар жырау 
ғайыптан пайда болып, тандыры шыққан 
қу тақырға тамыр салған ба?». Ал бұл 

сұрақтың жауабы – шығарманың (зі емес 

пе?

Ғылым теория негізінде дамиды. 

Ал теорияның негізінде философия, 

яғни жүйелі ой жатыр. Тарих, дискурс, 

қоғамтану, әлеуметтану, дінтану, адам-

тану саласындағы ғылым мен тәжірибе 

бойынша жасалған сараптамалар ойдың 

елегінен (ткізіледі де, соның нәтижесінде 

теориялар қалыптасады. Яғни ойсыз 

және философиялық негізсіз теория-

ны құру мүмкін емес. Түркияда, әсіресе 

гуманитарлық саладағы ғылымның 

тиісті дамуы мен ілгерілеуінің бәсеңдеп 

қалуы осыдан. Теорияның жоқтығынан, 

не дамымағандығынан. Ал теориясыз 

ғылымды қалайша елестету мүмкін болма-

са, (нерді де солайша елестете алмаймыз. 

Философиялық ойға мән берген ортадан 

түлеп шыққан және осы ақиқатты (мір 

бойы арқалап келген сыншы С.9шімбаев 

та теорияға зор мән берген. Ол (зінің 

еңбектерінде теориялық ерекшелікті айта 

келе, тәжірибелік сипатты айтып, содан 

кейін сынға к(шеді. 

Белгілі әдебиетші ғалым 9.Қоңырат-

баев тың «Дәуір және дәстүр» деген 

мақаласына орай жазған «Сұлулықсыз 

(лең тұл» атты сараптамалық еңбегінде 

 автор (лең туралы толғайды: «;леңнің 
жаны сұлулық қой. Бұл атам заманнан 
айтылып келе жатқан ақиқат. Ал оны 
қайталамасқа құдіретіңіз қайсы. Сұлулық 
'леңнің ғана емес, 'мірдің де мәңгілік сәні. 
;лең сол 'мірдің үзіліп түскен м'лдір там-
шысы, б'лшегі. Олай болса, сол сұлулық 
қайдан шығады?». Қарап отырсаңыз, сын-

шы (лең мен сұлулықты тең бағалаған. 

Содан кейін (леңді поэтикалық дәрежеге 

к(теретін факторларды талдап айтқан. 

Автордың ойынша, (леңді сұлу ететін 

(зге (нер салаларындағы эстетикалық 

элементтер: «Шын мәніндегі сұлу поэзия-
да искусствоның басқа салаларының 
элементтері қойындасып жүреді. Мәселен, 
сұлу 'леңдерде архитектурадағы сим-
метрия, музыкадағы үн гармониясы, 
живописьтегі әрлі, нәрлі бояулар құбылысы, 
тағысын-тағылар болады. Бұлар 'леңге 
ерекше нұр, ажар береді». 

Сонымен қатар С.9шімбаев бүгінгі 

күнде к(пшіліктің мән бере бермейтін 

образдылыққа назар аударады. Жай бір 

мәтінге (леңнің қасиетін беретін негізінен 

образ, ал образ болса сұлулықтың (зі емес 

пе? Ұлттық поэзияның негізінде де осы 

ақиқат жатыр. «Сұлулық бар жерде образ 

да бар. Біріншісі жоқ жерде екіншісі де 
жоқ. Екеуі тіпті егіз ұғым, б'ле-жаруға 
келмейді. Образдылық бір ғана елдің емес, 
әлемдік поэзияға тән қасиет. Бірақ оның әр 
халық поэзиясында сыртқы түр жағынан 
ғана емес, ішкі мазмұн жағынан да ұлттық 
ерекшелігі бар» дейді автор. Мақаланың 

жалғасында автор (леңді аудару, яғни 

аударма мәселесі туралы бірқатар ой айт-

қан. 1979 жылы жазған «%лең – с(здің 

(негесі» атты мақаласында поэзияның 

теория сы туралы ой білдірген әдебиет 

сын шысы (леңнің к(п жерде кездесе 

бер мейтін дәл анықтамасын беріп, тілге 

тиек етеді: «;лең – ой мен сезімнің образға 
айнал ған к'ркемдік жарасымы». Бұл анық-

тама – терең ойдың, әдебиеттану сала-

сындағы іргелі ізденістің, ғылыми және 

философиялық мол тәжірибенің нәтижесі. 

О й ы н  б а т ы л  а й т а т ы н  о й ш ы л 

С.9шімбаев роман жанрына, әсіресе тари-

хи романға мән берген. Оның 1982 жылы 

жазған «Күрмеуі мол күрделі тақырып» 

атты мақаласы романистиканың теори-

ясы іспеттес. Алғашқы с(йлемінен-ақ ол 

(зінің терең ойлы, (рісі кең тұлға екендігін 

байқатады: «Қандай да болмасын халықтың 
қауқары мен қайратын оның материалдық 
және рухани мәдениетінің жасампаздығы 
танытса керек». Мақаланың жалғасында 

дүниеге келген шығарма мен уақыт 

арасындағы қарым-қатынасты баяндай 

келе, автор қандай да істің (з уақытында, 

дер кезінде жазылғаны абзал екендігін 

жеткізеді: «М.9уезовтің «Абай жолы» 
эпопеясы дер кезінде жазылғандығымен де 
кұнды, яғни уақыт рухына сай мезгіл сауа-
лына жауап ретінде дүниеге келгендігімен 
айрықша. Айталық, осы романдар циклы 
қазіргі кезеңде жарық к'рген жағдайда 
онда тағдыры, талайы басқаша болар ма 
еді?!». Содан кейін автор М.9уезовтің 

шығармашылығы ж(нінде тереңінен 

с(з қозғайды және кей тұстарын ашық 

 сынайды. %йткені романда тарихи кезеңді, 

оқиғаны, не болмаса кейіпкерді к(рсетіп 

қана қою оны тарихи жанр ретінде бағалау 

үшін жеткілікті емес. Автордың ойынша, 

шығарма қай тақырыпқа жазылмасын, 

ол бүгінгі күннің рухын қамту керек: 

«Бүгінгі таңда да М.9уезов дәстүрі бойынша 
'ткендегі 'нерпаз жандардың 'мірі, тарихи 
тұлғалардың тағдыры әр алуан қырынан к'п 
жазылып келеді. С'з жоқ, бұл құптарлық 
қадам, 'міршең әрекет. Тек 'кініштісі, 
тарихи тақырыптағы роман, повестердің 
к'пшілігінде бүгінгі уақыт рухына үн 
қосатын, қоғамдық, адамдық құбылыстар 
жайлы к'ркемдік, философиялық жаңа 
концепция жағы жетісе бермейді». Осы 

тұста автор әдебиеттің қоғамның  дамуына 

қандай үлес қосатындығын да айтады. 

 Дегенмен, автор сыншы ретінде тек 

келеңсіз тұстарды ғана тілге тиек етпейді, 

сонымен қатар ол шығарманың үлгі ететін 

тұстары туралы да с(з етеді: «Рас, біздің 
әдебиетімізде де тарихи және шартты 
тарихи революциялық тақырыпта туған, 
уақыт рухына д'п келетін жаңа концеп-
циялы романдар жоқ емес. Бұл ретте «Қан 
мен терді», «Қаһарды», «Махамбеттің 
жебесін», «Аңыздың ақырын», «Соңғы к'шті» 
ерекше атап 'туге болар еді. Аталған 
туындыларда бүгінгі рухани тіршілігімізге 
қатысты к'п мәселелер қамтылған». 

Қадірлі кейіпкеріміз жас қаламгерлер-

мен қатар, қазақ әдебиетінде классик 

атанған ақын-жазушылардың шығар-

мала ры туралы да (з ойын білдірген. 

Автор (зінің сын-мақалаларында бүгін-

ТҮРКІНІҢ 
ТЕКТІ ОҒЛАНЫ

гі  әдебиеттанушыларға қажет ететін 

м а ң ы з д ы  т ұ с т а р д ы  ш е б е р  ж е т к і з е 

білген. Оның классикалық туындылар 

ту ралы айтқан пікірлері шығарманың 

бет-бейнесін жаңадан ашқандай әсер 

қалдырады, сондай-ақ (зінің сыншылық 

қабілетін жаңа қырынан к(рсеткендей 

болады. Осы тұста С.9шімбаевтың с(з 

зергері атанған ақсақалдар мен олардың 

туындылары туралы с(з еткенде, сын-

шы есебінде ғана емес, әдебиеттегі 

шәкірті ретінде талдап сараптайтын дығы 

байқалады. Бұл ұстаным оның с(зсіз 

«үлкенге – құрмет, кішіге – ізет» халықшыл 

қағидатпен үйлесім тапқан.  Сонымен 

қатар рухани  қазынаға үлес қосқан 

шығарманың құнын түсірмеуді мақсат 

еткен. «Кемел таланттың кең тынысы»  

атты мақаласы с(зімізге дәлел. Мақала 

қазақ әдебиетінің с(з зергері атанған 

Ғ.Мүсіреповтің «Кездеспей кеткен бір 

бейне» атты туындысы туралы жазылған. 

Автор: «Жазушының аталған кітабын оқып 
шыққанда Э.Хэмингуэйдің атақты «Айсберг 
теориясы» есіңе еріксіз түседі. «Айсберг 
қозғалысының айбындылығы сонда, оның 
сегізден бір б'лігі ғана су бетіне шығып 
жатады. Бұл жазушының творчестволық 
кредосының бейнелі түрде айтылуы-
тын» деп жазады. С.9шімбаев әлемдік 

деңгейдегі жазушының шығармасын 

құр мақтау үшін мысал келтіріп тұрған 

жоқ. Ол міндетті түрде (з с(зін дәлелмен 

ғана айтады. Кез келген шығарманың 

түпкі мәніне үңіліп, астарында жатқан 

философиялық, идеялық детальдерді анық 

к(рсетеді. Сондай-ақ ол  Ғ.Мүсіреповтің 

аталған шығармасы туралы айтылған 

пікірлердің аз және жеткіліксіз екендігін 

жеткізеді: «Кітап жарық к'рген кезде біраз 
пікірлер айтылғаны мәлім. Алайда  бір мәселе 
ұмытыла беретін сияқты.  Жазушы табысы 
к'л-к'сір с'з болады да, соған жетуінің 
сыры неде деген жай  сырылып қалуы жа-
сырын емес. Ғ.Мүсірепов әкелген айшықты 
'рнектердің мәнін, ерекшелігін ашу әзірше 
аз с'з болып жүр десе де болғандай. 
Ғ.Мүсіреповтің жаңа әңгімелеріндегі к'зге 
түсетін, к'ңілге ұялайтын айрықша жайт-
тар символикалық және романтикалық 
сипаттардың берік жымдасып табиғи кіріге 
түсуі. Осы қасиет қазіргі әңгімелерімізде 
жетпей жүрген жайлардың бірі».

Сыншының бұл ұстанымы оның 

талғампаздығы мен талантын, терең 

білімі  мен к(регенділіг ін к(рсетіп 

қана қоймай, сынға қаншалықты мән 

беретіндігін де айқындап тұр. %йткені 

ол – пікір білдірген кезде шығарманың 

құнын (сіретін, ескерткенде шығар жол 

к(рсететін, есепке тартқанда терең ой 

салатын, осылайша сынды қоғам мен 

(нерге қажетті мектеп ретінде бағалайтын 

парасатты сыншы. Ал Ғ.Мүсірепов сын-

ды жазушыларға құрмет к(рсетуі табиғи 

құбылыс. Оның шығармаларын талдап, 

талқылап, (зінің бірнеше мақалаларында 

с(з еткені қазақ оқырманына мәлім. 

Жазушының шығармасымен қатар, 

оның 1985 жылы Қазақстан Жазушы-

лар одағында мінбеден с(йлеген с(зіне 

де пікір білдірген. Ұлтқа қызмет еткен, 

ұлттық әдебиеттің қалыптасуына үлес 

қосқан жазушының шығармашылығына 

ден қойып, назар аударып, пікір білдіруі 

сыншының да ұлтқа қаншалықты қызмет 

еткендігін анық к(рсетеді. Ал жазушы 

Ғ.Мүсірепов мінбеде с(йлеген с(зінде 

қазақ мәдениеті мен әдебиетінде қандай 

мәселелердің орын алғанын, тіпті ұлттың 

болашағына қатысты пікір айтқанын к(зі 

қарақты қазақ оқырманы жақсы біледі. 

Ғұлама сыншы 1972 жылы жазған 

«Үлкен дарын» атты мақаласын қазақ 

әдебиетінің ұлы жазушысы М.9уезовтің 

шығармашылығына арнаған.  Шын 

емес. Ал кезінде сыншы тарапынан 

айтылған ащы шындықтың арқасында 

қазақ әдебиетінің жаңа кезеңге бастағаны, 

шығармаларда жаңа тыныс ашылғаны 

баршаға белгілі құбылыс. 

1969 жылы жазған «Сырлы тол-

қ ы н »    а т т ы  м а қ а л а с ы н д а  ә д е б и е т 

сыншы сы С.9шімбаев қазақ поэзия-

сына жаңа толқын болып келген жас 

ақындар М.Отаралиев, С.Мұхтарұлы, 

Т.Медетбектің шығармашылықтары 

 туралы пікір білдіріп, «Ақынның неғұрлым 
к'ргені к'п, басынан 'ткізгені мол болған 
сайын к'пшілік к'кейінен шығуы заңды. 
Ендеше, анау жігіттер 'леңдеріндегі 
қоңылтақтық 'мірбаянның жалаңдығы 
емес пе деген де ойға келесің. Жалаңдығына, 
бір жағынан, олар кінәлі де емес. Себебі енді-
енді үлкен 'мірге аяқ басып араласа бастады»  
деп жазады. Сыншының сәтті болып 

шығатын (леңді м(лдір сезімге, (мірлік 

тәжірибеге және терең білімге негіздеуі 

де бекер емес. 9рине, мұндай негізі жоқ 

түзелмей, мін түзелмес» деген с(з бар. 

Сын болмай даму да болмайды. Ал 

дамуға жол ашқан сын – сынның нақ 

(зі. Сондықтан бәрінен бұрын сын 

түзелу керек. Осы орайда 1968 жылы 

С.9шімбаев сын жанрында қалам тер-

беткен З.Серікқалиев, 9.Кекілбаев, 

М.Мағауин, Р.Нұрғалиев, О.Сәрсенбаев 

сынды сыншылардың ұстанымдары 

мен сынның сол кездегі жағдайын 

талдап жазған «Жастар сыны туралы 

бірер с(з» атты мақаласын  жариялайды. 

Ақын-жазушыларды батыл сынай білген 

С.9шімбаев сыншыларды да сынның 

садағына алады. %йткені «Ойды наркес-
кендей батыл айту сыншының негізгі 
қасиетінің бірі. Онсыз қандай сыншы бол-
масын сынар қанат құс сияқты».

9дебиет сыншысы және әдебиет-

танушы-ғалым ретінде С.9шімбаев тек 

қана әдеби туындыларды талдамаған, 

қазақ мәдениеті мен әдебиетінде маңызды 

р(л атқарған ғылыми еңбектерді де шебер 

саралай білген. Осындай таудай талап 

ететін жұмысқа тек ұлттық позициядан 

ғана емес, адалдық пен адамгершіліктің 

биік парасатынан кіріскен. 

Жазушы М.Мағауиннің «Қобыз 
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Республикалық ғылыми-конфе-

рен ция ны ашқан кітапхана директоры  

Бақытжамал Оспанова жоғарыда 

аталған к(рмеге Тұрар Рысқұловқа 

 қа тысты 100-ден астам кітап пен мер-

зімді басылымдар, сондай-ақ  кітапхана 

дерекқорында құнды дүниелердің  барын 

айта келе, конференция жұмысына 

сәттілік тіледі.

Шараға Ш.Уәлиханов атындағы 

Тарих және этнология институты 

директорының ғылым ж(ніндегі орын-

басары, саяси ғылымның докторы 

Сайын Борбасов модераторлық етті. 

Ол (з с(зінде «Жалпы қазақта Кеңес 

Одағы кезінде  Тұрар Рысқұловтай 

үлкен қызметке жеткен адам жоқ. 

Д.Қонаев саяси бюроның мүшесі бол-

ды ғой. Бірақ одақтық деңгейде Тұрар 

Рысқұлов Кеңес Одағындағы үшінші-

т(ртінші қызметке, Халық Комис-

сарлар кеңесі т(рағасының орынба-

сары қызметіне дейін к(терілді» дей 

келе, Мәскеуге жасаған сапары тура-

лы әңгімеледі. Сайын Молдағалиұлы 

М ә с к е у  а р х и в і н е  б а р ы п  Т ұ р а р 

 Рыс құловқа қатысты құжаттармен 

та нысқан. Оның ішінде сол кездегі 

саяси тұлғаның хаттары, тапсырма-

лары, жеделхаттары бар. Сонымен 

бірге архивтен Т.Рысқұловтың бұған 

дейін жарияланбаған 11 фотосуретін 

табады. Оның бесеуінің к(шірмесін 

жасатып алған ғалым қажетті құжат-

тарды ала алмаған екен. Оның себебі, 

Т.Рысқұловтың туыстарының сенім-

хаты қажет болған. Ал қолында бар 

сенімхаттар арқылы Ж.Шаяхметов 

пен Н.Оңдасыновтың құжаттарын елге 

әкелген. Осындай тың деректермен 

басталған ғылыми-практикалық кон-

ференцияда ғалым-тарихшылар Бейбіт 

Қойшыбай, Светлана  Смағұлова,  Жамал 

9шірбекова, Мәрзия  Жылысбаева, 

Айжамал Құдайбергенова, Гүлнәр 

Қозғамбаева және т.б. мамандар баян-

дама жасап, соңынан (зара пікір алма-

сып, с(з  жарыстырды. 

«Т.Рысқұлов – ұлт қайраткері» 

тақы рыбында  баяндама жасаған 

«9ділет» қоғамы т(рағасының орынба-

сары Бейбіт Қойшыбай әңгімесін әрден 

Қазан т(ңкерісінен кейінгі жағдайдан 

бастады. Сол кездегі Кеңес Одағының 

құрамындағы елдердің жағдайын айта 

келе, Түркістан Республикасының 

құрылуына келіп тоқтады. 

Тұрар Рысқұлов Азамат соғысы мен 

әскери интервенция жылдарындағы 

 саяси және ұйымдастырушылық қыз-

ме ті нің басты бағытын «отаршыл-

дық пен күресу» деп жазған еді.  Саяси 

т ұ л ғ а н ы ң  қ а ж ы р л ы  қ ы з м е т і н і ң 

нәтижесінде 1919 жылдың ортасына  

қ а р а й  Т а ш к е н т ,  П і ш п е к ,  А р а л , 

В е р н ы й ,   Н а м а н г а н ,  С а м а р қ а н , 

Шымкент, 9ндіжан, Керкі, Чаржой, 

Бұл орайда ғалымның есімімен атала-

тын әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті де маңызды жұмыстарға (з 

үлесін қосуда. Ұлы тұлғаның есіміне сай 

болу жолында университет әрдайым са-

палы білім беруге күш салып, рейтингтік 

к(рсеткіштерін жоғарылатуға мән береді. 

Мәселен, соңғы бес жылда қазақстандық 

ЖОО-лардың ішінде алғашқы бо-

лып, «QS«World University Rankins» 

рейтингісінде 350-ші орынға к(терілді. 

Дүниежүзіндегі 800 университеттің 

ішінде Қазақстандағы жоғары оқу 

ордаларының ішінде алғашқы болып 

ТОП-250 арасында 220-шы орынды 

иеленуі де білім сапасының к(рсеткіші 

деп айтуға болады. 

Білім ордасының қабырғасынан 

(Басы 1-бетте)

Арыстан баб кесенесіне жақын орна-

ласқан елді мекенге кештете жеттік. Бірақ 

әлі күн бата қоймаған. Заттарымызды 

қонақ  үйге қойдық та иек астындағы 

 кесенеге бет алдық. Кешкі уақыт қой, бес-

алты адамнан басқа тірі жан к(зге түспеді. 

Ке се ненің іші-сыртын еркін араладық. 

Құра  нымызды оқып, баба рухына тағзым 

жасадық.

Кесененің дәл түбінде құдық бар екен. 

Суы қышқылтым. Ішуге келмейді. Деген-

мен емдік қасиеті бар к(рінеді. «Шарапаты 

тисін» деп беттерін жуып, артылғанын 

ыдысқа құйып алып жатқандар бар.

Арыстан бабтағы «арыстан» с(зінің 

мағынасы түсінікті секілді. Ол «үлкен», 

«зор» дегенді меңзеп тұр. Ал «баб» с(зі 

«қақпа», «есік» дегенді аңғартады екен. 

Енді бір ғалымдар «баб» с(зі ислам дінін 

таратушылардың есімдеріне қосылатын 

қосымша тіркес екенін де айтады.

Арыстан бабтың Қожа Ахметке ұстаз 

бол ғанын жоғарыда айттық. Ясауи дің 

«Хикметтерін» оқып отырып та бұған анық 

к(з жеткізуге болады. Онда мынандай 

жолдар бар:

Жеті жаста Арыстан бабқа 

қылдым сәлем,

Осы халде мың зікірін қылдым тәмем...

Құрма беріп, басымды сипап, 

назар қылды,

Мектеп барып, қайнап толып, 

тасыдым міне.

Осындағы құрмаға қатысты аңыз 

к(п. 9ртүрлі үлгілері бар. Солардың 

бірі, ясауитанушы ғалым Жақып Алтаев 

Ош, Түркістан мұсылман секция-

лары жұмыс істеп тұрды. Сонымен 

қатар жер гілікті ұлттар тілдерінде үгіт-

насихат жүргізіліп, газет-журналдар, 

кітаптар шығарылған болатын. Мұның 

бәрін (з баяндамасында келтірген 

Бейбіт Қойшыбай (з ойын: «Тұрар 

Рысқұлов Түрк Республикасының 

және Түрк халықтарының компартия-

сын құру жайындағы  шешімдерді 

(лкенің советтік басшы органдарында 

қабылдата алғандығымен ерекшеленеді.  

Ол – совет (кіметінің алғашқы жылда-

рында-ақ Түркістан (лкесіндегі ұлт 

мәселесін түбегейлі шешудің дұрыс 

жолын ұсынған ұлт қайраткері» деп 

қорытындылады. 

%з кезегінде с(з алған әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-дың Тарих архео-

логия және этнология факультетінің 

профессоры Светлана Смағұлова 

«Т.Рысқұлов және Қазақстандағы 

аштық» тақырыбын қозғады.  Ол 

елдегі қалыптасқан жағдайды, үкімет 

 тарапынан жіберіліп жатқан (рескел 

қателіктерді  айтып И.Сталинге, 

қазақ (лкелік комитеттерінің бірінші 

хатшысы  Л.Мирзоянға хаттар жолдаған 

Тұрар Рысқұловтың бірнеше ұсыныс 

жасағанын атап (тті.

«Т.Рысқұловтың Моңғолиядағы 

қызметінің бір қыры» тақырыбында 

 баяндама жасаған ҚазҰУ-дың Тарих, ар-

хеология және этнология факультетінің 

доценті Гүлнәр Қозғамбаева   Т.Рыс -

құлов  тың Коминтерннің Моңғолиядағы 

(кілі ретінде  сол елде атқарған қоғамдық 

жұмысына талдау жасады.  

«Т.Рысқұловтың бүкіл (мірі  мен 

қоғамдық-саяси және мемлекеттік 

қызметі ұлтының жарқын болашағы 

жолына бағытталды. Отан тарихында 

(зіндік орны бар тарихи тұлға. Комин-

терн (кілі  Тұрар Рысқұлов Моңғолияда 

ең ірі және маңызды мәселелерді шешті. 

Атап айтсақ: Моңғол Халық партиясын 

ұйымдық және идеологиялық тұрғыдан 

нығайтуға атсалысуы; Моңғолияның 

тұңғыш Конституциясын жасау және 

моңғол елінің астанасының атын 

(згертуі; 1925 жылы Қытайға барған 

моңғол үкіметінің уәкілдерінің құра-

мына қатысуы.

Тұрар Рысқұловтың  Моңғолиядағы 

9 айға созылған  қызметінде, ол (зін 

жан-жақты саясаткер,  дипломат  

ретінде к(рсете білді, сол елдің тари-

хында (шпес қолтаңбасын қалдырды. 

Т.Рысқұловтың есімі уақыт (ткен 

сайын жас ұрпақтың жадында жаңа 

қырларынан к(ріне бермек» деді Гүлнәр 

Бестібайқызы (з с(зінде.

Қазақстанның тәуелсіздік идеясы-

ның негізін қалаушылардың бірі, 

еліміздің әлеуметтік-экономикалық 

дамуына, рухани біртұтастықты сақтап, 

түркі халықтарының мәдениетін қайта 

түлетуге үлес қосқан мемлекет қай-

раткері Тұрар Рысқұловтың қазақ тари-

хында алар орны б(лек. 

шыққан түлектер Қазақстан мен шетел-

дерде жемісті еңбек етіп, дүниежүзілік 

табыстарға жетуде. К(п жылдық тари-

хы бар ордалы оқу орны мемлекеттік, 

халықаралық стандартқа сай маман 

дайындап, жоғары білім берудегі жаңа 

технологияларды енгізуде (згеге үлгі 

болып отыр. Университеттің бұдан 

(зге де жетістіктері аз емес. Білікті 

ға лымдар, танымал тұлғалар қызмет 

істейтін оқу ордасының басты мұраты 

да – әл-Фараби бабамыздың білім мен 

ғылымдағы аманатына, биік мақсат-

тарына сай болу дер едік.  

Эльмира АКТУРЕЕВА,
Қаржы және есеп  кафедрасының 

аға оқытушысы

Тұрар есімі мәңгілік
Жуырда аса көрнекті мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұловтың туғанына 125 
жыл толуына орай «Қазақстанның экономикасы мен мәдениетін дамытудағы 
Т.Рысқұловтың рөлі мен рухани мұрасы» атты республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференция өтті. ҚР Ұлттық кітапханасы мен Ш.Уәлиханов 
атындағы Тарих және этнология институты бірігіп ұйымдастырған ғылыми 
конференцияға  ғалымдар, тарихшылар, жоғары оқу орнының оқытушылары 
мен студенттер қатысты. Алдымен конференция аясында  ҚР Ұлттық кітапхана 
қорынан Т.Рысқұловтың өмірі мен шығармашылығына арналған «Түркі 
халықтарының жанашыры – Т.Рысқұлов» атты кітап көрмесі ұйымдастырылды.

Келер жылы әлемге әйгілі ғұлама-ғалым, философ әл-Фарабидың 1150 
жылдығы екені баршамызға мәлім. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
бұл датаны мемлекеттік деңгейде атау туралы жарлыққа қол қойғаны белгілі. 
Бүгінгі таңда ойшылдың мұрасын ғылыми тұрғыдан зерделеу, еңбектерін жас 
ұрпаққа таныту мақсатында көптеген іс-шаралар жүзеге асырылып келеді.

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Р У Х А Н И  Ж А Ң Ғ Ы Р У
Біз сол күні осы жерге түнеп шықтық. 

Оның алдында құрбандық шалып, аруақ-

тарға құран бағыштадық. Ертеңінде 

шай-суымызды ішкеннен кейін тағы да 

 Арыстан баб кесенесіне келіп, тағзым 

жасадық. Т(ңіректегі (зге де кесене-

мазарларға зиярат еттік.

Арыстан баб кесенесі – қазақ жеріндегі 

елеулі  сәулет (нерінің ескерткіші. 

Зерттеушілер кесененің баба қабірінің 

басына салынғандығын айтады. Кесене 

екі б(ліктен тұрады. Солтүстік б(лігінде 

Арыстан баб бейіті орналасқан қабірхана 

және әулиенің шәкірттері саналатын 

Лашын баб пен Қарға бабтың, сондай-ақ 

кесене шырақшысы Шерімбет 9здердің 

бейіттері. Оңтүстік б(лігінде – мешіт. Екі 

ара дәліз арқылы қосылған.

Кесене бірнеше рет (ңдеу-ж(ндеу 

жұмыстарын бастан кешірген. Оның 

қабырғасындағы «1327 Ұста Қалмырза 

бек Мүсәпір Түркістани» деген жазу 

бірден к(зге түседі. Демек, бұл құрылысты 

ж(ндеуде аталған кісінің еңбегі зор болған. 

Һижра бойынша 1327 жыл – қазіргі 

күнтізбедегі 1909 жылға келеді екен.

«О баста осы кесенені тұрғызуға кім 

ұйытқы болған?» деген сауалға келсек, 

жазбаларда негізінен «9лем билеушісі» 

атанған Ақсақ Темірдің есімі атала-

ды. Ел ішінде мынандай да аңыз бар: 

«Қожа Ахмет кесенесінің қабырғалары 

қаланып болған түні алып (гіз к(терілген 

дуалдарды мүйізімен соғып, құлатады. 

Ғимарат қабырғалары қайта тұрғызылып, 

күмбездері қалана бастағанда бұл оқиға 

тағы да қайталанып, бәрі үйілген т(беге 

айналады. Бұл жай 9мір Темірді к(п ой-

мәжбүр болады. Міне, ел-жұрты құр мет-

теп, бас иетін Құрбан ата тарихы осындай.

ТҮГЕЛ ТҮРКІ 
ҚАСТЕР ТҰТҚАН

Түркістанның асыл топырағын басып 

тұрып, жер бетіндегі тарихи және сәулет 

ескерткіштерінің бірегейі – Қожа Ахмет 

Ясауи мавзолейіне соқпай кету мүмкін 

емес. Бұған дейін де екі-үш рет болғанбыз. 

Бұл жолы да маңдай тіредік.

Мавзолейдің тарихын білмейтіндер 

кемде-кем болар. К(п жазылып та жүр. 

Сондықтан қысқа қайырайық. 

Расында да бұл сәулет (нерінің 

ғажайып ескерткіші.  С(збен айтып 

жеткізгісіз ерен еңбек пен моншақтай 

т(гілген маңдай тердің (теуі. 9рбір сызық, 

әрбір нүкте жайдан-жай салынбаған. Ой-

мен, жоспармен орналастырылған.

9лемде сирек кездесетін ғажайып 

ғимараттың бой к(теруіне ұйытқы болған 

Ақсақ Темір де жай адам болмаған-ау, сірә. 

Демек, Ахмет Ясауидің орнын да, ілімін де 

мойындағаны ғой. 9йтпесе, мынандай к(з 

тартар әсем де ауқымды құрылысты қолға 

алар ма еді.

Ұлы қолбасшы бас иген Ахмет Ясауи 

шын мәнінде ерекше жаратылған жан еді. 

Оның кейінгіге қалдырған мұралары әлі 

күнге дейін құнын жойған жоқ. Кемеңгер 

де ойшыл ақынның «Диуани хикметі» 

әр пендеге қажет бағдаршам іспетті. 

%мірде нені үйреніп, неден жирену керек? 

Аталған еңбекте осы жайлы айтылады. 

Адамдарды адамгершілікке, ізгілікке, 

қанағатшылдыққа, тәубашылдыққа 

ғана тағзым жасай аласыз. Баба жанында 

әйелі және баласы Ибраһим шайқының 

жатқандары айтылады.

Мавзолейде атақты хандар, билер, 

 батырлар жерленген. Олардың ішінде 

Абылай хан, 9білхайыр хан, Жолбарыс  

хан, Қаз дауысты Қазыбек би және 

к(птеген ірі тұлғалар бар. Зиратхана ата-

латын б(лменің (зі құлпытастарға толы. 

Осыған қарап-ақ мавзолейді екінші Мекке 

деп жайдан-жай атамағанын аңғарасыз. 

Қасиеттілігі ғой, қазақтың бетке ұстар ай-

тулы жақсылары мен жайсаңдары мәңгілік 

мекендерінің осы жерден болуын қалаған. 

Демдері сырт жақта үзілсе де денелерін 

мавзолей жанына жеткізуді аманаттаған.

ХІV ғасырда салынған ескерткіш 

 талай дүрбелеңді бастан кешірді. Патша 

әскерінің зеңбірегінің нысанасына да ай-

налды. Бірнеше рет ж(нделді.

М а в з о л е й  қ а з а қ  х а н д а р ы н ы ң 

бас  ордасы қызметін атқарған кездері 

де болды. Бұл жерде елдік мәселелер 

талқыланған алқалы жиындар, хан к(теру 

рәсімдері (ткен.

Мұнда сауатты шәкірттер дайындай-

тын медресе де жұмыс істеген. Кітапхана 

қоры мейлінше бай болған.

Мавзолейдің т(ңірегінде археоло-

гиялық, сәулет және бейнелеу (нерінің 

үздік ескерткіштері орын тепкен. Олар 

Ұлықбектің қызы, 9білхайыр ханның 

зайыбы Рәбиға Сұлтан Бегім, Есім хан 

кесенелері, жұма мешіті, шығыс монша-

сы, үлкен қылует және басқалар. Аңызға 

қарағанда Ахмет Ясауи пайғамбар жасына 

келген соң одан артық жер бетінде (мір 

сүруді қаламай әрі Пайғамбарға тағзым 

келтірген аңыз былайша (ріледі: «Бірде 

Мұхаммед пайғамбарға Жебірейіл періште 

бір табақ құрма алып келеді. Бір құрма 

табақтан жерге түсіп кетеді. Жебірейіл 

ол құрманы алып, Пайғамбарға: «Мына 

құрманы (зіңізден 400 жыл кейін келетін, 

сіздің ісіңізді әрі қарай жалғастыратын 

үмметтеріңізге аманат етіп қалдырыңыз» 

дейді. Пайғамбар сахабаларын жиып: «Бұл 

аманат құрманы кім жеткізе алады» деп 

сұрайды. Сахабалардың ешқайсысы «Мен 

жеткізер едім» деп шыға қоймайды. Себебі 

ешқайсысы да (зінің 400 жыл (мір сүреріне 

сенімді емес еді және бір жағынан сынап 

тұрған болар деп, күдіктеніп тұрғанда 

мұның Алла Тағаланың әмірімен болып 

тұрғанын жүрегімен сезген Арыстан баб: 

«Егер (мірім жетсе, аманатыңызды мен 

жеткізер едім, бірақ ғұмырым (лшеулі әрі 

оны қайдан табамын» дейді. Пайғамбар 

разы болып: «%міріңізді Алла Тағала 

жеткізеді. Үмметімді ислам діні тараған 

елдердің шығысынан іздеу керек. Ол 

баланың белгісі медреседен қайтқанда 

кітабын т(бесіне қойып, артымен теріс 

қарап жүреді және аманатын сізден (зі 

келіп сұрайды» деп жауап қайтарады.

Мұхаммед айтқандай Қожа Ахмет 

жеті жасқа келгенде Арыстан бабты (зі 

танып: «Баба! Аманатымды беріңіз» дейді. 

 Арыстан баб 400 жыл бойы тісінің қуысына 

сақтаған құрманы балаға ұсынады. Қожа 

Ахмет кідірместен құрманы аузына салып 

жібереді...».

Содан Арыстан баб баланы шәкірттікке 

алады. Арыстан баб қиялдан пайда болған 

кейіпкер емес. Оның (мірде болғанына 

осы уақытқа дейін жеткен жырлар, әңгіме-

лер дәлел бола алады. Сопылық ілімінің 

аса к(рнекті (кілдерінің бірі Сүлеймен 

Бақырғани былай дейді:

Бабтардың бабы Хорасанда,

Сансыз бабтар Үндістанда.

Бабалар басы баба Арыслан.

«Алпамыс» жыры к(пшілігімізге 

 таныс. Жырда Байб(рінің бір перзентке 

зар болып, молаларға зиярат қылатыны 

бар. Ол т(мендегідей баяндалады:

Түнейді үш күн Байб(рі

9зіретті сұлтанға.

Түркістанда түмен баб,

Сайрамда бар сансыз баб.

Отырарда отыз баб,

Бабалардың бабын сұрасаң,

Ең үлкені Арыстан баб

9улие қоймай қыдырып,

Бабалардың бәрін қылды сап.

Реті келгенде айта кетейік, Арыстан 

баб есімі бірқатар ғалымдардың еңбек-

терінде кездеседі. Тіпті шетел ғалымдары 

да (з ойларын білдіреді. Енді солардың 

бірқатарына кезек беріп к(релік. Француз 

зерттеушісі Ирене Меликоф «Ахмет Ясауи 

және түркілердің халықтық исламы»  атты 

еңбегінде былай дейді: «Қожа Ахметтің 

әкесі Ибрагим Сайрамда белгілі шайқы 

болған. Ахмет жеті жасында жетім қалады. 

Сосын оны әпкесі Ясы қаласына алып 

барады. Ол жақта алғашқы ұстазы Ары-

стан бабпен кездеседі». Ағылшын ғалымы 

Дж.Тримингэм Ясауи меңгерген ілімді 

с(з ете келе: «Ахмет Ясауи – барлық түркі 

сопыларының бабасы. Ясауи дәстүрі 

таза түркілік бағытта болды. Ол түркі 

шайқы Арыстан баб дүние салғанша 

соның қолында тәлім-тәрбие алды, кейін 

Бұқараға аттанды» дейді. 

Баба тақырыбына қазақ ғалымдары 

да барып жүр. 9сіресе, О.Дастанов, 

М.Сембин, М.Қожа зерттеулеріндегі 

 деректер назар аударарлық.

ландырады. Түсінде бір қария келіп аян 

береді. Ол Қожа Ахметтің ең алғашқы 

ұстазы, Арыстан баб моласының үстіне 

мазар к(теруге әмір ететінін жеткізеді. 

Бұл талап орындалған соң ғана 9мір Темір 

Түркістандағы құрылысын ойдағыдай 

аяқтады».

Арыстан баб кесенесінен кейін осы 

маңдағы Құрбан ата, сондай-ақ ұлтымыз-

дың ардақты перзенті, белгілі мемле-

кет және қоғам қайраткері %збекәлі 

 Жәні бековтің мазарларына соғып, құра-

нымызды бағыштадық.

%зағаның (мір жолы бәрімізге жақсы 

таныс.  Ұлтына қызмет ететін адам 

%збекәлі ағамыздай-ақ болсын. Қазақ бар 

кезде %заға есімі (шпейтіні анық. Құрбан 

атаға келетін болсақ, бұл кісінің аты-ж(ні, 

атқарған ісі жергілікті жердегі адамдарға 

белгілі  болғанымен, сырттағыларға 

таңсық болуы мүмкін. Адалын айтар 

болсақ, нағыз құрметтеуге, мақтан етуге 

лайық тұлға. Жұрт оны әділетті, адал, таза 

ниетті адам деп таныған. Зорлық-зом-

былыққа к(нбеген. Тіпті жан-жағына 

(ктемдік жасаған аға-інілерінің қиянатын 

қаймықпастан беттеріне айтып отырған. 

Мұнысы бауырларына ұнамай, бір күндері 

оны алдап, елсіз жерге апарып тастайды. 

Ол жақта қол қусырып, қарап отырмайды. 

Егін егеді, мал (сіреді. Үйленіп, бала-

шағалы болады. Бір жылдары жұт болып, 

адамдар ашаршылыққа ұшырайды. Ақы-

рында олар Құрбанды паналайды. Оны 

(лімге қиған ағалары да к(мек сұрауға 

үндейді. Адалдық пен әділдіктің, мейірім-

ділік пен қайырымдылықтың мәнін түсін-

діреді. Зұлымдық пен жауыздықтың, 

тойымсыздық пен іштарлықтың, екіжүз-

діліктің үлкен күнә екенін ескертеді. 

Жалпы нағыз адам болу үшін не қажет? 

Соның бәрі – хикметтерде соқырға таяқ 

ұстатқандай түзіледі.

Кесенеге оралайық. Ғимарат қазандық, 

Үлкен Ақсарай, Кіші Ақсарай, құдықхана, 

кітапхана, асхана, к(рхана, мешіт тәрізді 

бірнеше б(ліктерден тұрады.

Мавзолейге кіргенде ең алдымен к(зге 

түсетіні – тайқазан. Қазанды жасатқан 

9мір Темір екені белгілі. Оның қашан 

құйылғанына дейін жазулы тұр, яғни 1399 

жылдың 25 маусымы.

Қазан бойынан әлі күнге (шпей, сол 

күйінде сақталған жазуларды байқайсыз: 

«жаратылыс иесі Алла», «Құт болсын». 

Құраннан үзінділер келтірілген. Қазанды 

соққан ұстаның аты-ж(німен де таныса 

аламыз. Ол 9діл 9зиз ибн Шарафаддин 

Тебрези. Қазанның салмағы – 2 тонна, 

биіктігі – 158,3 см, енінің к(лемі – 243,4 

см. Қазанға үш мың литр су сыйып кетеді 

екен.

Осы б(лмедегі қымбат жәдігер – 

екі (рнекті ағаш есік. %здері тым биік 

әрі к(лемді. Нағыз шебердің қолынан 

шыққаны байқалып тұр. Бағзыдан жеткен 

жәдігерлер қатарына қола шырағдандарды, 

шашақты байрақты атар едік.

Қожа Ахмет Ясауидің қабірхана 

б(лмесіне адам кірмейді. Есік сыртынан 

ретінде қалған (мірін мешіт іргесінен 

қазылған жер асты мекенінде (қылуетте) 

(ткізген.

Кесене бүгінгі таңда әлемнің қамқор-

лығында. Ол ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра 

тізіміне енген. Осының (зі ескерткіштің 

салмағын к(рсетсе керек.

Мағжан ақын: «Түркістан ер түріктің 

бесігі ғой» дегенде, с(з жоқ бұл жолдар-

ды жазғанда атақты ғұламаға, оның осы 

жердегі кесенесіне аса мән бергені анық. 

Бүгінгі күні Түркістанның түркі әлемінің 

рухани орталығы болып отырғандығы 

да баба рухының арқасы десек, қателесе 

қоймаспыз.

Біз мавзолейді, оның т(ңірегіндегі 

ескерткіш-белгілерді аралауға бір күнімізді 

арнадық. К(п жайтқа қанық болып, жан 

дүниемізді байыттық.

УКАША ҚҰДЫҒЫ

Ендігі бағытымыз – Түркістан қаласы-

нан солтүстікке қарай 55 шақырымдай 

жерде орын тепкен Укаша ата мазары.

Алғашқыда бұл жерде қабір орны ғана 

болған. Кейініректе мазар тұрғызылған. 

Мазар екі б(лмеден тұрады. Кіреберісі 

кішігірім, екінші б(лмесі ұзынша келген. 

Бізді таңдандырғаны – зияраттың бұған 

дейінгі к(ргендерімізге қарағанда (те 

ұзындау екендігі. Мұның сырын кейін 

білдік.

Укаша ата кім? Аз-кем осыған тоқ-

талып (тейік. Аңыз-әфсаналарға сүйенер 

болсақ, Укаша ата Мұхаммед Пайғамбар-

дың сенімді адамы әрі қорғаушысы, 

күзетшісі болған сахаба. Оның есімі 

Ш.Уәлихановтың, Мәшһүр Жүсіптің 

еңбектерінде де ұшырасады.

Аңыз не дейді? Укаша сахабаның ерте-

ректе (мір сүрген бір атасы Мұхаммедтің 

соңғы Пайғамбар болып келетінін білген. 

Оның мұсылман атаулыға жәрдемші, 

шапағатшы болатынын сезген. Содан 

«Мені дініңе қабылда, мұсылман болайын»  

деп аманат-хат жазады. Міне, осы хатты 

Пайғамбарға тапсыру бақыты әлгі кісінің 

ұрпағы Укашаға бұйырады.

Укаша Пайғамбарға кездесіп, мұсыл-

мандықты қабылдайды. Мұхаммед оны 

(зін қорғаушы, әскери қолбасшы етіп 

сайлайды.

Укашаның бойындағы бір қасиет 

жауы оны атса оқ, шапса қылыш дары-

майды екен. Оның да сыры бар. %йткені 

ол Пайғамбардың денесіндегі ешкім 

Азаматтың суреті

Жылаған ата үңгірінде
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БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

МЕРЕЙ

Алдымен әр оқу орнын аралап, 

(зін мазалаған сұрақтарға жауап іздеп 

жүрген оқушыға к(зіміз түсті. 9ңгімеге 

тартып едік, (зін Абылай Байрамтегі 

деп таныстырды. «Мен Сүлеймен 

 Д е м и р е л  а т ы н д а ғ ы  қ а з а қ - т ү р і к 

лицейінде оқимын. Мұнда сыныпта-

старыммен, сынып жетекшіммен бірге 

келдім. Білім к(рмесінде таңдау (те к(п 

екен. 9демі жылтырақ зат к(ргендей 

басымыз айналып қалды. Мен аэро-

навтика-инженер немесе космонав-

тика-инженер мамандығын таңдап 

отырмын. Білім к(рмесіне келіп, 

бұл мамандық Гонконг мен  Канада 

мемлекеттерінде терең әрі жақсы 

оқытылатынын білдім.  Талаптары мен 

емтихандары (те қатал екен. Оқу ор-

нын әлі таңдамадым, ең бастысы мен 

қайда және қалай дайындалатынымды 

түсіндім» дейді Абылай. 

К(рмеде оқушыларға бар білгенін 

түсіндіріп, тәжірибесімен б(лісіп 

жүрген студенттер де аз емес. Олардың 

қатарында 9ділжан Нәрік те бар. Ол Гон-

конг университетінде бизнес экономика 

мамандығында оқиды. 9ділжан да был-

тыр дәл осы к(рмеге келіп, (з арманына 

қанат бітіріп қайтқан. «Мен Елордадағы 

Назарбаев мектебінің түлегімін. Былтыр 

білім к(рмесіне қатысып, (з жолымды 

таптым. К(рменің және мектебімнің 

қолдауымен құжаттарымды жинап, ем-

тиханыма дайындалып, толық грантқа 

ие болдым. Мұндай к(рмелердің жиі 

(туі (те маңызды. Себебі мектепті 

жаңа бітіріп жатқан балалар қай жақта 

қандай мүмкіндік барын біле бермейді. 

Сондықтан жол к(рсетіп, ж(н сілтейтін 

мұндай шаралардың маңызы зор деп 

ойлаймын. Гонконг – мүмкіндіктердің 

қ а л а с ы .  М ә с е л е н ,  « Г о н к о н г  – 

дүниежүзілік экономикалық орталық» 

дейді, менің таңдаған мамандығым 

бизнес экономика болғандықтан, дұрыс 

таңдау жасадым деп ойлаймын. Сонда 

т(рт жыл оқып, ол жақтың экономика 

сала сындағы барлық аспектілерін біліп, 

үйреніп, түйсініп, сол мүмкіндіктерді 

(зіміздің елге ендіру – басты мақсатым» 

деді ол. 

Біз осы орайда «Kazakhstan Edu-

cation Fair 2019» халықаралық білім 

к(рмесін ұйымдастырушы NOVA 

Education ком паниясының директоры 

Ерден  Шаймарданмен әңгімелесіп, 

біраз жайтқа қанық болдық. Айтуынша,  

оқушылардың к(біне таңдайтыны – 

Америка, Канада,    Англия.  Бірақ бұл 

мемлекеттерге әркімнің қалтасы к(тере 

бермейді екен.

– Соңғы уақытта оқушылар Польша,  

Чехия мемлекеттерінің жоғары оқу 

орындарына қызығушылық танытуда. 

Себебі тілі жеңіл, тез үйренуге мүмкіндік 

бар. Оқу ақысы да Қазақстанмен сәйкес 

келеді. Сонымен қатар Оңтүстік Корея 

Бұдан жарты ғасыр бұрын институт 

(ркен жайып, даму жолында келе жат-

са, ал бүгінгі таңда еліміздегі алдыңғы 

қатарлы (нер оқытушыларын  даяр-

лайтын бірден-бір жетекші институтқа 

айналғаны с(зсіз. Жуырда мерейтой-

ын салтанатты жағдайда атап (ткен 

институт  ұжымы тағы бір ерекше 

серпіліске нық қадам басты. Уни-

верситет басшысы Такир Балықбаев 

жылы лебізге толы құттықтауын 

білдіріп, жарқын жетістіктерді атап 

(тті. Т.Қожағұловтың институтты 

(ркендетуге қосқан сүбелі үлесіне 

алғыс айтты. Сонымен  қатар елімізге 

белгілі тұлғалар, яғни осы институттың 

түлектері  Ғ.Есім,   Е.Т(лепбай, 

Т.Мұқашев,  Б.Уморбеков,  дәстүрлі 

әнші Р.Стамғазиевтер «Құрметті про-

фессор» медалімен  марапатталды. 

К е ш т і ң  а р н а й ы  қ о н а ғ ы  О м с к 

мен Гонконг мемлекеттерінде білім 

алуға к(п мүмкіндік жасалып  жатыр. 

Олардың университеттері (те сапалы,  

рейтингтері жоғары, барлық сала 

ағылшын тілінде оқытылады. Біздің 

грант иегерлері сол жаққа к(п барады. 

Соңғы кезде – қонақүй бизнесі мен 

туризм саласы сұранысқа ие. Бәріңізге 

белгілі, біздің елде туризмге ерекше 

к(ңіл б(лінуде. Бұл мамандықты оқу 

үшін жастар к(бінесе Швейцарияға 

 барады. Ал емтихан жағына келсек, 

кейбір елдерде ҰБТ-мен қабылдайды. 

Мысалы, Гонконг ҰБТ-мен есептеледі. 

9рине, алдымен тіл, содан кейін ҰБТ. 

Дегенмен, ҰБТ-да 130 балдан жоғары 

алуға тиіс. Талаптары (те жоғары, 

ағылшын т іл ін ің  деңгейі  IELTS 

емтиханының балы 6,5-нан жоғары 

болу керек, – дейді Е.Шаймардан.

« М е к т е п т і  ж а ң а  б і т і р г е н  ж а с 

 баланы бірден шетелге жіберу дұрыс 

па? Оның кері әсері жоқ па?» деген 

сауалымызға ол былай деп жауап берді: 

«Біз бала оқуға тапсырарда, ата-ана-

ларымен, мектептегі мұғалімдерімен 

ақылдасамыз. Негізі әр бала шетелге 

баруға дайын бола бермейді. Ондайда 

бала (зіне жауап бере алатын, (зінің 

әлемдік к(зқарасы қалыптасқан болу 

керек. Құндылықтарды білу  керек. 

Ешқашан үйден шықпаған бозба-

ланы бірден шетелге жіберуге (з ба-

сым қарсымын. Кейбір ата-аналар 

жіберемін деп келеді, ал баласымен, 

мұғалімдерімен с(йлессек, бала дайын 

емес. Қарапайым ғана мысал, барған 

соң (зі тамақ істей алмайды, шетелде 

әртүрлі мәдени (згерістерге ұшырағанда 

баланың ойы, санасы (згеруі мүмкін. 

Сол үшін біз балалар осы жақта, әсіресе 

қыз балалар к(бінесе Қазақстанда 

жоғары білім алсын, магистратураға 

баратын кезде шетелге барсын деп 

кеңес береміз. Бір балалар пысық, 

ерте жетілген болады, интернатта (мір 

сүрген, үйінен алыс тұрған, ондай бала-

лар шетелде оқуға дайын болып келеді. 

Кейбір елдерде 18-ге толмаған бала-

ны қабылдамайды. Мысалы, Венгрия 

мемлекеті 18-ге толғаннан кейін ғана 

қабылдайды». 

Білікті басшы қазіргі таңдағы тиімді 

саналатын мамандықтар ж(нінде де (з 

ойымен б(лісті. ІТ, компьютер, тех-

нология, қаржы салаларын,  сон дай-ақ 

«education management» сынды  білімді 

басқаруға, ұйымдастыруға үйрететін 

мамандық түрлерін  ерекше ата-

ды. Бүгінде Қазақстанда білімге к(п 

 инвестиция салынып, қаражат б(лініп, 

жаңадан мектептер мен университеттер 

ашылып жатқанын, жастар бірнеше 

тілді сапалы игеретін болса, мүмкіндік 

мол екенін айтты. 

Ақбота МҰСАБЕК

м е м л е к е т т і к  п е д а г о г и к а л ы қ 

университеті (нер институтының 

д и р е к т о р ы  Л е о н и д  М е д в е д е в 

жиналған қауымды шын жүректен 

құттықтады. Осы орайда Қазақ ұлттық 

аграрлық университетінің ректоры 

Тілектес Есполов, Қазақ Бас сәулет 

құрылыс академиясының президенті 

9.Құсайынов, Т.Жүргенов атындағы 

Қазақ ұлттық (нер академиясының 

ректоры А.Абдуалиев мерекелік 

тілектерін жеткізіп, естелік сыйлық 

тарту  етті. Салтанатты жиын одан 

әрі жоғарыда аталған университеттің 

(нер, мәдениет және спорт институты 

студенттерінің дайындаған концерттік 

бағдарламаларына ұласып, соңы  

қол(нер шеберлерінің дайындаған 

к(рмесімен жалғасты. 

Айбол АБАШОВ 

Талаптыға таңдау көп
Жуырда Алматы қаласында «Kazakhstan Education Fair 2019» шетелдік және 
қазақстандық университеттердің көрмесі өтті. NOVA Education компаниясы 
ұйымдастырған көрмеде бакалавриат, магистратура, докторантура (PhD), 
шетелдік оқу орындарына түсуге арналған дайындық пен біліктілікті арттыру 
курстары, семинар, тренинг, кадр дайындау және қайта даярлау бағыттары 
бойынша шетелдік және отандық жоғары оқу орындарының жаңа оқу 
бағдарламаларын ұсынды. Халықаралық «Kazakhstan Education Fair 2019» 
білім көрмесіне Қазақстанмен қатар, АҚШ, Германия, Гонконг, Қытай, Оңтүстік 
Корея, Польша, Ресей және Ұлыбританияның алдыңғы қатарлы университеттері 
қатысып, 40-тан астам жоғары оқу орны өз стендтерін ұсынған. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің өнер, мәдениет 
және спорт институтының құрылғанына биыл елу жыл толып отыр.

Р У Х А Н И  Ж А Ң Ғ Ы Р У
байқамаған м(рді және Алланың нұрын 

к(рген, нұрға жүзін тигізген. Осы нұр бар 

бәледен құтқарып отырған.

Укашаның әлсіздік танытатын кезі таң 

намазын оқыған сәт екен. Сол уақытта 

денесі балқып, бар дүниені ұмытатын 

к(рінеді. Сахабаның дұшпандары жансыз 

жіберу арқылы батырдың осал тұсын біліп, 

таң намазы үстінде қылышпен шауып 

(лтіреді.

Мұхаммед Пайғамбардың (мірден 

(тер сәтін білген Укаша сол кезде Пайғам-

бар  мен бірге к(з жұмбағанына қатты 

(кініпті. «О дүниеге Сізбен бірге аттансам 

ба деп едім. Ол арманым орындалмай тұр. 

Сіз мені қазір (зге елге жұмсап тұрсыз. 

Басымның қайда қалары белгісіз» дейді. 

Сонда Пайғамбар оның бар ниетімен ай-

тып отырғанын түсініп: «Уа, Алла, сахабам  

Укаша қай жерде ажал құшады, оның 

 басын жердің үсті не астымен бола ма, 

маған жеткізе г(р» деген тілегін білдіреді.

Алла Тағала бұл тілекті қабыл етеді. 

Укашаның басы денесінен б(лініп 

түскенде періштелер оны тиіспекші болған 

жау қолынан домалатып алып қашады-

мыс. Бір жерге келгенде әлгі жер қақ 

айырылып, бас жер астына түсіп кетеді. 

9лгі жерде құдық пайда болады. Бас жер 

астындағы (зен арқылы құбылаға қарай 

аға ж(неледі. Ақырында Меккедегі зәмзәм 

сулы бұлақтың қасынан бір-ақ шығады. 

Сахабалар мұның Укашаның басы екенін 

білген. С(йтіп, оны арулап Мұхаммедтің 

аяқ жағына жерлейді.

Сахабаның сағанасының ұзын болуы-

ның себебі мынадан екен. Ол кісінің 

денесінің қаны тамған жердің барлығын 

шығып, белес-белесті артқа тастап қаша 

ж(неледі. «Тоқташы» дегенге қарамайды. 

Қуа-қуа анасы әбден шаршайды. Осыны  

сезген бала: «Анам ш(лдеген болар» деп, 

қолындағы асатаяғын жерге ұрып қалғанда 

құдық пайда болып, ішінен м(лдіреп 

су шығады. С(йтеді де бала анадай 

жердегі үңгірге кіріп кетеді. Шақырғанға 

келмейді. «Анашым, менің мекенім осы 

жер, үйге қайта бер. Мен мәңгілік осында 

боламын» дейді бала. Ана байғұс қанша 

күткенмен бала шықпағаннан кейін үмітін 

үзіп, амалсыз кейін оралады».

Міне, содан бері бұл үңгір «Жылаған 

ата» атымен аталып кетеді. Неге олай 

аталған? Жұмбақ. Былай қарағанда 

«Жылаған ана» немесе «Жылаған бала» 

аталу керек сияқты, алайда талай жылдар-

дан бері «Жылаған ата» атауымен қалған.

Жылаған атаға жету оңай емес. Даланың 

жолы, кедір-бұдыры к(п. 9сіресе, таумен 

пара-пар биік жотаның басына шығу 

жеңіл болмады. Жол барған сайын тарыла 

береді. Жарқабақтың жиегінде жүргендей 

сезінесің. Қауіп-қатері мол. Т(мен қарасаң 

басың айналады. Сондықтан т(менгі 

жаққа к(з салмауға тырысасың. Не керек, 

әупірімдеп биікке де шықтық-ау. Бұл жақ 

жотаның үсті емес, кәдімгі (зімізге етене 

таныс жердің бетіндей. Айнала жазық. 

Кезінде шопандар бұл аймақты жайлау 

ретінде пайдаланған екен. Малшылардың 

мұндай биікке қалай к(терілгені бәрімізді 

де таңдандырды.

Шамалы жүрістен соң к(лігіміз 

тас   тақтау бір жерге алып келді. «Неге 

тоқтадық?» деп жан-жақтан сұрап жатыр-

мыз. Жай тоқтамаппыз. 9лгі аңыздағы 

Осыларды тамашалап болғаннан соң, 

Рысдәулет: «Мына жақта Жылаған ата 

үңгірі бар. Енді соны к(релік» деді. 

Оған жету оңай болмады. Жол жоқ. 

Таудың баурайы тастақ, қалың ағаш. 

Осының бәрін артқа тастап, межелі жері-

мізге аяқ тіредік. Үңгірдің аузы кең. Бер 

жақ т(бесі  ойылып-ойылып қалған. Түпкі 

жағы топырақпен бітелуге таяу.

– Біраз (згеріске ұшырапты. Бұрын 

мына топырақ жоқ еді. Ашық болатын. 

Ары қарай созылып кете беретін. Үлкендер 

мұның шеті әлгі бала таяғын нұқып 

қалғанда пайда болатын құдық бар емес 

пе, сол жерге барып тірелетін дейтін.

Үңгірдің қилы-қилы тарихы бар. 

Кешегі  соғыс уақытында майданға 

барғысы келмеген кейбір ауыл адамдары 

осы үңгірді паналаған. Кәдімгі үй секілді 

пайдаланған. Аң, құс аулап күндерін 

к(рген. Артылғанын т(мендегі ауылға 

жеткізіп отырған. Бірақ к(зге түспей, 

тығылғандарымен, оларды НКВД адам-

дары қолға түсіріп, бәрібір де соғысқа 

аттандырған, – деген Рысдәулет үңгір 

тарихынан сыр шертті.

Сонымен, бұл к(п үңгірдің бірі бол-

май шықты. Талай сырды бүгіп жатқан, 

тылсымға толы жер екен.

Сейдолла Бәйтерековтің әке-шешесі 

тұрған, сазгердің балалық шағы (ткен 

үйдің орны бар екен. Бұл жер де қамқор-

лыққа алынса дейсің. %ткен-кеткен 

 назар аударып (тетін бір белгі орнатылса 

несі айып. «9лиядай», «Жан досымдай», 

«Түркістандай» ғұмыры мәңгілік әндерді 

(мірге әкелген Сейдолладай саңлақ сазгер 

енді қайтып жарық дүниеге келеді дей мі-

сің. Талантқа құрметте шек болмауы тиіс. 

Қарнақтағы тағы бір бағалы дүние – 

осындағы тұт ағашы. Бұл ағаштың кем 

 дегенде 1000 жылдық тарихы бар екен. 

Енді бір деректерде 1300 жылға дейін 

апарады.

Ағашты алғаш еккен адамның қата-

рында діндар, мұсылмандықты уағыз-

даушы имам Бахли есімі аталса, енді 

бірде Мұхаммед Пайғамбардың әскери 

сардарларының бірінің қадаған шыбы-

ғынан (сіп-(нгені с(з болады.

«Осы жерді (зіміз ж(ндедік. Орын-

дықтар қойдық. Мұнда келушілер к(п. 

Тіпті шетелдерден де келіп қызық тай-

тындар бар» дейді бізді бастап келген ауыл 

тұрғыны Хәшірмат есімді азамат.

К(п жасаған ағаштың бұтақтары 

шіруге айналғанымен, түбі мықты ма 

деп қалдық. Бір-бірімен айқасқан бұтақ-

ТҮРКІСТАН
серіктері аяқасты болмасын деген ни-

етпен таспен қалап отырған. Яғни қаны 

тамған жердің барлығы қабір ретінде 

сақталған.

Жоғарыда Укашаның басы жер асты-

на түсіп кеткенде құдық пайда болғанын 

айтқан едік. Қазір бұл құдық «Укаша 

атаның құдығы» деген атпен к(пшілікке 

әйгілі. Бұл жаққа жолы түскен адам ал-

дымен Укаша атаның кесенесіне соғып, 

құран оқиды. Содан соң қырат басындағы 

құдықтан су алады. Су қасиетті саналады. 

Құдықтағы судың ерекшелігі, оған  шелек 

салғанда шелектегі су біреуге толып, 

біреуге толмай, болар-болмас болып, тіпті 

кейбіреуге мүлде су шықпайды. Тастаған 

шелегі бос шыққандардың кәдімгідей 

к(ңіл күйлері түсіп кетеді екен. Осыған 

орай құдықтың шырақшысы болған Серік 

Қыстаубайұлы былай дейді: «Шелегіме 

су шықпады, демек, мен дұрыс ниеттегі 

адам емес екенмін деген ойдан аулақ болу 

керек. Ел ішінде «Укаша ата құдығынан 

тек жақсы, ниеті таза адамдарға ғана 

су шығады» деген әңгіме кең тараған. 

Ол – қате ұғым. Бұны Алланың сынағы 

деп қабылдаған дұрыс. Мәселен, алты 

адам келсе, оның біреуі тастаған шелек-

ке су шығып, қалғанына шықпай қалуы 

мүмкін. Ондай сәттерде біз сол суды басқа 

адамдарға б(ліп береміз. Мақсат – ниет 

етіп келген адамның құдық суынан дәм 

татуы».

Құдыққа шелекті  біз  де салдық. 

9рқайсымызда да қобалжу бар. «Не  болар 

екен? Су шықса дұрыс болар еді» дейміз. 

Несін айтасыз, бәрі де жақсы болды. Алла 

Тағала тілегімізді қабыл етті. Бірімізге 

 толып, бірімізге аздау – әйтеуір құр 

қайтқан шелек жоқ. Суы аздауымыз суы 

к(ппен б(лісіп, мәз болып жатырмыз.

Қасиетті құдыққа таяу жерде Укашаның 

сенімді серіктерінің бірі болған, сахаба 

қаза тапқанда денесін жерлеуге қатысқан 

Ерқоян батырдың мазары бар екен. Ол 

жерге де аялдап, тағзым жасадық. Айта 

кетерлігі, Ерқоян батырдың аты-ж(ні де 

зерттеушілер еңбектерінде жиі ұшырасып 

отырады.

«ЖЫЛАҒАН АТА» 

Жолбасшымыз Рысдәулет келесі күні 

таң атпай жолға шығатынымызды айтты. 

Бұл жолғы баратын жеріміз – Жылаған 

ата. Түркістаннан сексен шақырымдағы 

үңгір мен бұлақ осылай аталады. Ерте 

шыға тынымыз – жол ауыр. Тауды б(ктер-

лей жүреді екенбіз.

Жеңіл машина жолға шыдамай-

тын к(рінеді. Мінгеніміз кешегі кеңес 

заманындағы ескі автобустардың бірі. 

Жолға жарамды, ең қолайлысы осы к(лік 

болып шықты.

Жылаған ата. Бұл да – аңыз. Аңыз 

болғанда да (згеше хикая.

«Ертеде қарт Қаратаудың баурайын 

мекен еткен ерлі-зайыпты кісілер бір 

перзентке зар болады. Жатпай-тұрмай 

 Жаратушыдан бала сұрайды екен.

Бір күндері олардың тілегі қабыл 

болады. 9йелдің құрсағына бала бітеді. 

Осыған қуанған ерлі-зайыптылар дүниеге 

келер сәбиді тағатсыздана күтеді. Күткен 

сәт те жетеді. Міне, қызық, нәрестелі 

болам деген әйел мес (қарын)  босанады. 

Бұған таңырқаған әйел үлкен (кінішпен, 

к(зінен жасы парлап тау-тасты кезіп 

жүреді. Күндердің күнінде әлгі мес 

қолынан түсіп кетіп, одан қолында 

асатаяғы бар кішкентай бала ытқып 

 местен шыққан баланың асатаяғымен 

жерді шұқып қалып, су шығаратын құдығы 

осы жер екен. Бұл жер қазір Тасқұдық 

атымен әйгілі.

Су мұп-мұздай әрі тұщы. Қанша 

ішсең де тоймайсың. Құдықтың тағы 

бір ерекшелігі – мұндағы су ылғи да бір 

қалыпта тұрады. Қанша су алғаныңмен 

құдықтағы су т(мендемейді. Азаймай-

ды да, к(беймейді де. Сол баяғы қалпы. 

Таңдай қақтырарлық-ақ жағдай.

Аңызда айтылатын: «Құдықтың ай-

наласынан тасқа басылған баланың ізі 

қалады». Бұған шүбә келтіре алмайсың. 

Баланың ізін біз де к(рдік. Жол әрі 

қарай жалғасты. Ақырында терең сайдың 

жағасында ат басын іріктік. Жылаған ата 

бұл жерден қашық емес. Алайда ол жаққа 

к(лік бара алмайды. Жаяулап бару керек.

Бәріміз  қолымызға бір-бір таяқ 

ұстадық. Қауіпсіздік үшін. %йткені сайды 

жағалай, шатқал жиегімен жүреміз.

Айналадағы табиғат ғажап. Ш(птің де, 

гүлдің де неше алуаны жайқалып тұр. Адам 

аяғынан алыс жер ғой. Жан-жақтағы мың 

бояулы к(рініске тамсана да, сүйсіне де 

қарай бергің келеді.

Рысдәулеттің балалық шағы осы жерде 

(ткен екен. 9кесімен бірге мал бағыпты. 

«Қарақат, бүлдіргенің тұнып тұратын. 

Арқарың да, маралың да к(п кездесетін» 

деп, (ткен кезеңдегі қызықты шақтарын 

сағынышпен еске алды.

ҚАРНАҚ, МЫҢ ЖЫЛДЫҚ 
ТҰТ АҒАШЫ...

Қарнақ деген ескі шаһардың болғанын 

сырттай естігенімізбен, (зінде болмаған 

едік. Міне, дәл қазір сол Қарнақта тұрмыз.

Алдымен бас сұққанымыз Кентау 

қалалық музейінің филиалы болып 

есептелетін Шаммат ишан музейі. Осы 

жерден Қарнақ тарихына жан-жақты 

қанығуға болады.

Қаланың іргетасы нақты қай жылдары 

қаланғанын д(п басып айту қиын. 9мір 

Темір тұсында салынған деген жорамал 

бар. Ал бұл жерде оғыздар мекендегені ХІ 

ғасырда (мір сүрген М.Қашқари еңбек-

терінде с(з болады. Қаланың гүлденіп, 

(ркен жайған кезеңі 9з Тәуке заманы, 

яғни ХV-ХVІІІ ғасырлар кезеңі екен.

Шаһарда кезінде (ндіріс барынша 

қарқын алған. Қорғасын балқыту, шойын  

қорыту, оқ-дәрі жасау кәсібі жақсы 

дамыған. Қожа Ахмет Ясауи кесенесіндегі 

тайқазан осы Қарнақта жасалған. 9з 

Тәуке заманында Түркістанға жолы түскен 

орыс елшілері (здерінің еңбектерінде оқ-

дәрінің Қарнақта дайындалатынын атап 

к(рсетеді.

Қарнақта медреселер к(п болғанға 

ұқсайды. Жиырмадан астам медресе 

болған деген дерек кездеседі. Солардың 

бірі – біз тұрған Шаммат ишан мешіт-

медресесі. Қазіргі таңда – музей. Мешіт-

тар арасынан жап-жасыл бүршікті де 

байқап қалдық.  Демек, ағаш ғұмыры 

әлі жалғаса беретіндей. К(п жасаған 

ағаштың алыптығы сондай он үшіміз 

айнала тұрғанымызбен, құшағымызға 

 сыймады. «Табиғаттың бұл да ғажайып 

сыйы ғой» деген ой түйдік ішімізден. 

Жергілікті тұрғындар ағашты қасиетті 

санайды. Келушілер арасында дұға 

оқып, зиярат жасайтындар да бар екенін 

аңғардық. Кентау қаласының үстінен 

(ткенде сазгер Сейдолла Бәйтереков 

атындағы  балалар саз мектебіне жолы-

мыз түсті. Білім ордасының бүгінгі жай-

күйімен таныстық. %нер қуған талантты 

балалардың қаулап (сіп келе жатқанына 

қуандық. Сонымен бірге олар (здері білім 

алып жатқан мектеп атын иемденген 

сазгердің (мірімен, шығармашылығымен 

етене таныс екенін байқадық. Бұл ретте 

Бәйтерековке арналған музейдің, ондағы 

бағалы жәдігерлердің ықпал-к(мегі де зор.

Сейдолла тек әсерлі  әндер ғана 

шығарып қоймады, ол к(птеген кино-

фильмдерге, драмалық қойылымдарға 

музыка жазды. Ал оның симфониялық 

оркестрге, хор ұжымдарына арналған 

 туындылары бір т(бе.

Д а р ы н д ы  к о м п о з и т о р  ( м і р д е н 

(ткенімен, соңында ұлтына қажет мол 

мұра қалды. Осының (зі медет.

Сапар барысында ел-жер тарихымен 

жақсы таныс, ізгі жүректі, к(ңілдері дарқан 

талай жанды кездестірдік. Солардың 

бірі – Нұрғали Алдабергенов.  Бүгінде 84 

жасты бағындырып отырған ақсақалдың 

тындырған істері елеулі. 9сіресе, Қожа 

Ахмет Ясауидің қызы Гауһар ананың ма-

зарын қалпына келтіріп, күтім жасаудағы, 

т(ңіректі таза ұстап, к(галдандырудағы 

еңбегі ересен. Осы маңдағы суы ши-

палы құдыққа екінші (мір беріп, оны 

қатарға қосуда да біраз маңдай тер т(ккен. 

Қазіргі таңда Гауһар ана мазары  аталған 

құдық Нұрекеңнің арқасында адамдардың 

жиі аялдайтын орнына айналып отыр. 

Бізді Қарнаққа бастап барған Кентау 

қаласындағы С.Бәйтереков атындағы 

музыкалық мектептің директоры Аманбек 

Тұрсынбеков арқылы шаһардың (ткеніне 

біраз қанықтық. Рысдәулеттің апа-жездесі 

Ұлшын мен Кеңесбектің, қарындасы 

Сараның қонақжайлықтарына ерекше 

сүйсіндік. Кентауда адвокат қызметіндегі 

Асан Бәйтереков әкесі 9бибулланың 

алғашқы ғарышкер Ю.Гагаринмен 

кездескендігі жайлы әңгімесі бәрімізді 

де ұйытты. Туған жерге жанашырлық 

танытып жүрген Мұсабек, Алмас,  Ерлан 

секілді жастардың атқарып жүрген істері 

де құрбы-құрдастарына үлгі-(неге. 

Жалпы  біз тілге тиек етіп отырған жан-

дар Түркістандай қасиетті топырақта 

(мірге келгендеріне, осында тіршілік етіп 

жатқандарына дән риза. Бұл енді айтпаса 

да түсінікті жай. 

Ер түріктің бесігі болған Түркістанда 

киелі жерлер к(п. Біздің болғанымыз 

солардың шағын б(лігі ғана.

Сапардан оймен оралдық. Осындай 

қасиетті орындар қазақтың қай түкпірінде 

де кездеседі. Соларды білу, к(ру, таны-

су әрқайсымыздың парызымыз болса 

керек. %йткені ол жерлер жай жер емес. 

Ата-бабамыздың ізі жатқан, қаны мен 

тері т(гілген, елдік ой-толғамдары қа лып-

тасқан бірегей мекендер. Мұндай жерге 

аяқ тіреу ойға жетелейді, (рісіңді кеңейтіп, 

бойға серпін береді. Шабыттандырады, 

рух сыйлайды. Қазіргі айтылып жүрген 

рухани жаңғырудың да түпкі мәні осы.

Азаматтың суреті

Көп жасаған тұт ағашы

Жылаған ата бұлағы тау ішіндегі (зен 

жағасында екен. Тас арасындағы тесік 

анадайдан к(рініп тұр. Сол жерден тас 

үстімен бермен қарай ағады. Су үнемі 

ағып тұрмайды. Су ағу үшін құраннан 

үзінді оқу керек екен. Сол уақытта су 

кәдімгі сарқырама секілді т(мен қарай 

құлдилайды. Бұл бар болғаны бір минутқа 

толар-толмас уақытқа ғана созылады. 

Мұнан соң су тоқтайды. Осы құбылыстың 

(зі де арнайы зерттеуі қажет ететіндей. 

Су аққан кезде т(менде тосып тұрған-

дар беттерін, кеуделерін жуады. Шарапаты 

тисе деген ниет.

%зеннің арғы бетіндегі тік жартастан 

тамшылап су ағып тұр. Бұл баланың 

анасының к(з жасы-мыс. «9лгі тамшыны 

к(зіңізге тамызсаңыз, к(зіңіздің к(руі 

жақсарады» деген де с(з бар.

Одан әрі (зенді жағалап, жиырма-

отыз метрдей жүрер болсаңыз, судың 

түбінен жылтырап жатқан жайпақтау 

орынды к(руге болады. Ол «Ана жатыры» 

екен. Осылай аталады. Бала к(тере алмай 

жүрген жас келіншектер сол жерге түсіп, 

шомылса бойына бала бітеді-мыс.

медресенің сан жылдарды артқа тастап, 

осы уақытқа дейін жеткені к(ңілге медеу. 

Ендігі керегі – күтім, мемлекет тарапынан 

қамқорлық.

Медреселерде қазаққа әйгілі зиялылар 

оқығаны бүгінгі күні белгілі болып отыр. 

Олардың ішінде Шортанбай ақын, ғұлама 

Мәшһүр Жүсіп К(пеев және басқалар бар. 

Қарнақ атауының қайдан шыққандығы 

ж(нінде әртүрлі пікірлер бар. «Қар жауатын 

аумақ» немесе «үңгірлері к(п аймақ» яки 

«Қаратауға жақын қала» деген мағынаны 

білдіруі мүмкін дейді. %зге де жорамал-

дар айтылады. Қайсысы дұрыс, қайсысы 

бұрыс – мұны уақыт к(рсетер. Атаудың 

ғылыми этимологиясын анықтауды осы 

іспен айналысатын мамандардың еншісіне 

қалдырғанымыз ж(н болар.

«Тайқазан құйылған жер белгілі» 

 деген нен кейін айтылған орынға барған-

быз. К(ңіліміз қалды. Үйілген құрылыс 

материалдары жатыр. Тазалық жоқ. Ең 

болмаса арнайы белгі де қойылмаған. 

Алдағы уақытта ескеретін жайт бұл.

Белгі дегеннен шығады, осы к(шенің 

бас жағында қазақтың танымал сазгері 

Укаша ата құдығы
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ҚР Білім және ғылым министрлігінің гранттық жобасының ғылыми-зерттеу тобы тың жобаны 
сүйіншіледі. «Екінші дүниежүзілік соғыстағы Қазақстан мен Ресейдің гендерлік аспектілері» деп аталған 
жобаға Қазақстан, Ресей, Қытай зерттеушілері қатысып, Екінші дүниежүзілік соғысты зерттеудің жаңа 
тәсілдері туралы дөңгелек үстел өткізді.

ҰЛЫНЫҢ ҰЛЫ БОЛУ – 
ҮЛКЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК

Елінің мақтанышы, қазаққа «Абай жолын» сыйлаған Мұхтар Әуезовтің ұлты үшін сіңірген еңбегі зор. Өзі ғана емес, ұл-қызын 
да ұлтқа қызмет етуге тәрбиелеген. Сондықтан болар, ұлы қаламгердің ұрпақтары түгелдей ғылыммен айналысып, ел дамуына 
сүбелі үлес қосты. Бүгінде жазушының Мұрат Мұхтарұлынан өзге балалары өмірден озды. Мұғалима апамыз әкесі туралы естелік 
жазып қалдырды. Ләйлә Әуезова тарих ғылымының докторы, дарынды ғалым болған. Әкесінің шығармалары мен ғылыми 
еңбектерін жинастырып, мемориалды мұражайын ашып, оның дамуына көп еңбек сіңірген жан. Ернар Әуезов бүкіл ғұмырында 
Қазақстан табиғатын қорғауға қатысты. Бүгінгі күні қаламгердің ұлы Мұрат Әуезов мәдениеттанушы-ғалым, дипломат, мемле-
кет және танымал қоғам қайраткері ретінде қалыптасты. Мұхтар Әуезов өмірінің соңында Мәскеуде Кунцевский ауруханасында 
емделіп жатқанда Мұрат Мәскеу университетінің студенті еді. Сондықтан соңғы сәттерінде әкесінің жанында ең көп болған азамат 
газетіміздің «Әкесі жақсы қандай-ды...» айдарында естеліктерімен бөлісті.

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ КЕЗДЕСУ

Гендерлік зерттеу және 
халықаралық ынтымақтастық

Театр – өмір айнасы

осындай қамқорлығының арқасында 

мен т(ртінші сыныпта орысша оқуға еш 

қиналмай кірісіп кеттім. Сонымен, келесі 

жылы №39 орыс мектебіне бардым.

Біз кішкентайымыздан табиғатқа к(п 

шығатынбыз. %зімен қатар алып жүрді. 

Ол кісі балаларының тәрбиесіне үлкен 

мән берді. Үлкен әпкеміз Ләйлә МГУ-

дың  тарих факультетін бітіріп, (те мықты 

ғалым болды. «Абай жолы» романының та-

рихи негіздері» деген диссертация қорғап, 

кітап шығарды.

Ернарымыз табиғатты (те қатты жақсы 

к(руші еді. Оқыған кітаптарының бәрі 

аң-құс, табиғатқа байланысты болды. 

Ол мылтықты, оқ-дәрінің иісін жақсы 

к(руші еді. Алыстан к(руге к(зі де (ткір. 

Дуадақ атып, арқар аулайтын. Бір күні 

Ернармен бірге тауға шығып, суық тиіп 

қалғаны бар. Мұным әкеме ұнамай, мені 

дәрігерге қаратты, туберкулез ауруының 

алғашқы белгілері бар екен. Ал әкем 

туберкулездің не екенін жақсы білген, 

оның кейіпкерлерінің к(бі, Абайдың 

9біш, Мағаш балалары осы туберкулез-

ден к(з жұмған. Сондықтан болар менде  

алғашқы белгілері байқалысымен-ақ әкем 

денсаулығыма қатты мән берді. Тез арада 

емдетуге шешім қабылдап, анам екеумізді 

Бурабайға жіберді. 9кемнің сол кезде 

маған жазған хаттары бар. Ол хаттарында 

«Күздігүні далада к(п жүретін қорықтық 

(сондай қойшылар істеп ішетін сүт тамақ 

болады, тәтең айтып берер) ішіп, қыза 

б(ртіп семіретін жас қойшылар болады. 

Басқосуды дүниежүзілік тарих, тарихна-

ма және деректану кафедрасының мүшелері, 

профессор Р.Жарқынбаева, докторанттар 

А.Сүйінова мен Се Тянь ұйымдастырды. «Екінші 

дүниежүзілік соғысты зерттеудің жаңа тәсілдерін 

әзірлеуде  Ресейде және Қазақстандағы гендерлік 

зерттеудің р(лі қандай?» деген тақырыпты 

к(терген басқосуда соғыс  тарихын дәстүрлі 

к(зқарастар тұрғысынан емес,  гендерлік 

зерттеулердің жаңа әдіснамалық тәсілдері 

мен құралдарын талқылады. Экстремалды 

соғыс жағдайындағы Қазақстан мен Ресейдің 

әлеуметтік, экономикалық, мәдени тарихын 

зерделеді. Д(ңгелек үстелде үш бағыт бойын-

ша жұмыс жүрді: «Гендерлік зерттеудің жаңа 

әдіснамалық тәсілдері мен құралдары», «Ұлы 

Отан соғысы тарихының жаңа негіздерін қайта 

қарау», «Ауызша тарих және тарихи жад: гендерлік 

аспектілер». Ресейдің Иваново қаласының 

гендерлік зерттеулер орталығының директоры 

О.В.Шнырова «Соғыстарды гендерлік тұрғыдан 

зерттеу әдістемесі»; Г.И.Носов атындағы Магни-

тогорск мемлекеттік техникалық университетінің 

жалпы тарих кафедрасының меңгерушісі, профес-

сор М.Н.Потемкина «Ұлы Отан соғысы кезіндегі 

Оқушылардың жан дүниесін білім 
нәрімен сусындатып қана қоймай, 
ұлттық құндылықтарымызды санасына 
сіңіріп, орнықты тәрбие беру – жаңаша 
білім берудің негізгі міндеттерінің бірі. 
Осы орайда, Талдықорған қаласындағы      
Н.Островский атындағы №8 орта мек-
тепте мектеп әкімшілігінің қолдауымен, 
бастауыш сынып және қазақ тілі 
мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің 
ұйымдастыруымен театр майталманы 
Сағындық Жұмаділмен кездесу 8тті. 

Театр (нері ежелден келе жатқан салт-

дәстүрлерімізге негізделген. Осы тұста,           

Ж. Аймауытовтың:  «...театр деген нәрсе 

ермек емес, к(ңіл к(теру де емес, ол – үлгі, 

ол – тәрбие, (нер орны» деген с(зі ойға ора-

лады. Сондықтан біздің негізгі мақсат – мек-

теп оқушыларына рухани азық беру, (нерді 

құрметтеуге баулу.

Мектебімізде ақиық ақындармен, 

 жазушылармен, ардагерлермен кездесу 

жиі (ткізіліп тұрады. Дегенмен, Сағындық 

Айтмұханбетұлымен (ткен кездесу ерекше 

болғаны рас. Оны ұстаздар мен оқушылардың 

дайындықтарынан, қонағымыздың (нер  

жолы  жайлы әңгімесін айтқанда тыңдаған 

к(пшіліктің ынтасынан, қуанышты к(ңіл 

күйлерінен байқауға болады.

Ұлағатты ұстаз, кездесу шымылдығын 

жүргізуші 9сем Үмітқалиқызы оқушыларға 

Сағындық Айтмұханбетұлының қиын да 

қызықты шығармашылыққа толы (мір 

жолы жайлы ақпаратпен б(лісті. %з ретімен 

қонағымызға әзірлеген шағын ән-күйіміз 

де шараның шырайын кіргізді. Келесі 

 кезекте қонағымыз (зінің жағымды, қоңыр 

 даусымен шәкірттерге деген жылы лебіз, 

тілегін арнады. Театр тарланы (негеге 

толы естеліктерін, жастарға ақыл-кеңесін 

айтты. Ата-ананы сыйлау, ұлттық құнды-

лықтарымызды қадірлеу, Тәуелсіз мем-

лекетіміздің адал ұрпағы болу сияқты 

ұғымдарды (з і  қастерлейтінін  және 

бәріміз де құрметтеуіміз керек деген ойын 

к(пшілікке жеткізді. Қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі Райхан Асылханқызының 

жазған сценарийі бойынша (ткен кеш 

жоғары деңгейде (ткізілді. 

«Театр – (мір айнасы, ол адамды адал-

дыққа, сезімталдыққа, мейірімділікке, (нерді 

сүюге тәрбиелейді. Ал бойында бұндай 

қасиеті бар жандар ешқашан зұлымдыққа 

бармайды» деп Сағындық Айтмұханбетұлы 

ойын түйіндеді. Кездесу соңында мектеп 

директоры Ләйлә Иманбекова (нер иесіне 

ұжымның ыстық ықыласын білдіріп, алғыс 

айтып, (лең шумақтарымен (рілген «Алғыс 

хат» пен гүл шоғын тарту етті.

Ұлар САПАРҒАЛИЕВА, 
Н.Островский атындағы №8 орта 

мектептің мұғалімі 

Мамандық таңдайтын жылы Мәскеу 

университетінде Шығыстану факультеті 

жаңадан ашылған болатын. %зі ара-тұра 

сол университетте лекция оқып тұрушы 

еді. Онда қытай тілі, араб тілі, бұлардан 

басқа корей, вьетнам тілдері бар екен. 

Соған Қазақстаннан баруға бірінші рет 

мүмкіндік туды. 9кемнің тілегі араб тілі 

болды. Мен осы жерде емтиханды жақсы 

тапсырғанмын. Сол жаққа барғанда араб 

тілін оқуға болмайды дейді. Араб тілінде 

оқу үшін мектепте ағылшын тілінде оқу 

керек екен, мен неміс тілінде оқығанмын. 

Сонымен мені вьетнам тіліне ұсыныпты. 

9кем ректорға хат жіберіп, араб тілі бол-

маса қытай тіліне ауыстырылсын деп 

(тініш айтыпты. Маған «қытай тілінде 

қазақтың тарихына байланысты к(птеген 

деректер бар» деді. %йткені 1957 жылы 

Ш.Уәлихановтың еңбектері бірінші 

сем, осы жерді жақсы к(ретінім сонша, 

Ыстықк(лдің жағасын таңдар едім» деп 

жазған. Ол шынымен Ыстықк(лді (те 

қатты жақсы к(рді. Біз бала кезімізден 

Шолпан атаға, Қойсарыға баратынбыз. 

9кемнің Ыстықк(лдің жағасындағы 

 саяжайын салуға қырғыздың жазушысы,  

Қырғыз мемлекетт ік  сыйлығының 

л а у р е а т ы   Т ү г е л б а й  С ы д ы қ б е к о в 

к(мектескен. Біз Алматыдан Ыстықк(лге 

барғанда ылғи да соның үйіне бір-екі сағат 

тоқтап, қуырдағын жеп, шайын ішіп, 

содан кейін жолды жалғастырушы едік. 

Сол кісі к(п к(мек жасап, тез арада әдемі, 

жақсы, к(лге жақын жерде үй салынды. 

Баршаңызға мәлім, Мұхтар 9уезов 

«Манас»  жырын ерекше жақсы к(рді. 

Оны жас кезінен зерттеп, 1951 жылы ұлы 

бір дүрбелеңнен құтқарды. Оны әрбір 

қырғыз біледі. Мәскеуден комиссия 

келіп, «Манас» жырын «халыққа қарсы 

дүние» деп тыйым салуға бекінгенде 

әкеміз тәуекел етіп, мәскеулік комиссияға 

қарсы шығады. «Бұл жыр халықтың 

жыры, бұл дүниежүзіндегі ең мықты эпос» 

деп дәлелдеген. Сондықтан сол кезде 

қырғыздардың Мұхтарды сыйлауы үлкен 

қауіп болған. Соған қарамастан қырғыз 

жазушылары әкеммен жақсы қарым-

қатынаста болды. 

1952 жылы КазГУ-дың филология  

факультетіндегі  лекциясын тыңдап 

жүрген студенттер, олардың ішінде КГБ-

да   істейтін саналы азаматтар Мұхтар 

9уезовті қолға түсіріп, ұстап әкетуге ордер 

барын біліп, (зара ақылдасып, «Мұхаңа 

хабар берейік» дейді. 9нуар 9лімжанов 

осылай айтып берген-ді. 9кеміздің досы 

Қалибек Қуанышбаев ол кезде Жоғары 

Кеңес  депутаты, ол 9уезовтің Алматы-

Мұрат МҰХТАРҰЛЫ:

дан қашуына к(мектеседі. Оны ұстауға 

бұйрықтың болғаны, әкеміздің қашуға 

мәжбүр болғанының жалғыз себебі  – 

 «Манас» жырын қорғауы еді. 9кемнің 

аман қалуына ерекше септігін тигізген 

– сол кездегі Тәжікстанның бірінші хат-

шысы Бабажан Ғафуров. Ол  Сталинге 

«Мұхтар 9уезов ерекше дарынды жазушы, 

сіздің атыңыздағы сыйлықтың лауреаты, 

қазір осындай қуғын басталып жатыр, 

оның аман қалғаны дұрыс» дегендей оң 

пікір берген.

Ұмытпасам, 1957 жыл болу керек, 

Ыстықк(лдегі үйіміз әлі салынбаған 

кез еді. 9кем бауырым Ернар екеумізді 

қасынан қалдырмай ертіп жүретін. Біз суға 

жүзуді де сол Ыстықк(лде үйрендік. 9кем 

біздің әрбір қадамымызға, тіпті жүзуді 

үйренгенімізге де қуанатын. Спорттық 

ойындарды бірге ойнап, спортқа да бау-

лушы еді. Үйге Қазақстаннан, Мәскеуден 

к(п қонақ келетін. Бірде қырғыздың ұлы 

 манасшысы Саяқбай Қарабалаевтың 

үйінде болдық. Дастарқан басында қыр-

ғыздың он шақты жазушысы бар. Саяқбай 

аға «Манасын» орындай бастады. Мен 

ақырын келіп әкемнің құлағына «мен 

мына қырғызша жырды түсініп отырмын» 

дедім. Ол балаша мәз болып, манасшыны 

тоқтатты да, жан-жағына масаттана қарап, 

«менің ұлым қырғыз тілінде түсініп отыр» 

деді. Кейін ойланып қарасам, бізді әкеміз 

түр кішілдікке тәрбиелеп, санамызға жақ-

сы дүниені ғана сіңіруге тырысқан екен. 

«СОҢҒЫ КҮНДЕРІНДЕ 
ЖАНЫНДА БОЛДЫМ...»

1961 жылы әкеміз еліміздің оңтүстік 

(ңіріне сапарлап келіп, Алматыға жеткенде  

денсаулығы сыр бергенін байқайды. 

Алматылық дәрігерлер асқазан ауруы 

асқынып кетіпті деп, Мәскеу қаласында 

қаралуға ж(н сілтейді. Осы жылдың 

 мамыр айында Мәскеуге келіп, қонақүйде 

бас қостық. Ол кезде Мәскеу университеті 

Шығыстану факультетінің екінші курс 

студенті едім. Философияны,  Гегельді 

оқып жүрген кезім ғой. Сол кезде әкеме 

осы тақырыптар бойынша білгенімді 

айтқаным бар.  Сонда оның «міне, 

 баламмен философия туралы әңгімелесіп 

отырмыз» деп қонақүйге келген достарына 

айтып, ерекше әсерленгені есімде. Кейін 

маусым айында ауруханаға жатты. Жазғы 

емтиханның басталған кезі. 9кем маған 

арнайы ақша б(ліп, «сен маған ауруханаға 

күнде келіп тұрасың» деді. Біз оның 

ауруы соншалықты ауыр және алдағы 

уақытта қандай да бір мәселе  болады деп 

ойламадық. Дәрігерлер де отадан соң 

асқазаны қалыпқа келеді деп сендірген 

болатын. Мені күнде шақыртуының себебі 

де бар. %зі Алматыдағы жазушыларға, 

әдебиетшілерге  хат  жазады.  Оның 

ішінде сол кезде енді кең танылып келе 

жатқан Тахауи Ахтановқа, 9бдіжәміл 

Нұрпейісовке жазған хаттары есімде. 

Мен әкем жазған хаттарды қалаға әкеліп, 

к(рсетілген мекенжай бойынша Алматыға 

ж(нелтемін. 

9кемнің соңғы тапсырмасы елге 

бару еді. «Сен емтихандарыңды бітірген 

соң, елге барасың. Мен туған жерді ара-

лап, Қарауыл, Жидебай, Шыңғыстауды 

к(ріп келесің. Сосын екеуміз Шолпан 

атада кездесеміз» деді. Ол маған Семей 

жаққа барғанда к(рген-білгенімнің бәрін 

күнделік етіп жазып жүруімді тапсырды. 

Ол кезде ядролық сынақтарға қатысты, 

елдің жағдайы қиын екені туралы әкеме 

к(птеген хат келетін. «Соның бәрін 

к(збен к(ріп, қаламыңмен қағазға түсір, 

Ыстықк(лдің жағасында кездескенде 

оқып бересің» деді. 9рине, оның басқа 

жолдармен де ақпарат алуға мүмкіндігі 

болды. Дегенмен, ол мені ел-жерді к(рсін, 

білсін, санасына сіңсін деген екен. Біз 

мұны кейін түсіндік қой. 

Мені аманаттап, 25 маусым күні  Камен 

Оразалинге хат жазды.  Бұл оның туған 

жеріне жазған хаты, қолына соңғы рет 

қалам ұстағаны екен. 26 маусым күні 

ешкімді кіргізбей, оны отаға дайындады. 

27 маусым күні ота үстелінде 63 жасында 

қайтыс болды. 

Кейін Мәскеудегі шығыстанушы-

лардың біразы, ірілері мен мықтылары 

әкемнің достары еді. Маған оң к(зқараспен 

қарады. 1965 жылы оқуды бітіргенде 

Азия-Африка институтының директо-

ры, ғалым, академик Бабажан Ғафуров 

қытай тілі б(ліміне тағылымдамаға алды. 

 Содан кейін менің қытайшам жақсарып, 

мақалалар, қытай әдебиетіне талдау де-

ген сияқты еңбектер жаза бастадым. Ол 

қытай мен Кеңес Одағы  қатынастары 

шиеленісіп бара жатқан кез еді.  

 «ЖАС ТҰЛПАР» ТУРАЛЫ...

1963 жылдан бастап «Жас тұлпар» 

ұйымының басы-қасында жүрдім. Оны 

әкемнің (сиеті деп түсіндім. %йткені оның 

елге барып келесің, жағдайын білесің 

 дегендей ойлары басымнан шықпады. 

 Содан кейін  белгілі  азаматтармен 

танысып,  достас болып, «Жас тұлпар» 

деген ұйым құрдық. Бұл енді (мір  жолына 

бағдар деуге болады. Дүниежүзілік әдебиет 

институтында аспирантурада оқи жүріп, 

«Жас тұлпар» ұйымымен айналыстық. 

Қазақстанға барып келсек, нақты жағдайды 

білсек, не болып жатыр екен дестік. Енді 

оған қаражат керек. Бүкілодақтық комсо-

мол орталық Комитеті атынан Қазақстанға 

бардық. Ол кезде уақыттың (зі ұлттар 

мен ұлыстарға серпін беріп, осындай 

ұйым құруға мәжбүрлеп, ынталандырып 

тұрғандай еді. Мәскеуде, Кеңес Одағының 

кеңістігінде біраз (згерістер жүріп жатқан. 

«Жас тұлпар» қанатын кеңге жая берді. 

Жан-жақтағы қазақ студенттері ғана емес, 

аспиранттары, басқалары қосыла бастады. 

Осылайша ең алғаш сол жылы Жамбыл 

облысына бардық. Бір-бірімізді Мәскеуде 

танып,  үйірлесе бастаған кезіміз. Мақаш 

Тәтімовтың  әкесі репрессияға ұшыраған, 

(зі қазақ мектебін бітірген. Сондай саналы 

жас жігіт. Ең бірінші болып ашаршылық 

пен демография тақырыбына үңілген 

осы Мақаш болды. Сонымен, «Жас 

тұлпар» үлкен қоғамдық қозғалысқа ай-

налды. Аспиранттар жүйелі түрде лекци-

ялар оқып, қазақтың тарихынан білетінін 

б(лісті, (йткені бізге жаңа тарих керек 

болды. Біздің түсінігімізде бұрынғы тарих 

отаршыл саясаттың жемісі еді. Сержан 

Ақынжанов Отырар туралы айтып берген, 

Алтай Аманжолов к(не түркілер туралы 

зерттеулер жүргізді. Біз бірінші тыңдаушы 

болдық. Ол кезде тың (лкесінде бір ғана 

қазақ газеті болды, оның (зі орыс тілінен 

с(збе-с(з аударма. Міне, сондайларға 

«Жас тұлпар» қарсы шықты. 

Жазып алған
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

«	КЕ КKРЕГЕНДІГІ – 
ҚАЗАҚША БІЛІМ БЕРУ»

9кемнің үлкен к(регендігі – мені 

қазақ мектебіне бергені .  Алғашқы  

үшінші сыныпқа дейін  қазақ мектебінде 

оқығанмын. Ол кезде Алматыда небәрі 

екі-ақ қазақ мектебі болды: №18 ұлдар 

мектебі, №12 қыздар мектебі. Сол кезеңде 

бірде-бір бастық «ұлтшыл» деген атқа ие 

болып қалмайын деген қорқынышпен 

балаларын қазақ мектебіне бермеді. 

Алайда қазақ мектебінде мамандардың 

тапшылығынан орыс мектебінде оқитын 

балалардан менің білімім т(мендеу болды. 

Сондықтан ата-анам ақылдасып, мені 

т(ртінші сыныптан бастап орыс сыныбы-

на ауыстыруға шешім қабылдады. Ол үшін 

әкем маған арнайы мұғалім жалдап, орыс, 

ағылшын тілдерін жеке оқытты. 9кемнің 

Дәл сондай боп келсең деп күтемін» 

дейтін.

9кеміз мамандық таңдауға үлкен мән 

берді. Мен №39 мектепті 1958-59 жылы 

бітірдім. 9кем менімен жиі әңгімелесетін. 

«Кім боласың? Ойланайық, ақылдасайық» 

деп отыратын. Ол кезде астрономия сәнде 

болатын. Алғашқыда астроном боламын 

деп жүрдім де, емтихан тапсырар кезде 

ойымды (згерттім. Маған гуманитарлық 

сала жақын екенін, әдебиет, тарих, 

 географияны қалайтынымды түсіндім. 

 Ойымды әкеме айтып ем, ол аз-кем 

ойланды  да: «балам гуманитарлық сала 

жеңілдеу к(рінуі мүмкін. Бірақ ол теңіз 

сияқты терең, бойласаң батып кетуің 

мүмкін. Оның толқындары бар, ол жерде  

(зіңді еркін сезінуің керек. Сонда ғана 

сен нағыз маман бола аласың» деді. 

Мен бәріне дайын екенімді жеткіздім. 

рет бес томдық болып шыққан, сонда 

Шоқанның Қытайға барғаны, бәрі бар. 

Ол бес томдықты шығаруға менің әпкем 

Ләйлә Мұхтарқызы мен әкеміздің досы 

Марғұланның тікелей қатысы болған. 

Шығыстану факультетін бітірген соң, әкем 

мені қытайдың мықты оқу орындарының 

біріне оқытуды жоспарлап еді, (кінішке 

қарай, оған жетпей (мірден озды. 

«	УЕЗОВТІ «МАНАС» 
ЖЫРЫ ҮШІН ҚУДАЛАДЫ»

1957-58 жылдары қуатты кезі, Сталин 

және Ленин сыйлығының лауреаты болды. 

%зіне Кеңес Одағының қай жерінен сая-

жай саламын десе, оның толық мүмкіндігі 

болды. Ал Мұхтар 9уезов қырғыздың 

жерін, Ыстықк(лдің жағасын таңдады. 

Күнделігінде «Мен дүниеге қайта кел-

қоныс аудару. 9йелдің күнделікті (мірінің 

тарихы тұрғысынан»; Волгоград мемлекеттік 

университетінің профессоры Н.В.Дулина «Тари-

хи жад және оның әлеуметтану әдістерін қолдану 

арқылы сақталуы»; Волгоград мемлекеттік 

техникалық университетінің доценттері 

Е.В.Ануфриева  «Ұлы Отан соғысының  тарихи 

жады құрылымындағы ауызша тарих: гендерлік 

аспект» және О.И.Ситникова «Естеліктер тарихи 

жадыны сақтау құралы ретінде» деген тақырыпта 

осы жиында баяндама жасады. ҚР Президенті 

Мұрағаты директорының орынбасары, профес-

сор К.9лімғазинов, КИМЭП университетінің 

халықаралық қатынастар б(лімінің профессоры  

Г.Дадабаева, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 

Қазақстан тарихы кафедрасының доценттері 

А.Жұмаділ мен А.Оразбаева, М.Тынышпаев 

атындағы ҚазАТК-ның Қазақстан тари-

хы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

кафедрасының меңгерушісі А.9бдірайымова, 

оқытушы А.Утешова, дүниежүзілік тарих, та-

рихнама және деректану кафедрасының про-

фессорлары С.Смағұлова, доцент Ф.Миманбаева 

ж ә н е  Қ а з а қ с т а н  т а р и х ы  к а ф е д р а с ы н ы ң 

доценті Л.Хасанаева және т.б. ой-пікірлерімен 

б(лісіп, Еуразия мемлекеттері арасындағы 

гуманитарлық ынтымақтастық экономикалық-

саяси ынтымақтастықтың құрамдас б(лігі ретінде 

маңызды р(л атқаратынын атап (тті. Соңғы 

жылдары мемлекетаралық және мәдени а ралық 

(зара іс-қимыл үрдісі күшейгені де с(з болды. 

Жобаның мақсатын жүзеге асыру Қазақ станда 

және Ресейде ұлттық бірегейлік пен патрио-

тизмді қалыптастыру үшін аса  маңызды. Екінші 

дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қазақстан 

мен Ресей тарихындағы гендерлік аспектілерді 

зерттеу қазіргі гендерлік теңгерімсіздікті жоюға 

бағытталған мемлекеттік әлеуметтік саясатты 

дамытуға к(мектеседі. Қазақстан мен Ресей 

әйелдерінің  заманауи әлеуметтік-экономикалық 

түйткілдері кешені кеңестік кезеңде, оның 

ішінде Ұлы Отан соғысы кезінде қалыптасқаны, 

жобаның негізгі ғылыми нәтижелері ҚазҰУ-дың 

тарих кафедрасының оқу процесіне енгізіліп 

жатқаны да айтылды. 9л-Фараби атындағы 

ҚазҰУ элективті курстарды әзірлеу және тестілеу, 

жалпы курстарға жаңа тақырыптар, курстық пен 

магистрлік және докторлық диссертациялардың 

жаңа тақырыптарын енгізуді қолға алуда. Жиын 

соңында жобаның кезек күттірмейтін міндеттерін 

к(рсететін қарар қабылдады.

Р.ЖАРҚЫНБАЕВА, 
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ профессоры 
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лттық тәрбие алып өскен қазақтың ішінде Шыңғыс ханды білмейтіні жоқ. 
Барлығы да оны қазақ хандарының атасы, Алаш мемлекеттілігінің негізін 
салушы деп ардақтайды. Дәл соған керісінше, өзін зиялы санайтын кісілер 
арасынан осынау ұлы қағанды «моңғол», «тиран» деп қаралайтындар 
да шығып жатқаны жасырын емес. Демек, бүгінгі қазақ үшін тарихи 
тұлғаларымыздың ең танымалы да, ең беймәлімі де – ұлы Шыңғыс хан. 
Біз бұл мақаламызда осынау даңқты бабамыз туралы өз кезінде жазып 
қалдырылған бірнеше түпнұсқалық деректі оқырман назарына ұсынамыз. 
Солардың ішіндегі төртеуі өте-мөте өзекті, ендеше іске сәт, назарыңыз 
 соларда болғай: 

Ұ

Б і р і н ш і  д е р е к ,  « Ж а ң а  Ү й ә н 

(Юань) тари хында» Шыңғыс ханның: 

«тегі, түбі түркі» деп анық жазылған («
» («Жаңа Үйән тарихы»), « » 

(«�мірбаян») б#лімі, 1-орам). Сондай-ақ 

онда: «Қазіргі моңғолдар Шыңғыс хан туған 

халықтан емес, олар қараша қауымнан 

еді» деген нақты  дерек бар (Жоғарыдағы 
құжат, «�мірбаян» б#лімі, 3-орам). Егер 

бұл жылнамалық еңбек XIX ғасырдың 

соңында жазылғанын ескерсек, мұндағы 

дерек патшалық Ресей  отаршылдары сая-

си мақсатпен айналысқа салған «моңғол» 

сынды  жаңа атауға қарсы айтылғанын 

бірден аңғара аламыз. Ең бастысы, бұл – 

Шыңғыс ханды «моңғол» деушілердің пікірі 

бүкілдей жалған екенін дәлелдейтін нақты, 

сенімді түпнұсқа құжаттық дәйек болып 

табылады. Атап айтқанда, Шыңғыс ханның 

этникалық, биологиялық тегі моңғол (мон-

гол) емес, шын мәнінде МОҒОЛ, яғни таза 

түрік еді, олар империядағы титулдық халық 

болатын. Ал қазіргі моңғолдардың ата-

бабалары Шыңғыс хан және оның әулеті 

заманындағы жүздеген этностың, қатардағы 

б а ғ ы н ы ш т ы  х а л ы қ т ы ң  б і р і  б о л ғ а н , 

сондықтан олардың жерлік диалектілерінде 

к(птеген түркизмдер сақталып қалды. 

9рине Ирандағы, Үндідегі секілді ол жақта 

да этникалық түріктер, ілкі қазақтар болғаны 

рас. Бірақ ондағылардың к(бі қазіргі Ішкі 

және Сыртқы Моңғолия жерлерінде емес, 

керісінше, бүгінгі Солтүстік Қытайдың 

шұрайлы аймақтарында, әсіресе Ханбалық 

(бүгінгі Бейжің) қаласы маңында тұрды. 

Олар негізінен жалайырлар мен қоңыраттар 

еді, онан сырт керей, найман, уақ, т.б. 

түрік ру-арыстарының да адамдары бол-

ды. Аталған түрік текті жұрт шетінен 

ірі ақсүйектер, қолбасылар, сондай-ақ 

әкімшілік қызметкерлері, ең кемінде 

қатардағы сарбаздар болатын (Солардың 

ең танымал (кілі, ұлы қолбасы жалайыр 

Мұқалы бек еді, ол Шыңғыс ханның әрі 

аталас інісі, әрі сенімді серігі болған. Оның 

соңғы тұрағы қазіргі Сәнши ( ) және 

Шанши ( ) (лкелерінің аумағында 

еді, қабыры бертінде саяси және туристік 

мақсаттарға сай Ішкі Моңғолияға к(шіріп 

әкелінді). Кейінгі заманда, отарлық кезеңде 

ондағы түркілерге к(п қайтара геноцид 

жүргізілді, қалғандары басқа халықтар 

жағынан ассимиляцияға ұшырады. Ал 

олардан қалған мәдени жұрттар толас-

сыз жасалған вандализм салдарынан 

ауыр дәрежеде ойрандалды («Иньшань 
оңғұттары» (монография), авт., Гай Шань 
Лин, ауд., Қалбан Ынтыханұлы, Астана:  
«Фолиант», 2010 ж. – 136 б.). Міне, с(йтіп 

ондағы түркі этностардың заттары жойы-

лып, аттары ғана еміс-еміс сақталып 

қалды. 9лдекімдердің «моңғолда да ру 

бар» деп  жалаулату әрекеттері, іс жүзінде 

Шыңғыс хан әулетінің, түркілердің тари-

хын бұрмалау болып табылады. Турасын 

айтқанда, олардың «моңғол» деп жүргендері 

жоғарыдағы түркі, қазақ ру-арыстары. Олар 

«мынау моңғол еді» деп түркі емес, қазақ 

емес бірде-бір этносты к(рсетіп берген жоқ, 

бұдан былай да к(рсетіп бере алмайды. 

А л  о л а р д ы ң  а р ғ ы  т ү б і  қ а й д а н 

шыққанына келсек, барлығы да ежелгі 

Қазақстан мен Орта Азияның автохтон-

дары, жергілікті тұрғындары болатын. 

Шыңғыс ханның алтыншы атасы Қайдау 

(Хайду) хан Балық (Балх) (лкесінде хандық 

құрып, (з әулетінің, яғни тәйжігіттер 

(тайшығұттар) әулетінің негізін сонда 

қалаған (Жоғарыдағы құжат, «�мірбаян» 
б#лімі, 1-орам). Шыңғыс хан және оның 

әулеті билігінің заңдық – мұрагерлік 

негізі сол әз бабадан бастау алады. Біздің 

заманымыздағы тарихшылар «Балық» 

(Балұқ) және «Барқы» (Барқұ) атаула-

рын шатастырып алғандықтан, Қайдау 

хан Байқал к(лі маңында, Барқыжан 

(Баргузин) (лкесінде билік құрған дейтін 

қате түсінік үстемдік алуда. Мұндай 

адасушылыққа, әуел баста қытайша тарихи 

құжаттардағы «р» және «л» дыбыстарының 

парықталмауы себеп болған. Оның үстіне 

шағатай, парсы  әліппелерінде де « » (р) 

және « » (л) әріптері пішіндік жақтан 

ұқсастау келеді, әсіресе қолжазбаларда 

оларды дұрыс ажырату (те қиын. Отаршыл 

жүйе тарихшылары бұл ұқсастықты (з 

мақсаттарына шешкен, яғни олар орайдан 

пайдаланып Қайдау ханды Орта Азиядан 

Солтүстік шығыс Азияға бір сәтте ғана 

«к(шіріп» жіберді. С(йтіп Шыңғыс ханның 

түркілік тегі моңғолға, исламдық нанымы 

әлде шамандық, әлде «тенгрианстволық» 

дүбәра табынушылыққа ауыстырып 

к(рсетілді. Ал түпнұсқалық тарихи құжатта 

Қайдау ханның Балық (лкесінде (қазіргі 

Ауған жерінде), қалың зәңгі түркілерінің 

ортасында болғаны, онда к(пір салды-

рып әлемдік интеграция ны зор дәрежеде 

жандандырғаны анық хатталған-ды 

(Жоғарыдағы еңбекке, сондай-ақ « » 
(«Жәмиғ ат-тауарих»), авт., Рәшит әд-
Дін, , « », 1997 ж., 1-дәптер, 
1-кітәпке қараңыз). Үшбу (лке ежелгі 

түркілер заманында да маңызды мәдениет 

ошақтарының бірі еді, онда оғыз, аз, 

зәңгі, қаңлы, т.б. түркі ұлыстары (скелең 

(ркениет жаратқан (Кейін осынау құтты 

мекен Шыңғыс ханның екінші ұлы 

Шағатай хан әулетінің иелігінде болды, 

с(йтіп, Ұлықбек, 9лішер Науайы қатарлы 

ғұламалар түркі әдеби тілінде – шағатай 

тілінде (шпес еңбектер жазып қалдырды). 

Ал Қайдау ханға келсек, ол еңсесін тіктеп, 

билігін бекемдеп алған соң, атамекеніне, 

%нен – Іле бойына қайтып оралды. Міне, 

с(йтіп, ұлы Шыңғыс хан ежелгі Моғолстан, 

бүгінгі Жетісу (лкесінде (мірге келді. 

Екінші дерек, Шыңғыс хан Мұхаммед 

солтан билігін аударып, ата-бабасы хандық 

құрған Балық (Балх) (лкесін оның ұлы 

Жәлелден солтаннан азат еткен соң, 

Бұқар (Бұхара) қаласына оралады, бұл кез 

миләдидің 1222 жылы болатын. Сонда 

Мекке шәріптегі қасиетті Қағбадан ар-

наулы шақыртылған ғұламалардан уағыз 

тыңдайды, сондай-ақ олардан бірнеше 

(зекті мәселе ж(нінде пәтуа сұрайды 

(Жоғарыдағы еңбек, «�мірбаян» б#лімі, 
3-орам). С(йтіп, зекет парызын жерлік 

мешіттерде (теу, (зінің және мұрагерлерінің 

атына құтпа оқыту істері Қағбаның шариғи 

үкімі және (зінің оған сәйкесті жарлығы 

арқылы заңдық тұрғыдан оң шешім табады. 

Соның нәтижесінде Аббас әулетінің де 

қалифалық құзыреті мансұқталып, кейін 

оны 9леке (Хулагу) хан түбегейлі жойған 

еді, демек, бұл оқиғаның артында Мекке 

имамдарының шариғи үкімі тұрған болатын. 

Тарихи құжаттық деректерге назар салсақ, 

«Сақсон» (Сақсын), Сақасон (Сақасын) 

деп хатталып, құрлықтың ең солтүстік шеті 

есебінде к(рсетіледі. Демек, ол замандағы 

Саксония (Сақсон, Сақасон) Жерорта 

теңізінен Атлант мұхитына дейінгі аса үлкен 

аумақты қамтып жатқан-ды. Ал Йатбан 

(Жатпан) атауын қазіргі тарихшылар  Жапон 

( ) деп қарайды, бірақ ол кезде бұл 

аймақ К(рей ( ) сынды территориялық 

ұғымның аясына кіретін (Бұл туралы  «Таныс 
та, бейтаныс Шыңғыс хан әулеті және 
қытай жылнамаларындағы құнды деректер» 
деген еңбегімізде толығырақ тоқталған 
едік). Қорыта айтқанда, Шыңғыс хан әулеті 

жеті құрлыққа және мұхит аралдарына түгел 

билік жүргізген. 

Үшінші дерек, қазіргі отандық тарих-

шы лар түгел дерлік, Шыңғыс хан ның аттан 

жығылу оқиғасы Хуаңхы (Хуанхэ) (зені 

маңында болған деп қарайды, алайда «Жаңа 

Үйән тарихында» ұлы қаған Шыршық (зені 

жағасында аттан жығылғаны, содан екі айға 

дейін үйден шыға алмай қалғаны анық баян 

етілген (Жоғарыдағы еңбек, «�мірбаян» 
б#лімі, 3-орам). Бұл деректе ағаттық  болуы 

мүмкін емес, (йткені осы қарсаңда Шыңғыс 

хан Бұхара, Самарқант аймақтарын  басып 

(ткен. 9сіресе, дәл сол жолы мұнда 

Қожант (Худжанд) кентінен к(шіп келген-

ді. Яғни ұлы қағанның жорық шатыры 

Бұхарадан шығысқа – Самарқантқа, одан 

солтүстік шығысқа – Қожантқа, сосын 

оның солтүстігіндегі Тәшкентке, яғни 

Шыршық бойына қарай к(шкен. Ал соңғы 

екі жердің аралығы оншалықты алыс 

емесі к(зі қарақты оқырманға (здігінен 

түсінікті. Ендеше, түпнұсқада бұл оқиғаға 

 туралы анық дерек бар (Жоғарыдағы 
еңбек,  «�мірбаян» б#лімі,  3-орам) . 

Осындағы  топонимдер мен гидронимдер-

ге салыстырмалы лингвистикалық талдау 

жүргізсек, одан: Сарыарқа даласындағы, 

Ұлытау етегіндегі Кеңгір жері деген ұғым 

келіп шығады. Біз алдыңғы еңбектерімізде 

бұл туралы, Ұлытаудағы Кеңгір (зені 

бойына салынған «Алаша хан күмбезі» 

деген тұжырым ұсынған едік. Олай 

дейтініміз, біріншіден, Шыңғыс хан 

құрған мемлекеттің армиясы – тоқсан бес 

мыңдық қалың қол, ресми түрде «Алаш 

мыңы», яғни Алаш армиясы деп аталады. 

Демек, мемлекеттің аты – Алаш болса, 

оның құрушысы – Алаша хан деп, яғни 

Алаштың ханы деп аталуы (те заңды. 

Қазақтың ұлттық тарихи түсінігі бойын-

ша да, Алаша хан мен Шыңғыс хан бір 

адам. Екіншіден, «Дала ұлаяты» газе тінің 

1897-жылғы 13, 14, 18-сандарында «Алаша 

хан және оның баласы Жошы хан туралы  

қазақ арасында ежелден бар аңыз»  деген 

мақала жарияланған еді, онда да  Алаша 

хан мен Шыңғыс хан бір адам ретінде 

к(рсетілген. Атап айтқанда, Алаша хан 

– Жошы ханның әкесі, яғни Шыңғыс 

ханның (зі еді, демек «Алаша хан күмбезі», 

с(зсіз түрде Шыңғыс хандікі  болып табы-

лады. Үшіншіден, Мәшһүр Жүсіп К(пеев 

бабамыз да Алаша ханды Жошы ханның 

әкесі деп к(рсетеді. Ендеше, бұдан да 

Алаша хан мен Шыңғыс хан бір адам 

деген қорытынды шығады. Т(ртіншіден, 

мұнда Жошы ханнан сырт, Құлан қатұн, 

Болған ана сынды қасиетті тұлғалардың 

да күмбездері бар әрі олардың барлығы 

фальсификацияға жиі жол береді. Тағы 

да түпнұсқалық құжаттарға жүгінсек, 

%нен (%н(н) (зені алқабы Ілеті, Жете 

деп те аталғанына куә боламыз, бұл да 

Іле мен Жетісуды меңзейді (« » 
(«Моңғолдың құпия шежіресі»), , «

», 1979 ж.). 

Сондай-ақ осы (лкедегі Қойлық қаласы, 

яғни Жошы ханның астанасы тұрған аймақ 

сол кезде Орған* деп аталған, алайда 

 отаршыл жүйе тарихшылары оны Қиыр 

Шығыстағы Орхонмен  шатыстырады. Осы 

құжатты жалғасты оқысақ, онда Шыңғыс 

ханның атамекеніндегі (зен Шығыстан 

Батысқа ағатыны баян етілген (Жоғарыдағы 
« », « », ауд., 

мен , , « » 1985 
ж., маршруттық, топографиялық баянда-
уларына қараңыз). Ал Қиыр Шығыстағы 

Онон (зені Батыстан Шығысқа ағатыны 

баршаға аян, демек, тарихи құжаттарда 

айтылған (зен бұл емес екені осыдан-

ақ түсінікті. Шын мәнінде, бұл дерек 

Іле (зенінің гидрографиялық  сипатына 

толықтай үйлеседі, атап айтқанда, осы-

нау түпнұсқалық тарихи құжат тек қана 

қазақтың Жетісу (лкесін к(рсетеді. 

Бұлармен ғана шектелмейді, Шыңғыс 

ханның атамекені Қазақ жері, Жетісу 

(лкесі екенін айғақтайтын тарихи құжаттық 

 деректер (те к(п әрі барлығы т(тенше нақты 

жазылған. Шыңғыс ханның атамекенінде 

жабайы алма, (рік к(п (сетін, бұл да – 

жер бетінде тек Жетісуды ғана к(рсететін 

флористикалық айғақ болып табылады. 

Сонымен қабат олар жасаған жердің бұлақ 

суларында балық мол болған, Шыңғыс 

хан және оның отбасы мен достары қиын 

күндерден, (лім-(мір тайталасқан сын 

сәттерден осындай табиғи байлықтардың 

арқасында сан қайтара аман қалады («
» («Жәмиғ ат-тауарих»), авт., Рәшит әд-

Дін, , « », 1997 ж., 1-дәптер, 
1, 2-кітәп). Мұнда да Жетісудың бақтақ 

(форель) балығы меңзелгені с(зсіз. %йткені 

Тарихи шындық дәл осылай болған-

дықтан, әлгі моңғолжанды тарихшы-

лар «жоқтан бар жасауға» кірісті, олар 

Шыңғыс ханға қатысты ешбір тарихи 

деректе жоқ «Хэнтий» деген жасанды, 

фальсификациялық атауды Қазақстан 

тарихына тықпалап кіргізді. Сондағы 

мақсаттары – еш тәсіл талғамастан  Шың ғыс 

ханды түрік, қазақ халқынан тартып алу, 

оны қайткенде де «моңғол» етіп шығару. 

Аталмыш монографияның аты «қазақ 

тарихы» болғанымен, заты моңғол тари-

хы болып шыққан. Онда «моңғол» деген 

этноним екі мыңнан аса рет қайталанған 

әрі барлығында да олар қазақ ұлтынан 

мүлде үстем етіп, тым дәріптеп к(рсетілген 

(«Шыңғыс хан және Қазақ мемлекеті» (Екі 
томдық монографиялық зерттеу), авт., 
Зардыхан Қинаятұлы, Алматы: «Тарих 
тағылымы», 2010 ж.). Оны оқыған әрбір 

адамда, қазақта мемлекеттілік те, тарих та 

болмаған екен-ау, кері сінше, біздің еліміз 

де, жеріміз де моңғолға тиесілі екен ғой 

деген теріс, құлдық түсінік қалыптасады. 

Онда Шыңғыс хан әулеті ғана емес, әйгілі 

Еділ (Аттила) батыр шыққан этнос та, атап 

айтқанда, ғұндар да моңғолға телінген. Іс 

жүзінде ғұн дегенді білдіретін « » сынды 

пішік (иероглиф) оңтүстік диалектілерінде 

«hung», «hong» деп оқылады, ол құнық, 

құнғария, қоңғырат, яғни қоңырат этно-

нимінің ертедегі нұсқасы болып  табылады. 

Турасын айтқанда, ғұндар ежелгі қоңырат-

тар болатын. Бұлар ғана емес, монография-

да найман,  керей қатарлы түркі, қазақ ары-

стары да (здерінің тарихи орындарына сай 

емес деңгейде, моңғолдарға бағынышты, 

бодан  этностар есебінде к(рсетілген. 

Қысқасы онда түркі, қазақ тарихы мейлінше 

мансұқталған. Бәрінен де үрейлісі – сол, 

әлгі «монографияны» білдей ғылыми 

 мекеме салық т(леушілердің ақшасына, 

яғни мемлекеттің қаржысына шығарыпты. 

Бұл қалай болғаны, сонда Қазақстан халқы 

Моңғолияның мүддесі үшін бодау т(леуі, 

ғылыми мекемелеріміз сол елдің идеология-

сына жұмыс істеуі керек пе?! 

%зімізбен ғана шектелмей, тұтас 

еліміздің неше буын ұрпақтарын моңғол 

тарихымен, шындап келгенде моңғолдық 

идеологиямен тәрбие леп келеміз. Қазақ 

хандарының, қазақ мемлекеттілігінің 

атасы болған Шыңғыс ханды мектеп 

оқулықтарына «моңғол» деп  жазып, оқушы-

ла рымызды солай оқытып  жатырмыз. Мұны 

да түсіну қиын, сонда  біз Қазақстанның 

ұрпақтарынан Моңғолияның болашағын 

жасауымыз керек пе?!  %зіміз  бабаң 

«моңғол», «тиран» болған деп оқытып алып, 

келешекте олардан қандай отаншылдық, 

қайдағы ұлттық рух күтпекпіз? Қыс қасы, 

ұлттық тарихымызды мұндай дерекке, 

дәйекке, күллі тарихи құ жат  тық ақиқатқа 

жат қаралаудан, вандализмнен күнілгері 

құтқаруымыз қажет. 
Егер ұлттық тарихымызға түпнұс қалық 

деректердің к(зімен қарасақ, ұлы Шыңғыс 

хан мен дана Қорқыт атаның тегі бір екенін 

анық к(реміз. Екеуі де ҚИЯТ, Қорқыт 

ата баяттан, яғни байұлы саласынан, ал 

Шыңғыс хан жалайырдан тарайды. Шын 

мәнінде, Шыңғыс хан әулеті тарихы түркі, 

қазақ халқын, тұтас мұсылман әлемін, тіпті 

күллі адамзатты тұтастыратын, бірлікке 

шақыратын – нағыз ғылыми тарих. Ақиқат, 

түпнұсқалық тарихи құжаттарда «моңғол», 

«тиран» дейтін жалалардың ешбірі жоқ. 

Шыңғыс хан – хақ түркі, ұлы реформатор. 

Қ а з а қ т ы ң  ұ л т т ы қ  и д е о л о г и я с ы  

 тарихтан, қазақ тарихтану ғылымы шың-

ғыс хан танудан қол үзе алмайды, біздің 

мемлекеттілігіміздің атасы – Шыңғыс 

хан. Күллі әлем білетініндей, Шыңғыс 

хан – Қазақ хандарының түп атасы, бұл 

– Аллаға да, адамға да аян ақиқат. Сол 

ақиқатты қолдан бермейік Алаш баласы. 

Шыңғыс хан және оның әулеті – біздің 

ұлттық тарихымыз, рухани байлығымыз 

болумен бірге,  тура мағынасындағы 

материалдық байлығымыз болып табы-

лады. Егер ел болып жұмылып Шыңғыс 

ханның түркілік тегін әлемге мойындатсақ, 

елімізге жыл сайын неше миллиондаған ту-

рист келіп, қазы намызға сан миллиардтаған 

доллар кіріс түсетін болады. Сонда әрі 

еліміздің таны малдылығы артып, әлем 

қауымдастығы алдында беделіміз еселеп (се 

бермек, әрі қаржылық тартымдылығымыз 

бұрынғыдан да арта түспек. Ұлттық тарихы-

мызды, ұлттық байлығымызды жатқа беріп 

қоймайық ағайын. 

...Біраз кісілер Алаша хан мен Аланша  

(Алынша) ханды шатастырады, содан 

барып «Алаша хан күмбезін» Аланшанікі 

деп қарайтын пікір бой к(рсетуде. Бұл 

 тарихи деректерге сай келмейді. Екі атаудың 

алдыңғысы «алаш», соңғысы «алан» деген 

түбірден келіп шыққан. Алаш – қазақ 

этнонимінің қасиетті синонимі, сонымен 

бірге біздің ұлттық ұранымыз болып табы-

лады, оған «а» жұрнағы қосылғанда «алашқа 

тән», «алаш ұлысына тиесілі» деген жаңа 

мағынадағы туынды с(з келіп шығады. 

Демек, Алаша хан – Алаш ұлысының ханы 

деген мағынадағы науғы, титул болып 

табылады. Жоғарыда айтқанымыздай, ол 

Шыңғыс ханның бақилық есімі еді, дәл 

сол сияқты, Аланша хан – Алан ұлысының 

ханы деген мағына береді. Оқырманға 

белгілі болғанындай, аландар миләдидің 

(жылсанауымыздың) алды-артында, 

Кавказ бен Қазақстан жерінде қағанат 

құрған түркілік этнос. Ендеше, «Алаша хан 

күмбезі» ол заманға тиесілі болуы мүмкін 

емес, (йткені оның археологиялық жасы 

«Жошы хан күмбезімен» қарайлас. Оны 

Солтан Ахмет хандікі дейтін болжам туралы  

да соны айтуға болады, себебі ол XVI ғасыр 

басында қайтыс болған. Яғни күмбездің 

археологиялық жасы бұл адам жасаған 

заманға да тура келмейді. Қорытып айт-

қанда, тарихи, археологиялық дерек тердің 

барлығы «Алаша хан күмбезі» Шың ғыс хан 

кесенесі екенін к(рсетіп береді. 

Тілеуберді 	БЕНАЙҰЛЫ, 
ҚР ҰҒА Құрметті академигі, 

шыңғысхантанушы, аудармашы

қатысты айтылатын «Са ли хы» (сары (зен), 

ҚХР жеріндегі Хуаңхы (сары (зен деген 

мағынада) емес екені де (здігінен айқын 

бола түседі. Егер Шыршық Сырдың жоғары 

саласының бірі екенін назарға алсақ, оған 

жақын барып Телік(лге құятын Сарысу 

(зені бірден ойға орала кетеді. Олай болса, 

түпмәтіндегі пішік (иероглиф) жазуымен 

жазылған «Са ли хы» сынды гидроним, 

әлде қандай Хуаңхыны емес, анығында 

Сары суды меңзегені бірден түсінікті болмақ. 

Қорыта айтқанда, Шыңғыс хан Шыршық-

тан Сарысуға, Сарыарқаның салқын т(сіне 

қарай бет алған к(ш қарсаңында, 1223 

жылдың к(ктемінде аттан жығылады. 

Осы арада оқырманға ескерте кететін 

бір жайт бар, атап айтқанда, Шыңғыс хан 

соңғы Таңғыт жорығына (зі бармаған, 

сондықтан оның бұл жолы Хуаңхы  (Хуанхэ) 

бойында аттан жығылуы тіпті де мүмкін 

емес. «Жаңа Үйән тарихы» берген дерек-

ке қарағанда, Шыңғыс хан 1224 жылы 

(мешін жылы) Моғолстанға, яғни Жетісу 

(лкесіне қайтып оралады (Жоғарыдағы 
еңбек, «�мірбаян» б#лімі, 3-орам). Сонда 

жылға жуық уақыт ерулеп, Қарақорымдағы 

жаздық ордасында т(рт үлкен ұлына енші 

б(лу, оларды мансапқа тағайындау, сондай-

ақ Таңғыт жорығына дайындалу қатарлы 

келелі істерді біржақтылы еткен. С(йтіп, 

1225 жылы (тауық жылы) Шығу (Есік), 

Бұғыты, Ердіш (Шарын) бойларында үш 

қосынға орайна (арайна), яғни жорық 

тойын  жасайды. Осыдан соң, 1225 жылдың 

күзінде Үкітай, Шағатай, Т(ле бастаған 

қалың қол шығысқа, Таңғытқа аттанады. 

Ал қазақ хандарының атасы Жошы хан бұл 

кезде ауыр науқас еді, Шыңғыс ханның (з 

денсаулығы да мәз емес болатын. Қаған 

әкені, әсіресе тұңғыш ұлының – Жошының 

жайы қатты алаңдатса керек, ақырғы есепте 

Таңғыт жорығына аттанбай қалады. 

Т(ртінші дерек, отандық және шетелдік 

тарихшылардың к(бісі, Шыңғыс ханның 

жерленген орны белгісіз деп қарайды, 

алайда бұл пікір тарихи деректік шын-

д ы қ қ а  ү й л е с п е й д і .  Б а р л ы қ  д е р л і к 

түпнұсқа құжаттарда, айталық, «Тарих-и 

жаһангушай»,  «Жәмиғ ат-тауарих», 

«Құпия шежіре», сондай-ақ П.Карпини, 

Г. (У.) Рубруктердің саяхат естеліктері, 

т.б. еңбектерде Шыңғыс хан және оның 

әулетінің зираты болғаны, оның «Қорық» 

(Қорұғ) деп аталатыны жан-жақтылы су-

реттеп жазылған. Демек, Шыңғыс ханда 

мола «болмаған» немесе жерленген орны 

«белгісіз» деген с(здердің барлығының 

 тарихи деректік негізі, ғылыми дәйектік 

құны жоқ. Керісінше, Шыңғыс хан және 

оның әулетінің әйдік қабырстаны бар 

еді, сондай-ақ «Қорық» деп таза түркіше 

аталатын, ол – күллі әлемге әйгілі киелі 

орын болған-ды. «Жәмиғ ат-тауарихта» 

оның орны «Сарықыр» деген жерде, яғни 

Сарыарқада деп к(рсетіледі (Жоғарыдағы 
« » («Жәмиғ ат-тауарих»), 3-дәптер). 

Алайда оның Тәшкент нұсқасына (А 

нұсқасына) түсініктеме жазған Кеңес 

Одағы ғалымдары, дәл соны орысшадан 

(з тілдеріне аударған ҚХР мамандары да, 

мұндағы Сарықырды моңғолша акцентпен 

«Сари кыыр» деп транскрипциялап, оның 

жағрапиялық орнын Хуаңхы (Хуанхэ) 

бойындағы беймәлім бір жер деп к(рсетеді. 

«Жаңа Үйән тарихы» атты жылна ма-

лық еңбекте Шыңғыс ханның мәйіті (з 

(сиеті бойынша «Са ли чуан» ( ) 

деген (лкедегі «Ұлықпан» атты таудың 

«Кеңінгүр»* деген жеріне қойылғаны 

Шыңғыс хан әулетінің мүшелері. Міне, 

бұл да тарихи құжаттардағы «Қорық», 

«Қара қорым», яғни Шыңғыс хан әу леті 

қорымы туралы деректерге д(п келеді. 

Аталған жылнама бойынша,  Шың ғыс 

 хан ға Алаша хан деген атақ Құбы лай 

қағанның жарлығымен,  1266 жылы қараша 

айында берілген (Жоғарыдағы « » 
(«Жаңа Үйән тарихы»), «�мірбаян» б#лімі, 
3-орам). Онда тағы бір құнды  дерек бар, 

атап айтқанда, ұлы қаған Жем бойын-

да, сейіл үстінде, ескі дерті қозуынан 

бақилық  болады. Бұл Шыңғыс ханның (з 

күнтізбесінің 22 жылы 7-ай болатын, оны 

миләдиге шаққанда 1227 жылдың тамыз 

айына тура келеді. Ал орда  тарихшысы 

Атамәлік Ж(бенейдің дерегі  бойын-

ша,  Шыңғыс хан 1227 жылы 18 тамызда 

қайтыс болғаны анық (« » 
(«Тарих-и жаһангушай»), авт., Атамәлік 
Ж#беней, ауд., , «

», 1980 ж., 1-кітәп, Үкітәй 
қаған туралы  тарау). Бұл түпнұсқалық 

деректердің артықшылығы сонда, олар 

ешқашан да (зара қайшы келмейді, қайта 

бірін-бірі толықтырып отырады, яғни 

олардағы тарихи ақпарлар толықтай 

сенімді. Осынау шынайы деректерге сүйене 

отырып, Теміржән, яғни Шыңғыс хан 

1155 жылы туып, 1227 жылы, 73 мүшелге 

қараған шағында бақилық болғанына к(з 

жеткіземіз. Ұлы қағанның (мірге келген 

жері ежелгі Моғолстан, бүгінгі Жетісу 

(лкесі, (мірден озған жері Жем бойы. Ал 

мәңгілік мекені Сарыарқа, атап айтқанда, 

Ұлытаудағы Кеңгір (зені бойы, сондағы 

«Алаша хан күмбезі» болып табылады. Қазір 

ол жер Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы-

на қарасты Малшыбай ауылының әкімшілік 

аумағына кіреді. 

Түпнұсқалық тарихи құжаттар  Шың  ғыс    

ханның атамекенінде Бұрқан (Бурхан), 

Түрген, Жәркент (Йәркен), Құлжа,  Нарат, 

Шаты, Шарын (Шарғын),  Қарқара, 

С(геті, Кеген, Шаған, Шежін (Чежін), 

Ілеті, Алмалық, Қапшағай  (Зерен Қап ша-

ғай), Тарғап, Қаражырық  (Қара зұрық), 

Шұбар, т.б. жер-сулар болғанын к(рсетеді. 

Ал осы аталғандардың барлығы Жетісу 

(лкесінде күні бүгінге дейін бар. Керісінше, 

Шыңғыс ханды «моңғол» деушілер, 

Моңғолия жерінен олардың бірде-бірін 

тауып бере алмайды. Солай болғандықтан, 

қолдарында ғылыми дәйек, түпнұсқалық 

дерек болмағандықтан олар догмаға, 

үшбу жануарлар Алатаудың сай-саласында 

мейлінше к(п болумен бірге, құрқол 

адамға да олжа болатын қолжетімді азық 

қайнары еді, демек бұл тұрғыда да ежелгі 

Моғолстанға, бүгінгі Жетісуға тән фауна 

к(рініс беруде. Қоры тып айтқанда, тарихи 

құжаттарда к(рсетілген Шыңғыс ханның 

атаме кені – Қиыр Шығыс емес, шын 

мәнінде Қазақ даласы, Жетісу (лкесі болып 

табылады, оған жоғарыдағы түпнұсқалық 

деректер толық дәлел. 

Шыңғыс ханның қай (лкеде жасағаны, 

ұлдарына б(лген еншілі жерлерінен де 

белгілі, атап айтқанда, ұлы қаған Жошыға 

Қойлықты,  Шағатайға  Алмалықты, 

Үкітәйге Алтынемелді, ал Т(леге осы үшеуі-

нің геометриялық (зегіндегі Қара қо рымды 

астана етіп берген (Жоғарыдағы «Тарих-и 
жаһангушай»). %зіңіз к(ріп отырғандай, 

мұнда бүгінгі Моңғолия жері туралы бір 

ауыз да с(з айтылмаған, яғни Шыңғыс 

ханның атамекені ол жақта болмаған. 

Қарапайым логикаға салып ойласақ та, 

не егін, не мал (спейтін климаты қатал, 

сондай-ақ (ркениет ошақтарынан шеткері 

аймақта қуатты империя құрылуы мүлде 

мүмкін емес қой. Тарихқа осы тұрғыдан 

назар салсақ, Шыңғыс ханды «моңғол» 

деушілердің пікі рінде ешқандай тарихи 

деректік негіз, (мір шындығына тән мән 

жоқ екенін бірден аңғарамыз. 

Осындай айқын тарихи құжаттық, 

археологиялық, реалистік дәлел, дәйек-

терге қарамастан, кейбір тарихшылар 

Шыңғыс ханның тегін моңғол халқына 

теліп, даңқын Моңғолия жеріне сүйрелеп 

тыраштануда. Тіпті кейбіреулері «кәсіпқой 

тарихшы» дейтін пердені бетке ұстап алып 

дилетантизмге, фальсификацияға бару-

да. Айталық, олар түпнұсқалық тарихи 

құжаттардағы Бұрқан (Бурхан) сынды 

тау атын сызып тастап, (з жандарынан 

«Хэнтий» деген топонимді қолданады. Ал 

«Хэнтий» деген атау ешбір түпнұсқа тарихи 

құжатта айтылмаған, тіпті оған дыбыстық 

жақтан жақын келетін бір с(з де жоқ. 

Шындыққа жүгінсек, тарихи  деректерде 

Бұрқан, Түрген деген жерлер  Шыңғыс 

ханның атамекені ретінде сан қайтара 

к(рсетілген. Мұндай жерлер Алматы  

 облысында, Жетісу жерінде күні бүгінге 

дейін бар. Керісінше, Моңғолияда ондай 

атты жерлер ешуақытта болмаған,  демек, 

Шыңғыс ханның атамекені де ол жақта 

болуы мүмкін емес. 

ШЫҢҒЫС ХАН 
және ОНЫҢ ӘУЛЕТІ –
исмаилидтерге, басқа да бұзық мазғаптарға 

пәрменді қарсы тұрмағаны үшін Аббас 

қалипаларына салжұқ (селжүк) және (зге 

де түрік солтандары наразы еді, тіпті Хорезм 

шахы Мұхаммед солтан Бұқара имамдары-

на арнаулы пәтуа шығарту арқылы оларға 

қарсы ғазауат жорығын жасаған-ды («
» (Тарих-и жаһангушай), авт., 

Атамәлік Ж#беней, , «
», 1980 ж., Мұхаммед солтан туралы 

тарауға қараңыз). Алайда олардың қай-

қайсысы да аббасидтер мен исмаилидтердің 

ісін біржақтылы етуде әлсіздік, екіжүзділік 

танытты. Тек Шыңғыс хан әулеті, 9леке 

хан ғана исламды секталық алауыздықтан, 

дін тонын жамылған қанқұйлылықтан 

құтқара алды. Олардың бұл еңбегін Рәшит 

әд-Дін: «Ислам дүниесін мазғаптарға 

б(лінген қант(гістен,  зұлымдықтан 

құтқарды» деп бағалаған-ды (Жоғарыдағы 
« » («Жәмиғ ат-тауарих»), 1-дәптер, 
1-кітәпке қараңыз). Демек, Шыңғыс хан 

және оның мұрагерлері, отаршыл жүйе 

тарихшылары бұрмалап к(рсеткендей 

«ислам дінінің жауы» емес, шын мәнінде 

ислам әлемін азғындардан тазартушы, 

қанқұйлылықтан құтқарушы, сондай-ақ 

әлемдік интеграцияға кең жол ашушы 

 болатын, оған жоғарыдағы  тарихи құжаттық 

деректер нақты дәлел. Міне, сондықтан 

да Шыңғыс хан «дүниеге бейбітшілік 

әкелуші» сынды ұлы марапатқа ие болған-

ды (Жоғарыдағы « » («Жәмиғ ат-
тауарих»), 1-дәптер, 2-кітәпке қараңыз). 

Ал «Жосық» заңында: «Түсіне, тіліне, дініне 

қарамастан, барлық адам баласы дүниелік 

және рухани байлықтардан игіліктенуге 

құқылы» деп анық жазылған. Осы автор 

Шыңғыс хан және оның әулетін: «Осынау 

әулеттің билік жүргізуі – ислам Қанафи 

дінінің бақыты болды» деп бағалаған-ды. 

Ол «Жосық» заңы туралы баяндай келіп, 

онда: «Малды Алланың атымен, сондай-ақ 

бір-біріне к(рсетпей, ұрып-соғып қорламай 

сою» сынды баптардың болғанын атап (теді 

(Жоғарыдағы « » / «Тарих-и 
жаһангушай»).  Демек, Шыңғыс хан, 

 исламды құтқарушы болумен бірге, дүниеге 

адами құқық, гуманизм сынды ең ұлы 

құқықтық құндылықтарды әкелуші, тұтас 

әлемде зайырлы қоғам орнатушы. Енді 

Шыңғыс ханның діни нанымына келсек, 

ол исламның қанафи бағытын ұстанған еді, 

жоғарыдағы түпнұсқалық тарихи құжатта 

дәл солай деп жазылған (Жоғарыдағы «
» / «Тарих-и жаһангушай»). 

Қ а з і р г і  т а р и х ш ы л а р  м е н  б а с қ а 

да қаламгерлер арасында Шыңғыс хан 

«жалғанның жартысын биледі» деген с(з 

тәмсілге айналып барады. Ал (з кезіндегі 

мұсылман авторлар: «Жаһандағы адамзат 

(мір сүрген жерлердің барлығын, теңіз 

аралдарындағы ең шалғай түкпірлерді де 

биледі» деп жазған-ды (Жоғарыдағы «
» / «Жәмиғ ат-тауарих»). Шыңғыс хан 

туралы ең алғашқы жылнамалық еңбектің 

аты «9лем әміршісінің тарихы» («Тарих-и 

жаһангушай», авт., Атамәлік Ж(беней) 

еді, (зіңіз оқып отырғандай, мұнда да 

«әлем» (жаһан) деген с(з қолданылған. 

Бұл, әсте әсіре, рия дәріптеу емес, қайта 

тарихи шындық солай болған-ды. Үкітәй 

қаған заманында Алаш ұлысының билігі 

Ішкітеңіздің – Жерорта теңізінің аржағына, 

Саксония жеріне жеткен еді, ал Құбылай 

қаған Йатбан (Жатпан), яғни Америка 

құрлықтарын (зіне қаратты (Жоғарыдағы 
         « » / «Жаңа Үйән тарихы»). Бұлардың 

алдыңғысы басқа тарихи құжаттарда 
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азақстанның Тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың: «Аталы кесімге, әділ 
шешімге тоқтаған дана халқымыз түрлі жарғыға, низам мен ережеге 
бағынған. Ордабасы мен Ұлытауда, Мәртөбе мен Күлтөбеде келелі кеңес 
құрған. Заңды басшылыққа алып, орталыққа ұйысқан сайын берекелі 
халқымыздың бірлігі нығая түскен. Бұлар – сол тұстағы еңселі елдіктің 
ерекше белгілері еді» деген сөздерінің мән-мағынасын күні кеше Түр кістан 
облысы Ордабасы ауданының тұрғындары тағы бір терең түйсініп, өңірдің 
кешегісі мен бүгіні сараланған мерекелік іс-шараның куәсі болды.  

Қ

РУХАНИЯТ

Түркістан облысы тұрғындарының 93,6 пайызы мемлекеттік тілді еркін меңгерген. Қазағы қалың 
аймақта бұл көрсеткіш таңғаларлық деңгей емес те болып көрінер. Дегенмен, өңірде 100-ден астам 
ұлт пен этнос өкілдері тұратынын ескерген де жөн. Облыста қазақ тілін меңгеруді қамтамасыз етудің 
тиімді тәсілдеріне қол жеткізу мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар да аз емес.

ша руашылығы 37 млн теңгенің (німі (н-

ді ріліп, нақты к(лем индексі 100 пайыз 

болды.

Х а л қ ы м ы з д ы ң  е ж е л г і  к ә с і б і  – 

мал (сіру аудан тұрғындарының жете 

к(ңіл б(летін саласы. Мемлекет пен 

Үкімет тарапынан қолға алынып, мал 

шаруашылығын дамытудың тірек негізіне 

айналған «Сыбаға», «Алтын асық», «Құлан» 

бағдарламалары ауданда ойдағыдай жүзеге 

асырылуда. Соңғы жылдарда асыл тұқымды 

жылқы, ірі қара, уақ мал (сіру кеңінен қолға 

алына бастаған. Жыл қорытындысымен 

ауылшаруашылығы жалпы (нім к(лемін 40 

млрд 157 млн теңгеге, ауылшаруашылығы 

негізгі капиталына тартылатын инвестиция 

к(лемін 7 млрд теңгеге жеткізу, жылыжай 

к(лемін 3,1 гектарға ұлғайту к(зделіп 

отыр. Сондай-ақ биыл Бадам (ндірістік 

аймақта орналасқан «Green Technology 

industries» ЖШС-і Шанхай, Гонконг 

елдерінің инновациялық технологияларын 

пайдаланып, полиэтилен бұйымдарын 

қайта (ңдеу арқылы синтепон талшығын 

(ндіру зауытының екінші кезеңін іске 

қоспақ. Ал 2020 жылы 22 млрд 300 млн 

теңгеге 2 инвестициялық жоба 415 жұмыс 

орнымен ашылады деп жоспарлануда. 

Ордабасы ауданының құрылғанына 

55 жыл толу қарсаңында атқарылған игі 

істің тағы бірі – ауданды к(гілдір отынмен 

қамтамасыз ететін «Бейнеу-Шымкент» 

газ құбырының іске қосылуы болды. 

Ордабасылықтар к(п жылдан бері осы 

газ мәселесін қозғап келген еді. Биылғы 

қыркүйекте Темірланға к(гілдір отын келді. 

АГРС-19 газ тарату станциясы жұмысын 

бастап, Ордабасы ауданының орталығы 

Темірлан ауылына 4300-ге жуық абонент 

к(гілдір отынды пайдалануға мүмкіндік 

алды. Б(ген атауымен 1963 жылы негізі 

қаланған ауданның бүгінгі дәрежеге жетуі, 

(сіп-(ркендеуі тарихи орынның киесі мен 

қасиетінің жемісі. Оңтүстігі – Қазығұрт 

ауданымен, Шығысы – сансыз бабтар 

мекені Сайрам ауданымен, Солтүстігі – 

Бәйдібек, Батысы – киелі Түркістан, Оты-

рар, Арыс аудандарымен шектесетін аудан-

да алғашқыда 15 ауылдық кеңес құрылды. 

Ол кезеңде мал шаруашылығымен қатар 

егіншілік те дамыды. Аудан еңбекшілері 

1965 жылы мемлекетке мақта тапсы-

ру жоспарын – 148, к(к(ніс – 107,9, 

бақша дақылдарын – 160,4, жүзім – 127, 

жемістен 376 пайызға орындады. 1966 

жылғы шілдедегі мәлімет бойынша, ау-

данда 250 балаға арналып арнайы интернат 

құрылысы аяқталған. Сол жылы 13 283 

оқушы бар болса, оның 2059-ы бірінші 

сыныпқа қабылданған бүлдіршіндер еді. 

Тәуелсіздік жылдары Ордабасы ауданы 

бойынша жаңа типтегі 24 мектеп салы-

нып, қазіргі таңда 64 мектеп шәкірттерге 

білім мен тәрбие беруде. Мектепке дейінгі 

білім беру мекемелерінің саны 59-ға жетті, 

оның 15-і мемлекеттік, 37 жекеменшік 

балабақша мен 7 мектеп жанындағы шағын 

орталықта 7781 бала тәрбиеленуде. Жалпы 

2019 жылы осы салаға 11 млрд 657 млн теңге 

қаржы б(лінген. Ал денсаулық саласында 

53 емдеу мекемесі елге қызмет к(рсетіп 

келеді. Аудан тұрғындарының денсаулығын 

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

аурухананың алатын орны ерекше. Ауру-

ханада амбулаториялық, стационарлық 

және оңалту кезеңдерінде жаңа жоғары 

т е х н о л о г и я л ы қ ,  д и а г н о с т и к а л ы қ , 

клиникалық, зертханалық жабдықтарды 

енгізуге аса к(ңіл б(лінеді. Ана мен бала 

денсаулығын қорғау ж(ніндегі перзентхана 

б(лімшесі соңғы заманауи медициналық 

жабдықтармен 98 пайыз қамтылған. Мұнда 

жылына орта есеппен 3200-ден астам дені 

сау нәресте дүниеге келеді. Тіркеу б(лімінде 

қазіргі заман талабына сай компьютерлер-

мен жабдықталып, емделушілердің кезекте 

тұрмауы үшін тиісті жағдайлар жасалған.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Ұлы 

даланың жеті қыры» атты мақаласында 

«Т(л тарихын білетін, бағалайтын және 

мақтан ететін халықтың болашағы зор 

болады деп сенемін. %ткенін мақтан 

тұту – еліміздің табысты болуының кепілі 

дегеніміз осы» деген болатын. Осы орайда  

ауданның (ткені (неге етіліп, тарихы 

жадыда жаңғыртылып, бүгіні баяндалған 

мерейтойлық іс-шараның әсіресе жас 

ұрпақ үшін маңызы зор. 

Е.	БДІЖАППАРҰЛЫ
Түркістан облысы

дарытатын пәтуа-парасат тұғыры» деп 

тебіренді. 

Араға жылдар салып, яғни 1997 жылы 

19 қыркүйекте «Бірлік» монументі бой 

к(терді. Ескерткіштің ашылу салтанатына 

қатысқан Елбасы тұрғызылған монументтің 

мән-мағынасына, келер ұрпаққа берер 

ұлағатына мейлінше тоқталып, (з бағасын 

берген болатын. Алып ескерткіш үлкен 

пәлсапалық ойға негізделген. Қазақтың үш 

жүзі, үш бидің ұлағатты с(здері жазылған 

ескерткіш беттерінен орын т(бе ұстын 

күйінде бейнеленген. Зиялы қауым ай-

тып, басылымдарда жазылып жүргендей, 

ортадағы киелі шаңырақ қай тұстан 

да аянып қалмады. «9н мен әнші» эстрада 

жұлдыздарының концерттік бағдарламасы 

аудан тұрғындары мен қонақтарына кере-

мет к(ңіл күй сыйлады. 

9рине, кең ауқымда (тетін әрбір 

шараның негізінде жетістіктер мен қолға 

алынған жобалар жататыны мәлім. 

 Ауданда барлық сала бойынша ілгерілеу 

бар, ал  «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

шеңберінде атқарылған істер бір т(бе. 

Мәселен, «Тәрбие және білім» кіші 

бағдарламасы бойынша 1171 іс-шара 

ұйымдастырылса, «%лкетану» бағыты 

бойынша 250 түрлі форматтағы іс-шара 

(ткізіліп, оған 8125 адам қатысқан. Сондай-

ақ  «Отаным – тағдырым», «Саналы азамат» 

бағыттары бойынша да (ткізілген іс-

шаралардың мағынасы мен қамтылуына 

мән берілген. Аудандағы 50 мектеп 

кітапханасында «100 жаңа есім» бойын-

ша к(рме ұйымдастырылып, ақпараттық 

сабақтар (ткізілген, ұлы Абайдың 175 

жылдық мерейтойы қарсаңында 50  аудио, 

видео байқаулар ұйымдастырылған. Қазақ 

тілі әліпбиін латын графикасына к(шіру 

бойынша 133 іс-шара (ткен. Елбасы 

мақаласында басқа аймақтарға к(шіп 

кетсе де туған жерлерін ұмытпай, оған 

қамқорлық жасағысы келген кәсіпкерлерді, 

шенеуніктерді, зиялы қауым (кілдері мен 

жастарды ұйымдастырып, қолдау керектігі, 

қалыпты және шынайы патриоттық сезімге 

тыйым салмай, керісінше, ынталанды-

ру қажеттігі айтылған-ды. Бұл орайда 

ауданда «Атамекен» кіші бағдарламасы 

шеңберінде, демеушілер есебінен ауыл 

округтерінде спорттық алаңшалар мен 

б(бекжайлар, 1 200 млн теңгеге емхана 

салынып, 700 млн теңгеге 70 жатын орны 

мен Б(ржар ауыл округіндегі «Қайнар» 

емдеу-сауықтыру орталығы ұлғайтылды. Ал 

«Жомарт жүрек» жобасы аясында «Б(рте 

милка» ЖШС-нің директоры Н.9бішев 

аз қамтамасыз етілген екі қызметкеріне 

тұрғын үй алып берсе, «Агро 5» ЖШС-і 2 

топ мүгедектігі бар Дәрібаевтар отбасы-

на қаржылай к(мек берді. Жалпы аудан 

к(леміндегі 127 кәсіпкермен «Мектепке 

жол» акциясы аясында 250 балаға 3 млн 

750 мың теңгеге к(мек к(рсетілген. «Киелі 

жерлер» жобасы аясында халықтың рухани 

ошағы, замана құбылыстарының айнасы 

іспеттес мұражайларды қалпында сақтап, 

заман талабына сай жетілдіріп, к(ркейтіп 

ертеңгі болашаққа жеткізуді насихат-

тау мақсатында барлық кітапханаларда 

тақырыпқа сай к(рмелер ұйымдастырылды.

Ордабасы дегенде ойға оралатын 

ұлы тұлғалардың бірі – қазақ халқының 

тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан, 

тұтас ғұмырын күрес (неріне арнап, ұлан- 

ғайыр жері мен (ршіл халқын бірінші 

болып (зге жұртқа к(рсеткен Қажымұқан 

Мұңайтпасов. Елбасы «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласында «Туған жер» 

бағдарламасының мәнін түсіндіре келе, 

бірінші, бұл білім беру саласында ауқымды 

(лкетану жұмыстарын жүргізуді, эколо-

гияны жақсартуға және елді мекендерді 

абаттандыруға баса мән беруді, жергілікті 

деңгейдегі тарихи ескерткіштер мен мәдени 

нысандарды қалпына келтіруді к(здейтінін 

айтты. Бұл орайда Темірлан елді мекенінде 

орналасқан Қажымұқан музейі (ңірдің 

ғана емес, ел мақтанышына айналып, 

туризмді дамытуға септігін тигізіп келе 

жатқанын айта кетелік. Күрес (нерінің 

бірнеше түрін жетік меңгерген, әлем 

чемпионы атағына қол жеткізген тұңғыш 

қазақ балуаны Қажымұқан Мұңайтпасов 

заманында 54 мемлекетте додаға түсіп, 48 

медаль олжалаған. Музей Шымкенттен 

40 шақырымдай жерде, «Батыс Қытай – 

Батыс Еуропа» автожолының бойында 

орналасқан. Туристерге әбден қолайлы. 

Балуанның үй жиһаздары, ыдыс-аяқтары, 

к(рпе-т(сегіне дейін қойылған музейдің 

шаңырағы іштен қарағанда күмбез болып 

келеді де, сырттан жерді, елді жаудан 

қорғап (ткен қол бастаған сарбаздардың, 

хан, бектер мен батырлардың шатырын-

дай үшкірленіп жабылған. Мыңдаған 

турист келетін музейден Қажымұқанның 

тарихи суреттерімен, оның ұрпақтары 

 туралы мәліметтермен де кеңінен танысуға 

 болады. Балуан мінген жайдақ арбаның 

т(рт доңғалағы, бас киімдері, қартайған 

шағында киген ұзын етек к(йлегі мен 

шалбары  тұр. Сондай-ақ бұл жерден 

балуанның 75 жасында к(терген, салмағы 

– 350 келі тасты к(ре аласыз. К(не 

жәдігерлердің ішінде Қажымұқанның 1912 

жылы әйгілі жапон Саракики  Жиндофуды 

алып ұрған жеңісімен марапаттаған 

медальдің түпнұсқасы тұр. Мұражай 

залында ел спортының нығаюына зор 

үлес қосып, намысты қолдан бермей 

әрдайым жеңіс тұғырында к(рінген қазақ 

спортының және аудан, облыс спортының 

майталмандарына арналған, сол кісілердің 

жеткен жетістіктерінен және жеке зат-

тарынан жинақталған «Қажымұқанның 

ізбасарлары» бұрышы да бар. Мысалы,  

қазақ күресінен Қазақстанның екі 

дүркін чемпионы Тоғай 9бішев, КСРО 

с п о р т  ш е б е р і ,  Қ Р  Е ң б е к  с і ң і р г е н 

жаттықтырушысы Дәулет Байжігіт, 

ҚР Еңбек сіңірген жаттықтырушысы 

Шәмшидин Жарқынбеков есімдері аудан 

спорты тарихына есімі алтын әріптермен 

жазылғандар. Қазір олардың шәкірттері 

жоғары жетістіктерге қол жеткізіп жүр. 

Иә, тізе берсек бағдарлама шеңберінде 

атқарылған жұмыс аз емес. Елбасы 

Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламалық мақаласында 

«бәсекелік қабілет дегеніміз – ұлттың 

аймақтық немесе жаһандық нарықта 

бағасы, я болмаса сапасы ж(нінен (згелер-

ден ұтымды дүние ұсына алуы, бұл мате-

риалдық (нім ғана емес,  сонымен бірге 

білім, қызмет, зияткерлік (нім немесе сапа-

лы еңбек ресурстары болуы мүмкін» екенін, 

болашақта ұлттың табысты болуы оның 

табиғи байлығымен емес, адамдарының 

бәсекелік қабілетімен айқындалатынын 

атап (тті. 

Б	СЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТ

Еңбек ресурстарын тиімді пайдалану, 

бәсекеге қабілетті (нім (ндіру мақсатында 

Ордабасы ауданында атқарылған іс аз 

емес. Мысалы, биылғы 9 айда 8 кәсіпорын 

жалпы құны 2 млрд 862 млн 800 мың теңге 

болатын 5804,6 тонна (німді экспортқа 

жіберген. «Ордабасы құс» ЖШС-і 663,1 

тонна күрке тауық етін, «Аделя» шаруа 

қожалығы 934,7 тонна к(к(ніс (німін 

 Ресейге, «Ордабасы нан» ЖШС-і 721,3 

тонна (ндірілген жоғарғы сұрыпты бидай 

ұнының 80%-ын %збекстанға, сондай-ақ 

бірқатар кәсіпорындар мақта талшығын 

Чехия, Белоруссияға экспорттаған. 

Күні кеше Түркістан қаласының облыс 

орталығы ретінде қалыптасуына үлкен 

еңбек сіңіріп, бүгінде Ордабасы ауданын 

басқарып отырған 9ліпбек %сербаевтың 

айтуынша, ауданды сипаттайтын басты 

к(рсеткіш – жалпы (ңірлік (нім к(лемі 

биылғы қаңтар-қыркүйек айларында 

55 млрд 353 млн 500 мың теңге болған 

 немесе былтырғы жылдың тиісті кезеңімен 

салыстырғанда 17,2%-ға артқан. Оның 

ішінде (неркәсіп саласына 24,1 пайыз (13,3 

млрд теңге), ауылшаруашылық саласына 

57,1 пайыз (31,6 млрд теңге), орындалған 

құрылыс жұмыстары 8 пайыз (4,5 млрд 

теңге),  тауар айналымы және қызметтерді 

(ткізу к(леміне 10,8 пайызы (5,9 млрд 

теңге) тиесілі. Жан басына шаққандағы 

жалпы (ңірлік (нім к(лемі 456 мың 300 

теңге  болып, былтырғы жылдың тиісті 

кезеңімен салыстырғанда 55 мың 700 

теңгеге артқан. %неркәсіп саласында 

қаңтар-қыркүйек айларында 13 млрд 313 

млн 132 мың теңгенiң (німі (ндіріліп, 

(сім 3,5%-ды құраған. %неркәсіптің 

 басымды саласы (ңдеу (неркәсібінде 

11 млрд 921 млн 456 мың теңгенің (німі 

(ндірілген. Аудан әкімінің мәлімдеуінше, 

тартылған инвестиция к(лемі 14 млрд 

955 млн теңге болып, (ткен жылдың 

сәйкес кезеңімен салыстырғанда 161,3%-

ды құрап отыр. %ңірдің негізгі  саласы 

– ауылшаруашылығында айтарлықтай 

табыстарға қол жеткізілгені байқалады. 

Бұған соңғы бес жылда ауылшаруашылығы 

жалпы (німінің ондаған миллиард теңгеге 

артқаны айқын дәлел. Егіс к(лемі ұлғайып, 

жылыжайлар (ндірісі қанатын кеңге жаю-

да, алқаптарда тамшылатып суғару техноло-

гиясы тиімділікпен қолданылып, мол (нім 

негізін қалаудың сенімді іргетасы жасалуда. 

Қазіргі таңда ауылшаруашылығының 

жалпы (нім к(лемі 31 млрд 619 млн 900 

мың теңге, (ткен жылдың тиісті кезеңімен 

салыстырғанда 106,2%-ды құраған. Оның 

ішінде мал шаруашылығының (ндірісі 

17 млрд 280 млн 200 мың теңге, нақты 

к(лем индексі 116,6 пайыз және балық 

Елбасы Н.Назарбаев «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласында Ұлы даланың к(з жеткізгісіз 

кең-байтақ аумағы тарихта түрлі р(л 

атқарғанын атап (ткен болатын. Бұл орайда 

ел тарихында ерекше маңызы бар басқосу 

1726 жылғы к(ктемде Ордабасыда (ткенін 

еске сала кетелік. Қазақтың үш жүзінің игі 

жақсыларының басы қосылып, жоңғар 

басқыншылығына қарсы күреске халықты 

жұмылдыру жайы талқыланған жиын ел 

 тарихында алдағы ұлы шайқастарға біртұтас 

ел болып аттанудың тағдырын шешкен аса 

маңызды оқиға болып саналады. Осы 

қасиетті Ордабасы биігінде 1993 жылы 

Бұл орайда облыста Қазақстан Республи-

касында тілдерді дамыту мен қолданудың  

2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру бойынша  2017-

2019 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары 

бекітілген. Соған сәйкес, Президенттің және 

Үкіметтің тапсырмасын орындау аясында облыс 

бойынша мемлекеттік тілді және орыс, ағылшын 

тілдерін тегін оқытатын 16 орталықта 15 әдіскер, 

27 қазақ тілі, 18 орыс тілі, 22 ағылшын тілі 

мамандары жұмыс істейді. Биылдың 9 айында 

«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде» жоба-

сы бойынша к(шпелі семинар, «Қазақ әліпбиін 

латын әліпбиіне к(шіруге қатысты қойылатын 

талаптар» облыстық конференциясы, «Кәнеки 

тілім, с(йлеші!» облыстық байқауы, Мәдениет 

және спорт министрлігі Тіл саясаты комитетінің 

«Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл қазына» ұлттық 

ғылыми-практикалық орталығының» маман-

дарымен «Қазақстандағы жазу реформасы: 

мәселелері мен болашағы» атты дәріс пен «Жаңа 

емле: құрылымы мен мазмұны» тақырыбында 

республикалық семинар, «Абай атындағы 

к(ркемс(з оқу шеберлерінің», «Тілдарын» 

облыстық байқаулары, облыстағы тілдерді 

 дамыту және оқыту орталықтарында қазақ тілі 

оқытушыларының арасында А.Байтұрсынов 

атындағы «Үздік оқытушы» облыстық байқауы 

мен облыстағы БАҚ (кілдері  арасында 

«Тілші және тіл мәдениеті» атты семинар-

кеңес, Қазақстан халқы тілдері күніне орай 

«Мемлекеттік тіл – Мәңгілік елдің мәңгілік 

тілі» сынды іс-  шаралар ұйымдастырылып, 

(ткізілді. Ал жуырда еліміздің «Тіл туралы» 

Заңы қабылданғанына отыз жыл толуына және 

«Қазақстан халқының тілдері» күні мерекесіне 

орай, Түркістан облысы мәдениет басқармасы 

этнос жастары арасында қазақ тілі білгірлерінің 

«Тіл мерейі» облыстық байқауын (ткізді.  

Байқауға қатысқан 15 үміткер қазақ халқының 

мақал-мәтелдерінен, салт-дәстүрінен, тарихынан 

берілген сұрақтарға жауап беру, қазақ тілінде эссе 

жазу, к(ркемс(з оқу, ән, би, күй тарту секілді 

аталымдар бойынша сынға түсті. Үміткерлерді 

тақырыпты кеңінен ашып, к(ркем жеткізе 

білуіне, қазақ тілінің емле ережесі мен лексика-

грамматикалық сауатына, сахналық образы мен 

(зін-(зі ұстау мәнеріне қарай бағалаған қазылар 

алқасының шешімімен бас жүлдеге созақтық  

Жұмадил Хамза лайықты деп танылса, кентаулық 

Шахида Мамешова бірінші орынға, сарыағаштық 

Луиза Сайтматова екінші, т(лебилік Ольга 

Ковальчук үшінші орынға ие болды.  Сондай-

ақ (ңірде қазақ әліпбиін латын графикасына 

к(шіру мақсатында сәуір айынан бастап 16 ау-

дан, қаладағы тіл оқыту орталықтың қазақ тілі 

оқытушылары латын графикасына негізделген 

қазақ әліпбиінің емлесін ересек тұрғындарға 

үйрету мақсатында Нұр-Сұлтан қаласында 

72-сағаттық курсты оқып келді.  Бүгінде латын 

графикасына негізделген қазақ тілінің жаңа емле 

ережесінің құрылымы мен ерекшеліктерімен 

таныстырып, насихаттау және тыңдаушыларға  

жаңа қазақ әліпбиі мен ағылшын тілін үйрету 

мақсатындағы «Тіл – болашақ есігі» атты арнайы 

жоба іске асырылуда. Осы бағытта облыстағы 

тілдерді оқыту орталықтарында арнайы курстар 

ұйымдастыру жоспары бекітілген. Облыстық 

мәдениет басқармасының деректеріне қарағанда, 

қазіргі таңда, аудандық тілдерді оқыту және да-

мыту орталықтарында   900-ге жуық тыңдаушы 

латын әліпбиінде жазып үйренуде. Жаңа әліпби 

мен емле ережелерін насихаттауға қатысты 2019 

жылдың 9 айында аудан, қалаларда 120 іс-шара, 

оның ішінде 21 акция мен 49  насихат шаралары 

және 50 семинар мен д(ңгелек үстел, диктант 

жазу секілді іс-шаралар ұйымдастырылып, оларға 

6917 адам қатысқан. 

Мемлекеттік тілдің мерейін (сіруге облыстық 

Ассамблея хатшылығы да белсене атсалысуда. 

Мысалы, Түркістан облысы мәдениет басқармасы 

мен облыстық Ассамблея хатшылығы бірлесіп 

«Қазақстан халқының тілдері күні» мерекесіне 

орай  «Мемлекеттік тіл — мәңгілік елдің мәңгілік 

тілі» облыстық фестивалін (ткізді. Фестивальға 

облыс әкімі қатысып, облыстағы тілдерді дамыту 

саласына үлес қосқан азаматтар марапаттал-

ды. Сондай-ақ этномәдени орталықтар әдет-

ғұрпы мен салт-дәстүріне, ұлттық тағамдарға 

байланысты к(рме ұйымдастырды. Бүгінде 

облыстық этномәдени бірлестіктер жанындағы 

11 жексенбілік мектепте  тыңдаушылар (з ана 

тілдері мен т(л мәдениетін үйренуде. Тілдерді да-

мыту мақсатында аудандарда да атқарылып жатқан 

жұмыс к(п. Мысалы, Түлкібас ауданында тілдер 

мерекесіне орай «Тілдерді дамыту және оқыту 

орталығы» КММ және аудандық білім б(лімінің 

ұйымдастыруымен «Тіл – татулық тірегі» атты 

фестиваль (тті. Ал Отырар аудандық мәдениет 

және тілдерді дамыту б(лімінің ұйымдастыруымен 

«Біләл-Ата» балабақшасында қазақ, орыс және 

ағылшын тілдерінде ашық сабақтар (ткізілді.   

%ңірдегі барлық аудандарда еліміздің маңызды 

мерекелерінің бірі – тілдер күніне орай (зге ұлт 

(кілдері мемлекеттік тілді қолдану мен дамытуға 

қосқан елеулі үлесі үшін түрлі марапаттарға ие 

болды. 

Диас НҰРКЕНҰЛЫ
Түркістан облысы

Мемлекеттік тіл – татулық тірегі

ОРДАБАСЫ – 
ЕЛ БІРЛІГІНІҢ НЫШАНЫ

мамырда тәуелсіздіктің ұлы тойы (тті. Үш 

жүздің басын қосқан Ордабасыға, елді 

бірлікке үндеген Т(ле, Қазыбек, 9йтеке 

билерге, жауға тас түйін жұмыла қайрат 

к(рсеткен бабалар рухына тағзым ретінде 

(ткен ұлы жиынға жиналған халықтың 

алдында жасаған баяндамасында Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев осынау қасиетті жер-

ге жұртты бір ой, бір тілек, бір мақсат жете-

леп әкелгенін атап (тті. %скісі, (ркендегісі 

келген елдердің қай-қайсысы да қадым 

замандардан тарихын айрықша қастерлеп, 

ондағы дара тұлғаларды, ел  болып, еңсе 

к(терулеріне ерекше еңбек еткен аза-

маттарын айрықша ардақ тұтатынын, 

тарихымызда елім деп еңіреп (ткен ерлер, 

халық қамын жеп (ткен қайраткерлер аз 

болмағанын айтты. Ордабасы тауындағы 

сол мерекені мыңдаған адамдар тама-

шалады. Қазақтың басын біріктірген үш 

биді еске алу, к(рші елдердің ынтымағы 

мен бірлігін, сондай-ақ халқымыздың 

рухы мен намысын к(теруді мақсат 

тұтқан жиында Елбасы Ордабасының 

айшықты биігі – Бірлікт(беге, қазіргі 

Тут(беге шығып, еліміздің к(к байрағын 

желбіретті. Жиынға қатысушылар алдын-

да  «Ордабасы» ұлттық тарихи-мәдени 

және табиғи қорығын құру туралы» қаулы 

 жария етілді. Ордабасының қадір-қасиетін 

жіті таныған Елбасы: «Ордабасыға оралу  

– отаншылдық  рухымызды жаңғырту, 

еліміздің бірлігі мен ынтымағын нығайту. 

Ордабасы – ел жүрегі, жер кіндігі» деген 

кесімді с(з айтты. Ал қазақтың біртуар 

перзенті 9біш Кекілбайұлы: «Ордабасы 

– қауым боп күйзелгенде күш беретін, 

халық болып қамыққанда қайрат бітіретін 

киелі топырақ. Ордабасы – к(семдерімізге 

к(регендік, к(пшілікке береке-бірлік 

қарасаңыз да елді тұтастыққа үндеп, 

«шаңырақтың шайқалмауына ұйытқы 

бол» деп тұрғандай. Шаңыраққа қадалған 

бойтұмар «атажұрт, атақонысыңды, туған 

еліңді бойтұмардай сақтай біл, к(з тимесін» 

деп ырымдаса, одан әрі сәл т(меніректе 

шашбау-сылдырауық «ел мен жердің 

зарына құлақтарың түрік жүрсін» деген 

бабалар аманаты іспеттес. Ескерткіштің 

ұшар басы – хан қалпағының бейнесі. 

Бұл – «жүзге б(лінбей, руға ыдырамай, 

біртұтас ел болыңдар» дегенді ұқтырып 

тұр. Осының бәріне тұтастай баға бере келе 

«Ордабасы – ел жүрегі, жер кіндігі» деген 

Елбасы с(зі жазылған тұғыртас к(п  жайтты 

аңғартары с(зсіз. «Ордабасы» кешені 

республикалық маңызы бар тарихи және 

мәдени ескерткіштердің тізіміне енді. Ал 

1994 жылдың 1 қаңтарынан бастап «Орда-

басы» ұлттық тарихи-мәдени және табиғи 

қорығы ұйымдастырылды. Осындай тарихи 

маңызы мол Ордабасы  атауы на негіз болған 

ауданның құрылғанына 55 жыл  толып, 

(ткен апта соңында «Қазақ рухының 

қағбасы – Ордабасы» тақырыбында 

мерекелік іс-шара (тті.

АТҚАРЫЛҒАН 
ІС АЗ ЕМЕС

Аудан орталығы Темірлан қаласындағы 

Қажымұқан атындағы орталық стадионда 

(ткен дүбірлі тойға Премьер-Министрдің 

орынбасары Бердібек  Сапарбаев пен 

Түркістан облысының әкімі %мірзақ 

Ш(кеев қатысты. «Алтын күз» айдары 

бойынша ауылшаруашылығы (німдерінің, 

қол(нер шеберлерінің және түрлі ұлт 

(кілдерінің к(рмесі ұсынылды. Мерейтойға 

арналған салтанатты жиында жылдың 

үздік шаруалары, ауылшаруашылық 

еңбеккерлері  ауданның 55 жылдық 

мерекелік медалімен марапатталды. 

Аудандық мәдениет үйінде «Тарихқа 

тұнған Ордабасы» ғылыми-танымдық 

конференция ұйымдастырылып, аудан 

әкімі 9.%сербаев, Қажымұқан ардагер-

лер кеңесінің т(рағасы І.Жүсіп, ОҚО 

педагогикалық университетінің прорек-

торы Б.Қашқынқызы баяндама жасады. 

Ал орталық стадионда %збекстан, Қытай 

елдерінен келген айтыскер ақындардың 

қатысуымен халықаралық ақындар ай-

тысы (ткізіліп, бас жүлдені түркістандық 

Карима Оралова иеленді. Сондай-ақ 

атаулы мерекеге орай аудан орталығы 

Темірлан елді мекенінде жаңадан бой 

к(терген тұрғын үйден к(п балалы және 

аз қамтылған 20 отбасыға пәтер кілті табыс 

етілді. К(пшілікке «Күш атасын танымас» 

ұлттық спорт ойындары к(рсетілді. Аттың 

құлағында ойнаған жігіттер, күміс к(мей 

әншілер, күйшілер мен бишілер де бұл той-
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Мақаламызға өзек етіп алғалы 
отырған кейіпкеріміз туралы 
аңыздарды 10-12 жасымыздан 
бастап естіген шығармыз, сірә. Ертегі 
іспетті сол әңгімелердің айтар ойы 
бір ғана нәрсеге келіп тірелетін. 
Ол – өткен заманда  Жалайыр 
Шора деген ғажап құсбегінің өмір 
сүргендігі. Оның ерекше қасиеті – 
саятшылықтың небір құпияларын 
жете меңгеріп қана қоймай, 
құстардың да тілін білетін адам 
болғандығы. Сондықтан одан бүркіт, 
лашын, қаршыға, ителгі, қырғи 
атаулы айласын асыра алмай, амал 
жоқ, айтқанына көніп, айдауына  
жүргендігі. Бала күніміздегі 
ақсақалдар айтқан әфсаналар 
шамамен, міне, осындай  мазмұнда 
болып келетін. Қазір: «Мына қария, 
ана аға осылай деген еді» десек: 
«Ой, қойшы... Жоқтан өзгені сөз 
етіп... Қазір оған кім сенеді?» деген 
сөздердің айтылып қалуы бек 
мүмкін. Бірақ аңыздың болғандығы 
рас, Жалайыр Шораның өткен 
 заманда өмір сүргендігі де анық. 
Бұған күдік, күмән тумас үшін біз 
ауызекі айтылатын әңгімелерді бы-
лай жиып қойып, төмендегідей жол-
ды таңдап алдық. Ол – мақаламызға 
кезінде жоғарыдағы тақырыпқа 
байланысты баспа бетін көріп, бұл 
күндері ұмытылған дүниелердегі 
деректер мен ел құрметтеп, жұрт 
сыйлаған аузы уәлі арыстарымыздың 
еңбектеріндегі үзінділерді пай-
далана отырып баяндау. Сонда 
аңыздың арты ақиқатқа апараты-
нына көз жеткіземіз әрі келтірілген 
мағлұматтар арқылы ұрпақтар 
санасынан өше бастаған тақырыпты 
тірілтіп, ондағы оқиғаларды ел есіне 
қайтара салуға үлес қосамыз. 

Талайды таңғалдырып келе жатқан Қараман ата жер асты мешіті  ХІІ-ХVІІ 
ғасырларға жататын діни сәулет ескерткіштерінің бірі.  Міне, осындай киелі 
нысан, теңдесі жоқ сәулет туындысын сақтау, қорғау мақсатында  «Қараман 
ата» қоғамдық қайырымдылық қоры  қайта тіркеуден өтіп, өз жұмысын бастап 
кетті.  Қараман ата мешітін қамқорлыққа алу туралы идеясы «ҚазМұнайГаз» 
ҰК АҚ басқарма төрағасы Алик Айдарбаев мырзаның тікелей қолдауына ие 
болғанын ерекше атап өткіміз келеді. Соның нәтижесінде биылғы жылы діни 
сәулет туындысы «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ қамқорлығына алынып, тарихи 
нысанның аманаты толығымен компания мойнына өтті.

А Ш Ы Л М А Ғ А Н  А Р А Л Д А Р

Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

ЖАЛАЙЫР ШОРА

Жалайыр Шора туралы әфсананың 

бірі Мәшһүр Жүсіп К(пеев жазбала-

рында кездеседі.  Атақты этнограф, 

шежірешінің 2008 жылы Павлодарда 

жарық к(рген шығармалар жинағының 

13-томындағы жазбада былай делінеді: 

«Жалайыр Шораның күздігүні жер қарада, 

күн жылыда бүркіті қашып, тура күннің 

батысына қарай аспандап ұшыпты. Иесі 

одан к(з жазбай, артынан қуып отырып, 

күнді батырыпты. Түні бойы жатпай, 

құстың ұшқан ж(німен Алатаудың бір 

биігінен бұл да асыпты. «Бір жерде аңға 

түсіп, айналып, аялдап қала ма?» деген 

оймен ертеңіне тағы да күні бойы күдер 

үзбей, бетін бұрмай, күнбатысқа қарап, 

жүріп бара жатып, елсіздегі жалғыз үйді 

ұшыратыпты. «Үйде кім бар-ау?» дегенде 

іште отырып бір қыз: «Үйде кім болса, сол 

бар-ау» дейді. «Сенің нең бар-ау?!» «Дәу 

де болса, Жалайыр Шора шығарсың. Күні 

кеше аспанмен аспан болып бір бүркіт 

кетіп бара жатыр еді. Сол сенің құсың 

екен ғой! Ол бүркіт саған сәлем айтып 

кетті: «Құстың бабын білемін-ақ деуші еді! 

Менің бабымды біле алмады.  Мен соған 

(кпелеп кетіп барамын. Ендігі жылы 

«құлан шуында» амалсыз келемін. Сонда 

пәлен деген ш(лдегі «құлан шуы» кезінде 

мені сонан тапсын!»  депті. Мәшекең, 

Мәшһүр Жүсіп К(пеев жазбасының соңы: 

«Жалайыр Шора деген болған екен. Зама-

нында к(к жүзіндегі құс атаулы былай деп 

зарлап айтыпты деседі. «Аспанда ұшсам, 

қанатым талады. Жерге түссем, Жалайыр 

Шора алады». Сондағы Жалайыр Шора 

осы кісі екен» деп бітеді. Мұндағы құстар 

айтыпты деп берілген жоғарыдағы с(з 

тіркесіне назар аударайықшы, құрметті 

оқырман. Осында символдық мол мән-

мағына, үлкен ұғым және меңзеу мен 

ишара жатыр емес пе?! 

С(з болып отырған тақырыпқа (з 

уақытында атақты жазушы Сапарғали 

Бегалин ағамыз да қалам тартыпты. Ұлт 

зиялысы Шәйбай Аймановпен бірігіп 

қай жерден бастап жейтінін, қалай құрса 

тұзаққа түсіп қалатынын ол әбден жетік 

білген». 

Атақты құсбегі туралы халық ақыны 

Қалқа Жапсарбаев та (з шығармаларында 

жақсы із  қалдырыпты.  Оған  қарт 

 жы рау дың «Шора құсшының әңгімесі» 

атты дастаны анық дәлел. Шығармадағы 

оқиға  Жетісудағы Шопабай деген 

батырдың атағы алысқа кеткен құсбегіні 

іздеп келуінен басталады. Ол қолындағы 

бүркітінің кей мінезіне түсінбейтінін, 

соны айтып беруін сұрайды. Шора 

қонақты күтіп болған соң, үйінен далаға 

беттейді. Сол сәтті ақын: «Батырдың 

 құ сын қондырды, Құсшы Шора қолына. 

Қон дырып құстың қол салды, Сан 

еті мен қоңына. Екі иығын қарады, 

Қарады және жонына. Қарады құстың 

жүніне, Жүнінің рең-түріне. Ешбір жері 

Компания басқармасы Қараман 

ата қауымында ж(ндеу-қалпына 

келтіру жұмыстарын жүргізуге зор 

қолдау к(рсетті. Ескерткіш аумағын 

заманауи, қажетті құрылыстармен 

қамтамасыз ету туралы шешім 

қабылданып, жалпы құны 500 млн 

теңгеден асатын жоба к(пшілік 

 назарына ұсынылды. Ел ақсақалдары 

м а қ ұ л д а п ,  б ү г і н д е  ж ұ м ы с т а р 

қарқынды жүзеге  асырылуда. Жоба 

аясында Қараман ата жер асты 

мешітіне дейін 17 шақырым жол, 

11,5 шақырым тоқ желісі, кешен 

басына 300 орындық түнеухана, ас-

хана мен дәретхана құрылысы қолға 

алынып, 250 метрлік құдық қазылып 

жатыр. Бұдан б(лек, ескерткіш 

тақта,  арнайы қақпа, қорым айна-

9ңгімеміздің соңын осы тақырыпқа 

қалам тартып, құнды дерек қалдыр ған 

ғұлама ғалым 9лкей Марғұланның жаз -

басымен қорытындылағанды ж(н к(ріп 

отырмыз. Академик ағамыз 1950-1951 

жылдары қайталап соққан қуғын-сүргін 

қысымымен археологиялық жұ мыстардан 

алшақтап, этнография,  (нер танумен 

айналысқан. Сол кездері Жезқазған, 

Балқаш, Семей және Жетісу жерлерін ара-

лаудан кейін «Саят  құста ры»  атты еңбегі 

дүниеге келген. Қазір ғалым Тұрсын 

Жұртбайдың архивінде сақтаулы тұрған 

осы жазбада Жалайыр  Шораның бір қыры 

былай баяндалады. «Қолға жақсы үйреткен 

саят құстары (те жайдары, құбылғыш, 

неше алуан мінезге түсіп тұратын ойнақы 

келеді. Бұл, әсіресе, сұңқар, лашын, 

қаршыға, тұйғын сияқты құстардың 

мінезіне қатысты ерекшелік. Түзде (з 

ласына дуал орнатылады. Мешіт іші 

де жарықтандырылып, абаттанды-

рылатын болады.

Жоспар бойынша жобаның біту 

мерзімі биылғы жылдың қараша 

 айына бекітілген. Тәуелсіздік Күніне 

орай ел-халықты жинап, батасын 

аламыз. Осы орайда елдік жоба-

ның жүзеге асуына қызу қолдау 

к(р сеткен, жақсы іске бас болған 

«Маң ғыстаумұнайгаз» АҚ бас дирек-

т о р ы н ы ң  б і р і н ш і  о р ы н б а с а р ы 

Қалбай Ізмұқановтың азаматтығына 

алғысымыз шексіз. Үлкен шаруаның 

кем-кетік тұстарын к(теріп алып, 

туған елге, оның тарихи мұрасына 

деген перзенттік борышын іспен 

дәлелдеген «Қаламқасмұнайгаз, 

«Жеті баймұнайгаз» (ндірістік басқар-

маларындағы мұнайшы азамат тарға 

да ризашылығымды білдіремін.

Маңғыстау (ңіріндегі бағзы 

 замандардан бері сақталған ата- 

бабалар аруағын құрмет тұту, рулық 

қорымдардағы халық батырлары, 

билері, ақындары мен дүлдүлдерінің 

қабірлеріне зиярат ету дәстүрі тарих 

қойнауына кете беретіні с(зсіз. 

Сондықтан да Ұлы дала халқының 

ұлттық құндылықтарын сақтау және 

болашақ ұрпаққа аманат ету барша 

жұрт сияқты, біздің «Қараман ата» 

қайырымдылық қоғамының да 

 борышы болып қала бермек.

Сәуле қажы БЕРДІХАНҚЫЗЫ,
«Қараман ата» қайырымдылық

қорының т8райымы

жазып, 1967 жылы «Қайнар» баспасы-

нан шығарған «Қыран туралы хикая» 

кітабында: «Құсты ұстап алу әдісіне 

жүйрік, қанаттылардың мінезін, (нерін 

әбден жетік айыра білген жалайыр елінде 

Шора деген адам болған» деп баста-

лады оқиға. «...Күздің бір шуақты кезі 

екен. Ш(п қурап, ағаштар жапырағынан 

айырылып, жер қуаң тартқан уақыт. 

Он шақты кісімен жолаушылап Шора 

келе жатады. Құс қайтып қалған мезгіл. 

Алыстан ұшып келе жатқан бір құсты 

к(ріп, қасындағылар Шорадан: «Бұл келе 

жатқан не құс?» деп сұрайды. Шора: «Ол 

бүркіт, бірақ түк алмайтын, тышқаннан 

басқа ауқаты жоқ «сасқалақ сары» деген 

тексіз бүркіт» деп жауап береді. Жолдас-

тары бұған наныңқырамайды. «Ендеше, 

аттарыңның тізгінін жинап, тарта ұстап, 

даяр болыңдар. Мен сендерге мұның 

қорқақтығын к(рсетейін» дейді. Ұшып 

келе жатқан құс т(белерінен қанатын 

қағып (те бергенде: «Ал, бәрің қаттырақ 

шуылдап, айғайлап, аттарыңмен дүбірле-

те   шабыңдар» депті. Ерігіп келе жатқан 

 жолаушылар айғайды сала тасырлатып 

шаба ж(нелгенде, құс торс етіп жерге құлап 

түседі. Келсе, шалқасынан түсіп, екі аяғын 

сермеп, к(зі жыпылықтап жатқан бір сары 

құс. «Міне, к(рдіңдер ме? Айғайдан зәресі 

ұшып, қорқып құлап түскенін. «Сасқалақ 

сары» осы» деп, жүріп кетеді. 

«Бұл Шораның құсты қанат қаққа-

нынан танып, құс мінезін әбден тексеріп 

жете білгенін к(рсетеді» дейді Сапекең. 

С(йтеді де: «Шораның жалғыз тұзағы 

қазақ аңшыларына тегіс белгілі, – деп 

екінші әңгімені жалғастырады. – Аңға 

салатын түз құстарынан біреуі (з бетімен 

к(ктен сорғалап түсіп, жем алғанын к(рсе, 

Шора ол құсты олжасынан айырып, 

ұшырып жіберіп, әлгі құстың жемтігінің 

үстіне қылдан есіп, жалғыз ғана тұзақ 

құрып кетеді. Шора кеткеннен кейін құс 

құрылған тұзақтағы жеміне қайтып келіп 

қонып, тұзаққа түсіп қалады екен. Құс 

жеміне қай жағынан келіп қонатынын, 

келмейді, К(рген құстарының біріне» 

деп суреттейді. Бүркітті осылай әбден 

байқап, қарап болған соң, құсбегі батырға 

былай деп жауап береді: «...Құсыңыз 

сіздің бала құс, Шешесі – бүркіт, әкесі... 

9ншейін бір қарақұс. Қыранға біткен 

түрі жоқ, Б(ктергі құрлы күші жоқ. Екі 

жақты алақұс. Сауысқан тырнақ салалы, 

Қарға тұмсық қаржымсыз... Мойыны 

ұзын құрықтай, борбайы бар сырықтай. 

Тұтамға саны толмайды, Жемге тойса 

шақшиып, Ұшырсаң ұзақ ұстатпай, 9р 

қырқадан  асады. Басыңқырап қайырсаң, 

9л-дәрмені қашады. Қоя бер мұны 

ж(ніне, Барсын, тапсын (зінің, Жан 

сақтайтын жеріне». 

Бүркіт деп ұстап жүрген құсының 

шата екенін білген қонақ оның томағасы 

мен аяқбауын алып, жапан түзге ұшырып 

жібереді. Содан соң Шораға: «Нағыз 

қыранды қайдан табамын? Соны ұстап, 

табуға к(мектес» деп қолқа салады. Сонда  

құсбегі оған Жоңғар Алатауының үш-

т(рт жерін атап, соларға әртүрлі мал т(лі: 

құлын, қозы, лақ, бұзау бай ланған торлар 

құру керек екенін, сонда осылардың 

әйтеуір біреуіне (зі айтқан құс т(ресінің 

түсетінін айтады. Арада біраз уақыт 

(ткенде солай болады да. Оны ақын былай 

баяндайды: «К(кдомбақтағы торының, 

Бір жағы қалған жығылып. Байлап 

қойған кер құлын, %ліп  жатыр тығылып, 

Қойған керме ағаштың, Қалыпты бәрі 

бұзылып... Құсты батыр к(ргенде, К(зі 

кетті қызығып!». Содан олжалы күнге мың 

тәубе айтқан Шопабай батыр 11 күн жол 

жүріп, Шора ауылына келіп жетеді. Торға 

түскен қыранға к(ңілі толған құсбегі оған: 

«Құстың атын айтайын, Шүйделі аяқ 

к(кшегір. Он саусағы сүйегі, Сүйек емес 

к(к темір. Жанды асылдың жақсысы, Екі 

қанат, бір құйрық, Аспанда желдеп, к(кте 

жүр» деген сипаттама беріп, батырға құтты 

болсын айтады. К(кшегір атын иеленген 

сол құс кейін бүкіл Жетісудағы қыран 

атаулының алды болып, алғырлығы Алты 

Алашқа аңыз ретінде тарапты. 

еркімен жүргенде бұлар сыңарымен 

 мереке құрып, масайрап, бірін-бірі 

қуып, кейде б(тен құс кездесіп қалса, 

оларды қатарларына жолатпай, шетке 

қақпайлап отырады. Атақты құсбегі Жа-

лайыр Шора (ХVІІІ ғ.) қыран құстардың 

осындай мерекесін бұзбаймын деп, жаз 

шыға олардың еркегі мен ұябасарын 

елсіз жердегі құс ұшып кете алмайтын 

т(бесі жабық, кең, үлкен үңгірлердің 

ішіне бос қойып ұстаған. Кейде (зіне 

бауыр  басып, ешқайда кетіп қалмайтын 

құстарды таудың ішіндегі қияға еркін 

жіберіп, жұмыртқалатып, сондағы бет-

кейге жемді (зі жеткізіп тұрған. Иесіне 

үйренген құс түз қанаттылары секілді 

сескенбейді, жұмыртқасын қызғанбайды, 

қайта жем іздеген кезінде таудың ішін 

жаңғыртып, шу к(теріп, құсбегінің тез 

жем әкелуін күтеді. Саят құстарының 

дауысы алысқа естілетін ашық келеді. 

Оларды дұрыс  баулып үйретсе, орман, 

тау ішінде құсынан абайсызда айырылып 

қалған құсбегі оны даусынан барып тауып  

алуға болады. Жалайыр Шора осыны 

жақсы білген». 

Алаш жұртына аты белгілі ақсақалда-

рымыз атақты құсбегі туралы осылай дейді. 

Бұл жазбалардың ұлттық салт-дәстүр мен 

халықтық мұраларға сақтықпен қарай-

тын кеңестік қиын кезеңде жазылғанын 

еске алсақ, жоғарыдағы пікір, лебіз, 

дерек тер уақыт сынынан сыр бермей 

(ткен нағыз нанымды мысалдар деп 

айтуға әбден болады. Осы құнды үлгілерді 

негізге ала отырып: «Енді ел арасында 

аталмыш тақырыпқа қатысты қандай 

аңыз әңгімелер, оқиға, хикаялар бар?»  

дегіміз келеді. Мақсат – соларды жинас-

тыру, олардың ішіндегі атақты құсбегі 

ж(нінде бұрын-соңды бүгінгі ұрпақ 

естімеген, білмеген тың дүниелер болса, 

жұртшылыққа сұрыптап ұсыну. Сонда 

біз с(з еткен тақырып толығып, оның 

мазмұны жақсы тәлім-тәрбиелік сипатқа 

ие болар еді. Осыған байланысты хатта-

рыңызды күтеміз, құрметті оқырман!

ТАҒЗЫМ

ҚАРАМАН АТА 
МЕШІТІ

қамқорлыққа алынды

Жиынды құттықтау с(зімен 

ашқан «Адырна» ұлттық этно-

графия лық бірлестігі қоғамдық 

қорының президенті  Арман 

9убәкір  спорттың қасиеті , 

маңызы және мәнін насихаттап, 

са лауатты (мір салтын сақтау 

жас тардың (ркендеуінің, ұлттың 

болашағының  сара жолы екенін 

айтып, сәттілік тіледі.  Жоба 

аясында Алматы қаласындағы 

46 сауда орындарында спорттық 

ш а р а л а р ғ а  ( ф у т б о л  ж ә н е 

 волейбол) қатысуға шақыру 

мақсатында үгіт-насихаттық 

жұмыс, базар әкімдіктерімен 

келісс(з жүргізілді. Нәтижесінде 

қалалық базарлардан 32 футбол  

командасы, 16 волейбол коман-

дасы іріктеліп шықты. 9демі 

ойын (рнегімен ерекшелене 

білген «7 құрдас-2»,  «Кар-сити», 

«Саламат» және  «Бахар и К» 

командалары ақтық сайыс-

та (зара жеңімпазды анықтау 

мүмкіндігіне ие болды. 

Ж а р ы с  қ о р ы т ы н д ы с ы 

 бойынша жүлдегер лер келесідей 

о р ы н д а р ғ а  ж а й ғ а с т ы :  1 5 0 

мың теңге ақшалай сыйлығы 

бар бірінші орын «Саламат» 

 командасына табыс етілсе, екінші 

орынға «Кар-сити» командасы  

табан тіреп,  100 мың теңге 

ақшалай сыйлыққа қол жеткізді. 

«Жеті құрдас» командасы үшінші 

орынға (50 мың теңге), «Бахар и 

К» командасы т(ртінші орынды 

қанағат тұтты (30 мың теңге).  

Барлық жеңімпаздар ақшалай 

сыйлықтан б(лек, кубок пен 

 медаль, дипломдарға ие болды. 

Мұхамеджан 	БДІБЕК

Талдықорғанның Достық үйіне 
«Мәдениеттер калейдоскобы» атты 
этномәдени бірлестік тердің 8ңіраралық туры 
аясында Жамбыл облысындағы Қазақстан 
халқы Ассамблея сының белсенді жастары, 
«Жаңғыру жолы» 8ңірлік штабтарының 
мүшелері бас қосты.

Аталған тур шеңберінде екі облыстың 

белсенділері «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында ортақ құндылықтарды қалыптастырып, 

қазақ халқының мәдениетін, тарихын, фило-

софиясын, құндылықтарын Қазақстан халқы 

арасында кеңінен насихаттауға бағытталған 

«Қазақтану» жобасын іске асыру жолында 

бірқатар іс-шараларды іске асырды. Екі күндік 

тур аясында қонақтар Талдықорған қаласындағы 

М.Тынышпаев атындағы тарихи-(лкетану 

мұражайындағы құнды дүниелермен танысты. 

І.Жансүгіров атындағы облыстық әдебиет 

мұражайында ақын (мірінен сыр шертетін кеш 

ұйымдастырды. Тур шеңберінде Жамбыл және 

Алматы облыстарының «Жаңғыру жолы» штаб 

мүшелерінің кездесуі (тті. 

Маржан ҚАЙРАТҚЫЗЫ

САЙЫСБІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

«Дүйсенбілік спорт» жобасы Белсенді жастар бас қосты
«Дүйсенбілік спорт» мемлекеттік-әлеуметтік жобасы аясында Алматы қаласы 
Қоғамдық даму басқармасының қолдауымен және «Адырна» қоғамдық 
қорының ұйымдастыруымен «Олжа» спорт футбол алаңында базар жастары 
арасында жаз бойы өткен сайыс жуырда өз мәресіне жетті.  

Газетіміздің өткен 
нөмірінде жарияланған 

(№43 (1508) «Түсіністік 
орнығып келеді» деген 

мақаладағы кестеде 
кеткен қателіктердің 

төмендегідей түзетіліп 
оқылуын ескертеміз. 
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БІЛІМІН ТӘЖІРИБЕМЕН 

САБАҚТАСТЫРҒАН...

Бақыт НҰРПЕЙІС, 
өнертану докторы, Т. Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры

Ғ.Мүсірепов атындағы академиялық балалар мен жас'спірімдер театрының 
'ркендеуіне күш-жігерін жұмсап, сахна т'рінен сан алуан бейнелер галереясын жасап 
жүрген ізденімпаз актерлердің бірі – Жомарт Зейнәбіл. Оның қатысуымен қойылған 
балалар спектакльдері үлкен табыспен 'тіп, бүлдіршіндердің эстетикалық талғамын 
қалыптастыруға  зор үлес қосты. 9рине, сонау 1994 жылдан бастап, бір театрда 

табан аудармай еңбек етіп келе жатқан актердің ойнаған р'лдерін санап шығуға 
біраз уақыт кетері с'зсіз. Ең бастысы, ол  драмалық, комедиялық, трагедиялық 
кейіпкерлердің кескін-келбетін бір-біріне ұқсастырмай даралап ойнай алатын 
қарымын к'рсетті. Аталған театрдың майталман 'нерпаздары: Р.9шірбекова, 
Қ.Жәкібаев, Қ.Демесінов, Л.Кәденова, Г.Қазақбаева, К.Белжанова, С.Рақышев 
сынды, т.б. актерлермен бірге 'нер к'рсете жүріп, 'зінің  шабыт шалымын, 
шеберлік қырын ұштай түсті.

Ж.Зейнәбіл қашан да білімін тәжірибемен сабақтастырып, сахнадан 
алуан қырлы адамдардың толыққанды бейнесін жасау жолындағы ізденісін 
жалғастырып келеді. Ол театр репертуарының к'ркіне айналған бірнеше 
спектакльдерде басты р'лдерді сомдады. Атап айтқанда, Ж.Хаджиевтің 
 режиссурасымен қойылған Иран-Ғайыптың «Қор қыттың к'рі» пьесасындағы  
Қорқыт  актер шығармашылығынан елеулі орын алады.

Спектакльдегі негізгі оқиға Қорқыт пен 9зірейілдің ой қақтығысына 
құрылған. Қарапайым пенде ретінде 'лімнен қашып дүниежүзін кез-
ген Қорқыттың жан азабын Ж.Зейнәбіл к'ркемдік 'лшеммен нанымды 
бедерледі. Оның ішкі монологтарын айтқанда айқайға баспай, байыппен 
с'йлейді. Сондықтан да кейіпкер жан дүниесінде болып жатқан арпалыстар 
дана  адамның жүрегін жарып шыққан толғанысқа айналып, к'рермендерді 
ойлантады. Қорқыт талай жерді шарлап, ақыры адам баласының ешбір 
қиындықтар мен 'лімнен қорықпау керегін, маңдайына жазғанды к'ру 
қажетін ұғынады. Осы ойларын күй тіліне түсіріп, адам 'мірінің 'нермен, 
соңына қалдырған ізгі істерімен жалғасатынын паш етеді. Ж.Зейнәбілдің 

Қорқытынан фольклорлық элементтермен бірге, бүгінгі адамға тән сипаттар синтез 
тауып, кемеңгер тұлғаның жинақты бейнесі бар болмысымен жарқырап к'рінді. 

Ж.Зейнәбілдің шеберлігі театрмен бірге 'сіп, қойылым сайын жаңа қырынан 
к'рініп, актерлік-орындаушылық палитрасы байи түсті. Айталық, І.Жансүгіровтің 
«Исатай – Махамбет» пьесасы бойынша қойылған (режиссері Ж.Хаджиев) 
спектакльдегі Махамбетте актер 'зіне тән ерекшелігімен есте қалды. Махамбет-
тей батырды ойнау актерден сыртқы кескін-келбет пен қоса, ой тереңдігін де 
қажет ететіні белгілі. Оның бойында осы талаптардың барлығы да тоғысып, сах-
нада шұрайлы жері мен құнарлы құрағын орыстардың иеленуіне бермеуге келісіп, с'з 
байласқан Исатай мен Махамбеттің  ерліктері шынайы суреттелді. Орындаушы 
ақынды қызба мінезді, алғанынан қайтпайтын, намысты ер етіп бейнеледі. Актердің 
ойыны ойға, нанымды әрекетке құрылды. Махамбет – ішкі қайшылығымен, параса-
тымен, ел аманатын ақтаған азаматтық сипатымен дараланды.

Исатай – Т.Мейрамов пен Махамбет – Ж.Зейнәбілдің актерлік ойындары 
әдемі сахналық дуэтке айналып, спектакль оқиғасының  ырғақты да, динами-
калы 'рбуіне негіз болды. Тарихи тұлғалардың бейнесін к'ркемдік тұтастыққа 
жеткізген  театрдың  аталмыш спектаклі 2003 жылы М.;темісовтың 200 жылдық 
мерейтойына  орай Орал қаласында 'ткен Республикалық театр фестивалінде бас 
жүлдені  олжалап қайтты.

Замандас бейнесін жасауды назардан тыс қалдырмаған театр репертуарының 
ауыр жүгін к'теруде Ж.Зейнәбілдің еңбегі ерекше.  Соның ішінде актердің орын-
дауында к'пшілік қауымның ыстық ықыласына б'ленген О.Б'кейдің «Атау кере» 
повесі (сахналық жүйесін жасаған Мұхамедия Ахмет-Т'ре, режиссері Н.Жақыпбай) 
 бойынша қойған спектакльдегі – Таған. Оның кейіпкер табиғатын танып-к'руі, 
сезінуі жемісін берді. ;мірдегі қиындықтарға шыдамай, ішімдіктің соңына түсіп, 
азып-тозып кеткен Тағанның  сыртқы кейпін, оқиғаның 'рістеуіне байланы-
сты мінезінің 'згеру үрдісін бет-әлпетін құбылтып, дауыс-дикциясымен, қимыл-
қозғалыстарымен берді.  Бір жұтым арақ үшін басы ауған жаққа кете беретін 
жігіттің рухани қайта түлеп, қалыпты 'мірге оралуына к'рермендерді сендіре алды. 

9рбір кейіпкерге 'зіндік ой-қиял арқылы қанат бітіріп, жан-жақты барлауға 
құштар Ж.Зейнәбіл алдағы уақытта да талай бейнелерді жасайды деп сенеміз.

бейнесін к(пшілікке жеткізерін бұл 

маңның адамы былай тұрсын, әлгі бала-

ны (мірге әкелген ананың (зі де болжап 

білмеген шығар. Хош, ол жайындағы 

әңгімеге кейін ораламыз... 

Қазақ ауылы үшін аз да емес, к(п те 

емес, үпір-шүпір баланың ізін ала дүниеге 

келген ұлға әкесі (зге перзенттерінің 

есіміне ұйқастырып, Жомарт деп ат 

қойыпты. Ол заманның балаларының 

бәрі бірдей кітап оқып кетпесе де, 

к(пшілігі жазу-сызуды құрмет тұтқаны 

анық. Бала Жомарт та кішкенесінен 

сол қатардан к(рінген екен. Бірақ бір 

ерекшелігі, (згелер жаңа заманның 

келбетін к(рсетер кітапқа құмартса, 

біздің Жомарт «Ер Тарғын», «Қамбар 

батыр», «Рүстем-Дастан», «Шахнама», 

«Зәйтүн-Қарлығаш»... деп тізбектелген 

кілең қиссалардан бас алмайтын. Оның 

құрдастары «Юный техник», «Мәдениет 

және тұрмыс» сынды журналдарды 

құмарта «кеміріп» жүргенде Жомарт 

«Жаңа фильм» басылымын асыға күтетін. 

Жыл сайын КСРО кеңістігіндегі танымал 

актерлердің суреті басылған открыт-

калар жиынтығы шығады. Жомарт сол 

жиынтықтарды жинаумен әуестенді. 9р 

актердің сан қырлы келбетіне үңіліп, 

олардың суретте бейнеленген қас-

қағым сәттік қимылына қарап, солар-

дай болуға ұмтылды. Мұның бәрі жас 

баланың бойында актерлікке, (нерге 

деген құштарлықты оятқаны анық. 

Мектепішілік мерекелік іс-шараларда 

(зіне берілген р(лді қуана ойнап шығатын 

бала да осы – Жомарт еді. Оқушысының 

(нерге деген құштарлығын байқаған 

әдебиет пәнінің ұстазы Гүлқадиша 

 Нысанбаева талантты шәкірттерінің 

 басын қосып,  Сәбит Мұқановтың 

«Шоқан» пьесасын сахналамақ бола-

ды. Жомартқа Шоқан Уәлихановтың 

р(лі бұйырады. Басқа бір мұғалім ІІ 

Александр патшаны сомдамақ екен. 

Гүлқадиша апайы үлкен қаладан радио-

спектакль жазылған пластинка алдыр-

тып, оқушысына сыйлайды. Міне, бала 

 Жомарт әлгі пластинканың қасында 

отырып алып, Шоқан р(лін жақсылап 

жаттайды. Сол арада Жомарттың р(лі 

ауысып, ол енді Шоқанды емес, ІІ 

ӨНЕРІМЕН
өрге жүзген

ДАРИЯДА ТУҒАН ҰЛ

Қызылорданың шаңдауыт, құмды 

(лкесі қысы-жазы реңкін к(п (згерте 

қоймайды. Бұл маңдағы жұрт  Сырын еміп, 

жырын тыңдап, қоңырқай тірлігін кешіп, 

бір бояулы қалпынан к(п ауытқымай 

келе жатқан (мірдің ұзын-сонар жолында 

дүнияға тағы бір ұл келді екен деп ұлан-

асыр той тойлай қоймаған да шығар-ау! 

Сырды бойлай (ткен салға анасының 

табаны тие сала жарық дүниеге ұмтылған 

шақалақтың (зен үстінде жарық әлемге 

енгені ғана к(пшіліктің есінде қалғаны 

анық. Арада біраз жыл (тіп, дарияда 

туған ұлдың ажалдан қашып, дарияны 

мекендейтін Қорқыттың кейпін сомдап, 

Александрды сомдауы керек. Шоқан 

р(лінде – мектептес досы, «%скен (ңір» 

газетінің бас  редакторы болған Зәкім 

Жайлыбайдың ұлы Ерлан Қалмағамбетов. 

Енді р(лге екеуі бірге дайындала бастай-

ды. Бала Жомарт спектакль соңында 

 даусын жуандатып, ІІ Александр кейпінде 

созылыңқы үнмен: «Сау болыңыз, рот-

мистр! Қырғыз-қайсақтан шыққан спар-

так!» деп аяқтайтын тұсын қойылымды 

тамашалаған балалар түгел жаттап алып, 

біразға дейін айтып жүреді. Кейін оқуға 

түскен соң, (зінің бала күнінде әбден 

тыңдап, жаттап алған радиоспектакльдегі 

ІІ Александрдың р(лін ұстазы Нұрқанат 

Жақыпбаев, ал Шоқанды Райымбек 

Сейтметов оқығанын біледі...

Ауылдың ұяң баласы %нер ака-

демиясына оқуға келгенімен, бірден 

түсе алмайды. Сол уақытта шәкірттер 

қабылдап отырған маман, ҚР Еңбек 

сіңірген қайраткері, профессор Рәбиға 

Мұқайқызы Қаныбаева: «Балам, (нерге 

лайық-ақ бала екенсің! Алайда жастығың 

к(зге анық байқалады. Ертең сені әскерге 

алып кетеді ғой. Содан кейін оқуға 

біржолата кел. Бірден маған жолық. 

%зім қабылдамасам да, курсты қабылдап 

жатқан ұстазға айтып, сені оқуға ал-

дыртам» деп, шығарып салады. Алайда 

ауылына бара сала, ешкім әскерге ала 

қоймай, бір жылдай аудандық мәдениет 

б(лімінде автоклуб меңгерушісі болады. 

Сол жерде жүріп Шиелі аудандық театры 

ұйымдасып, түрлі қойылымдар қойып 

жүргенін біліп, (зі де ептеп р(лдер ойнай 

бастайды. Режиссер 9мина Тасболатова 

қойған Бәкір Тәжібаевтың «Батақтың 

Сарысы» қойылымында Мырзағұл 

байдың р(лін сомдайды. Міне, дәл осы 

қойылыммен аудандық (нер ұжымы 

«Халық театры» атағында бағын сынай-

ды. Арнайы комиссия келіп, қойылымды 

тамашалап кеткен соң, жігіт Жомарт 

әскерге аттанады. Сол жақта жүргенде 

«Халық театры» атандық» деген тілдей хат 

соңынан қуып жетіп, баладай қуанғаны 

да анық есінде... 

СЫН ШАҚТА

Арада т(рт жыл зымырап (те шықты. 

9кесі 9тен даңқты ғалым, академик 

Шахмардан Есеновтың туған б(лесі. 

Ұлын Алматыға, дәл сол академиктің 

шаңырағына жетелеп барып, бала-

сын оқу орнына түсірмек болады. 

9рине, %нер академиясына 

емес. Бірақ актерлік оқуды 

аңсаған Жомарт тағы бір 

мәрте бағын сынап к(ргісі 

келіп, үлкендердің алдынан 

(теді: «Оқуға осы жолы түсе 

алмасам, (здеріңіз айтқан 

оқу орнына  барайын» 

дейді жас жігіт. Сонымен,  

қайтадан  театр, қайтадан 

д а й ы н д ы қ .  Р ә б и ғ а 

Қ а н ы б а е в а  с о н а у 

жылы қабылдаған кур-

сын қанаттандырып, 

қ а й т а д а н  ш ә к і р т 

 қа был дап жатқан кезге тура келгенін 

айтсаңызшы! Талапкер (зі жаттаған 

(леңін зуылдап айтып жатыр. Рәбиға 

апай жас баланың түріне бажайлап қарап 

алып: 

– Фамилияң кім? – деп сұрайды. 

– Зейнәбілов...

– %зіңді бір жерде к(рген сияқ-

тымын...

Ұяңдығынан әлі де арыла қоймаған 

талапкер т(рт жыл бұрын (зі «қайтып 

келсең, оқуға аламын» деп шығарып 

салған бала екенін айтқан жоқ. 

Келесі күні дәл сол әңгіме. 

– Сен бала, былтыр келіп пе едің?

– Жоқ, былтыр келген емеспін... 

– Қай жердің баласысың?

– Қызылорда... 

– Түрің таныс. 

Үшінші күні осы әңгіме қайталан-

ғанда, шынын айтты: «Апай, осыдан т(рт 

жыл бұрын оқуға келген едім. Ол кезде 

де сіз емтихан қабылдағансыз. 9скерге 

барып кел, сосын оқуға алғызам деп 

едіңіз»... 

– Бәсе... Сен сол бала ма едің?! 

 Солай деп ж(ніңді айтпайсың ба бірден? 

9скерге барып келдің бе?

– 9рине. 

– %нерге адал бала екенсің, – деді 

апайы. 

9р емтиханға келген сайын ұяңдау 

шәкіртін Рәбиға апай қадағалап жүрді. 

Шығармашылық емтиханның бәрінен 

(тті. Қазақ тілінен де жақсы бағаға тап-

сырып шықты. Алда – тарих пәнінің 

емтиханы... 

1 9 9 0  ж ы л д а р д а ғ ы  А л м а т ы н ы ң 

мінезі алағай да бұлағай еді ғой. Кешкі 

қыдырыста т(белес шығып, суық қару 

білегін аямай осып (тіп, ауруханаға түсіп 

қалған біздің кейіпкер соңғы емтиханға 

үлгермей қалады. Актерлік те, үлкен 

арман да қол бұлғап қалып қойғандай, 

к(ңілі жабырқау күндері сүйінші  хабар 

ҚАРА ШАҢЫРАҚТАҒЫ 
ШИРЕК ҒАСЫР

Жомарт Зейнәбілдің актерлік талан-

тын к(пшілікке паш еткен р(лінің бірі де 

бірегейі – Қорқыт десек, қателеспейміз. 

%зге актерлер «Иран-Ғайыптың тілі 

қиын» деп тартыншақтап жүргенде үш, 

бес, жеті жолдан кейін ұйқасып келетін ақ 

(леңмен жазылған шығарманы жүрегіне 

жақын тарта қабылдады. Бала Жомарттың 

қисса-дастандарды құныға оқып, арыс-

танды еміп, қасқырмен айқасып жүретін 

кейіпкерлердің с(зін жүрегіне сіңіріп 

(скені осындайда үлкен к(мек болаты-

ны да анық. С(зді жаттау қиын емес-ау, 

бақсылық сахнаны қайтпек? Пақырыңыз 

бірер ай зікір тыңдап, оның да ұңғыл-

шұңғылын ұғып алды. Осылайша,  Жомарт 

Зейнәбіл сахнаға (зінің бақсы сарынын 

әкелді. Оның екпінінің нақтылығы к(птің 

к(ңілінен шықты. Мәскеудегі театр сын-

шысы Лейла Тастанованың: «Жомарт 

Зейнәбілдің Қорқытын к(ріп, мифтер 

әлеміне, байырғы даланың (міріне еніп 

кете бардық» деуі осы с(зіміздің дәлелі.

Жамбыл кітапханасының сол кездегі 

қызметкері Света Бекмағамбетова апай 

Жастар театрына да жиі бас сұғатын. 

Сондай шақтарда кітаптар т(ңірегінде, 

мәдениет жайлы емен-жарқын әңгіменің 

тиегі ағытылды дей беріңіз. Қандай 

қойылым қоярда да, кейіпкер әлеміне 

үңілгің келсе, ол жайлы кітап оқығаннан 

артық не к(мек керек? Мұны бала 

 жастан түсінген актер Жомарт та қазіргі 

 Назарбаев к(шесінің бойында орналасқан 

кітапхананың тұрақты оқырманы болмаса 

да, керек кезде жиі бас сұғып, (зіне қажет 

кітаптарды жазылып алып кетуді әдетіне 

айналдырған. Едел-жедел Махамбетті 

ойнау тапсырылғанда да сол жерден 

табылғаны рас. Даңқты ақынның (міріне, 

шығармашылығына қатысты кітаптарды 

кітапханашымен ақылдаса отырып, 

таңдап алады. Жұмысқа трамваймен 

келе жатып, сол кітаптардан бас алмай-

ды. Күрескер, ақын, күйші, қайраткер 

 Махамбет бейнесіне сол кітаптар арқылы 

тіпті жақындай түседі... 

9 к і м  Т а р а з и д і ң  « Ж а қ с ы  к і с і » 

пьесасын дағы Мұнтаз р(лі де біздің 

кейіпкерге айрықша ыстық. Мектепте 

оқып жүргенде теледидардан к(рген 

спектаклі болғандықтан, оның әрбір 

с(зі жадында. Мұнтаз р(лін сомдаған 

Мәкіл Құланбаевтың әр с(зін жатқа 

айтып береді. Дайындық кезінде «мына 

бір жерде Мәкіл аға былай ойнайтын 

еді, мынадай с(зі қалып қойыпты» деп, 

режиссер Жанат Хаджиевтің есіне мың 

қайтара салып жүргені. Т.Ахтановтың 

«Ант» спектакліндегі 9білқайыр р(лін 

сомдағанда да ақ (леңге құрылған диалог-

ты иіріміне келтіріп айту, хан бейнесін, 

оның сұсы мен сесін келтіру үшін барын 

салды...

Иә, актер Жомарт Зейнәбіл осы 

шаңырақта жүріп алпысқа тарта р(лді 

жүрегінен (ткізіпті. Олардың әрқайсысын 

санамалап шығу шарт емес. 9лі күнге 

әр кейіпкерінің с(зін мүдірмей айтып 

береді. Сірә, жүрегіне әбден сіңгендіктен 

де шығар. Иә, сонау бір кездері Қожа 

Ахмет Яасауидің р(ліне жүрегі дауала-

май, бас тартқаны да бар. Р(лді ұсынған 

9зірбайжан Мәмбетовке «Бұл р(лге әлі 

дайын емеспін» деп, шынын айтқан. 

Ол қадамы дұрыс па, бұрыс па, (нер 

саласында жүрген сыншы-сарапшылар 

кейінірек елеп-екшей жатар. Алайда 

асығыстықты жаны қаламайтын актер 

үлкен жауапкершілік артқан р(лді иеле-

нуден бас тартуы – жүрексінгені емес, сол 

р(лдің жүгін жүрегінен (ткізіп к(ргені 

деп ұқтық...   

Қараг8з СЕРІКҚЫЗЫ

жетеді. Рәбиға Мұқайқызы с(зінде 

тұрып, мұны оқуға алдыртыпты...

Е к і н ш і  к у р с т а  ұ с т а з ы  а у ы с ы п 

кетіп, Қазақстанның Еңбек сіңірген 

қ а й р а т к е р і ,  р е ж и с с е р  Н ұ р қ а н а т 

Жақыпбайдың ұстаздық етуімен оқуын 

аяқтайды. КСРО тарап, Лениндік сти-

пендия жойылғанымен, %нер акаде-

миясында С.Қожамқұлов атындағы 

атаулы стипендия тағайындалады да, 

оқуда үздік Жомарт Зейнәбіл осы ар-

наулы шәкіртақының иегері атанады. 

Бұл стипендияның оқу үлгерімі жоғары, 

академия ішіндегі жұмыстарда белсенді 

шәкіртке конкурс арқылы  және дәл 

«театр (нері» факультетінің студентіне 

берілетінін ескерсек, біздің кейіпкердің 

(нер жолына бастап апарар оқуға да бар 

ынта-зейінін салғаны түсінікті болады. 

1994  жылы аталған оқу  орнын 

 театр және кино актеры мамандығы 

бойынша Нұрқанат Жақыпбайдың 

шеберлік класынан бітіріп, сол жылы 

Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік 

академиялық балалар мен жас(спірімдер 

театрына жұмысқа қабылданады. 

Айтқандай, 1990 жылдардың аумалы-

т(кпелі күндерінде Жомарттың алыпса-

тар болып кете жаздағаны бар. Қытаймен 

шекара ептеп ашылып, сол жақтан оқуға 

келген студенттермен дос-жар. Олар кері 

қайтарда бұл жақтан бірдеме ала кетіп, 

сырттан жаңа заманның к(зді арбар, сәнге 

айналған заттарын әкеледі. Қызылордада 

Қытайдың к(зін қызықтыратын зат-

тар бар болып шықты. «Аймақтарда 

(ндірілген (німге екі «Адидас» айыр-

бастаймын» дейді олар...  Құлшына 

кіріскенімен, жүрегінде әлдилеген арма-

ны есейіңкіреп қалған Жомартты бірден 

сабасына түсірді... Елеп-екшесе,  сабағы 

құлдырап бара жатқандай... «Дүниесі 

құрсын, актер  боламын деп жүрген 

жоқпын ба? Оқуымды қаузайын» дейді 

Жомарт (зіне-(зі. 

Иә, ол уақытта (нерде жүрген біраз 

 талантты жандар театрдан алшақтап 

жатқан заман еді. Оқу бітіргенде де 

жұмысқа тұру тәртібі осы күндегідей 

емес. Министрлік театрларға тікелей 

(здері б(леді. Не (нер ордасынан тікелей 

шақырту керек. Оқуын тамамдар шақта 

әкемтеатрдағы т(рт бірдей артист басқа 

салаға ауысады. 9зірбайжан  Мәмбетов 

Ж а с т а р  т е а т р ы н д а  і с т е п  ж ү р г е н 

жігіттерді (зіне шақырып алады. Енді 

Жастар  театрында т(рт орын босай-

ды.  Райымбек Сейтметов курстық 

жұмысын к(ріп, риза болғандықтан, 

т(ртінші курста оқып жүрген т(рт 

жігітті театрға шақырады. Олардың 

арасында Жомарт Зейнәбіл де бар 

еді... Міне, одан бері де ширек ғасыр 

зу ете түсіпті...
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азақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрындамыз. Режиссер Жұлдызбек Жұманбай 
«Қабырғадағы сағатқа қарауды ұмыттыңыз... Басқа есіктен шығып кеттіңіз ғой» деп, дайындықта жүргендерге 
жалықпай қайталайды, актерлердің қимыл-әрекетіне кейде көңілі толғандай бас изеп, кейде орнынан атып тұрып, 
олардың жанына жетіп барып, өзі қоса ойнай жөнеледі. Ал біздің кейіпкер – салқынқанды, сабырлы. Режиссердің 
ескертпелеріне үнсіз ғана бас изеп, өзінің рөлін іштей жұптап тұрғаны байқалады. Ойнауы керек кезде жүзі күрт 
өзгеріп, басқа бір кейіпке ене түседі... Бұл сахна талай таланттарды баптаған орын ғой. Қазақ театрындағы ең бір 
талантты деген режиссерлердің, актерлердің ұстаханасы, құтханасына айналған мекен. Біздің кейіпкердің де бұл 
сахнада жүргеніне ширек ғасыр. Студент шағында Райымбек Сейтметовтың шақыртуымен және өзінің асқақ арма-
нын жүрегінде аялап, осы шаңыраққа енген, ердің жасына жеткен Жомарт Зейнәбіл туралы бізден бірер сөз...    

Т.Ахтанов, «АНТ». Әбілхайыр – Ж.Зейнәбіл, Бәтима ханым –Г.Байбосынова


