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БҮГІНГІ САНДА:

АЛЫПТАР МЕН АРЫСТАР РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Күлкі – 
көңіл кілті 9-бет

Музыкада шекара 
болмайды

Нұржамал ҮСЕНБАЕВА:

3-бет

QOLÓNERSHILER 

satatyn saýda ornyn ashý kózdelgen bolatyn.

KÓRME

Еліміздің оңтүстігіндегі Шымкент және батысындағы Ақтөбе – ежелден 
төскейде малы, төсекте басы қосылып, экономикалық және мәдени байла-
ныстары үзілмеген өңірлер. Тәуелсіздік Туы желбірегеннен бергі кезеңде, 
оның ішінде соңғы жиырма жылда тарих тереңіне бойлап, сол сабақтастықты 
нығайтуға мүмкіндік туды. Әсіресе, 1681-1684 жылдарда қалмақ ханы Ғалдан-
Бошықтының қалың әскеріне қарсы шайқастарда Батыстан он жеті мың қолды 
бастап келіп, ерлікпен қаза тапқан Шекті Тілеу Айтұлы мен оның баласы 
Жолдыаяқ Тілеуұлының, немере інісі Қалдыбай Қангелдіұлының өшпес бейнесін 
ұрпақ жадына оралтудың орны бөлек.

БАБАЛАР ЗИРАТЫНДА 
БОЛҒАНДА

2 0 0 0  ж ы л ы  т а м ы з  а й ы н д а 

 Түр кістан қаласында осы оқиғаға 

арналып, ғылыми-практикалық 

конфе ренция �ткізіліп, ас берілді. 

Мырзатай Жолдасбеков, !мірзақ 

Озғанбай, Мұрат Жұрынов, Жұма-

назар Асанов және басқа ғалымдар 

Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи  

кесенесінде жерленген Тілеу мен 

Жолдыаяқ батырлар ж�ніндегі 

ой-пікірлерін нақты дәлелдермен 

жеткізді .  Нәтижесінде Астана  

(қазіргі  Нұр-Сұлтан),  Ақт�бе, 

Шалқар қалаларында к�шелерге 

Тілеу батыр есімі берілді. Түркістанда 

Ынтымақ к�шесінің атауы Шекті 

Тілеу-Жолдыаяқ батырлар к�шесі 

болып �згертілді.  2015 жылы  1  

қазанда Ақт�беде Тілеу Айтұлының 

ескерткіші, арада бір апта �ткен соң 

Шымкент қаласында әкелі-балалы 

Тілеу мен Жолдыаяқтың ат үстіндегі 

ескерткіші бой к�терді. 

:рине, бас-аяғы жиырма жылға 

жетпейтін уақытта мұндай ауқымды 

жұртшылықты к�птен мазалап  

жүрген шаруаны жүзеге асырды.  

! т к е н  а п т а н ы ң  ж ұ м а  к ү н і н д е 

Шымкент қаласының Сайрам елді 

мекеніндегі  Сареми к�шесінде 

 «Ерлер қорымының» ашылуы болды.  

Биік арканың жоғарғы жағында  латын 

әліпбиімен к�рнекті түрде «Ұлы дала 

ерлері – ел есінде» деп жазыл ған. 

Сол жақ қапталда гранит тақтада 

«Бабалар зираты»  деген атау мен үш 

жылға созылған қанқұйлы шайқас 

туралы сипаттама, әрі қарай қол 

бастаған батыр бабалар туралы  дерек 

берілген. Енді бір тақтадан «Идея 

авторлары – Оңғаров Құдайберген 

01.05.1926 – 01.04.2019, Т�леубай 

Кемейдулла 27.02.1928 – 03.12.2015, 

Байдәулет Иманәлі» деген жазулар-

ды оқыдық. Қабырғадағы «Мазарат 

Х-ХIII ғасырлар. Ескерткіш мем-

лекет қарауында» деген жазу да к�п 

жайды аңғартады. 

Иманәлі Байдәулет ашып жүргіз-

ген митингіде Шымкент қаласының 

әкімі Ерлан Айтаханов с�з с�йледі. 

– Біз бүгін тарихи орында бас 

қосып тұрмыз. Келесі жылы Шым-

кент қаласы түркі елдерінің мә-

дени астанасы болып саналаты ны 

жария ланғанда мұндай оқиғаның 

маңызы зор. Еліміз бен жеріміздің 

тұтастығы үшін жанын пида еткен 

бабаларға тағзым етуге жиналған 

ағайынға ризашылық білдіреміз, 

– деді ол.

(Жалғасы 6-бетте)

шаруаны атқаруға үлкен-кіші әлеу -

мет, зиялы қауым �кілдері, кәсіп-

керлер белсене атсалысты. :сіресе, 

бірі тоқсаннан асып, екіншісі тоқсанға 

жете дүниеден озған шымкенттік 

Құдайберген Оңғаровтың, ақт�белік 

Кемейдулла  Т�леубайдың еңбегі 

орасан зор болды.  Ақт�беге келген 

бір сапарында Құдайберген ақсақал 

жоғарыда баяндалған ұлы шайқаста 

он бір мың сарбаздың қаза болғанын 

айтып, олардың қорымы қоршаусыз 

тұрғанына қынжылыс білдірген-

ді.   Тіпті Оңтүстік Қазақстан облы-

сы ның сол тұстағы әкімі Асқар 

Мырзахметовке  осы мәселені арнайы 

жеткізген. 

Шымкентте құрылған Тілеу батыр 

қайырымдылық қорының т�рағасы, 

медицина ғылымының докторы 

Иманәлі Байдәулет, заң ғылымының 

докторы, белгілі  меценат Бекет 

Тұрғараев,Рақымберді Оңғаров 

(жоғарыда айтылған Құдайберген 

ақсақалдың екінші ұлы – Ж.Қ.) 

және басқа азаматтар тұрғылықты 

халықты жұмылдырып және қала 

билігімен түсіністікте жұмыс істеп, 

ҰЛЫ ДАЛА 
ЕРЛЕРІ – ЕЛ ЕСІНДЕ

МҰРА

қазақ �нері үшін ғана емес, бәлки бүкіл совет 

�нері дүниесі үшін тарихи күндер болып қалар. 

Қойылған екі спектакльдің бірі – «Қыз 

Жібек». Бұл пьесаны қазақ халық аңызы 

 бо йын ша жас қазақ драматургы Ғ.Мүсірепов 

әзірлеген һәм жас композитор Е.Брусиловский 

оған музыка жазған. Бұл драмалық поэманың 

мазмұны �те тартысты, сонымен бірге ол терең 

сезімдермен суарылған.

(Жалғасы 6-бетте)

ҚАЗАҚ �НЕРІ

Май айының соңына қарай болып �ткен 

қазақ �нері декадасы Мәскеудің кең пролета-

риат жұртшылығы, түрлі саладағы совет �нері 

қызметкерлері үшін зор мейрамға айналды. 

Совет респуб ликаларының басқалары бір 

апта бойына алыс Қазақстан далаларынан, 

қалаларынан келген ұлы халықтың азапты 

�ткенін, батыр күрестерін һәм шат тықты, 

бақытты бүгінгі күндерін ашық бейнелеген 

ерекше, бай, ғажайып �нер к�ріністерінің 

әсерімен бірге жасады. 

Қазақтар әкелген екі музыкалық шығарма 

һәм халық �нерінен, ойындарынан түзілген 

 үл кен концерт кеші шынында да Ленин- 

Сталин ұлт саясаты жеңісінің салтанатты 

к�рінісі еді. 

Бүтін халықтардың дана қолбасшысы ұлы 

Сталин қатысқан жағдайда, партия һәм үкімет 

жетекшілері алдында �ткізілген бұл кештер бір 

Татар халқының руханиятында жарқын із қалдырған 
ақын, драматург, публицист Фәтхи Бурнаш (толық 
аты-жөні – Фәтхелислам Зәкірұлы Бурнашев) 
есімі қазақ оқырманына таныс деп айта алмай-
мыз. 1898 жылы қазіргі Чувашия республикасының 
аумағында дүниеге келіп, 1942 жылы Куйбышев  
қаласында «халық жауы» боп атылып кеткен 
қалам қайраткерінің өмірі мен қызметін жан-
жақты зерттеу ісі өз Отанында енді-енді қолға 
алынып жатыр. Түркі дүниесінің бірлігін ту еткен 
Ф.Бурнаштың, әсіресе қазақ тақырыбына етене  
жақын болғандығы анықталып отыр. Қазан 
қаласына ғылыми сапарымыздың барысында біз 
оның «Қорқыт», «Қазақ қызы» атты поэмаларын 
ХХ ғасыр басында жарық көріп, тігінділері Қазан 
федералды университетінің Н.Лобачевский атындағы 
ғылыми кітапханасында сақталған татар басылым-
дарынан жолықтырдық. Ф.Бурнаштың Татарстан  
Ғылым  Академиясы Ғ.Ибрагимов атындағы Тіл, 
әдебиет және өнер институтының жазба және 
музыкалық мұра орталығы – Мирасханадан 
табылған қолжазбасы да тосын олжа болды. Инсти-
тут директоры, филология ғылымының докторы, 
Татарстан Ғылым Академиясының корреспондент-
мүшесі Ким Муғаллимұлы Миннуллиннің қолдауы, 
 Мирасхана меңгерушісі Илхам Гусманұлы Гумеровтің, 
орталықтың аға ғылыми қызметкері, филология 
ғылымының кандидаты Нурида Насыйбуллина мен 
ғылыми қызметкер Айгүл Ахметованың риясыз 
көмек көрсетуі арқасында «Қазақ өнері» (татаршасы  
– «Qazaq sәngәte») атты латын қарпінде хатқа 
түскен авторлық мәтіннің көшірмесі қолымызға тиді. 
Мирасхананың 68-қорының 2-тізбесінде сақталған 
жеті парақтан тұратын мақаланың екі нұсқасының 
бірі жартылай қолжазба, жартылай мәшеңкеге 
басылған болса, келесісі түгелдей мәшеңкемен 
терілген екен. 
Ф.Бурнаш бұл мақаласында еліміздің руханияты 
тарихында айрықша бір белес боп саналатын 1936 
жылғы 17-27 мамыр аралығында Мәскеуде өткен 
қазақ өнерінің онкүндігі жайында сөз еткен. Онда 
сахналанған «Қыз Жібек», «Жалбыр» операларына, 
сондай-ақ қазақтың атақты өнер қайраткерлерінің 
шеберлігіне және ұлтымыздың шығармашылық 
 талантына жоғары баға беріледі.
Біздіңше, Ф.Бурнаштың бұрын еш жерде жарық 
көрмеген «Қазақ өнері» мақаласы болашақта 
қазақ мәдениеті тарихын зерттеушілердің кәдесіне 
жарайтындығы сөзсіз.

ҚАЗАННАН ТАБЫЛҒАН 
ҚҰНДЫ ҚОЛЖАЗБА

ОМАРОВ
Ілияс

7-бет

Ол адамды өзі іздеп табатын. 
Көп інілерімен достас, пікірлес болды, 

жанынан орын беріп, жақын тартты. Солардың 
қатарында Ілекеңнің дос інілерінің бірі болуды маған да 

құдай жазыпты. Ілекең есімін біз студент кезімізде көп еститін 
едік. Ол кезде Орталық партия комитетінің хатшысы болған 

азаматтың әртүрлі қылығы, істеген істері, сөйлеген сөзі әдебиетке 
жақын қауымның ортасында аңыз болып айтылып жүрді. Қ.Жұмалиев, 

С.Аманжолов, А.Ысқақов, Қ.Жармағамбетов, М.Ғабдуллин сияқты 
ұстаздарымыз ол кісінің білгірлігі, адалдығы жайлы көп айтатын. 

Партия қызметкерінің мәскеулік үлкен академик ғалыммен 
(А.М.Панкратова) бірге Қазақстан тарихын жазуды 

бас қарып, соны талқылау кезінде сөй леген 
сөздері де естіліп жататын.

Мемлекеттік тілдің 
мәртебесі биік 4-бет
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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен Түркістан облысында болды. 
Сапар барысында Түркістан қаласындағы жаңа ғимараттарды аралап көрді. 
Алғашқы күні Нұрсұлтан Назарбаев қаладағы мәдени-ағарту нысандарының, 
бақтар мен Арбаттың құрылыс жоспарымен танысты. Сонымен бірге Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президентіне «Күлтөбе қалашығы» археологиялық 
паркін құру жоспары таныстырылды.

Ж А Ң А Л Ы Қ Т А Р

ТҮРКІСТАН –
ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ БЕСІГІ

ҮКІМЕТ САҒАТЫ ТҰСАУКЕСЕР

Түркістан қаласын облыс орталығы 

етіп, қайтадан жандандырып, елімізге 

осы киелі орданы қайтару мүмкіндігі 

туды. Бүгін шаһарды жандандыру 

жұмыстары жүргізілуде. Түркістан – 

түркі әлемінің бесігі. Бауырлас түркі 

мемлекеттері де бізге к�мектеседі деп 

сенемін. Түркістан шаһары алдағы 

уақытта ірі мегаполиске айналады» 

деді Нұрсұлтан Назарбаев. Сондай-ақ 

Қазақстанның Тұңғыш Президенті 

бүкіл қала бойынша жүріп жатқан 

құрылыс қарқынының жоғары екенін 

атап �тті. Туризмнің дами түсетініне 

сеніп, облыс орталығының құрылысы 

мен жандануына атсалысып жатқан 

барша жұртқа алғысын білдірді. 

«Бірінші кезеңде 175 нысанның 

 құ рылысы жоспарланған. Оның  102-cі  

биыл іске қосылады. Бұл процеске 

еліміздің барлық �ңірлері қатысып 

жатыр. Жұмыстың қандай қарқынмен 

атқарылып жатқанын к�ріп отыр-

с ы з д а р .  Б о л а ш а қ т а  ә д е м і  қ а л а 

 болады, халық саны �седі. Қазір қала 

тұрғындарының саны 170 мың болса, 

меніңше аз уақыттың ішінде жарты 

миллионға жетеді. Кейін одан сайын 

к�бейеді деп ойлаймын» деді Елбасы.  

Сондай-ақ Нұрсұлтан  Назарбаев 

Түркістанның алдағы уақытта тарихи,  

мәдени орталыққа айналатынына  

сенім білдірді. «Түркістан үлкен 

қалаға айналып, жан-жақтан тури-

Тақырыпқа орай баяндама жасаған 

Қазақстан Республикасының Ақпарат және 

қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев 

мемлекет тарапынан жастарға бағытталған 

қолдау шаралары жайында айтты. Соны-

мен қатар «Жас маман» бағдарламасына 

тоқталып, осы бағыттағы жол картасы 

ж�нінде әңгімеледі.  Айтуынша, аталған 

бағдарлама аясында 200 мың жас мамандық 

игермек. 89 тармақтан құралған Жол 

картасының бірінші бағыты – Еңбек етіп 

жүрген жастарды баспанамен қамтамасыз 

ету болып табылады екен.  Нұр-Сұлтан, 

Алматы мен Шымкент қалаларында жыл 

сайын жас мамандарға арналған мыңға 

жуық арендалық тұрғын үй тұрғызу жо-

спарланыпты. 

«Ол баспаналар кәсіпорындарда, 

ауылшаруашылығы мен бюджетт ік 

 мекемелерде, ғылым саласында жұмыс 

істейтін жас мамандарға, ісін енді бастаған 

кәсіпкерлерге арналып салынады. Тағы 

бір ерекше атап �терлігі, отбасындағы бала 

саны, мүмкіндігі шектеулі, арнайы күтімді 

қажет ететін бала тәрбиелеп отырғандар, 

толық емес отбасылар және тағы басқа фак-

торлар ескерілетін болады» деді Д.Абаев.

Екінші бағыт жастарды еңбекпен 

қамтуды к�здейді. Осыған орай «Жас 

кәсіпкер» бағдарламасын жүзеге асыру 

қарастырылған. Үш жылдың ішінде 60 мың 

жас азамат кәсіпкерлік негіздері бойынша 

оқытылмақ. Ауылдағы жастарға арнайы 15 

мың шағын несие беру жоспарланыпты. 

Ал жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыру 

үшін 30 мыңнан аса мемлекеттік гранттар 

б�лінеді екен.

Министрдің айтуынша, қазіргі уақытта 

дәстүрлі бағыттар бойынша іске асы-

рылатын жалпы шаралар және Жастар 

жылына орайластырылған жаңа ба-

стамаларды қамтитын арнайы шара-

лар қолға алынуда. Жалпы шаралар-

аралап к�ріп,  қол�нер шілердің 

еңбегіне дән риза болды. 

Жұмыс сапарының екінші күні 

Қазақстанның Тұңғыш Президенті 

– Елбасы Н.Назарбаев Түркістан-

дағы құрылысы аяқталған бірқатар 

жаңа ғимараттарда болды. Жаңадан 

ашылған Неке сарайының жұмы сымен 

танысып, шаңырақ к�теріп жатқан жас 

отау иелеріне бақыт пен береке тіледі. 

Тапсырыс беруші Қостанай облысы 

болып табылатын Неке сарайының 

құрылысы шілдеде басталған болатын. 

Құрылыс жұмыстарын «B-A Contractors 

S A »  Ж Ш С - і  ж ү р г і з і п ,  қ а з а н д а 

аяқтап отыр. Елбасы жұмысымен 

танысқан Халыққа қызмет к�рсету 

орталығын салуды Павлодар облысы 

міндетіне алған-ды. Нысан құрылысы 

жоспарланған мерзімде аяқталды. 

Үш қабатты ғимаратта 200 адамға 

арналған күту және операциялық 

з а л д а р ы  б а р .  А л  е л і м і з д е г і  і р і 

 құ рылыс компанияларының бірі «BI 

Group» холдингі Түркістанда бірне-

ше нысанның құрылысын аяқтап, 

әкімшілік-іскерлік орталық, «Нұр-

Сұлтан» алаңы және «Алатау» медиа 

орталығын пайдалануға берді. Елбасы 

аралап к�рген Түркістан облыстық 

әкімдігінің жаңа ғимараты құрылысы 

қаңтар айында басталған болатын, 

жыл соңында пайдалануға беріледі деп 

күтілуде. Қаладағы ең басты жоба сана-

мен 2 миллионнан астам оқитын және 

жұмыс істейтін жастар қамтылған. Оған 

жоғары білім алу үшін гранттар, сти-

пендиялар, тегін жатақханалар кіреді. 

 Арнайы  шаралармен 722 мың адам немесе 

елдегі әрбір бесінші жас қамтылған. !ткен 

жылмен салыстырғанда жастар саясатын 

қаржыландыру к�лемі 40 есеге �скен. Бұл 

к�рсеткіш алғаш рет ішкі жалпы �німнің 

0,5 пайызын құрап отыр. Ал Волонтер 

жылы аясында бірқатар нақты жобаларды 

іске асыру жоспарланған. 

М ә ж і л і с  д е п у т а т ы  Г ү л ш а р а 

:бдіқалықова мемлекеттік жастар  саясатын 

іске асыру үшін жыл сайын республикалық 

бюджеттен б�лінетін қаржының к�лемі 

артып отырғанын,  мысалы, Тұңғыш Пре-

зидент бастамашылық жасаған Жастар 

жылының Жол картасына 292 млрд теңге 

к�зделгенін, 2020-2021 жылдары жастар 

саясатына б�лінетін қаржы 321,8 млрд 

теңгеге �сетінін жеткізді. 

Үкімет сағатына т�рағалық еткен Пар-

ламент Мәжілісі Спикерінің орынба-

сары Гүлмира Исимбаеваның елімізде 

тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен  бастап 

неғұрлым оңтайлы жастар саясатын 

әзірлеу үшін к�п жұмыс атқарылғанын 

тілге тиек етті. Заңнама жетілдірілді, 

мемлекеттік менеджменттегі тәсілдер 

�згерді, мемлекеттік бағдарламалар, 

 жобалар қабылданды. Бүгінгі күні елімізде 

жастар қатыса алатын, жастарды қолдау 

бойынша ондаған бағдарламалар іске 

асырылып жатқанын айтты. Отырыс 

соңында жол картасының іске асырылуын 

Үкімет деңгейінде мұқият, жүйелі түрде 

бақылау, жастарға арналған қолданыстағы 

бағдарламалар туралы жастардың хабардар 

болуын қамтамасыз ету тәрізді бірқатар 

ұсынымдар қабылданды. 

Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

латын әкімшілік-іскерлік орталық тың 

бір ерекшелігі – айрықша сәулетінде. 

Облыстық әкімдік, басқармалар 

мен департаменттер орналасатын 

ғимарат HPL-панельдер, ұлттық ою-

�рнек түріндегі фибробетонды қос 

қасбеттен тұрады. Құрылысшылардың 

с�зіне қарағанда, қос қасбет негізінен 

ыстық аймақтарда жиі қолданылады, 

�йткені ол қараңғылық әсерін беріп, 

ғимаратты күннің ыстық сәулесінен 

қорғайды. Дизайнында к�ркем паркет, 

сәндік панельдер, ерекше факторлы 

мәрмәр қолданылған. Ғимараттардағы 

жылыту және салқындату жүйелері 

автоматтандырылған. Сыртқы желілер 

бойынша жобаны әзірлеуде электр мен 

жылу �ндіруге арналған қондырғылар 

орнатылыпты. Жұмыс барысында 

артық шығындар болмауы үшін үнемді 

�ндіріс технологиясы қолданылған. 

Құрылысшылар екі ауысымда жұмыс 

істеп, жобаны мерзімінен бір ай бұрын 

тапсырған. Компания құрылысын 

жүргізген тағы бір нысан – «Нұр-

Сұлтан»  алаңының жалпы ауданы 

– 54 000 шаршы метр. Оның 30 000 

шаршы метрі к�галдандырылып, 

ағаштар отырғызылған, аспанға 

атылған су ағыны мың құбылып, 

тұман, гейзерлердің бейнесін жасай-

тын субұрқақ орнатылған. Компания 

мұндай субұрқақты бүкіл �ңір бойын-

ша қолдануға ниетті. Сонымен қатар 

Шараға белгілі ақын-жазушылар, қаламгердің 

туыстары, Атырау облысынан барған ресми билік 

�кілдері, соңынан ерген қаламгер іні-қарындастары 

қатысты. Шығармаларды орыс тіліне жазушы Георгий  

Пряхин аударып, осыдан бір ай бұрын Мәскеуде 

таныстырылған болатын. Екі кітап Қазақстанның 

Ресейдегі елшілігі қолдауымен Мәскеудегі «Восточ-

ный экспресс» баспасынан жарық к�рді. Кітаптың 

таныстырылымына жазушының жары Сәуле Отар-

баева, ұлы Ермерей мен немересі Жаһангер де келді. 

Сәуле Отарбаеваның айтуынша, Елордадағы Ұлттық 

академиялық кітапхана – жазушының ізі қалған 

жер. Жазушының жары Рахымжан Отарбаевтың 

кітаптарын іздеуші оқырмандарының к�п екенін 

айтады.

Отарбаевтың шығармашы лығына әр елдің 

оқырмандары үлкен қызығушылық танытады. :деби 

сыншылардың айтуынша, оның жұмыстары к�п 

адамның жанына жақын, себебі шығармалары �мірдің 

мәні, рухани құндылықтар мен адамдар арасындағы 

�зара қарым-қатынастар туралы терең ойға жетелейді. 

Қаламгер �з туындыларын тек ана тілінде ғана 

жазғанымен, оның әдеби мұрасы к�птеген халықтар 

арасындағы мәдени к�пірге айналды. Айта кетейік, 

автордың кітаптары қазақ, орыс, ағылшын, қытай, 

түрік, қырғыз, әзербайжан және араб тілдерінде 

жарық к�рді. «Сұлтан Бейбарыс»,  «Бас», «Нашақор 

жайлы новелла», «Нұржауған-ғұмыр», «Сырым 

батыр», «Мұстафа Шоқай» және басқа ондаған 

шығармалары театрларда сахналанған. Шыңғыс Айт-

матов Рахымжан Отарбаевты «ХХІ ғасырдың интел-

лектуалды прозасының үздік �кілі» десе, :бдіжәміл 

Нұрпейісов «қазақтың Чеховы» атаған.

Тұсаукесерге белгілі ақын-жазушылар,  театр 

және әдебиет сыншылары, қоғам, мәдениет 

қайраткерлері қатысты. Шара барысында жазу-

шы шығармашылығына арналған «Жалғыз атты 

«BI Group» холдингі қалада жергілікті 

БАҚ қызметі үшін салынған, зама-

науи құрылғылармен жабдықталған 

екінші ауқымды жоба – «Алатау» 

медиа орталығын салды. Тұңғыш Пре-

зидент сапары барысында осы медиа-

орталықты да аралап к�рді. !ңірлік 

БАҚ �кілдеріне арналған жұмыс 

б�лмелерімен танысып, қаладағы 

жаңа нысандардың құрылыс қарқыны 

жоғары екенін атап �тті. Журналис-

терге арналған 4 қабатты ғимаратта 

200-ден астам адам жұмыс істей ала-

ды. Медиа орталықта конференц-

зал, телестудия, гример, аudio және 

videoмонтаж орындары, редакциялар 

мен әкімшіліктің кеңселері, брифинг-

орталық, фуд-корт қарастырылған. 

Ал ғимараттың қасбеті күн жылуын 

70%-ға дейін �ткізбейтін энергия 

үнемдейтін шыныдан жасалған, яғни 

қыс мезгілінде ғимарат ішінде жылу-

ды сақтап, ал жазда �те жайлы қоңыр 

салқын ауа қалыптастырады. Жалпы 

құрылыс компаниясы Түркістан-

да  7  маңызды нысанды салуда, 

оның ішінде «Ұлы Дала» мұражайы, 

«Hampton by Hilton» қонақүйі және 

7000 орынды футбол стадионы бар. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бұл күні 

Түркістандағы жаңа музыка мектебіне 

де барып, жас �нерпаздармен кез-

десті. Тұңғыш Президентке �ңірде 

�нер мен мәдениет саласын дамыту 

үшін қабылданып жатқан шаралар 

ж�нінде мәлімет берілді. Балалар 

шығармашылық ұжымдары бірнеше 

музыкалық қойылым к�рсетті. 

С о н д а й - а қ  ж ұ м ы с  с а п а р ы 

 барысында Елбасы Түркістан  облыс 

әкімдігінде «Nur Otan» партиясы 

филиалы халық пен билік арасын 

жақындату бағытында қолға алған 

жобамен танысты. Облыс әкімі, 

«Nur Otan» партиясының Түркістан 

облыстық филиалының т�рағасы 

!мірзақ Ш�кеев тұрғындардың 

�тініші мен құқықтары әрдайым 

басты назарда болатынын жеткізді. 

Ал жобаның жұмысымен Елбасын 

партияның облыстық филиалы 

т�рағасының бірінші орынбасары 

Бейсенбай Тәжібаев таныстырды. 

Мұнда партия халықты ашық фор-

матта қабылдайды. Арнайы қоғамдық 

қабылдау б�лмелерінде тұрғындардың 

талап-тілегі тыңдалып, арыз-шағым, 

�тініштер бойынша тиісті жұмыстар 

жүргізіледі. Сонымен бірге құқық 

қорғау органдары мен тұрғындар жиі 

сұрақ қоятын әлеуметтік саланың 

�кілдері де тұрғындарға к�мектеседі. 

:рбір азаматтың шағымы пост-

терминал арқылы қабылданады. 

Барлық �тініштер партия тарапынан 

тұрақты қадағалануға алынады. Бұл 

жаңа бастама ашық әкімдік жобасын 

жандандыру мақсатында қолға алы-

нып отыр. Б.Тәжібаевтың айтуынша, 

бүгінде «Nur Otan» партиясының 

Т�рағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Сенім. Диалог. Болашаққа нық 

қадам» – «Nur Otan» партиясының 

7 серпіні» бағдарламасы аясындағы 

тапсырмасына сәйкес �ңірде жүйелі 

жұмыс атқарылуда. «Open space» фор-

матында ашылған Қоғамдық қабылдау 

кеңсесі жаңа ғимаратқа к�шірілген. 

Лауазымды тұлғалар тұрғындарды 

тұрақты түрде қабылдап, мәселелер 

шешімін табуда.  Мысалы, биыл 

қаңтар-қазан айлары аралығында пар-

тия филиалының барлық Қоғамдық 

қабылдау б�лмелеріне түскен 6047 

а р ы з - ш а ғ ы м н ы ң  2 3 5 8 - і  (  3 9 % ) 

оңтайлы шешілсе, 3611 �тінішке заң 

аясында кеңестер берілген. Сондай-ақ 

кәсіпкерлерге заң жүзінде кеңес беріп, 

арыз-шағымын тыңдайтын қоғамдық 

бизнес-қабылдауы да іске қосылған. 

Айта кетелік,  бүгінде Түркістан 

 облысында «Nur Otan» партиясының 

90 мыңға жуық мүшесі бар. !ңірде 

255 бастауыш партия ұйымына талдау 

жүргізіліп, 2,5 мыңнан аса адам пар-

тия қатарынан шығарылған. Жаңадан 

бес бастауыш партия ұйымы ашы-

лып, кәсіпорын мен шаруашылық 

ұ й ы м д а р ы н ы ң  � к і л д е р і  п а р т и я 

қатарына тартылды. Осы жылдың 

соңына дейін ашылатын бастауыш 

партия ұйымдарының санын онға 

жеткізу жоспарланып отыр. 

Түркістанға сапарының қорытын-

д ы с ы  б о й ы н ш а  о т а н д ы қ  ж ә н е 

шетелдік БАҚ �кілдері үшін �ткізген 

брифингте Елбасы облыс орталығы 

аумағында қарқын алған құрылыс 

жұмыстарының ауқымын атап �тті. 

«!ткен жылы облыс орталығын 

к�шіру туралы Жарлыққа қол қойған 

соң ауқымды құрылысты бастадық. 

Бүгін мен орасан зор ғимараттарды 

аралап к�рдім. К�птеген жаңа ны-

сандар бой к�теріп, жастар үшін 

жұмыс орындары ашылып жатыр. 

Ауруханалар, мектептер, қонақүйлер, 

халықаралық әуежай салынады. Су 

ресурстарымен қамту саласындағы 

мәселелерді шешу жоспарланған. 

Еліміздің оңтүстігінде тағы бір әдемі 

шаһар бой к�теріп келеді. Осының 

барлығы ел игілігі үшін жасалып 

жатыр» деді Нұрсұлтан  Назарбаев. 

С о н ы м е н  қ а т а р  Қ а з а қ с т а н н ы ң 

Тұңғыш Президенті  әкімдікт ің 

инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге 

асыру жоспарлары  туралы айтты. «Бір 

жыл ішінде к�птеген жұмыс істелді. 

Келесі жылы !збекстан, Қырғызстан, 

Түркіменстан, Тәжікстан басшыла-

рын саммитке шақыруды жоспарлап 

отырмыз. Егер олар қатысуды рас-

таса, біз оны Түркістанда �ткізуіміз 

мүмкін. Бүкіл Қазақстан жұртшылығы 

Түркістанның дамуын қолдап отыр. 

:рбір үй, әрбір қала – бұл Қазақстанның 

байлығы. Елорданы  салған кез-

де қаржыландыруға байланысты 

сұрақтар болған еді. Енді Нұр-Сұлтан 

қаласы барлық шығындарды �теп, 

жыл сайын  бюджетке триллиондаған 

кіріс әкеліп отыр» деді Елбасы. Со-

нымен бірге Нұрсұлтан Назарбаев 

Түркістан мен бүкіл �ңірдің туристік 

әлеуетін дамытудың маңыздылығын 

атап �тті. «Біз мұнда к�птеп туристерді 

тартуымыз керек. Бүкіл түркі әлемі 

Түркістанды орталық деп санайды. 

 Туризм – экономиканың маңызды 

б�лігі. Мұнда к�птеген мұражайлар 

бар.  Қазір «Күлт�бе қалашығы» 

археологиялық паркін құру жұмыстары 

жүргізілуде» деді  Елбасы брифингте.

Диас НҰРКЕНҰЛЫ

Түркістан облысы

Елбасы қаланың рухани-мәдени 

о р т а л ы ғ ы н д а  � т к е н  к о н ц е р т т і 

 тамашалап, Түркістан облысының 

тұрғындарымен жүздесті. Шығыс 

Қазақстан облысы Түркістанға тарту 

еткен әуенді субұрқақ орналасқан 

жаңа алаңда Н.Назарбаев облыс 

ор та лығының алдағы уақытта к�р-

кейіп, дами беретінін атап �тті.  Облыс 

орталығын Түркістан қаласына 

к�шіру туралы шешімінің тарихи 

маңызына тоқталды. «Терең тарихқа 

үңілетін болсақ, бұл – қасиетті �ңір, 

киелі жер. Жиырма бір ханымыз жер-

ленген, сұлтандарымыз бен әулиелер 

мәңгілік тыныштық тапқан �те киелі 

орын. Тәуелсіздік алғаннан кейін, 

әрине, мен к�не шаһарға ерекше 

 назар  аудардым. Тіпті астананы 

таңдаған кезде де біраз ойландым. 

Бірақ оған жағдай болмады, �здеріңіз 

білесіздер. Міне, енді, уақыты келді. 

стер келетін болады. Биылдың �зінде 

бір миллионнан астам  турист келіпті. 

Ал мына ғимараттар салынғаннан 

кейін тарихи,  мәдени орталық 

қалыптасып, туристер к�птеп келетін 

болады.  Сонымен қатар қосымша 

жұмыс орындары ашылады. Мұның 

бәрі  б ізд ің  халқымыздың �мір 

сүру деңгейіне оң әсер етеді» деді 

Нұрсұлтан Назарбаев.

Концерттен  соң,   Нұрсұлтан  

Назарбаев   «Craftsman-2019» халы-

қаралық қол�нершілер жәрмеңкесін 

тамашалады. Республика деңгейінде 

алғаш рет ұйымдастырылған шараға 

елімізбен қатар, Иран, Үндістан, 

Ресей Федерациясы, Ауғанстан, 

!збекстан, Түркия, Қырғыз Респу-

бликасы, :зербайжан, Тәжікстан, 

Башқұртстан, Якутиядан 200-ге 

жуық қол�нерші қатысты. Елбасы  

жәрмеңкеге қойыл ған бұйым дарды 

Жастарға қолдау бар

Азаматтық үні 
биік жазушы

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінде «Тұңғыш Президент – Елбасы Н.Ә.Назарбаев 
жариялаған Жастар жылының қорытындылары және Волонтер жылын өткізуге дайындық 
туралы» тақырыбында Үкімет сағаты өтті. 

Елордадағы Ұлттық академиялық кітапханада 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Махамбет 
және Шыңғыс Айтматов атындағы Халықаралық 
сыйлықтардың лауреаты, «Парасат» орденінің иегері, 
көрнекті жазушы-драматург Рахымжан Отарбаевтың 
«И был я подобием твоим» және «Плач Чингисхана» 
кітаптарының тұсаукесері өтті. 

 жолау шы»  зерттеу кітабы таныстырылып, фоток�рме 

және сахналық қойылымдар к�рсетілді.

− Атырау �ңірінен барған делегация құрамында 

қатыстық. Ал Рахымжанның �зінің туған жері – 

Құрманғазы мен Динаның, :бу Сәрсенбаев пен 

Хиуаз Доспанованың, Жұмекен Нәжімеденов секілді 

мақтаныштарымыз �мірге келген мекен. Рахымжан – 

қазақ халқы үшін ұлы тұлға. Себебі оның қаламынан 

шыққан шығармалары, драматургиясы бүкіл 

дүниежүзін шарлап кетті. Оның еңбектері Түркияда, 

Ресей мен Оңтүстік Азия елдерінде жарияланған. 

Шетелдерден шақырту алып, пьесалары қойылған. 

Рахымжан Отарбаев – дүниежүзінде �з бағасын алған 

белгілі қаламгер, – деді Атырау облыстық қоғамдық 

кеңестің т�рағасы Мұрат !тешов.

Мәскеу баспасынан жарық к�рген екі томдықтың 

тұсаукесер рәсімін ұйымдастырған – «Р.Отарбаев 

атындағы руханият қоры». Аталған ұйым мүшелері, 

шараға қатысушы ақын-жазушылар, Атырау 

облысының ресми билік �кілдері, облыс әкімдігі 

Рахымжан Қасымғалиұлына ескерткіш орнатуға, 

қаламгер атындағы шығармашылық орталығын 

ашуға ұйытқы болса деген тілектерін де жеткізді. 

:лбетте, ондай шығармашылық орталық ашыл-

са, туындыгердің ізін басып �сіп келе жатқан жас 

толқынның �зара пікір алмасатын, туындыларын 

талдап, бағыт беретін орынға айналары с�зсіз. 

...Махамбет атындағы қазақ академиялық драма  

театрының директоры Берік Жәменовтың  айтуынша, 

ағымдағы жылы қарашаның 17-22-сі аралығында 

дәстүрлі Халықаралық Р.Отарбаев театр фестивалі 

�ткізілмек.

Диана ІЗБАСАР
Атырау облысы

Амангелді КЕҢШІЛІКҰЛЫ, 
әдебиет сыншысы: 

Рахымжан Отарбаевтың 1980 
жылдардың басында «Соғыстың соңғы 
бомбасы» атты «Жалын» журналында 
алғашқы әңгімесі жарық к�рген бола-
тын. Бұл сол кезең үшін әдебиеттегі 
үлкен құбылыс еді. Неге десеңіз, онда 
адам деген ұғымға мүлде басқаша 
тұрғыдан қарау, соғыс шындығына 
�згеше к�зқараспен үңілу бар. 
Сондағы Жазыл деген жігіт соғысқа 
барғысы келмей, ауылда жарылған 
бомбадан қаза табады. Моральдық 
тұрғысынан оны кінәлауға болады. 
Ал имани тұрғыдан біз оны кінәлай 
алмаймыз. Себебі фашист болсын, 
оның қан т�гуге қолы бармайды.  Сол 
кез үшін бұл шығармашылық батыл 
шешім. Міне, Рахымжан ағамыз  
осындай үлкен суреткер. Танымал 
с�з шебері. Қазақстанда ғана емес, 
шетелде де белгілі қаламгер. Менің 
ойымша, Рахымжан Отарбаевтың 
шығармашылығын зерттейтін адамдар 
одан к�птеген құндылықтар таба-
ды, оның шығармашылығында әлі 
ашылмаған дүниелер жетерлік. Оның 
тағы бір зерттелмеген тұсы – 
оның драматургиясы. К�птеген 
талантты сыншылар Рахымжан 
Отарбаевтың драматургиясы туралы  
к�п жазады. Менің ойымша, оның 
екінші шығармашылық �мірі ол �мірден 
озғаннан кейін басталды. Нағыз 
талант әдебиетке қошемет к�ру 
үшін емес, адамгершілік мұраттарды 
жырлап, қоғамның қордаланып 
қалған шындығын айту үшін келеді. 
Азаматтық үні биік жазушы 
 Рахымжан Отарбаев сонау жылдары 
жарық к�рген тырнақалды туындысы 
«Соғыстың соңғы бомбасы» новелласы-
нан бастап, күні кеше ғана жазылып, 
қаламының сиясы әлі кебе қоймаған 
«Шыңғысханның к�з жасы» хикая-
тына дейінгі барлық шығармаларында 
�нердегі адамгершіліктің туын биік 
к�теріп, �мірдің жалған болмысын 
әшкерелеумен келеді.  
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Иә, мен бала күнімнен әнмен, музыкамен өстім, осы 
саланың биіктеріне ұмтылып, армандап бойжеттім.  Музы-
ка ны құлай сүйгендіктен, осы бекзат өнер саласының 
игілігі мен қуаны шын, тіпті қиындығы мен жауапкершілігін 
де бір кісідей түсіндім. Әр кейіпкерім, еңбектене сомдаған 
әр рөлім арқылы білімімді ұштап, кәсібімді жетілдіріп қана 
қоймай, үлкен бір әлемге тереңдей түскенімді сезінемін. 
Кәсібі мен нәсібін музыкадан тапқан адам есебінде әр 
рөлімнің де ерекше жауапкершілік жүктейтінін түсінемін. 
Мамандығым, сомдаған рөлдерім арқылы әлемдік, 
отандық сахналарда құрметке бөлендім. Өз рөлімді 
қалай құрметтесем, көрермен де мен сомдаған рөлдерді 
құрметтеуі арқылы мені биіктерге көтерді.

Қ дүние... Ол образдардың кейбірі 

әншінің ішкі әлеміне жақын болмауы 

да мүмкін ғой. Ондай сәттерде түрлі 

сезімдерге тәуелділіктен арылып, ең 

бастысы, еңбектене отырып, сомдай-

тын образдарыңды халыққа жеткізе 

білуің керек. 

Сондықтан қандай да бір образ 

жасаған да, кейіпкерді сомдағанда 

сол образға барынша ену үшін еңбек-

тенемін, дайындаламын. Сахнада 

�зіме сеніп тапсырылған кейіп кердің, 

шығарманың �мірін сүремін. Сол 

образдың ішкі әлеміне бойлаймын. :лгі 

кейіпкердің қуанышын да, шаттығын да, 

трагедиясын да �зім дікіндей қабылдап, 

к�рерменге �зімнің басымнан кешкен-

дей етіп жет кізуге ұмтыламын. Артистер 

үшін маңызды дүние – р�ліңнің жан-

жақты ашылуы, сомдаған образыңның 

халыққа толық жетуі, к�рерменнің 

оны шынайылықпен қабылдауы. Иә, 

кейіп керіңді �зге лердің есінде қалар-

лықтай сом дау үшін барыңды саласың. 

С�йтіп жүріп кейіпкеріңнің барлық 

жақсы жа ғын, айрықша мінезін, ерекше 

қасиетін, жұғымды бір қылықтарын �з 

бойы ңа қабылдайсың. Ал жақсы емес 

бір қылықтарын, мінездерін бойыңнан 

аулақтатуға тырысасың. 

!нер – ізгіліктің бейнесі, ол 

к�ркемдіктің сипаты. Біз р�лдерді 

сомдау арқылы к�ркемдікті қалай 

қабылдасақ,  к�рерменге де сол 

сұлулықтың сәулесін түсіруіміз керек. 

:лемді ізгілік к�ркем ете түседі. !нерге 

іңкәрлік бізді тәрбиелейді. Бәріміздің 

жақ  сы кейіп керлерге ұқсағымыз 

келеді ғой, соған еліктейміз. Актер-

лер де шы ғарма кейіп кер лерінен 

эмоциялық әсер алады. 

Алайда мынаны айқындап алу 

 керек. Сахна мен �мірдің шекара-

сы бар. Шы найы �мірді – сахнаға, 

 сах наны – шы найы �мірге аралас-

ты руға болмайды. Мұны да түсінген 

абзал. 

 «МУЗЫКА – МЕНІҢ 
ТАҒДЫРЫМ»

– «-ншің кім?» десе, ерекше мақ-
та  нышпен-ақ к3рсететін жансыз. 
�нер, к3рік, сымбат, ізет – бәрі бір 
бойыңыздан табылады. Мұндай ізгі 
мінез қайдан сіңді? �нерде еліктеген, 
ерекше құрметтеген, «осы бір жандай 
болсам-ау» деп ұмтылған идеалыңыз 
бар ма? 

–  Идеалым – ата-анам дер едім. 

Мен 8  ұл-қызы бар  к�п балалы 

 отбасында �стім. :кем орта мектептің 

директоры, тарих пәнінің ұстазы еді. 

Анам мектепте кітапханашы  болып 

еңбек етті .  Ата-анамның берген 

тәрбиесі ұдайы жадымда. Олар мені 

еңбекқорлыққа, қара пайым дылыққа, 

елгезектікке, адамгершілікке, білім-

паздыққа, «үлкенге ізет, кішіге құрмет 

к�рсетуге» тәрбиеледі. Мені осылай 

тәрбиелеген ата-анама ал ғысым шексіз. 

Олардың бізге сіңірген тәрбиесін,  

берген білімін, �негесін еш ұмытпақ 

емеспін, солар к�рсеткен дұрыс жолмен 

жүруге, сол дұрыс бағыттан адаспауға 

тырыстық. Олар менің білімді болып 

�суіме бар күш-жігерін жұмсады. Бала 

кезімнен музыкамен шұғылдандым. 

Бойымыздағы �нерге деген ұшқынды 

байқап, осы салада кәсіби білімімізді 

ұштауға к�мектесті.  

Кейінірек музыкалық учили-

щеде оқыдым. Ол кезде менің ғана 

е м е с ,  к � п  т е г е н  ж а с т ы ң  к у м и р і 

:лібек Дінішев болды. Мен де дәл 

сол :лібек аға секілді әсем ән айт-

сам, дауысым сол кісінікіндей саз-

ды болса деп армандайтынмын. Ол 

арманым біраз жылдардан кейін 

орын далды. Құрманғазы атындағы 

консер ваторияға әнші ретінде оқуға 

түскенде, академиялық, классикалық 

вокалға :лібек Дінішевтің �зі жетелеп 

әкелді. Кейін ол менің ең алғашқы 

қойылымым «Қыз Жібек» операсында 

сахналық әріптесім болды. 

– Бүгінгі классикалық 3нердің 
жай-күйі туралы білгіміз келеді. Қазақ 
3нерпаздарының үлкен 3нерден алар 
үлесі, орны қандай екенін осы саланың 
кәсіби маманы ретінде айтып беріңізші. 

– Опера, классикалық музыка – 

мәңгілік �нер. Ол ешқашан �згермейді, 

�шпейді. Оған деген құрмет бұрын да 

болған, кейінгіде де сол құрмет толас-

тамайды ғой деп сенемін. Қазақстанда 

классикалық музыка бағытындағы 

мамандардың деңгейі �те жоғары. 

Ол – әлемдік деңгейге сәйкес келетін 

деңгей деп, нық сеніммен айта аламын. 

:лемнің ең үздік сахналарында �нер 

к�рсетіп жүрген біздің музыканттары-

мыз осы с�зіме дәлел. 

Қазіргі күні жастардың мүмкіндігі 

де мол. Олардың алдында �нердің 

даңғайыр жолы ашылып жатыр. 

Олар әлемнің кез келген жерінде, 

кез келген мәртебелі сахнада білімін 

жетілдіріп, кәсібилігін шыңдай ала-

ды. Арманы  жетелеген кез келген 

жерде әнін шырқап, �нерін �згелерге 

паш етуге мүмкіндігі мол. Музыкада 

шекара болмайды. Демек, бұл �нер 

шартты шекаралардан, шектеулер-

ден ада.  Ондай жағдайда әлемнің кез 

келген сахансын �неріңмен баурап, 

бойыңдағы талантыңды �згелерге паш 

етуге де мүмкіндігің мол.   

– -ңгімеңізге рақмет!

-ңгімелескен 
Қараг3з СІМ-ДІЛ

баршамызға жылы лебізін айтты. 

Мені де құттықтап: «Менің Жібегім 

осындай болуы керек» деген еді. 

Қазақ с�з �неріндегі еңселі тұлғаның, 

шығарма авторының осы бір с�зі 

мені қанаттандырғаны рас. Пре-

мьера аяқталған соң, Ғабит ағаның 

сахнаға к�теріліп, пікірін айтуы 

оның маған берген ақ батасы секілді 

сезілді. Сондықтан ол с�зді әркез 

жүрегімде сақтап жүремін, есімнен 

шығармаймын. Ғабит Мүсіреповтің 

бата іспетті осы бір пікірі маған артқан 

сенімі, маған берген кеңесі, ағалық 

ақылы деп ойлаймын. 

Сол ең алғашқы спектакль мен 

үшін �те әсерлі болды, ол кезде  

қатты толғанып, толқыған едім. 

Алайда мені әріптестерім: :лібек 

Дінішев (Т�леген), Шора Үмбеталиев 

 (Беке жан), Шабал Бейсекова  (Батсай), 

Кеңес Бақтаев (Шеге) сынды даңқты 

актерлер, режиссер Байғали Досымжа-

нов, дирижер Базарғали Жаманбаев-

тар қолдап, үлкен демеу к�рсетті. 

Олардың барлығы да маған шабыт 

сыйлап, к�мегін, кеңесін аяған емес. 

Сахнаға сондай ғажап жандармен бірге 

шыққаным �зім үшін де үлкен мәртебе 

десем, артық айтқаным емес. 

Ал сол р�лге �зімнің к�ңілім тол-

ды ма деген сауалыңызға жауап  бер-

сем, ең алдымен, сахнаға ірі тұлға-

лармен шыққаныма риза к�ңілде 

бол ғанымды айтқым келеді. Кез кел-

ген актер сахнаға шығар алдында 

қатты толқиды. Мені де сол сезім 

тербеді. Жоғарыда атын атап �ткен 

шығармашылық интеллигенция 

�кілдерінің жылы с�зі, мейірімі, ниет-

тестігі, ілтипаты толқып, әрі-сәрі күйге 

түскен к�ңіліме демеу болды ғой деп 

ойлаймын. Дүниежүзілік сахна бол-

сын, �зімнің аяулы мекенім – Опера  

театрының сахнасы болсын, тіпті 

�ңірлік театрлардың сахнасы болсын, 

кез келген қойылымға шығар алдын-

да әлі күнге дейін қатты тебіренемін. 

Кәсіби әнші кез келген сахнаға бей-

жай шыға салмайды. Ал ең алғаш рет 

сол бір жер менің екінші ошағыма 

айналды. Студент болсам да, Опера 

театрының труппасына қабылдаған, 

сеніп р�л тапсырған менің алғашқы 

аяулы ұжымыма, сол ұжымдағы әріп-

тестерге, аға буын �кілдеріне әлі күнге 

дейін ризашылық сезімім түгесілген 

емес. 

Опералық спектакль – ұжымдық 

�нер екені баршаға белгілі. Кез келген 

спектакл ьдің сәтті қойылуы – сол 

қойы  лым ға қатысқан, қойылымның 

басы-қасында жүрген сансыз адамның 

еңбегі, солардың тамшылап т�гілген 

тері, демек, сансыз адамның жетістігі. 

Сондықтан алғаш сахнаға к�терілген 

сәтте үлкен құрметке б�ленсек, онда 

да �нер дің жауапкершілігін сезінген 

адамдардың еңбегі айрықша деп 

білемін.

– Дала аруларының да, шетелдік 
классикалық шығармалардағы сұлу-
лардың да р3лін сомдадыңыз. Ол 
кейіпкерлерде Нұржамал Үсенбаеваның 
қандай мінезі, болмысы бар? Ал әнші 
Нұржамалға ол кейіпкерлер не берді?

– Иә, дәл сол образдарды үлгі 

тұтатын да кездер к�п. Кейіпкер-

лерімнің ең бір жағымды, жұғымды 

мінезін мен де �з бойыма сіңіргім 

келеді. Сахнада орындайтын образ-

дарымның әрқайсысы да қымбат. 

!йткені ол р�лдерді сомдау үшін 

жан-жүрегіммен еңбек етемін. !нерді 

былай қойғанда, �мірдің �зінде әрбір 

МУЗЫКАДА
шекара болмайды

Нұржамал ҮСЕНБАЕВА, 
Қазақстан мен Татарстанның халық артисі, 
ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты:

әйел бейнесі – ерекше, әрқайсысы 

айрықша. Сол секілді әрбір кейіпкер 

де �згеше екені белгілі. Ал әр р�лді 

сомдағанда, әр уақытта сахнаға 

к�терілгенде кейіпкерлерімді ерекше 

етіп к�рсетуге ұмтыламын. Образ-

дарды жаңа қырынан ашсам деймін. 

Сондықтан әр р�лде кейіпкерлерімнің 

және �зімнің де бойымдағы жаңа бір 

сипатты к�рсете отырып, сан қырлы 

етіп орындауға ұмтыламын. 

Иә, мен бала күнімнен әнмен, 

 музыкамен �стім, осы саланың биік-

теріне ұмтылып, армандап бойжеттім. 

Музыканы құлай сүйгендіктен, осы 

бекзат �нер саласының игілігі мен 

қуаны шын, тіпті қиындығы мен 

жауапкершілігін де бір кісідей түсіндім. 

:р кейіпкерім, еңбектене сомдаған 

әр р�лім арқылы білімімді ұштап, 

кәсібімді жетілдіріп қана қоймай, 

үлкен бір әлемге тереңдей түскенімді 

сезінемін. Кәсібі мен нәсібін музыка-

дан тапқан адам есебінде әр р�лімнің 

де ерекше жауапкершілік жүктейтінін 

түсінемін. Мамандығым, сомдаған 

р�лдерім арқылы әлемдік, отандық 

сахналарда құрметке б�лендім. !з 

р�лімді қалай құрметтесем, к�рермен 

де мен сомдаған р�лдерді құрметтеуі 

арқылы мені биіктерге к�терді.  

 Қазір де сахнада, операда түрлі 

мінездерді, партияларды – р�лдерді 

сомдаймын. Мен артистпін, сондық-

тан кейіпкерлерімнің түрлі образдары 

мен мінездерін дұрыс бейнелей білуім 

аса маңызды. Бұл – менің кәсібім. 

 Артист сахнада кез келген об разды аша 

білуге тиіс: жағымды ма, жағымсыз ба 

– к�рерменді сендіруіңіз �те қажет 

Ң »  С Ұ Х БББББББББББББББББББББ ААААААААААААААААААААА Т Ы

«ҚАЗАҚ ДАЛАСЫ БҮГІН ДЕ 
-НГЕ ТЕРБЕЛІП ТҰР»

– Қазақ музыка 3нерін зерттеген 
шетелдік ғалымдар: «Қазақ даласы ән 
салып тұрғандай к3рінеді» деген екен. 
Бүгінгі қазақ даласы ше, әлі де ән салып 
тұр ма, қалай ойлайсыз?

– Қазақ халқы ән-жырды бұрыннан 

сүйетін, �нерді құрметтейтін халық 

қой. Біз – дауысы сазды, үні әсем, 

әуезді ұлттың қатарына жатамыз. 

Ол бұрыннан бар, сүйекке сіңген 

мінезіміз. Осы күні де сол қалпы мыз-

дан к�п �згере қойдық демес едім. 

Яғни қазақ даласы осы күні де әнге 

тербеліп тұр. Қазақ даласы бүгін де 

байырғы заманнан бері салып келген 

әнін �згерткен жоқ. Сондықтан қазақ 

даласы ән мен жырдың бесігі болып 

қала бермек. Қазақ даласы салған әнге 

әлі күнге әлем таңдайын қағып, тамса-

натыны анық. 

Сіз білесіз бе, бұл далада топыра-

ғына тартқан, талантты жандар �те 

к�п. Оның әрқайсысын мысалға 

келтіріп жату артық болар. Түрлі 

х а л ы қ а р а л ы қ ,  р е с п у б л и к а л ы қ 

байқаулардан, бәйгелерден топ жарып 

келіп жүрген жастар к�ңіл қуантады, 

мерейімізді асырады. Бұл біздің 

даланың кәсіби музыкалық �нерден 

де құралақан емес екенінің бір дәлелі. 

Сондай талантты жастар барда қазақ 

даласының �нер деген биігі де аласар-

майтыны анық.   

– Алғашқы сұрағымызға жалғас 
 сауал тастасақ, «әу демейтін қазақ жоқ» 
деген с3з сізге таныс шығар. Бірақ ол 
с3з «әнге таласы бар да, жоқ та сахнада 
шырқай берсін» деген ойды білдірмесе 
керек. Осы күні әннің де үлкен 3нер 
екенін ұмытып кеткендер к3бейіп келеді 
деп қауіптенбейсіз бе?

–  Қауіптену дейсіз бе?..  Иә, 

кәсіби білімі жоқ болса да үлкен 

сахнаға шығып кеткен әншілер бар. 

Оны мойындауымыз керек. Бұл 

жайт к�ңілді алаңдататыны да рас. 

Кәсіби музыкалық білімі жоқ сондай 

адамдардың салған әні, музыкалық 

шығармасы хас �нердің биік деңгейіне 

сай болмай шығатын кезі к�п. :рине, 

�те �кінішті.  

Енді кәсібилік туралы айтсам. 

Негізінде кез келген кәсіби әнші �з 

�неріне бейжай қарамайды деп ойлай-

мын. Музыка – кәсіби әншінің тағдыр 

ұсын ған ғаламат сыйы ғой. Ондай 

тамаша мүмкіндік кәсіби �нер иесіне 

қуаныш, шаттық, бақыт сыйлайтыны 

анық. Сол ғажап сезімдер әншінің 

жүрегінен �тіп, к�рерменге ізгілік 

таратып, к�ркемдіктің ғажап күйін 

шертеді. Саф таза �нер –  дарынды, 

талантты әншіні биіктерге бастайды, 

мерейін асырады. !не рге, музыкаға 

құлай берілген жанға бекзат сала 

да дәл солай жауап қатады. Демек, 

классикалық музыка болсын, опера 

болсын, дәстүрлі ән болсын, кез кел-

ген �нер саласын шын �нер деп қарап, 

бағалаған кезде ғана сол �нердің 

қадіріне жетеміз, сол �нердің биігін 

бағындырамыз, сол �нердің айрықша 

құрметіне б�ленеміз, мерейіміз арта-

ды. Сондықтан шын �нердің хас ше-

берлер ғана бағын дыратын асқаралы 

биік екенін мойын дағандар, оның 

қадіріне жеткендер әнді де �зінің 

талантына қарай орындап, талан-

тын еңбегімен ұштап, жетілдіріп 

отыратынын айтқым келеді. !нерге 

құлай берілгендер оған ешуақытта кір 

келтірмейді.

«МЕНІҢ ЖІБЕГІМ 
ОСЫНДАЙ БОЛУЫ КЕРЕК»...

 

– Нұржамал Пернебекқызы, әрине, 
3зіңізге аяуылы р3л к3п шығар. Бірақ 
сіздің «Қыз Жібек» операсындағы 
р3ліңіз 3нердегі ең бір асқақ бейнеңізді 
к3рсететіндей. �зіңіз бұған не дейсіз? 
Ол р3лді қалай алдыңыз, ең алғаш 
қалай орындадыңыз, к3пшіліктің, 
белгілі тұлғалардың пікірі қандай бол-
ды? Басты сыншы – 3зіңіз ғой, 3зіңіздің 
к3ңіліңіз толды ма?

–  «Қыз Жібек» операсы Абай 

атындағы Мемлекеттік академиялық 

опера және балет театрындағы дебю-

тым ғой. Осы р�лмен алғаш сахнаға 

шыққан 1984 жылдың 4 ақпа нында 

Құрманғазы атындағы консер-

ваторияның т�ртінші курс студенті 

ғана едім. Сол алғашқы р�лімнен 

соң, мені бірден театрдың труппа-

сына қабылдады. Абай атын дағы 

театр дың жарты ғасырлық мерей-

тойы қарсаңында, осы операны 

азақ классикалық музыка өнерін дегі айшықты жұлдыз – Нұржамал Үсен баева туралы 
әңгімелегенде бағзы дан жеткен ертегі-жырлардағы хас сұлудың бейнесі көз алдымызға келетінін 
несіне жасырайық... Ол сомдаған кейіпкерлердің ұзына сонар көші Жібек, Сара, Ажар болып қол 
бұлғайды. Әншінің өзі де қырда ғұмыр кешкен қазақ аруларының жалғасы іспетті көрінетіні де 
сондықтан шығар. 
Нұржамал Үсенбаеваның шетел шығармаларындағы образдары да үлкен әңгіменің өзегіне айналар 
сипаты бөлек бейнелер. Артистің шеберлігі деп ұққан жөн ғой, ол сахнаға Еуропа сұлуының рөлінде 
жарқ етіп шыға келгенде, сол ұлттың өз дауысын, өз үнін естігендей елтисің, сол ұлттың аруын 
көргендей қызыға қарайсың... 
Оның орындауындағы қазақ және шетел шығармалары да адам жүрегінің тереңіне бойлап, музыка  
атты сиқырлы әлемнің сұлулығын паш етеді. «Қазақ даласындағы мың бояулы әуеннің құдіреті мен 
кереметі қандай?» дегенде де Нұржамалдың ғажап әндерін көпшілікке ұялмай ұсынасың. 
Опера мен классикалық өнердегі ұлттық тұлғалар туралы әңгімелегенде де Нұржамал 
Үсенбаеваның есімін айналып өтіп кете алмаймыз. Ұлттық классикалық өнерді өз дауысындағы 
ғажап бояумен толықтырып жүрген әнші Нұржамалдың өнердегі биігі қандай? 
Ерекше нәзіктігі, ғажап иірімі бар оның тұнық, ашық дауысы қазақ өнерінің бөлек бір мақтанышы 
десек, қателеспегеніміз. Бүгінгі өнердің жай-күйі, әншінің қазақ классикалық өнері жайлы пікір-
пайымдары бүгінгі сұхбаттың негізгі өзегіне айналды...

жаңа нұсқада қоятын болып шешеді 

де, к�птеген талапкерлердің ара-

сынан Қыз Жібектің р�ліне мені 

таңдап алады. Бұл әнші ретіндегі 

тағдырымды айқындаған, �нердегі 

кейінгі жолыма негізгі бағыт-бағдар 

берген, темірқазық болған, жолым-

ды ашқан р�лім деп ойлаймын. Дәл 

сол қойылым аяқталған сәтте үлкен 

тұлға айтқан с�здің мен үшін терең 

мәні бар. Премьераны залда отырып 

тамашалаған, «Қыз Жібектің» либрет-

тосын жазған Ғабит Мүсірепов спек-

такль біткен соң сахнаға к�теріліп, 

үлкен сахнада басты р�лді ойнау үшін 

шығып тұрған жас әншінің сол кезде 

қатты толқығаны, алаңдағаны, алапат 

сезімге б�ленгені анық. Иә, сол кез-

де р�лімді қалай орындағаным, әнді 

қалай шырқағаным анық есімде жоқ. 

Алайда қатты толқып, сахна сыртында 

уайымдап жүргенім, р�лімді қайта-

қайта жұптап дайындалғаным осы 

қазіргідей жадымда... 

Міне, сол сахна, сол сахнадағы 

ғажап актерлар, шығармашылық топ 

мені тәрбиеледі. !нердің ғибадат хана-

сына айналған, кие қонған тамаша 



4 №45 (1510)
7 – 13 қараша 
2019 жыл

ANA TILI

Әсия ҚЫСТАУБАЕВА,
Атырау облыстық Тілдерді 

дамыту жөніндегі басқарманың 
басшысы

Атырау облысында «Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын» іске асыру мақсатында 
жүйелі түрде жұмыс жүргізілуде. Атырау облысы әкімдігінің 2017 жылғы 14 
наурыздағы №42 қаулысымен, кейін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 
жылғы 2 шілдесіндегі №401 қаулысымен мемлекеттік бағдарлама қайта бекітіліп, 
2019 жылы облыс әкімдігінің №38 қаулысымен  бекітілген 2017-2019 жылдарға 
арналған облыстық іс-шаралар жоспары орындалуда.  
Бағдарламаны орындау мақсатында қабылданған іс-шаралар жоспарында берілген 
43 тапсырманың 20-сы жергілікті атқарушы органдарға жүктелген. 
Мемлекеттік тіл, алдымен, мемлекет тің басқару жүйесінде мәртебе алады. 
Сондықтан тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасы, бірінші 
кезекте, мемлекеттік қызметші лердің тілді жетік меңгеруін міндеттеп отыр.   «ҚР 
тіл  туралы» Заңының 8 бабына сәйкес мемлекеттік тіл Қазақстан Республикасы  
мемлекеттік органдарының, ұйымдарының және жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының жұмыс және іс қағаздарын жүргізу тілі болып табылады, орыс тілі 
ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады. Тілдерді дамыту мен қолданудың 
мемлекеттік бағдарламасының көрсеткіштерінің бірі – мемлекеттік органдардың 
құжатайналымдағы мемлекеттік тілдің үлесін арттыру. Бұл бағытта басқармамен 
тоқсан сайын мониторинг жүргізіліп келеді. 

Латын графикасына к�шу – тіліміздегі жат 

 дыбыстарды таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол 

арқылы оның табиғи таза қалпын сақтауға мүмкіндік 

туғызады. Былайша айтқанда, латын қарпіне к�шу 

қазақ тілін дамытуға жаңа серпін бермек. Біз, әдетте, 

осы графикаға к�шу мәселесі к�терілгеннен бері 

туыстас түркі халықтарының тәжірибесі туралы 

к�п айтамыз, сонау 1929-1940 жылдары латынды 

қолданғанымызды тілге тиек етеміз. 

Қазақ тілінің жетілуі заман талабына сай �згеріп 

отырғаны бізге мәлім. Тарихқа жүгінетін болсақ, 

қазақ халқы �зге түркі халықтары сияқты 4-5 ғасыр 

бойы араб жазуын пайдаланды. ХIХ ғасырдың 

екінші жартысынан бастап зиялылар, оның ішінде 

Ыбырай Алтынсарин тәрізді ағартушылар, қазақтың 

ұлттық жазба әдеби тілін қалыптастыру үшін оның 

дыбыстық жүйесін толық бере алатын жаңа әліпби 

Жаңғырудың бастауы – латын әліпбиінде

Т І Л І  М Ы Қ Т Ы Н Ы Ң  –  Е Л І  М Ы Қ Т Ы

2017-2018 жылдары жүргізілген мони-

торинг к�рсеткендей, жергілікті атқарушы 

органдарда шығыс құжаттардың ара-

сында мемлекеттік тілде дайындалған 

құжаттардың үлесі 96,3%-дан 98,3%-

ға дейін �скен, ал ішкі құжатайналым 

к�лемінде 98,7%-дан 99,7%-ға дейін 

�скен. Алайда 2019 жылдың бірінші 

жартыжылдығында шығыс құжаттарда 

мемлекеттік тілдің үлесі 97,3% болып, 

ішкі құжатайналымда 98,8%  болып 

қалыптасты. Осыған орай, басқармалар 

мен әкімдіктерге арнайы хаттар жол-

данып, «ҚР тіл туралы» Заң талапта-

рын және мемлекеттік бағдарламамен 

бекітілген іс-шаралардың орындалуын 

қамтамасыз ету қажеттілігі ескертілді.

Жалпы облыс бойынша әкімдіктермен 

барлық шаралар, оның ішінде ресми 

мәжілістер, жиналыстар тек мемлекеттік 

тілде �ткізіледі. 
Атырау облысы Тілдерді дамыту 

ж�ніндегі басқармасының тапсыры-

сымен 2017-2019 жылдарда облыстағы 

тілдік ахуалды анықтау мақсатында 

Атырау қаласында және аудандарда 

әлеуметтік зерттеулер жүргізілді. Зерттеу 

қорытындысымен Атырау облысының 

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

енгізілген, тілдерді дамыту саласына 

қатысты 3 к3рсеткішке қол жеткізілгені 
анықталды (мемлекеттік тілді меңгерген 

ересек халықтың үлесі – 2017 жылы 

96,5%, 2018 жылы 96,9%, 2019 жылы 

97,7%; ағылшын тілін меңгергендер – 

2017 жылы 14,8%, 2018 жылы 15,3%, 2019 

жылы 19,6%; үш тілді меңгергендер –2017 

жылы 11,5%, 2018 жылы 12,1%, 2019 

жылы 17,5%).

Қазақстан Республикасы Президен-

тінің Жарлығымен бекітілген «Қазақстан 

Республикасында тілдерді  дамыту 

мен қолданудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы» 

аясында «ҚАЗТЕСТ» жүйесін іске асыру 

бойынша жұмыстар жүргізілуде. 2018 

жылы мемлекеттік тілді білу деңгейін 

анықтау үшін 8148 адам диагностикалық 

және 206 адам сертификаттық тестілеуге 

қатысты (2017 жылы – барлығы 4153 

адам). Ағымдағы жылға 2106 адамды 

тестілеуге қатыстыру жоспарланып, сәуір 

айында 1553 мемлекеттік қызметшілер, 

бюджеттік мекемелер, мемлекеттік 

кәсіпорындар, халыққа қызмет к�рсету 

орталықтары қызметкерлері, құқық 

қорғау органдарының қызметшілері, 

ә с к е р и  қ ы з м е т ш і л е р  « Қ А З Т Е С Т » 

жүйесі   бойынша диагностикалық 

тестілеуден �тті. Қазан айында бұл 

жұмыс жалғастырылып,  300  адам 

үшін диагностикалық тестілеу ұйым-

дастырылса, 106 адам мемлекеттік тілді 

меңгеру деңгейін растайтын сертификат 

алу үшін тестілеуден �теді. 

«ҚАЗТЕСТ» жүйесі  арқылы �т-

кізілген тестілеудің қорытын дылары 

к�рсеткендей, былтыр облыс бойынша, 

сертификатқа тапсырған 206 адамның 

155-і  (75%) қазақ тілін меңгерген 

деңгейін дәлелдеп, сертификатқа ие 

болды. Диагностикалық тестілеуге 

қатысқандардың басым к�пшіліг і 

мемлекеттік тілді базалық (А2) және орта 

(В1) деңгейде меңгергендігін к�рсетті. 

Ортадан жоғары (В2) – 18%, жоғары (С1) 

деңгейі – 0,5%. 2017 жылы қалыптасқан 

жағдайдан к�п айырмашылық болған 

жоқ. 

Биылғы к�рсеткіштер келесідей: қара-

пайым (А1) деңгейде меңгергендердің 

үлесі – 6,4%, базалық (А2) деңгейде – 

33,5%, орта (В1) деңгейде – 22,9%, орта-

дан жоғары (В2) деңгейде – 31,6% және 

жоғары (С1) деңгейде – 5%. 

Қазақ тілінің әліпбиін латын гра-

фикасына ауыстыру ж�ніндегі міндетті 

кезең-кезеңімен іске асыру мақсатында 

Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің 2018 жылғы 13 наурыздағы 

№27-р �кімімен бекітілген «Қазақ 

тілі әліпбиін латын графикасына 2025 

жылға дейін кезең-кезеңімен к�шіру 

ж�ніндегі іс-шаралар жоспарын» орын-

дау үшін  Атырау облысы әкімімен арнайы 

жасақталған жоспар бекітіліп, жұмыстар 

жүргізілуде.

Облыс аумағында латын графика-
сын  түсіндіру, оқыту және насихат-

тау мақсатында к�шпелі семинар-

тренингтің алғашқы шарасы былтыр 

Атырау қаласында 28 наурызда �ткізіліп, 

мемлекеттік тілдің жаңа әліпбиін, 

сонымен  қатар оған к�шу жолдарын 

түсіндіру үшін Атырау қаласының 200-

ге жуық қазақ тілі пәнінің мұғалімдері 

қ а м т ы л д ы .  Б ұ д а н  ә р і  1 - 1 6  қ а з а н 

аралығында облыстың барлық аумағында 

�ткізіліп, 4600-ден астам жергілікті 

тұрғындармен қамтылды. Семинар-

тренингтің мақсаты: тұрғындарды жаңа 

қазақ әліпбиіне үйрету, дайындау, халық 

арасында латын графикасына к�шуді 

дәйекті түсіндіру. Аталмыш шараны 

�ткізген топтың спикерлері:   «Үш байлық» 

қоғам дық бірлестігінің бас директоры, 

қоғам қайраткері Оразкүл Асанғазықызы, 

ғалым, филология ғылымы ның докторы, 

профессор, қазақ тілінің жаңа әліпбиінің 

авторларының бірі :лімхан Жүнісбек, 

филология ғылымының кандидаты, 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университетінің «К�птілді 

білім беру» кафедрасының меңгерушісі 

Жұмазия Мәжитқызы Абдрахманова.

5 - 6  м а у с ы м  а р а л ы ғ ы н д а 

 Х.Дос мұ  ха медов  атындағы Атырау 

мемле кеттік университетімен бірлесіп 

«Қазақ тілі әліпбиін латын графикасы-

на к�шіру: жаhандану жағдайындағы 

мемлекеттік тілдің дамуы» тақырыбында 

облысымызға арнайы шақырылған 39 

ғалымның (олардың ішінде 5 шетелден 

және Қазақстанның 15 жоғары оқу ор-

нынан келгендер) және ҚР Мәдениет 

және спорт министрлігі Тіл саясаты 

комитетінің т�рағасы Қ.Борашевтың, 

2019 жылға жоспарланған шара-

лардың ішінде мемлекеттік қызметшілер 

арасындағы «Мемлекеттік тіл Latyn 

qarpimen» атты облыстық байқау, 

халық арасында кеңінен түсіндіру 

жұмысын жүргізу үшін жаңа әліпбиді 

үйрету мақсатында бейнеролик дайын-

дап, жергілікті телеарна мен әлеуметтік 

желілер арқылы тарату, «Латынға к�шу 

– �ркениетке қадам» атты журнали-

стер арасындағы облыстық байқауды, 

«Латын әліпбиі балабақшада» атты 

облыстық байқауды, 16-22 жастағы жа-

стар арасында «Sen de bir kirpish dúnıege» 

атты шығармашылық байқауды және 

Қазақстан халқы тілдері күніне орай 

�ткізілетін облыс тұрғындарының 

қатысуымен жалпыхалықтық диктантты 

атауға болады. 

аудандық әкімдіктердің қызметкерлері 

үшін ағылшын тілін деңгейлеп оқыту 

ұйымдастырылып, 134  мемлекеттік 

қызметші оқыту курсын нәтижелі 

аяқтады.  

Халыққа қызмет к�рсетуші ұйым-

дар мен жергілікті мемлекеттік орган -

д а р д а  т і л  з а ң н а м а с ы н ы ң  т о л ы қ 

сақта луын қамтамасыз ету бойын-

ша Атырау қаласында, сондай-ақ ау-

дан орта лық тарында халыққа қызмет 

к�рсе тетін ұйымдардың, соның ішінде 

қонақүйлердің, сауда орталықтарының, 

банктердің қызметінде тіл заңнамасының 

толық сақталуына ай сайын зерделеу 

жұмыстары жүргізіледі. Былтыр жалпы 

облыс бойынша басқарма, қала, аудан-

дар әкімдіктерімен 951 (2017 жылы – 

763) к�рнекі ақпарат құралы зерттелді, 

стика комиссиясының қолдауымен, 

Атырау облысы әкімдігі мен Атырау 

облыстық мәслихатының бірлескен 

қаулы, шешімі шығып, Құрманғазы ау-

данында бірқатар әкімшілік-аумақтық 

бірліктердің идеологиялық тұрғыдан 

ескірген атаулары  �згертілді. Нақты 

айтсақ, Ганюшкин  ауылы  Құрманғазы 

ауылы болып �згертілді, Дәшін ауылы 

– Хиуаз а уылы, Киров ауылдық округі – 

Жаңаталап ауылдық округі болып қайта 

тіркелді. 

Қазақстан Республикасы Үкіметі нің 

жанындағы республикалық ономас-

тикалық комиссиясының жұмысын 

қамтамасыз ету, ономастикалық ата-

уларды ретке келтіру мақсатында 

2018 жылы ұсынылып, былтыр және 

биыл жыл басынан бері ҚР Үкіметінің 

қаулысымен облысымыздың 8 білім 

беру мекемесіне жаңа атау берілді. 

Атап айтсақ, Атырау қаласындағы №18 

Н.Крупская атындағы орта мектепке 

Хиуаз Доспанова  есімі берілді; Жы-

лыой мұнай және газ технологиялық 

колледжіне Сафи !тебаев есімі, Мақат 

ауданындағы  Доссор балалар �нер 

мектебіне Рыспай Ғабдиев есімі, Исатай 

ауданы Тұщықұдық ауылындағы жалпы 

білім беретін Чапаев бастауыш мектебіне 

Жамбыл есімі, Махамбет ауданында 

Чкалов атындағы орта мектепке Ахмет 

Байтұрсынұлы есімі, Индер ауданын-

да Гребенщик орта мектебіне :біш 

Кекілбайұлы есімі, Атырау қаласындағы 

а г р а р л ы - т е х н и к а л ы қ  к о л л е д ж г е 

Оңайбай К�шековтің есімі және Атырау 

мұнай және газ университетіне Сафи 

!тебаевтың есімі берілді. Сонымен қатар 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

жанындағы республикалық ономастика 

комиссиясының мақұлдауымен, ҚР 

Үкіметінің қаулысымен Исатай ауданы 

Тұщықұдық ауылындағы Тұщықұдық 

ауылдық мәдениет үйіне Нариман 

Үлкенбайұлының есімі берілді. 

Былтыр облыстық ономастика 

комиссиясының 3 отырысы �ткізіліп, 

жаңа атау беру бойынша 304 ұсыныс 

қаралды, оның 273-і  мақұлданды. 

Барлығы да құрамдас б�ліктер атаулары. 

Жалпы айтқанда, 2019 жылдың 1 

қаңтарына облысымыздың аумағында 

 мекенжай жүйесінде тіркелген 238 

әкімшілік-аумақтық бірліктер (облыс, 

қалалар, аудандар, ауылдық округтар, 

кенттер, ауылдар), 4024  геонимдер 

(ықшам аудандар, к�шелер, даңғылдар, 

�ткелдер, алаңдар, жер телімдері, 

елді мекендердің басқа да құрамдас 

б�ліктері) бар.  Сонымен қатар мемлекет 

меншігіндегі объектілердің саны 810. 

Олардың ішінде идеологиялық тұрғыдан 

ескірген 13 әкімшілік-аумақтық бірліктің 

атауы, 69 к�шенің атауы, 21 мемлекет 

меншігіндегі объектінің атауы. 

2018 жылғы 12 қарашадағы ҚР Прези-

денті :кімшілігінің тапсырмасына сәйкес 

�ңірлік ономастика комиссиясының 

жұмысы уақытша тоқтатылды. Яғни 

қазіргі таңда түсіп жатқан ұсыныстар 

комиссиямен қаралмайды. Бүгінгі күні 

жергілікті  жерлерде идеологиялық 

тұрғыдан ескірген және қайталанатын 

атауларды тарихи жер-су атаулары мен 

ұлттық танымға жақын дәстүрлі атау-

лармен және тек жалпы ұлттық деңгейде 

танымал тұлғалардың есімдерімен �згерту 

жұмыстары жүргізілуде. Бұл мемлекеттік 

тіл саясатының ұстанымы. 

Тағы бір айта кетерлігі, республика  

бойынша ортақ тарихи сананы қалып-

тастыру мақсатында Мәдениет және 

спорт министрлігімен ҚР Президенті 

:кімшілігімен келісіліп «Дәстүрлі атау-

лар» (298 атау), «Тарихи жер-су атаулары» 

(70 атау) және «Тарихи тұлғалар» (150 

есім) тізімдері бекітілді. Бүгінгі таңда 

ономастика  саласында атаулар тек осы 

бекітілген тізімдердің ішінен алынады. 

Жалпы облыс бойынша мемле-

к е т т і к  б а ғ д а р л а м а м е н  к � з д е л г е н 

жұмыстар жалғасуда, қорытындылары 

жергілікті және республикалық БАҚ 

арқылы, әлеуметтік желілер бетінде 

ақпараттандырылып жатыр.

қабылдауды не осы жазуды жетілдіруді күн тәртібіне 

қоя бастады.

Қазақ жазуы – қазақ тілінің әріп таңбалaрынан 

тұратын жазу жүйесі. К�не заманнан бері қазaқтар 

әртүрлі жазу жүйесін пайдаланып келген. Олаpдың 

алғашқысы қазақпен бірге басқа да түркі халықтарына 

oртақ болған руна жaзуы. Осы жaзу үлгіcінде Күлтегін, 

Білге қаған ескерткіштері сияқты к�не түркі мұралaры 

сақталғaн. V-ХІІ ғасырлаpды қaмтитын рунa жазуы 

Орхон, Енисей, Тaлас �зендері бойынан тaбылып 

отыр. Мұның �зі біздің aтa-бабaлaрымыздың �мір 

сүpген гeографиялық оpындаpын к�рсетеді. VІІІ-ІХ 

ғаcырларда қазақ далаcынa мұсылман дінінің жетуі – 

aрaб жaзуын ала кeлді. Араб графикасынa негізделген 

жазу үлгіcі 1929 жылға дейін cақтaлып келді. Яғни оcы 

тұcқа дейін жазылған еңбектеp араб жазуы негізінде 

хатқа түсті. Оны  Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбаев, 

Мәшһүр Жүсіп, Шәкәрім cияқты ұлы тұлғалар 

қолданды. ХХ ғасырдың бaсындa А.Байтұрсынұлы 

араб жазуын қазақ тілінің заңдылықтарына оpай 

бейімдeп, қазақ әліпбиін жасaды. Осы әліпби негі-

зінде кітаптар жарық к�рді, шәкірттеp білім алды. 

Мағжaн, Абай, Мұхтар секілді алыптардың еңбек тері 

осы әліпби негізінде жaзылды. 1929-1940 жылдар 

аралы ғында халқымыз латын графикасы негізін дегі 

әліпбиді пайдаланды. 1940 жылдан бастап қазіpгі 

қол даныстағы кириллицаға негізделгeн әліпби 

қолданылуда. 

Жалпы латын әліпбиіне к�шу – заманамыздың 

заңдылығы. !ркениет к�шіне ілесу, алдыңғы қатарлы 

30 елдің қатарынан табылу, экономикамыздың 

�ркендеуі, ғылым-білім саласының прогрессивті 

 дамуы, �скелең ұрпағымыздың жарқын болашағы 

үшін бүгінгі таңда латын графикасын енгізу 

қоғамымыз үшін �мірлік маңызды істердің 

қатарында.

Елбасы атап �ткендей, қазақ тілін латын 

қарпіне к�шіру мәселесінің мәні тереңде жатыр. 

Халқымыздың басым к�пшілігі қос тілді қолданады, 

ал соңғы кездегі ағылшын тіліне деген сұраныстың 

артқанын ескерер болсақ, латын әліпбиіне к�шу 

қоғамда айтарлықтай проблема туындатпауы тиіс. 

Латын қарпіне к�шу арқылы к�ш ілгері жүретіні 

анық. Мәселен: тілдің табиғи тазалығы сақталып, 

қазақ тілін оқыту барысында артық таңба мен 

 емлеге қатысты ережелер қысқарып, қазақ қауымы 

дүниежүзілік ғаламтор желісіне еркін ене алады. 

Ең бастысы, латын қарпіне к�шу арқылы қазақ 

тілінің мәртебесі артып, халықаралық деңгейге 

шығуына мүмкіндік тумақ. Сонымен қатар латын 

қарпін қолданатын түркі әлемімен рухани, мәдени 

байланыстың артуына да мүмкіндік зор болады 

деп күтілуде. Түркі халықтарының мәдениеті мен 

әдебиеті латынша жазылғандықтан, оларды зерттеу 

де тиісінше оңайға түседі.  Тарихқа  к�з жүгіртсек, 

аталған жазу жүйесін алғаш болып 1928 жылы  

Түркия қабылдаса, 1991 жылдан кейін бұл графикаға 

Түркіменстан, :зербайжан және !збекстан 

мемлекеттері де �ткен болатын. Сондықтан бұл 

түр кітілдес елдерді жақындастыратын маңызды 

шешім. 

Болашаққа осындай жарқын жол ашатын  латын 

қарпіне к�шуде к�птеген талқылаулар  болып 

жатқанын біз де теледидардан к�ріп, басылым 

беттерінен оқып, хабардар болып жатырмыз. Ла-

тын қарпінің халыққа ұсынылған алғашқы нұсқасы 

онша к�ңілімізден шыға қоймады. Неге десеңіз, 

әріптерге қосақталған қосымша таңбалары к�п 

еді. Ертең осы бетінде қабылданып кетсе оқып, 

жазуымызға қиынырақ болады-ау деген қауіптің 

болғаны белгілі. Келешегімізді байланыстырып 

отырған әліпбиіміздің «айналасы жұп-жұмыр, кедір-

бұдырсыз, теп-тегіс» болғанын қалаймыз. 2017 жылы 

20 ақпанда Елбасы  Н.Назарбаевтың Жарлығымен 

бекітілген қазақ қарпін латынға к�шіру турасындағы 

соңғы үлгісі к�ңілімізден шықты. Бұл тіл білімі сала-

сында жүрген ғалымдарымыз бен мамандарымыздың 

к�пшіліктің пікірімен санаса отырып, кемшіліктерді 

ескеріп, елеп жасаған жаңа үлгісі біздің де болашақ Бетті дайындаған �теген Н-УКИЕВ

ұрпағымыздың да кәдесіне жарайды ғой деп ойлай-

мыз. Не нәрсені болса да мың рет �лшеп барып бір-

ақ рет кескен ж�н ғой. «Ел – бүгіншіл, менікі – ертең 

үшін» деген екен ұлт к�семі Ахмет Байтұрсынұлы. 

Қазір қолға алынып жатқан дүниенің бәрі кемел 

келешек жолында жасалып жатқан ауқымды істердің 

бірегейі деп білеміз. Бүгінгі күннің басты тренді 

үздіксіз даму, ноу-хау мен инновация болып табы-

лады. Нарық заманының жастары осындай �згермелі 

уақытта �мір сүруге қабілеттіліктерін к�рсетіп, елдегі 

жаңашылдықтарды қолдауда к�ш басынан к�рінуі 

тиіс.

Ауданымызда да латын графикасына �туге 

байланысты кешенді шаралар қабылданды. Жыл 

басынан бері аталмыш әліпбиге қатысты білікті 

тіл мамандарының дәріс берулерімен семинарлар 

�з жал ғасын тауып келеді. Латын негізді қазақ 

 жазуын меңгертетін мұндай республикалық шаралар 

ересектер мен балаларды оқытуға, жаңа әліпби-

мен жақынырақ танысуға, емле ережелерін толық 

меңгеруге үлкен септігін тигізеді. Мұндай әдістемелік 

жұмыстар латын графикасына �туді біліктілікпен 

жүзеге асыруға негіз болары анық. Сондықтан 

бұл елдік мәселеге дұрыс к�зқарас таныта білсек, 

ұйымдастыру шараларына мән берсек, ұтарымыз к�п.  

Айнагүл ШАКУПОВА
Атырау облысы

Құрманғазы ауданы

Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында көтерілген көкейкесті мәселенің бірі – латын әліпбиіне көшу. Бұл  – 
жарқын өмірге бастар жаңа баспалдақ, өскелең ұрпақтың ой-өрісі мен дүниетанымының тереңдей 
түсуіне септігін тигізер игі қадам. Елбасының бастамасымен қолға алынған латын әліпбиіне көшу – 
тіліміздің даму тұрғысынан да, төл әліпбиімізді құру жағынан  да алға жетелейтін бастама. Елімізде 
2025 жылға дейін латын графикасын енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспары жасалып, дайындық 
жұмыстары жүргізіліп жатқаны баршамызға аян. Бұл жөнінде Елбасы да өз сөздерінде нақты айтып 
еді. Сол себепті аталмыш игі қадамды замана көшіне ілесуге септік болар үлкен серпіліс деп айтсақ та 
қателеспеспіз. «Біз алдағы уақытта да мемлекеттік тілді дамыту бағытындағы кешенді жобаларды 
жүзеге асыруды табандылықпен жүргізе береміз. Қазақ алфавитін 2025 жылға қарай латын 
графикасына көшіруге дайындық жұмысын осы бастан қолға алу қажет. Бұл қазақ тілін жаңғыртып 
қана қоймай, оны осы заманғы ақпараттың тіліне айналдырады» деген еді Елбасы. 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ 
МӘРТЕБЕСІ БИІК

А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі 

институтының  директоры Е.Қажыбектің, 

Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-қазына» 

ғылыми-практикалық орталығының 

директоры Е.Тлешовтың қатысуымен 

халықаралық ғылыми-практикалық кон-

ференциясы �ткізілді.

Тамыз айында облыстағы тіл орталық-

та рымен қазақ алфавитін латын гра-

фикасына к�шіру бойынша облыстық 

семинар, қазан айында мемлекеттік 

қызметшілер арасында «Мемлекеттік тіл 

Latyn qarpimen» атты байқау �ткізілді. 

14 қарашада �ткізілген жалпыхалықтық 

диктантқа Атырау облысынан 88682 адам 

қатысып, қатысушылардың 42%-ы дик-

тантты «�те жақсы», 38%-ы – «жақсы» 

деңгейде жазды. Яғни �ңір тұрғындары 

қазақ тілінің латын графикасына к�шуіне 

аса жоғары қызығушылықтарын таны-

тып, жаңа әліпбиге бейімделу деңгейінің 

де жоғары екендігін дәлелдеді. 

Жыл ішінде латын графикасына 

негізделген жаңа қазақ әліпбиі бейнелен-

ген күнтізбелер шығарылып, таратылды.

Ж а л п ы  о б л ы с  б о й ы н ш а  қ а з а қ 

т іл і  әліпбиін латын графикасына 

к�шіру бағытында жүйелі жұмыстар 

ұйымдастырылып, 2018 жылы 80-нен 

астам шара �ткізілді. Облыстық, аудандық 

газеттерде 113 материал, жергілікті теле-

арнада 37 сюжет, интернет-ресурстарда 

34 материал жарияланды. 

Биыл бұл бағыттағы жұмыс жалғасын 

табуда. 2019 жылдың  I жартыжылын-

да  облыста 65-тен астам шара �тті, 
бұқаралық ақпарат құралдары және 

телеарнада латынға к�шу тақырыбы 

бойынша 26 материал жарық к�рді. 

Облыстық және аудандық газеттерде 

«Латын әліпбиі», «Рухани жаңғыру», 

«Руханият» және т.б. айдарлар ашылды. 

Сонымен қатар қазақ әліпбиін латын 

графикасына к�шіру бойынша түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу үшін арнайы бейне 

блоктар жергілікті «Атырау» телеар-

насымен жариялануда. Басқарманың 

мемлекеттік тапсырысымен арнайы 

дайындалған видеоролик жер гілікті 

«Caspian news» телеарнасы ар қы лы және 

әлеуметтік желілерде таратылуда. 

2019 жылдың 17-18 маусым күндері 

�ңірдегі орта білім беру мекемелерінің 60 

оқытушыларына «Жаңа емле: құрылымы 

мен мазмұны» тақырыбындағы 12 са-

ғаттық семинар ұйымдастырылды. 

Қазақстан Республикасы Президенті 

ж а н ы н д а ғ ы  М е м л е к е т т і к  б а с қ а р у 

академиясының Атырау облысы бой-

ынша филиалының ұйымдастыруымен 

жалпы 2019 жылдың І жартыжылдығында 

226 мемлекеттік қызметшіге латын гра-

фикасына к�шу мәселелері бойынша 

семинарлар, дәрістер ұйымдастырылды.

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н д а 

тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-

2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы мен мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырысты іске асырушы орталық және 

жергілікті мемлекеттік органдардың 

әлеуметтік тапсырыстардың жалпы 

сомасының кемінде 10%-ын тіл саяса-

тын іске асыру ж�ніндегі лоттарға б�луін 

қамтамасыз ету тапсырмасы берілген.

2018 жылға облыс бойынша мем-

лекеттік әлеуметтік тапсырысқа 694 

млн 642,0 мың теңге б�лінді. Соның 

ішінде, ұлттық құндылықтар мен мәдени 

мұраларды насихаттауға, тіл саласына 

қатысты жобаларға – 89 млн 370 мың 

теңге, яғни 12,9% бағытталған. 

Мемлекеттік тілде с�йлеушінің оң 

имиджін қалыптастыруға бағытталған 

PR-шараларды қарқынды жүргізуді, тиісті 

к�рнекі ақпаратты тарату мақсатында 

ұлттық мәдени бірлестіктердің жексен-

білік мектептерінде мемлекеттік тілді 

оқыту ұйымдастырылып отыр. 2018 

жылы «Тхоньил» кәріс этномәдени 

бірлестігінің, «Татулық» татар-башқұрт 

этномәдени бірлестігінің, «Светоч» 

орыс, славян этномәдени бірлестігінің 

ұйымдастыруымен 22  этнос  �кіл і 

мемлекеттік тілде оқытылды. 

Облыстық Тілдерді дамыту ж�нін-

дегі басқармасы Тіл саясаты комитеті 

Қазақстан Республикасында тілдерді 

 дамыту  мен қолданудың 2011-2019  

жылдарға арналған мемлекеттік бағ-

дарламасы аясында әзірлеген әртүрлі 

сайттары мен оның мобильді қосымшасын 

әрі қарай жетілдіріп, халықтың кеңінен 

қолдануына  жұмыстар  жүрг ізуде . 

Т и і с т і  м е м л е к е т т і к  о р г а н д а р м е н 

бірлесіп, барлық �ңірлерде мемлекеттік 

қызметшілердің жұмыстан қол үзбей, 

қазақ, орыс, ағылшын тілдерін әртүрлі 

деңгейде меңгеруіне арналған тегін кур-

стар ұйымдастыру үшін Қазақстан Ре-

спубликасы Президентінің жанындағы 

мемлекеттік басқару Академиясының 

Атырау облысы бойынша филиалында 

2018 жылы мемлекеттік қызметшілердің 

қазақ, орыс, ағылшын тілдерін әртүрлі 

деңгейде меңгеруіне арналған курстар 

ұйымдастырылды. 

Атап айтсақ,  мемлекеттік т ілді 

деңгейлеп оқыту, кәсіби қызметіндегі 

с�з мәдениеті курстарынан – 264, орыс 

тілін деңгейлеп оқыту курсынан – 163, 

ағылшын тілін деңгейлеп оқыту курсынан 

– 108, мемлекеттік тілде іс-қағаздарын 

жүргізу және латын әліпбиімен танысу 

курсынан 181 мемлекеттік қызметшілерге 

оқыту курстары жүргізілді. 2019 жылдың 

бірінші жартыжылдығында облыстық 

басқармалар, Атырау қалалық, Исатай, 

Құрманғазы, Қызылқоға және Махамбет 

оның ішінде тіл заңнамасы талаптарына 

сай келмейтін 337 (2017 жылы – 248) 

к�рнекілікті анықтады. Яғни әрбір 3-ші 

к�рнекілікте тіл туралы заңнаманың 

талаптары сақталмай тұрған. Басқарма 

қызметкерлері зерттеумен 164 (2017 

жылы – 122) к�рнекі ақпарат құралын 

қамтып, мәтіні тіл заңнамасына қайшы 

ресімделген 164 (2017 жылы – 107) 

к�рнекі құралдарын тіл заңнамасына 

сәйкестендіру ж�нінде ұсынымдар берді. 

Биыл I жартыжылдықта 261 объектіде 

(яғни сауда орталықтарында, білім беру 

мекемелерінде, қонақүйлерде, басқа да 

халыққа қызмет к�рсететін орындар-

да) қоғамдық акциялар �ткізіліп, 456 

к�рнекі ақпарат зерделенді. Олардың 

265-де  (яғни 58%-да)  т іл   туралы 

заңнаманың талаптары сақталмай 

тұрғандығы анықталды. Бұл ретте 

қоғамдық топ мүшелерімен түсіндіру 

жұмысы жүргізіліп, қателерді түзету 

ұсынылды. Анықталған кемшіліктер 

«Қазақстан Республикасындағы тіл 

 туралы» Заңының 21 бабында к�рсетілген 

талаптардың сақталмауына байла-

нысты. Мәселен, меншік  нысанына 

қарамастан, ұйымдардың м�рлерінің, 

м�ртабандарының мәтіні мемлекеттік 

тілде және орыс тілінде жазылуы тиіс. 

 Сонымен қатар бланкілер, маңдайшалар, 

хабарландырулар, жарнамалар, пре-

йскуранттар, баға к�рсеткіштері, басқа 

да к�рнекі ақпарат мемлекеттік тілде 

және орыс тілінде, ал қажет болған 

жағдайда басқа да тілдерде жазыла-

ды.  Бұзушылықтың басым к�пшілігі 

ақпарат тек бір тілде (басымдылық орыс 

тілінде) орналасқаны, мемлекеттік және 

орыс тілінде жазылған к�рнекіліктің 

орналастыру тәртібі сақталмағаны, 

мәтін мазмұнында жіберілген қателер, 

түс іп  қалған әріптер,  т .б .  болып 

отыр. !ткен жылы Тілдерді дамыту 

ж�ніндегі басқарманың қызметкерлері 

б а н к  ф и л и а л  д а р ы н д а  Қ а з а қ с т а н 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  « Қ а з а қ с т а н 

Республикасындағы тіл туралы» Заңын, 

Қазақстан Республикасында тілдерді 

қолдану мен дамыту бағдарламаларын 

орындаудағы жұмысы туралы зерделеу 

барысында анықталған кемшіліктерді 

жойып, алдағы уақытта тіл туралы 

заңнаманы бұзу фактілерін болдыр-

мау мақсатында әдістемелік к�мек 

к�рсетті. Сонымен қатар Жылыой 

 ауданы әкімдігінде, Атырау облысының 

:ділет департаментінде ҚР «Қазақстан 

Республикасындағы тіл туралы» Заңын, 

Қазақстан Республикасында тілдерді 

қолдану мен дамыту бағдарламаларын 

орындаудағы жұмысы туралы зерделеу 

жұмыстары жүргізілді. 
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л-Фарабидің толық аты-жөні – Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Ұзлағ 
ибн Тархан әл-Фараби. Туған жері қазақтың ежелгі қаласы Отырарды араб-
тар Бараба-Фараб деп атап кеткен, осыдан барып ол Әбу Насыр Фараби, яғни 
Фарабтан шыққан Әбу Насыр атанған. Кейде оны жай ғана «Тархани» деп те 
атайды. Фараби оқуды өте ерте бастаған. Бастапқы білімді ол туған қаласы 
Отырарда алады, одан кейін Хорасанға барады. Кейінірек білімін онан сайын 
толықтыру мақсатында араб мәдениетінің орталығы Бағдатқа кетеді. Зерек 
Фараби өте білімді адамдардан сабақ алған. Мәселен, медицина мен логиканы 
христиан оқымыстысы Юханна ибн Хайланнан, ал жаратылыстану ғылымдары 
мен грек тілін атақты аудармашы Әбу Башар Маттадан үйренеді. Бір нұсқада 
Фараби осы шәкірт шағында атақты оқымысты Абубәкір ибн Сиржбен жақын 
араласып, оған логиканы үйретіп, одан астрономияны үйренген деп айтылған. 
Фараби ғылымды көбінесе өз бетінше меңгеріп, аса зор табандылық көрсеткен, 
орасан мол табыстарға жеткен. Ол, әсіресе, грек ғылымы мен философиясын, 
ең әуелі Аристотельдің бай мұрасын игеруді қолға алған. Фараби түркі, араб, 
парсы, грек және басқа тілдерді жетік білген.
Әл-Фараби философия саласы бойынша грек ойшылы Аристотельдің «Кате-
гориялар», «Метафизика», «Герменевтика», «Риторика», «Поэтика», бірінші 
және екінші «Аналитика», «Топикасы» және т.б еңбектеріне түсініктемелер 
жазды. Сонымен қатар өз тарапынан да көптеген ғылыми туындыларды өмірге 
әкелген: «Философияны аңсап үйрену үшін алдын ала не білу қажеттілігі 
жайлы», «Ақылдың мәні туралы», «Музыканың үлкен кітабы», «Ғылымдар 
энциклопедиясы немесе тізбесі», «Кемеңгерлік меруерті», «Мемлекет 
қайраткерлерінің нақыл сөздері», «Азаматтық саясат», «Бақытқа жету жолы» 
және т.б. Міне, осылайша, Фараби жұртқа мәлім оқымысты болып, Шығыстың 
ұстазы деген дәрежеге көтерілді. Әлемнің екінші Ұстазы атанды. Әл-Фарабидің 
қоғамдық-философиялық, жаратылыстану туралы ғылыми көзқарастары орта 
ғасырлардағы Таяу және Орта Шығыс елдеріндегі мәдениет, философиялық 
және ғылыми ой-пікірлердің даму нәтижесі болып табылады. 

Ә
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біріктіретін және оны қайырымды қала-

дан ажырататын кемшілік ол бақыт 

мәнін түсінбеуі және қайырымсыз қала 

тұрғындары және оның билеушілерінің 

оған жетуге тырыспауы. «Бақыт — әрбiр 

адам ұмтылатын ұлы мақсат» екендiгiн 

атап к�рсеткен әл-Фараби бақытқа бiлiм 

мен игiлiк нәтижесiнде ғана жетуге бола-

ды, ал ондай мүмкiндiк қайырымды қала 

тұрғындарында к�бiрек болатындығын 

дәлелдейдi .  :л-Фараби басқаруды 

қайырымды және қайырымсыз деп екіге 

б�лді. Қайырымды, білімді, мәдениетті 

басқару халықты бақытқа бастайды, 

олардың іс-әрекетін, ерік-қасиетін осы 

жолға бағыттайды. :л-Фараби «адам-

дар шынайы бақытқа тек қайырымды 

қалада ғана қолы жетеді» деп тұжырымдай 

келіп, қайырымды қаланың келбетін аша 

түсу мақсатында адамдар қоғамдастығы 

шоғырланған қалаларды классификация-

лап б�леді. Қайырымды қалада алдарына 

іс-әрекеттің �зара жәрдем к�рсете білу 

мақсатын қойған қоғамдастығы бар қала 

халқы ғана бақытқа жете алады. 

ШЫНАЙЫ БАҚЫТ ЖОЛЫ

:л-Фараби шынайы бақыт жолында 

ынтымақтастық жолы ерекше дейді. Ол 

үшін басқару заң күшіне, игі тәжірибеге 

негізделуі тиіс. Ал қайырымсыз, надан 

басқаруда теріс әрекеттер мен жаман 

қасиеттер бой алады. Сондықтан ол надан 

адам басқарған, озбырлыққа сүйенген, 

қайырымсыз, қатал мемлекеттік тәртіпті 

�ткір сынайды. Ол мінсіз мемлекетті 

у а ғ ы з д а й д ы .  Е ң б е г i н д е  о л  « б а қ ы т 

дегенiмiз – игiлiктердiң iшiндегi ең 

қадiрлiсi, ең үлкенi және ең жетiлгенi» 

деп атап к�рсетедi және әр адамның 

оған толық құқығы бар дейдi. Ал он-

дай құқыққа ие болуға қайырымды қала 

тұрғындарының ғана мүмкiндiгi бар, 

сондықтан да қайырымды билеушiлер би-

леген қала тұрғындары ғана бақытқа жете 

алатындығын айтады. Мұндай қалалардың 

басқа қалалардан басты айырмашылығы 

және негiзгi белгiсi жоғары тәртiп пен 

оның тұрғындарының мәдениеттiлiгi, 

сыпайыгершiлiгi және билеушiлерiнiң 

қайырымдылығы, ақыл-парасаты. 

:л-Фараби қайырымды қаласында 

зорлық-зомбылықты әділ қолдануды 

мойын дамайды, керісінше, ол ондай 

әдістерді қолдану қайырымсыз қалаға 

ғана тән дейді. Алайда оның іліміндегі 

утопия лық және белгілі болмыстардың 

ара-қатынасын ажырату қажет. Мінсіз 

қалаларда (мемлекеттерде) философ-

тар ғана емес, сонымен қатар әртүрлі 

кезеңдердің ақындары, жазушылары 

сипатталған.  :ртүрлі  халықтардың 

шығармашылығында мінсіз қоғамның 

к�ріністері сан алуан. Утопия қоғамдық 

қарым-қатынастардың арманы ретінде, 

рухани �мірде жалпылама б�лікті біл-

діреді.  Ол барлық діни сенімдердің 

құрамы на, этикалық және құқықтық 

 теориялар, тәрбиелеу жүйесіне кіреді, бір 

с�збен айтқанда, адам �мірінің бейнесін 

беретін кез келген білім және шығар-

машылық. Жерде жаннатты армандамаған 

ешбір кезеңді, ешбір халық, тіпті адам-

ды елестету қиын. Бірақ утопияның 

рухани �мірде пайда болуы кездейсоқ 

жағдай деуге болмайды, оның пайда 

болуы қоғамдық-тарихи себептермен 

негізделеді. :л-Фарабидің ғылыми мұрасы 

адамзаттың саяси ойларының дамуына 

үлкен әсерін тигізді. :л-Фараби саясат  

пен мораль мәселесіне ерекше назар 

 аударып, «Қайырымды қаланың» «Бірінші 

Тұлғасына» к�птеген әлеуметтік-саяси, 

этикалық талаптар қойғандығын түсінеміз. 

Ойды тұжырымдай келе, қазіргі саяси 

ғылымды жаңа идеялармен толықтыруда 

екінші ұстаз еңбектерін кең дәрежеде пай-

далана аламыз. 

Осы орайда әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың ректоры Ғ.Мұтанов ғұламаға 

деген жалпы к�пшіліктің таным к�кжиегін 

кеңейтіп, бізге жазып қалдырған саяси-

фило софиялық ой-толғамдары мен 

жалпыадамзаттың бақытты �мір сүруіне 

қатысты айтқан тұжырымды ойларын 

бүгін мен байланыстырудың �зектілігіне 

ерекше тоқталды. :л-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-да бүгінгі таңда ғұламаның еңбегін 

наси хаттау үшін біршама жұмыстар жүзеге 

асырылып келеді. Университетте  жыл 

сайын халықаралық «Фараби  форумы» 

� т к і з і л і п  т ұ р а д ы .  С о н ы м е н  қ а т а р 

 «:л-Фараби» ғылыми-зерттеу орталығы 

жұмыс істейді. Оның жұмыстары жетекші 

шетелдік ғылыми институттармен ынты-

мақтастықта жүргізілуде. :л-Фарабидің 

«қайырымды қала» идеясы негізінде 

ҚазҰУ-да «Университет 4.0» жаңа буын 

университетінің үлгісін жасап, енгізді. Үлгі 

«al-Farabi University Smart City» концеп-

циясы негізінде жүзеге асуда және жоғары 

инновация лық-технологиялық және 

рухани-адам гершілік платформалардың 

симбиозына негізделген. «:л-Фарабидің 

әділетті және адамгершілік қоғам туралы 

идеясы Елбасының «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының мықты және жауапты 

адамдардан тұратын Ұлт қалыптастыру 

туралы негізгі жолдауымен үндес» дейді 

ректор Ғалымқайыр Мұтанов. Бұл ретте  

ол Қазақстанда ізгілікті әлеуметтік 

ортаны қалыптастыру және нығайту 

үшін еліміздің барлық азаматтары мен 

ұйымдарын қоғамға қайырымды істер 

жасауға тартуға бағыт талған «Қайырымды 

Қазақстан» республикалық жобасын 

жүзеге асыруға шақырды.

Пірімбек СҮЛЕЙМЕНОВ,
әл-Фараби атындағы

 ҚазҰУ-дың доценті

 :л-Фараби қайырымды қаланы «барлық 

органдары �мір сүруін сақтап қалу және 

оны толық ету үшін к�мектесетін» дені 

сау ағзамен теңестіреді. Платонның және 

Аристотельдің мінсіз мемлекеттеріне 

қарағанда әл-Фарабидің қайырымды 

қаласында қауымдар к�п. Қайырымды 

қаланың бес б�лігі бар: аса лайықты 

тұлғалар – ораторлар, есепшілер, ба-

тырлар және байлар. Фараби бұл туралы 

былай дейді: «:р адам �зінің табиғаты 

бойынша былай орналасқан, адам �зінің 

�мір сүруі және жоғары дамуға қол жеткізу 

үшін және жалғыз �зі қол жеткізе ал-

майтын к�птеген заттарға және оның 

мұқтаждығын ескере отырып, қандай да 

бір затты бере алатын адамдар тобынан 

кейбір заттарға қажетсінеді».

А.Х.Қасымжанов «:л-Фараби» атты 

кітабында қайырымды қаланың жоғарыда 

аталған қауымдарын к�рсетіп, «аса 

лайық   тылар» дегенді «феодалды т�бе» 

деп түсін дірген. Алайда әл-Фараби «Аса 

лайықты ларға даналар, ақылы бар адамдар 

және маңызды істерде беделге ие адамдар 

 жатады» деп жазған. Антикалық Грекияда 

және ортағасырлық Шығыста даналар 

деп негі зінен философтарды атаған. Яғни 

әл-Фараби үшін ең лайықты қауымдағы 

орынға философтар ие болды деп болжам 

жасаған.

:бу Насыр әл-Фарабидің «Қайырымды 

қала тұрғындарының к�зқарастары тура-

лы трактаты» ойшыл дүниетанымының 

мазмұнды арналарының бірі. Трактат-

та ізгілікті қоғам болмысының негізгі 

тетіктері мен қажетті шарттары тура-

лы жан-жақты талданып, зерделенеді. 

Мәселен, адамның табиғатынан к�мекті 

қажетсініп, қоғам құруға бейілді екенін 

және адам қоғамының түрлері к�птігін 

айтады. Себебі әрбір адамның тіршілік етуі 

мен кемелділікке жетуі үшін қандай да бол-

масын қауым керек. Фарабидің пікірінше, 

«қайырымды қала» идеал  болып табыла-

ды. Бұл қайырымды билеуші басқарған 

феодалдық қала. Оған �зінің мақсатына 

сәйкес әрекет ететін басқарушы шенеу-

ніктер мен сол шенеуніктердің мақса-

тын жүзеге асыратын келесі рангілі 

шенеуніктер к�мектеседі. 

ИГІЛІК ПЕН КЕМЕЛДІЛІК

:л-Фарабидің «Қайырымды қала-

сында» теңсіздік орын алады. Тек рухани 

ғана емес, дәулет теңсіздігі де, себебі 

«Қайы рымды қала» тек �зінің қажет-

тілігімен шектелген еңбек етушілер 

тұратын «қажеттілік қаласыз» мүмкін 

емес. Олар қажетін �зара к�мек арқылы 

табады және т�зімділік пен к�ну арқылы 

аман-саулыққа қол жеткізеді. Жалпы адам 

қоғамдастығын философ екі түрге б�ліп 

к�рсетеді: толық және толық емес. Толық 

қоғамдастықтың �зін үш түрге б�лген: 

үлкен, орташа, кіші. Үлкен қоғамдастық 

деп ол бүкіл жерді мекендеуші барлық 

адамдардың жалпы қоғамдастығын 

к�рсетеді.  Ал орташа қоғамдастық 

дегеніміз білгілі бір халық ретіндегі қоғам 

дейді, кіші қоғамдастық ол белгілі бір 

қала ретінде к�рсетілген. Толық емес 

қоғамдастыққа келер болсақ, әл-Фараби 

оларды т�ртке б�ліп қарастырған. Олар: 

квартал, к�ше, үй және ауыл. Соңғысы 

қала құрамында к�рмегенімен ол қалаға 

қызмет к�рсетуші толық емес қоғам 

 болып табылады. Жоғары деңгейдегі да-

муы мен игілікке адам ең бірінші ретте 

ең кіші дегенде қалада ғана қол жеткізе 

алады деп к�рсеткен. Кез келген нәрсеге 

шын к�ңіл білдіріп, шынайы таңдау жа-

сап талаптанып жетуге болатындықтан, 

кез келген қалада бақытқа қол жеткізуге 

Бақыт – әл-Фараби этикасының 

орталық санаты – дербес болып санал-

майды. Қайырымды қалада бақыт адам-

дар, мейірімділік, әділдік және әдемілік 

арқылы жүзеге асырылады. Жұмыстарда 

�зара к�мектесу мақсаты үшін біріккен 

шынайы бақытқа ие адамдардың бірлескен 

қаласы қайырымды қала және адамдар 

бір-біріне бақытқа жету үшін к�мектесетін 

қоғам �з алдына қайырымды қоғам болып 

табылады.

Қала болмысы – адамның кемелден-

ген денесі мен оның мүшелері секілді. 

Дене мүшелері тіршілік ету мақсатында 

бір-біріне к�мектесіп отырады және 

�здерінің қабілеттері мен жаратылыста-

рына қарай б�лінеді. Дәл сол секілді қала 

бірлестіктері де қабілеттеріне байланысты 

б�лінеді. Данышпан ізгілікті қоғамды 

қалай  билеу керек, оның б�лшектері 

туралы, әділ билеудің әдістері  мен 

билеушінің қабілеті, белгісі, негізгі шарт-

тары жайлы  пайымдайды. Қала басшы-

лары қала бірлестігінің мүшелері болуы 

үшін тек табиғи қасиеттерімен ғана емес, 

�нер секіл ді қасиеттерімен де мүшелікке 

енеді. Ал қала бірлестігінің басшысы 

бо йын дағы қасиеттерімен �згелерден 

кемелді болғандықтан жоғары тұрады 

және мәртебелі. Ол қаланы тәртіпке кел-

тіруші, жол сілтеуші, мұны әл-Фараби 

адам тәніндегі жүрекпен теңестіреді. :рбір 

адам �мір сүруі мақсатында «әуел бастан-

ақ Бірінші Себептің үлгісі мен мақсатына 

жету үшін жаралған, міне нақ осының 

арқасында олар ең мәртебелі басқыштарға 

шығып отыр». Сондықтан да қаланың 

әрбір мүшесі �з қызметтеріне сәйкес қала 

бас   шысының мақсаттарын к�здеулері 

тиіс. 

:л-Фараби «Қайырымды қала» 

 деген сау әрі ешбір мінсіз адам мінезіне 

ұқсас дейді. Себебі оның әрбір мүшесі 

ден саулықты сақтау үшін бір-біріне 

к�мектесіп �мір сүреді. Бірақ адам дене-

сіндегі мүшелер бір-біріне табиғаты, атқа-

ратын қызметіне байланысты айырма-

шылық жасайтындығы сияқты қала 

тұр ған дары да �здерінің қызметі мен 

қоғам дағы орны бойынша айырмашылық 

жасайды деген. 

«Қайырымды қала» басшылары және 

билеушілерінің келесідей т�рт түрі  болады:

–  ш ы н а й ы  б и л е у ш і  (  б а р л ы қ 

қасиеттерге ие бірінші басшы);

– шынайы билеуші жоқ болса қайы-

рымды қаланы ең лайықтылар басқарады;

пен еркiндiктi орнықтыратын – iзгiлiктi 

қоғам туралы ой қозғайды. 

Мұндай қоғамды ұлы ойшыл «әрбiр 

адам екiншi адамның �мiр сүруiне қажеттi 

үлесiн беретiн, бiр-бiрiне к�мектесетiн 

адамдарды бiрiктiру арқылы ғана адам �з 

табиғатына сай жету дәрежесiне ие бола-

тын» қоғам түрiнде елестетедi. Халықтың аз 

қамтамасыз етiлген топтарын мемлекеттiк 

қолдау туралы бұдан мың жылдан астам 

бұрын айтылған ғұлама идеясы бүгiнгi күнi 

де мемлекеттiң iшкi саясатындағы басты 

мiндеттердiң бiрiнен саналады. Осындай 

«жетiлдiрiлген қоғамда, әл-Фарабидiң 

 айтуынша, бiр-бiрiмен қарым-қатынас 

жасау, к�мектесу, қолдау, ұжымдасу 

адамдардың �мiрлiк қажетiне айналады.

 :л-Фараби мұндай қоғамды тумы-

сынан табиғат берген он екi қасиетi бар 

ақылды, бiлiмдi, сабырлы, рухани билiктi 

iзгiлiктi билiкпен ұштастыратын, адам 

қасиеттерiн бағалауға қабiлеттi адам 

басқаруы керек дейдi. Кез келген адам 

қала басшысы бола алмайды. Ондай 

адам қаланы басқаруы үшін екі шарт 

орындалуы қажет. Біріншісі, ол қаланы 

басқаруға дайын болуы керек. Екіншісі, 

басқару мүмкіндіктері мен жағдайы, оның 

�нері де басқалардың �нерінен жоғары 

болуы  керек. Ол �нер ештеңе үшін қызмет 

етпейді, не басқалар оны қолданатын �нер 

түрі де емес дейді, ол оған басқа �нерлердің 

барлығы бағынатын �нер, ол үшін басқа 

�нерлер қызмет жасайтын �нер болуы ке-

рек деп айтқан. Қала басшысы осы �нерді 

біле тұра, �зі ең жетілген, бақытқа жетудің 

барлық жолдарын білетін адам дейді. 

Басшы  қала тұрғындарын бақытқа апара-

тын ең дұрыс жолға сілтеп, оған жеткізетін 

әрекетке талпындыруы тиіс. :л-Фараби 

қайырымды қала басшысында алты түрлi 

қасиет болу керек деп есептейдi. Олар: 

даналық, асқан пайымдылық, сенiмдiлiк, 

ойлау қабiлетiнiң жоғары болуы, соғыс 

�нерiн жетiк бiлуi,  денсаулығының 

мықты болуы. Осының бәрiн �з бойын-

да ұштастыратын адам барлық уақытта 

кiмге елiктеу керек екенiн, кiмнiң айтқан 

с�зi мен ақылына құлақ қою керектігін 

к�рсететiн үлгi болады. Мұндай адам 

мемлекеттi �зiнiң қалауынша басқара 

алады. Қаланың басшысы болу үшін 

адамның бойында қасиеттердің табылуы 

шарт. Бірақ жаратылысынан бойында 

мұндай қабілеттер мен қасиеттер бір 

адамның бойында табылуы �те қиын 

жағдай. Данышпанның пайымдауынша, 

«ҚАЙЫРЫМДЫ ҚАЛА»:
саяси-философиялық негізі неде?

деген үстемдiк құруға ұмтылысынан пайда 

болған деген ой түйедi. 

 :л-Фарабиге сәйкес, қайырымды 

қала – шынайы бақытқа жету үшін, адам-

дар бір-бірімен ынтымақтасып, бірге 

�мір сүретін қала. Қайырымды қаланың 

ерекшеліктерін анықтап, әл-Фараби 

қайырымдыға қарсы қайырымсыз қала-

лар ды және олардың қанша түрлері бар 

екендігі, олардың басқару түрлері мен 

әдіс терін де назардан тыс қалдырмайды. 

Егер қандай да бір қала қайырымды қала-

ның  қасиеттерінің біріне ие болмаса, оны 

қайырымсыз қала қатарына  жат қызады.  

Сол себепті, философ Платон және 

 Аристотель атап кеткен қала лар дың бәрін 

қайырымсыз қалаларға жатқызады. 

Қайырымды қала туралы ілімде, 

азаматтық қоғамның мұраты к�рініс 

тапқан десе болады. !зінің «қайырымды» 

және «қайырымсыз» қалалардың әртүрлі 

мінездемелерімен классификацияла-

рында Фараби қоғамның жетілдірілген 

әлеуметтік құрылымын қайта жаса-

ды. Ол қала – мемлекеттің қоғамдық 

�мірінің толық мінездемесін береді. 

Фараби «адамның  жануарлар әлемінен 

б�лініп тұратыны ақыл-ойы және тәнінің 

жетілдірілгендігімен, бірақ та адам одан 

әрі жетіле түсу үшін ол тіл және әртүрлі 

�нерге зәру» деді. :л-Фараби бойынша, 

қайырымды қаланың б�ліктері «�зара 

махаббатпен біріккен, байланысты; олар 

әділдікпен нығайып және сақталады». 

Қайырымды қала тұрғандарын нығайтатын 

келесі бір қасиет, ол әділдік, оны әл-

Фараби ең алдымен, «осы қала тұрғындары 

ие болатын, ортақ ізгіліктерді б�лістіру, ал 

кейін олардың арасында б�лістірілгенді 

сақтау» деп сипаттайды. Философ ондай 

ізгіліктер қатарына амандық, байлық, 

құрмет, бедел және «басқа ізгіліктерді» 

жатқызады. Жоғарыда аталғандардың 

бәрі әл-Фарабидің қайырымды қаласы 

мінсіз қала болып, азаматтық қоғамның 

негізгі қасиеттерін және құндылықтарын 

бейнелейді. 

«Қайырымсыз қала» болса «қайы-

рымдыға» қарама-қарсы, «ол қаланың 

тұр ғындары ешқашан бақыт дегенді 

білмеген, оған жету олардың ойына да 

кірмеген». :л-Фараби қайырымсыз қала-

лардың келесідей түрлерін атап к�рсеткен: 

қажеттілік қаласы, айырбас қаласы, опа-

сыз және бақытсыз қала, билікті сүйетін 

қала, адамгершіліксіз қала, �згермелі 

қала. Барлық қайырымсыз қала ларды 

болады дейді. :рбір тұрғыны бақытқа 

жету жолында бір-біріне к�мектесетін 

қайырымды қала деп түсіндіріледі. Сол 

сияқты қайырымды қала, қайырымды 

тұрғындар (халық)  болады дейді. :л-

Фараби �з трактатында: «Адам толығымен 

жетілуі үшін ол к�птеген мәселелерден 

тәуелді болады. Себебі ол барлық �зіне 

қажетті нәрселерді жалғыз �зі жасай 

алмайды, әрі қол жеткізе  алмайды» 

дейді. Сондықтан адам �зінен басқа 

да адамдардың қоғамдастығында �мір 

сүруі керек және сонда ғана ол толық 

жетіліп, бақытқа қол жеткізе алады дейді. 

Бірақ ол басқа адамдарға қатысты да 

қоғамдастықтың құраушысы болып 

 табылады. Осылайша, қоғамдастықтың 

әрбір мүшесінің іс-әрекеті оның әрбір 

мүшесіне қажетті нәрселердің барлығын 

тауып береді дейді. Қауым адамдары 

бір-біріне к�мек к�рсетулері арқылы 

ғана кемелділікке жетіп, тыныштығын 

сақтайды және үйлесімді �мір сүреді. Бірақ 

олардың барлығы толық мәнге ие бола 

алмайды және қоғамның да түрлері к�п. 

Ойшыл толық мәнді қоғамды үшке б�леді: 

ұлы, орташа, шағын және оларды барша 

адамзат баласының қоғамдарының тұтас 

жиынтығы дейді. Игілік пен кемелділік 

дәрежесіне ең бірінші қала жетпек. 

ШЫҒЫС ПЕН 
БАТЫСҚА ЫҚПАЛЫ 

Оның ғылыми-философиялық к�зқа-

растары мен бағыт-бағдарлары �те 

күрделі саяси-әлеуметтік және эконо-

микалық жағдайларда калыптасты. 

Сәйкесінше, еңбектері күні бүгінге дейін 

�зінің мән-маңызын жоғалтқан жоқ. :л-

Фарабидің мемлекет, ел басқару ж�ніндегі 

тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық 

саяси к�зқарастары бүгінгі қоғам үшін 

де айрықша мазмұнға ие. Туындылары  

еуропалық Ренессанстың �рлеуіне 

үлкен ықпал етіп, Шығыс пен Батыстың 

ғылымы мен ежелгі мәдениетін табысты-

руда зор р�л атқарды. Ойшыл еңбектерінің 

қаншама дәуірлер �тсе де маңыздылығын 

жоғалтпай келе жатқандығы, ондағы 

ойлардың даналығында, тереңдігінде 

болса керек. Жалпы алғанда тарихтың 

елегінен �ткен философиялық ой-

лар ешқашан да ескірген емес, ондағы 

жинақталған дана ойлар біздің санамызға 

қозғау салып, жаңаша к�зқарастардың 

қалыптасуына ықпал етеді. 

Ғұламаның «Қайырымды қала тұрғын-

дарының к�зқарастары туралы трактат» 

(арабша Китаб ‘ара’ ‘ахл ал-мадйна ал-

фадила) Фарабидің негізгі еңбектерінің 

бірі, ол 948 жылы Мысырда жазылып 

аяқталды. 942 жылғы мәтіннің бірінші 

үлгісі «Китаб ас-сийаса ал-маданиййа» 

жеке шығарма ретінде танымал бол-

ды. Трактатта ол Платонның ойлары 

әсерінен қоғамның дұрыс құрылымы, 

дұрыс заңдар және тұрғындардың дұрыс 

к�зқарастарымен байланыстыра отырып, 

қайырымдыны саяси аспектіде зерттейді. 

Мұндай мінсіз қоғам «қайырымды қала» 

(мадина фадила) болып табылады.

:л-Фарабидің қайырымды және 

қайырымсыз қалалар туралы ілімі түп 

тамырымен Платон және Аристотельдің 

мінсіз мемлекет және мемлекет түрлері 

туралы ілімінен бастау алады. Платон 

�зінің «Мемлекет» деген шығармасында 

мінсіз қаланың құрылымы туралы ойын 

білдірген. Оның «мінсіз қаласы» – сол 

кезде �мір сүрген мемлекеттерді сынға 

алу негізінде құрылған утопия. Алайда ол 

нақты болған мемлекеттермен белгілі бір 

байланысы болды, нақты мемлекеттердің 

сипаттары және белгілерін к�рсетті. 

Платонның ойынша, мінсіз мемлекеттің 

негізгі қағидасы «әділдік» болды. :л-

Фараби адам іскерлігінің мақсаты – 

тек дұрыс танудың к�мегі арқылы қол 

жеткізуге болатын бақыт деп есептейді. 

Ойшыл қоғамды мемлекетпен теңестірді. 

Қоғам – адамдық мүше. Қайырымды қала 

тірі ағзаның �мірін сақтау үшін барлық 

мүшелері бір-біріне к�мектесетін сау 

тән тәріздес. :л-Фараби Платон және 

Аристотель  сияқты қалалардың класси-

фикациясын к�рсеткен. Ол мінсіз қаланы 

«адамның шынайы болып табылуымен 

байланысты, оның �мір сүруі, тамаша 

заттарға қол жеткізуде адамдар бір-біріне 

к�мектесетін қала» деп сипаттаған қаланың 

атауы «қайырымды қала». !з уақытының 

барлық бірегей ойлары секілді, Фарабидің 

саяси тұжырымдамалары исламдық 

 ха ли фаттың шынайы бейнелеріне бағыт-

талған араб мәдениетінің теориялық қағи-

даларына ұқсамады. Қайырымды қала 

тұрғындарының к�зқарастары туралы  

трак татында ол «қайырымды қалаға» бы-

лайша сипаттама берген: «Адамдардың 

бірлесуінің мақсаты шынайы бақытқа 

жету істерінде �зара к�мек к�рсететін 

қала, қайырымды қала болып табылады 

және бақытқа жету мақсатында адам-

дар бір-біріне к�мек к�рсететін қоғам, 

қайырымды қоғам болып табылады. 

– егер жоғарыда аталғандардың 

екеуі де болмаса, бірінші билеушілермен 

енгізілген ерте заңдарды және ережелерді 

білетін және орындайтын «заң бойынша 

билеуші» қаланы басқарады; 

РУХАНИ БИЛІКТІ ІЗГІЛІКТІ 
БИЛІКПЕН ҰШТАСТЫРУ

Қала басшысы адам денесіндегі бас 

мүшесі, яғни жүрегі. Ол ең жетілген 

ж ә н е  е ш к і м  м е н  б а с қ а р ы л м а й т ы н 

мүшесі сияқты, қала басшысы бәрінен 

жоғары тұрады.  Адамның жүрегі басқа 

органдардың бірігуінің,  яғни адам 

денесінің бар болуы себебі, қалаған 

мүшелердің тәртіппен  орналасып, жұмыс 

істеуінің ұйытқысы. Дәл сол сияқты қала 

басшысы да қаланың бар болуының, 

адамдардың оның маңайына топтасуының 

себебі, олардың белгілі сатымен үйлесімді 

т ү р д е  і с  а т қ а р у ы н ы ң  ұ й ы т қ ы с ы . 

Жүрек денеде орын алған кез келген 

орынсыздықтың барлығын жойып  отыра-

тыны сияқты, басшы да қалада орын алған 

әрбір мәселелерді шешіп, қиындықтарды 

жойып отыруы керек. Қала қоғамында 

оның мүшелері қызметіне қарай сатыларда 

орналасқан «Қайырымды қала» тракта-

тында әл-Фараби әлеуметтiк әдiлеттiлiк 

игі қасиеттердің алтауы, тым болмаса 

бесеуі оның бойына біткен болса, ол адам 

қаланың басшысы бола алады. 

:л-Фараби қаланы билеудiң алқалық 

түрiн де жоққа шығармайды. Билiктiң 

бұл түрi туралы ол былай деп жазады: 

«Жақсы қасиеттердiң бәрiн �з бойында 

ұштастыратын адам болмаса, бiрақ бұл 

қасиеттер бiр топ адамның арасында 

 жеке-дара дарыған болса, онда бұл топтың 

мүшелерi бiрлесе отырып, әкiмнiң орнына 

ие болады, оларды жұрт жақсы басшы-

лар және қадiрлi адамдар деп атайды, ал 

олардың басқаруы қадiрлi адамдардың 

басқармасы деп аталады».

:л-Фараби қоғамды мемлекеттен 

б�лiп қарамайды. Қоғамның �зi адамның 

ағзасы сияқты «Қайырымды қала» дене 

мүшелерiнiң бәрi де тiршiлiк иесiнiң 

�мiрiн сақтау, оны анағұрлым толыққанды 

ету үшiн бiр-бiрiн толықтырып тұратын 

адамның сау тәнi секiлдi к�рiнедi. !йткенi 

қоғам да оның толыққанды мүшелерiнен 

тұрады және олар да бiр-бiрiн қажетсiнедi. 

Адамдардың әлеуметтiк теңсiздiгi тура-

лы айтқан әл-Фараби адамдардың әуелден 

тоқымашы немесе хатшы болып тумай-

тыны сияқты қайырымдылық пен жаман 

әрекеттер де әуел бастан жаратылысынан 

дарымайды, олар адамдардың бiр-бiрiне 
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(Басы 1-бетте)

Мен драмалық поэма деп босқа 

айтып отырғаным жоқ. Себебі биік 

талғамды сыншылар бұл шығармаға 

қарап, онда бір жағынан драматур-

гия, опера жасалымы канондары-

нан  шамадан тыс ауытқу болмауы 

керектігін дәлелдеуі мүмкін. Бірақ 

автор бұл пьесаны жазғанда оның 

�те ескі халық аңызы болуын к�ңілде 

тұтқан, соған сәйкес әр к�рініс, әр 

арияны суреттегенде мұны мұқият 

ескерген. Оның жүздеген жылдар 

бойына ауыздан ауызға к�шіп кел-

ген, миллиондаған халық тарапы-

нан шығармашылықпен �ңдел-

ген �р нектерін бұзбауға, оларды 

мүмкіндігінше сақтауға тырысқан. 

Оны �зінің халықшыл сипатында 

қал дырып, бүгінгі сахналық, опе ра-

лық орындау шарттарына жақын-

дастырған. 

Соған сәйкес, бұл пьесаның әр б�лігін, 

әр ариясын тыңдағанда �зіңді кең шалқар 

халық шығармашылығына б�ленгендей 

сезім кешесің.

Пьесаның сюжеті мынадай: �з дегенін 

жүргізетін, діні қатты Базарбай ханның 

ұлы Т�леген сұлулығымен қазақ елінде 

даңқы шыққан Қыз Жібекке ықыласы 

ауады. Базарбай хан ұлының �з қалауымен 

қыз таңдауына риза болмайды, ал жігіт 

туыстарымен, руластарымен, анасымен 

кеңесіп, Қыз Жібектің соңынан кетеді. 

Атақты қазақ т�релерінің бірі Бекежан  

к�птен бері Қыз Жібекке құштар болып 

жүреді екен, тіпті қыздың ағалары – 

хандардан уәде де алған, тек Қыз Жібек 

қана оны жаратпайды, Т�легенді сүйеді. 

Т�леген қыздың еліне келгенде, Бекежан-

ның тұрағына жақын жерде тоқтайды 

және Бекежан оны �лтіреді. 

Ол енді Қыз Жібекке қолы жететініне 

т о л ы қ  с е н і м д і  б о л а д ы ,  б і р а қ  қ ы з 

Т�легеннің �лгенін білген соң, �зінің 

туыстарымен, руластарымен соңғы рет 

қоштасады да, суға кетіп, к�з жұмады. 

Мұнда бір жағынан кісілік сезімдері, 

екінші жағынан феодалдардың тежеусіз 

басбұзарлықтары бір-біріне қарсы 

қойылған. Оны қазақтың «Ромео мен 

Джульеттасы» десе, қате болмайды.

Бұл музыкалық шығарманың ішіне 

қазақ халық әуендерінің �те к�п қымбат 

байлықтары кірген.  Шығарманың 

айрықша арияларын түгендеу үшін алынған 

50-ден артық халық әуендері композитор 

Брусиловский тарапынан әжептәуір 

сәтті етіп оркестрленген. Бұлардың ара-

сында Қыз Жібек шырқайтын «Гәкку», 

сондай-ақ Т�легеннің анасы орындай-

тын ұзату жыры секілді терең сезімдер 

һәм к�рермендер мен тыңдаушыларға 

ұмытылмас әсерлер қалдырған әуендер 

біреулеп қана саналмайды.

Мұнда қазақтың халық ойындары, 

күнк�ріс әдеттері кең пайдаланылған. 

Жүздеген халық қатынасқан хор һәм қазақ 

балеті пьесаның мазмұнын к�рерменге 

жеткізуде үлкен маңыз атқарды.

Киіз үй және оның түрлі к�ріністе-

рімен әсемденген сахна безендірілімі 

�зінің к�ркемдігі қарапайым болуы-

на қарамастан, сахна ашылған сәтте 

(Басы 1-бетте)

Ақт�бе облысынан арнайы  кел-

ген делегация атынан еңбек ардагері 

Зейнолла  Т�леубай шымкенттік ынталы 

топқа алғыс айтты. 

«Ерлер қорымының» кермежібін қала 

әкімі Ерлан Айтаханов, белгілі ғалым, 

абайтанушы Мекемтас Мырзахметов 

және Зейнолла Т�леубай қиды. 

Бабалар зиратына ержүрек сарбаз-

дардың туған мекені Ақт�беден әкелінген 

топырақ салынды. 

Шымкент қалалық мешітінің �кіл-

имамы Бақтыбай Бисенбаев аруақтарға 

дұға бағыштады. 

Жиналған жамағатқа «Салтанат» 

мейрамханасында Ас берілді. Ақт�бе 

қаласындағы Тілеу батыр қайырым-

ды лық қорының т�рағасы Қанатбай 

Елеусізұлы сауапты шаруаны жүзеге 

асыруда белсенділік к�рсеткен  бірне ше   

азаматқа облыс әкімі Оңдасын Оразалин-

нің, Шалқар ауданының әкімі Бауыржан 

Қаниевтің Алғыс хаттарын тапсырды. 

АЛМАТЫДА К�ШЕСІ БАР 
М�ҢКЕНІҢ 

Біз би, жырау, ақын М�ңке туралы  

бала кезімізде естіген едік. Ол – жоғарыда 

с�з болған шекті Тілеу батыр Айтұлының 

бес ұлының кенжесі. Аталарымыз бен 

әкелеріміз осы ғажайып тұлғаны «әулие» 

деген атаумен жоғары бағалайтын. 

С�йтсек, ұлы тұлға жайында Ахмет 

Байтұрсынұлы, Мәшһүр Жүсіп К�пеев, 

Міржақып Дулатов, Ахмет Жұбанов, тағы 

басқа білімпаздар тебірене сыр шерткен, 

«Қазақтың Нострадамусы» деп атаған. 

Қазіргі  заманның сыр-сипатын 

бірнеше ғасыр бұрын болжаған к�ріп-

келдің  ұрпағымен қауышуына ел 

егемендігі даңғыл жол ашты. Ақт�бе 

о б л ы с ы н ы ң  Ш а л қ а р  а у д а н ы н д а 

 бұ рынғы Қайыр ауылы М�ңке би ата-

уына �згертілді. Ақт�бе қаласында да-

Басқосуды Ұлттық кітапхананың 

директоры Б.Оспанова ашып, атқа-

рылып жатқан жұмыстарға тоқталды.  

А.Байтұр сынұлы атындағы Тіл білімі 

институ тының директоры, фило-

логия ғылы мының докторы, акаде-

мик Е.Қажыбек тізгінді �з қолына 

алып, меймандармен таныстырып, бұл 

жиынның екі ел арасына алтын к�пір 

орнататынын жеткізді.

Якут елінен делегацияны  бастап 

келген доктор, профессор, Саха Респуб-

ли касының академигі П.Слепцов, 

кітаптың жауапты басшысы,  филология 

ғылымының кандидаты В.Монастырев 

және т.б. с�здікті жасауға қатысқан 

ғалым дар с�з с�йлеп, ой-пікірлерін 

білдірді.

Ерден Қажыбек қазақ  т іл інің 

2019 жылғы «29» қараша күні сағат: 14:00-де Бейнеу 

ауылы, Д.Тәжиев к�шесі аудандық әкімдік ғимаратының 

2-қабатында жолаушылар мен багажды автомобильмен 

ауылішілік тасымалдау маршруттарына қызмет к�рсету 

құқығына арналған конкурс �ткiзілетіні туралы хабарлайды.

 Конкурсқа мынадай маршруттың пакетi (маршруттар) 

шығарылады: №1ЛОТ –  «№4» маршруттарының пакеттері 

шығарылады.

Конкурсқа меншiк нысанына қарамастан, меншiк 

құқығында немесе �зге де заңды негiздерде  авто   к� лiк  

құралдары бар кез келген жеке және заңды тұлғалар 

қатысады.

Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдiрушiлер конкурстық 

құжаттардың жиынтығын алуға жазбаша �тiнiмдi аудандық 

әкімдіктің 2-қабатына «Бейнеу аудандық тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, жолаушылар к�лігі және 

 автомобиль жолдары б�лімі» мемлекеттік мекемесіне 

ұсынуы тиiс.

 Конкурстық құжаттарды алуға �тiнiмдердi қабылдау 

конкурс жарияланған күннен басталады және конкурсқа 

қатысуға �тiнiмдердi қабылдаудың соңғы мерзiмi: 

2019 жылғы «19» қараша.

 2019 жылғы «7» қарашада конкурстық Комиссия кон-

курсты �ткiзу мәселелерi ж�нiндегi конкурс алдындағы 

конференцияны �ткiзедi.

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

ҚАЗАННАН ТАБЫЛҒАН 
ҚҰНДЫ ҚОЛЖАЗБА

халқының патшаға қарсы әрекеттерінің 

басында тұрады. Бұл уақытта ол күрделі 

ауыр сезімдерді  бастан кешіреді. Жарлы 

қазақтың сұлу қызы  Хадиша Жалбырдың 

інісі Елеместі сүйеді, бірақ қазақ т�релері 

оған тізесін батырады. Хадиша �зінің 

тұрмысы, құқығы үшін аянбай күресіп, 

Елемеске  барады, олар Жалбырға азаттық 

үшін күрес жолында қолдау к�рсетеді. 

Осылайша, патша әскерлері мен қазақ 

т�релеріне қарсы майдан басталады. 

Елемес соғысып жүріп �леді. Хадишаны 

қазақ т�релері атып �лтіреді, Жалбыр 

қадірлі кісілерінен айырылады, бірақ �з 

жолынан таймайды – әрдайым халық 

күресінің алғы шебінде болып, майданды 

жалғастыра береді. 

«Жалбырдың» мазмұны осындай. 

«Қыз Жібек» пен «Жалбыр» арасында 

ұзақ тарихи жол созылып жатыр. Бірақ 

бұл ретте зор байланыс сақталған. «Қыз 

Жібектің» аянышты қайғысынан соң к�п 

ғасыр �ткен, бірақ қазақ халқының жаз-

мышында �згерген нәрсе �те аз. 

Ол уақытта халықтың еркін, тілегін, 

толғанысын қазақ хандары қанды 

шеңгелінде ұстады. Алайда енді хан-

дар орнын патша жандармдары, қазақ 

т�релері, болыс бастықтары, фрак киген 

бай ұлдары басқан. Ал халық әліге дейін 

сол құлдық, қорлық жүгін арқалайды 

һәм үстінен соны лақтырып тастау үшін 

арпалысады.

Соған сәйкес біз мұнда музыкадан 

да, киім-кешектен де һәм басқа тіршілік 

к�ріністерінен де «Қыз Жібек» кезеңіне 

жақын тұрған нәрселерді байқаймыз. 

Бұл шығарманың музыкалы тұстары 

аздау, бірақ оның сарындары да терең 

толғаныстармен суарылған. Ондағы 

әуен дер арасында «Елім-ай!» секілді 

айрықша жылылықпенен жаңғырған 

әндер бар. 

нышпан бабамыздың ескерткіш-мүсіні 

орнатылды.  Ғылыми-танымдық кон-

ференцияда және мерзімдік бас па с�зде 

жарияланған Мұхтар Құл-Мұхаммед-

тің,  Т�лен :бдіковтің,  Серікқали 

Байменшенің, Зәкіратдин Байдосұлы-

ның, басқа да адамдардың тұжырымдары 

дала ойшылы ж�ніндегі түсінікті байыта 

түсті. 

Сенбі күні Алматы қаласының 

Алатау ауданында үлкен к�шелердің 

біріне М�ңке би есімі берілуіне орай 

жиналған халықтың қарасы к�п болды.  

Салтанатты митингіде с�йлеген қала 

әкімінің кеңесшісі Мамай Ахет оңтүстік 

мегаполистің жылдан-жылға қанат 

жайып  келе жатқанына тоқталды. 

Қалада екі жарым мыңдай к�ше бар, 

соңғы кезеңде қала аумағына жаңадан 

27 елді мекен қосылды. Заманның си-

патына қарай к�шелер мен алаңдарға 

атау  беруге талап күшейтілуде. Шы-

нында, дала ойшылының есімі берілген 

к�шенің келешегі зор болмақ. Оның 

қазіргі ұзындығы 3,1 шақырым, келе-

шекте он бес шақырымға жетеді деп 

жоспарлануда.

Салтанатты рәсімде Ақт�бе  об лыстық 

жұмыспен қамту және әлеу  меттік 

 тарихын терең зерттеу үшін якут тілін 

білу артық етпейтінін, �кінішке қарай, 

бізде ондай мамандардың тапшылығын 

тілге тиек етті. «Якут мәдениеті біз 

үшін �те маңызды. Олар �з мәдениетін 

�згертпей, к�не заманнан сол қалпында 

сақтады. Мұның біздің тарихты зерттеу-

де де к�мегі зор» десе, Владимир Монас-

тырев с�здікті жасау 1972 жылдан бері 

қолға алынғанын, 46 жылдың ішінде 

алғаш рет жарыққа шыққанын атап �тті. 

«Кеңес Одағы кезінде екі елдің арасында 

тығыз қарым-қатынас болған. Кейін 

тоқсаныншы жылдары байланыс үзіліп 

қалды. 1970 жылдары Петр Слепцов 

кандидаттық диссертация қорғағанда 

сол жерден қазақ тілінің он томдық 

с�здігін к�рген екен. Содан бастап саха 

тілінің с�здігін шығаруды қолға алып, 

ғана к�рінген Қайрақбай р�лін халық 

әртісі Е.!мірзақов ұсталықпен игеріп, 

пьесадағы үзік тұстарды тартымды етіп 

әрледі. Т�леген мен Елемес р�лдерінде 

еңбек сіңірген әртіс Қ.Байсейітов, 

 Базарбай хан мен Сайым р�лінде еңбек 

сіңірген әртіс Қ.Қуанышбаев, Аткелтір 

мен Азат р�лдерінде еңбек сіңірген 

әртіс С.Қожамқұлов, Ү.Тұрдықұлова, 

Ж.Байсенбаева, М.Ержанов, т.б. ойнап, 

бұлардың әрқайсысы �з орындарына сай 

нағыз шеберлер болып к�рінді. Режис-

сер, халық әртісі Ж.Шанин мен компо-

зитор Е.Брусиловский шығармаларды 

әзірлеуде �те зор қызмет жасады және 

әртүрлі мақтауларға лайық. 

Қазақстанның атақты бишісі Шара 

Жандарбекова �зінің шеберлігімен қазақ 

�нерінде айрықша орын алады. 

Халық ойындары, �лең-жырлар, 

билер, ақындардың – халық жыршыла-

рының сайысынан �те тамаша к�ріністер 

ұсынған концерт кеші қазақ �нерінің 

алуан түрінің басын қосқан үлкен 

халықтық мейрамға айналды.

Біз осында жас қазақ композиторы 

А.Жұбановтың басқаруымен қазақ халық 

күйлерін �те тамаша етіп орындаған 

және қазақтың халық саз аспаптарынан 

құралған оркестрді тыңдадық.

Бұл кеште қазақ хореография мекте-

бінде оқитын 20 бүлдіршін Чайковский-

дің «Ұйқыдағы ару» балетінен вальс орын-

дады және бұл кішкентай балалар күллі 

Үлкен театрдың ду қол шапалақтауымен 

қарсы алынды. Олар �тініш бойынша 

сахнаға қайта шақырылып, әсем де 

әсерлі етіп, тағы бір рет билеп берді. 

Осында біз түрлі халық ойындарына, 

�лең-жырларына, билеріне қанығып, 

халық жыршыларының – ақындардың 

зор шеберлікпен орындаған сайыстарын 

тыңдадық.

Біз осында әртіс М.Ержановтың тара-

пынан жолбасшымыз ұлы Сталинге арнап 

жазылған «Жасасын» әнінің үш жүз кісілік 

қазақ �нер ұжымы тарапынан �те жақсы 

орындалғанын және бүкіл әртістің теат-

рды толтырған мыңдаған к�рерменмен 

бірге ұлы ұстазымыз Сталинді ыстық 

рәуіште құттықтауын тыңдадық.

Бұл кеш мәңгі құлдықтан социалистік 

Октябрьде азат болып, жаңадан �мір 

бастаған талантты қазақ халқының 

бақытты, шаттықты, шын азат тұрмыс 

кешуінің үлкен к�рінісі еді.

Қазақ �нерінің күшті жағы – шын 

мәнінде оның �зінің терең тамырла-

рымен кең халық бұқарасының ішіне 

бойлауында.  Бұл �нердің іс жүзінде бай 

халық �нерінің терең әрі сарқылмас бұлақ -

тарынан жанына қуат алып тұруында. 

Совет музыка, театр �нерінің ұлы 

жетістіктері дәрежесіне к�терілу үшін 

қазақ �нері халық шығармашылығына 

арқа сүйеген.

Бұл – түрі ұлттық, мазмұны социалис-

тік қазақ совет �нерінің нұрлануының, 

гүлденуінің жолы. 

Фәтхи Бурнаш
ҮІ-36. Мәскеу.

Мәтінді қазақ тіліне 
аударып, басылымға ұсынған – 

Амантай Ш-РІП,
филология ғылымының докторы

бағдарламалар басқарма сының бас-

шысы Ербол Данағұлов с�з с�йлеп, 

облыс әкімі Оңдасын Оразалиннің 

Құттықтау хатын тапсырды. Алматы 

қаласындағы «Тілеу-Қабақ» қоғамдық 

қоры жанындағы ардагерлер кеңесінің 

т�рағасы  Сансызбай Құттыбаев, белгілі 

жазушы, «Бибі-АНА» қайырымдылық 

қ о р ы  н ы ң  қ ұ р ы л т а й ш ы с ы  ж ә н е 

президенті ,  Қазақстан Республи-

касының еңбек сіңірген қайраткері 

Бибігүл Иманғазина жиналғандарды 

қуанышымен құттықтады. Ақт�бе 

облысының Құрметті азаматы, дербес 

зейнеткер Сматолла Беркімбаевтың 

Ақт�бедегі М�ңке би ескерткіші алдында 

тұрып жеткізген сәлемін экраннан к�ріп, 

тыңдаған к�пшілік қатты толқыды. Арна-

улы тақта кермежібін Алатау ауданы ар-

дагерлер кеңесінің т�рағасы Құдайберген 

Қабдолдин және би ұрпақтары қиды. 

Тахауи Ахтанов атындағы Ақт�бе 

облыстық драма театрының артистері 

дайындаған сахналық қойылымды 

жұртшылық қошеметпен қабылдады. 

Соңғы кезеңде М�ңкенің сазгерлік 

 талантына назар аударылуда, дәулескер 

домбырашылар орындауындағы оның 

күйлері тыңдарманды баурап алды. 

 «М�ңке би – Ұлы Даланың дана 

ойшылы» деген тақырыптағы ғылыми-

тәжірибелік конференцияны филоло-

гия ғылымының докторы, профессор 

Шәмшәдин Керім жүргізіп отырды. 

К�рнекті ғалымдар Берекет Кәрібаев, 

: б д і с а т т а р  Д е р б і с ә л і ,  М е ң д і г ү л 

Н о ғ а й б а е в а ,  Г ү л б а н у  Қ о с ы м о в а , 

Жұманазар Асанов, журналист Бердібай 

Кемал �не бойына әлдене ше �нерді 

сыйғызған бабамыз бол мы сын әр 

қырынан қарап, ой толғады. 

Біз тәрбиелік мәні зор игілікті істің 

�з мәнінде атқарылуына үлкен үлес 

қосқан Бақытжан Қосанов, Сағитжан 

Дәулетияр, Сағит Жантуренов, Иманбай 

Жұбаев сияқты азаматтардың шынайы 

ықыласына риза болдық.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның  құрметті 

журналисі

к� рермендердің қошеметтеген алғыс-

тарымен қарсы алынып, терең сезімдерге 

б�леді. 

Зор шеберлікпен тігілген киім-кешек 

әшекейлері �зінің сан алуан түстері, 

ашық реңі және жылылығымен бүтін 

к�рерменді �зіне баурап алды.

Екінші пьеса – «Жалбыр». Пьесаны 

1916 жылы қазақтардың патша �ткізген 

«мобилизацияға» қарсы к�терілістерінің 

деректері бойынша қазақтың к�рнекті 

драматургы Б.Майлин жазған.  Бұл 

шығарманың әуені де халық музыка-

сынан алынған және оны композитор 

Е.Брусиловский оркестрлеген. 

«Жалбырдың» мазмұны әлеуметтік 

сарындарға �те бай. 

 Қазақ халқының отаршыл патша  

т�релерінен, қазақ байларынан,  болыс 

итаршыларынан азат болуы үшін күрескен 

жарлы қазақ Жалбыр патша үкіметі 

қазақтарды соғысқа айдаған заманда 

Мұның хор һәм балет қойылымдары 

да жанды кейіпте әрі шебер түрде 

орындалған. 

Онда сахна һәм киім-кешек безенді-

рілімі мейлінше қарапайым, соған сәйкес 

к�рермендер үшін барынша түсініктірек.

Бұл спектакльдер шеберлікпен қойыл-

ған және музыкалы безендірілімінің ерек-

ше, терең, жылы болуымен ғана қызық-

тырмай, жүзеге асырушы мамандарымен 

де терең із қалдырған. Қазақстанның 

еңбек сіңірген әншісі Күләш Байсейітова 

�зінің ғажап, сүйкімді даусының үстіне, 

еш күмәнсіз талантты әртіс те. Қыз 

Жібектің де, сондай-ақ «Жалбырдағы» 

Хадишаның да р�лдерін оның үлкен 

шеберлікпен орындағанын айтпай �ту 

мүмкін емес. Жалбыр р�лінде ойнаған 

еңбек сіңірген әртіс Қ.Жандарбеков хас 

шеберлік танытып, ішкі толғаныстары 

бай, жанды әрі шынайы бейне ұсынды. 

«Жалбырда»  б ірнеше репликамен 

ҰЛЫ ДАЛА 
ЕРЛЕРІ – ЕЛ ЕСІНДЕ

1972 жылдан бастап іске кіріседі. Үлгі 

ретінде қазақ тілінің түсіндірме с�здігін 

алған, яғни бүгін таныстырылып жатқан 

с�здік қазақ тілі с�здігінің негізінде 

жарыққа шықты» деді В.Дмитриевич. 

Он бес томдық с�здікте таза саха 

тілінде терминдер, фразеологизмдер, 

с�з тіркестері беріліп, �зге ұлт �кілі 

оқығанда түсінікті болуы үшін т�менгі 

жағына орысша мағынасы келтірілген.

Қазақ елінде таныстырылымы �ткен 

с�здіктің Якутияда әлі тұсаукесері бол-

мапты. Жауапты мамандардың айтуын-

ша, әр жылдың 13-ақпаны саха елінде 

ана тілі күні болып белгіленген. Сол 

мерекелік шараға орай кітаптың таныс-

тырылымын үкіметтік деңгейде �ткізу 

жоспарланған.

Еліміздегі Шығыстану институ-

тында жақсы кездесу �ткенін атап 

�ткен меймандар, екі жақ тарабынан да 

бакалавр, магистр қабылдап, ғылыми 

қызмет керлер �зара тәжірибе алмасып, 

тығыз қарым-қатынас орнататынын 

жеткізді. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Байланыс өрісі кеңейді
Ұлттық кітапханада А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі инсти тутының 
ұйымдастыруымен саха тілінің 15 томдық сөздігі мен «Якут тілінің үлкен 
түсіндірме сөздігінің» таныстырылымы өтті. Түркі әлеміне ортақ құндылық тарды, 
түркі халықтарының тарихы мен мәдениетін насихаттап, тәжірибе алмасуды 
көздеген басқосуға якут елінен арнайы келген делегация мен лингвист ғалымдар,  
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ғылыми қызметкерлері, 
кітапханашылар және БАҚ өкілдері қатысты.

«Бейнеу аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
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алық жадында сақталудың жолы әрқилы. Біреу өнерімен, біреу ерен еңбегімен, тағы біреулер 
биік адамгершілік, азаматтық қылығымен ел өмірінде өшпес із қалдырады. Халқы оларды 
әрқашан есте ұстап, кейінгі ұрпаққа үлгі етіп айтып отырады. Сол арқылы кейінгілерді де 
өткеннің ғибратына баулиды. ХХ ғасырдағы қазақтың сондай қадір тұтқан, ұлы деп сүйген 
азаматының бірі – Ілияс Омаров. Биік адамгершілігі, азаматтық, қайраткерлік өнегесі, жан-
жақты таланттылығы мен білімпаздығы Ілекеңді өз заманының озық ойлы ұлдарының қатарына 
көтерді. Онымен қоштасуға арналған сөзінде Ғабит Мүсірепов: «Тазалықтан ғана, бауырмалдықтан 
ғана, айнымас-бұлжымас мейірімділіктен ғана жаралғандай, азамат, адамгершілікке, әділетке, 
жолдастыққа, достыққа кір жұқтырмай өткен бір адам Ілиястай-ақ болар. Үлкендер қатарында 
кіші емес, кішілер қатарында үлкен емес бір жан еді-ау!» деген еді. Осы сөзге имандай иланбай-
тын, қол қоймайтын адам Ілекеңді көргендер ішінде болмас-ты. Ілияс қиын заманда өмір сүрген 
қайраткер еді. Заман ауыртпалығын өзі де аз тартқан жоқ. Әр жүйеде қызмет атқарған ол қай 
салаға барса да ісін меңгеріп, көпке ұйытқы боп, көреген басшы боп кете алатыны елдің бәріне 
мәлім. Маңына жақсы жандарды, іс білетін, сөз түсінетін, ұяты-ары бар адамдарды жинады. Оны-
мен істес болған аға-іні замандастарының бәрі мұны мойындайды. 

Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты

Ол адамды �зі іздеп табатын. К�п 

інілерімен достас, пікірлес болды, 

жанынан орын беріп, жақын тарт-

ты. Солардың қатарында Ілекеңнің 

дос інілерінің бірі болуды маған да 

құдай жазыпты. Ілекең есімін біз 

студент кезімізде к�п еститін едік. Ол 

кезде Орталық партия комитетінің 

хатшысы болған азаматтың әртүрлі 

қылығы, істеген істері, с�йлеген 

с�зі әдебиетке жақын қауымның 

ортасында аңыз болып айтылып 

жүрді. Қ.Жұмалиев, С.Аманжолов, 

А.Ысқақов,  Қ.Жармағамбетов, 

М.Ғабдуллин сияқты ұстаздарымыз 

ол кісінің білгірлігі, адалдығы жайлы 

к�п айтатын. Партия қызметкерінің 

мәскеулік үлкен академик ғалыммен 

(А.М.Панкратова) бірге Қазақстан 

тарихын жазуды бас қарып, соны 

талқылау кезінде с�й леген с�здері де 

естіліп жататын. Сол үшін «ұлтшыл-

дық» айып тағылып, жазықсыз с�зге 

ұшыраған азаматқа аяушылық сезі-

летін. Ал оны бірінші рет 1949 жылы 

Жазушылар пленумында к�рдім. 

Жастар мен балалар театрында �ткен 

пле нумның қорытынды мәжілісінде 

ол с�з с�йледі. К�зілдірік киген, 

жұқа �ңді,  шапшаң және алғыр 

с�йлейтін шешен кісі екен. :дебиетті, 

оның соңғы жаңалықтарын жақсы 

білетіні аңғарылып тұрды. 1946-1948 

жылдардағы партияның идеология 

саласындағы қаулыларының рухы 

күшейіп тұрған кез ғой. Бірақ оған 

қарамай, ол кісі ұстамды с�йледі. 

Ешкімді жазғырған жоқ, тек талап қоя 

білді. :дебиетті партия шақыруына 

жауап беруге шақырды. Осы жауап-

тың алғашқы нышаны деп Тайыр 

Жароковтың «Жапанды орман жаң-

ғыртты» поэмасын атады. Оны «Қазақ 

поэзиясының қарлығашы» дегені 

есімде. Осы тұстағы «ұлтшылдық» 

науқан Ілекеңе ауыр тигені белгілі.

«Қазақстан тарихы» қараланды. 

Е.Бекмахановтың кітабын айыптаған 

жиындар �тті.  Соның соңғы бір 

тұсында, 1952 жылы опера және балет 

театрында шығармашылық интел-

лигенцияның жиналысы �тті. Осы 

жиындағы Ілекеңнің баяндамасын, 

Ж.Шаяхметовтің қорытынды с�зін, 

с�йлеушілердің артық-кем айтылған 

пікірлерін де тыңдағам. Осындай 

партиялық белсенділердің айғай-

шуына қарамай, Ілиясты халық жақсы 

к�рді. Ол ж�нінде қашан да жылы с�з, 

жақсы пікір айтылатын. Қасым 

Аманжоловтың қалалық кеңестің 

т�рағасына жазған атақты «Бермесең, 

бермей-ақ қой баспанаңды» деген 

�леңі тарады. Оны Ілияс Ж.Шаяхме-

товке апарып  к�рсетіп, пәтер алып 

беріпті  деген с�з шықты. Қасымның 

Ілиясқа арнаған «Азамат» деген �леңі 

басылды. Ілияс, бәрібір, орнынан 

алынды. Мәскеуге жоғарғы партия 

мектебіне оқуға кетті деп естідік. Мен 

онымен  осы оқуда жүргенде таны-

стым. Ілекеңнің екі жылдық мектептің 

бір жылын аяқтап, демалысқа шыққан 

кезі екен. Ессентукиге «Россия»  деген 

шипажайға емделуге келіпті. Біз 
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базалық шипажайында жатқан едік. 

Дәмеш  Бейсенова деген қайынбикем 

бар, сауда министрінің орынбасары,  

«Россияда» жатқан. Ілекеңмен біз сол 

шипажай дың  алдында кездестік. 

Дәмеш бұрыннан таныс екен – 

шүйіркелесе кетті. Бізді  таныстырды. 

Кісі  жатырқамайтын,  сызылып 

тұрмайтын, ашық кісі екен – бірден 

үйіріп, әңгімеге тартып алып кетті. 

Сонда, демалыста  жүріп, Ілекең 

ж а й ы н д а ғ ы  к � п  ә ң г і м е л е р д і ң 

растығына к�зіміз жетті. Ол әдебиетті 

к�п оқиды екен, қазақ жазушылары-

ның шығармалары жайлы  ой-пікірлері 

молдығын байқадым. «Абай жолы» 

мен «Оянған �лке» жайына  к�п тоқтап 

жүрді. Сірә, оқып, пікір қорытып 

жүрген кезі болуы керек. Кейін к�п 

кешікпей осы екі роман ж�ніндегі 

мақалалары туды. Сондағы Ілекеңмен 

�ткізген жақсы күндеріміз әлі есімде. 

Бірге суретке түскенбіз. Ессентукидің 

мейрамханасына барып, ол кісіні 

қонақ жасадық. Жейтін тамақ таңдап 

отырғанымызда Ілекеңнің: «Мұндағы 

адамның тісі безработный болады 

(ылғи тартылған, ұнтақталған тамақ 

жейді ғой), тісіміз тісімізге тисін, ет 

жейік» дегені бар еді. Бір жылдан соң 

Ілекең оқуын бітіріп, Солтүстік 

Қазақстан обкомына  идеология 

ж�ніндегі хатшы боп келді. Орталық 

комитеттің, обкомның бірінші хатшы-

сы болып к�рген адам ұсынған 

қызметт і  олқысынбады.  Үлкен 

жұмыстан жасқанбайтын,  к іші 

қызметті қораштанбайтын, кіші-

пейілдік Ілекеңе тән қасиет еді. Ол ел 
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туындаған іс еді. Пленум алдында 

КСРО Жазушылар одағының хатшы-

сы Борис Горбатов Алматыға келіп, 

қазақ әдебиеті туралы баяндама 

дайын дады. Ілияс оны Бурабай курор-

тына апарып орналастырды. Оған 

К�кшетау обкомының хатшысы 

 Х. Байғалиев қамқорлық жасады. 

Ілекең �зі де барып тұрды. «Бір жолы 

Хайырғалиға тапсырып, Бурабай 

маңындағы бір қазақ ауылында 

қабылдау жасаттық. !зім де қатыстым. 

Кеш үстінде бұл ауылда Біржанның 

жерлестері тұратынын естідім. Біржан 

с а л  ж а й л ы  Г о р б а т о в қ а  а й т ы п 

түсіндіріп, «Біржан ауылында неге ән 

айтылмайды?» деп ем, ауыл адамдары, 

қыз-жігіттері түнімен ән салды, риза 

етті. Горбатов таңғалып кетті» дейтін 

еді Ілекең. Осы пленумды дайындау 

кезінде де Н.Тихонов, Л.Леонов, 

 М .  Ш о л о х о в ,  П . С к о с ы р е в ,  т . б . 

к�рнекті орыс жазушыларымен таны-

сады. Оларды Қазақстанға шақырады, 

Мәскеуде кездеседі. Бірқатарымен 

Ілекеңнің жазысқан хаттары бар. 

А.Фадеевпен де ол осы тұста танысқан. 

Ілекең Барбиха шипажайында дема-

лып жатады. Кітапты к�п оқитын 

Ілекең шипажайдың кітапханасынан 

алған кітаптарын сызғылап тастайды 

екен (кітапты белгі қойып, сызып 

оқитын әдеті болатын). Содан бір күні 

кітапханашы бұл кісіге айтуға бата ал-

май, сонда демалып жатқан А.Фадеев-

ке айтыпты. Содан Фадеев Ілиясты �зі 

іздеп келіп танысыпты. Екеуі к�п 

әңгімелескен. :дебиеттің, саясаттың 

қай мәселесіне салсаң да мүдірмейтін 

Ілиясты Фадеев жақсы к�ріп, сыйлап 

�ткен. Осы шипажайда кейін бір жолы 

Щепиловқа кездескенін айтып еді 

Ілекең. Пар тияға қарсы топқа қосылды 

деп, Г.Маленков, В.Молотовтармен 

бірге қуылған Щепилов та Ілекеңмен 

тіл табысып, сыйласып с�йлескен. 

Н.С.Хру щев тардың оларға жасаған 

зорлығын айта отырып, «Ұсақ адамдар 

ғой, менің үш б�лмелі пәтерім бар еді, 

соны босаттырып, екі б�лмелі үйге 

к�шірді. «К�шейін, бірақ кітапханам 

үлкен еді, бір б�лмесін үлкендеу қып 

беріңдер» деп едім, тыңдамады» депті 

Щепилов. «Білімді, ұстамды адам 

екен» деп отыратын еді Ілекең. Мен 

Ілекеңмен к�п әңгімелескен (тіпті 

сырластым деп айтуға болады) адам-

мын. Оның әңгімесінің ауқымы тым 

кең еді. Саясат, қоғам, ел �мірі жайлы 

к�зқарастары, қызмет, елге еңбек 

жасау туралы ұғымдары, адамдық, 

сырластық мінездері – бәрі де оның 

кең масштабты ой жүйесінен хабар 

беретін еді. Ол Отанын, елін қалтқысыз 

сүйген патриот адам еді. Оның ұраны 

– халыққа қызмет ету болды. «Мен бір 

нәрсені берік ұстаймын. Ол – халыққа 

сатылмай толық берілу, бұл жолдан 

ешқашан, қандай қиындық болса да 

бұрылма сыма сенімдімін» деп жазды 

ол күнделігіне. Ол к�реген еді. Оңаша 

әңгімелерде бұрынғы социалистік 

қағидалардың бұзыла бастағанын, 

партиялық тәртіптің әлсіреп бара 

жатқанын уайым ететін. Кадрлардың 

жағымпаз, екіжүзді, даңққұмар боп 

бара жатқанын к�рді. Күнделіктерін 

қарап отырсам, осы ойын ол сонда да 

жазып қалдырыпты. «Біздің партия – 

батыл, шешімді адамдардың партиясы 

ғой. Ол осынысымен күшті. Ал басшы 

кадрлардың жағымпазданып, дәл 

айтатын нәрсені айтпай жалтақтап, 

ж ү р і с і н е н  ж а ң ы л ы п ,  е ң б е к т е п 

кеткенін, кейбір жергілікті к�семсы-

мақ тардың шын ойын жасырып 

ұстайтынын к�ргенде, бұл ұйым іри 

бастаған ба деп ойлайсың. Біздің 

Қазақстан партия ұйымы қазір осы-

мен ауыруда. !кінішке қарай, елдің 

к�бі мұны байқамағансиды» депті 

ол. Ілекең с�зінің шындығын �мір 

к�рсетті.  Осындай типтер негізі 

 жауынгер партияны іштен шірітіп, 

ақыры партияны да құртуға, қоғамды 

да құлатуға жеткізді. Ол жан-жақты 

білімді болды. Алған білімі жағынан 

экономист, басшы қызметтерде жүріп, 

халық шаруашылығының барлық 

 саласын жақсы игерді. Оларды �мірден 

к�ргеніне ғана сүйеніп үйренген жоқ, 

сол саланың ерекшеліктері жайлы да 

к�п оқыды, зерттеді. Зерттеп, оқып, 

әбден к�зі жетпей, Ілекең ештеңе 

жасамайтын. Жобамен асығыс қоры-

тынды жасау оның әдетінде жоқ еді. 

Мәдениет, идеология мәселеле рінің 

ол кемеңгер білгірі болды. Кітап оқу 

оның үзілмейтін кәсібі болатын. 

«Жан-жақты жетілу адамның ой-

лау м�лшерін кеңейтеді. Сондықтан 

қанша маман болсаң да �з кәсібіңнің 

тар шеңберінде қалу адамды мүгедек 

етеді, адамзат дамуының жалпы 

жүйесінен сырт қалдырады. :рине, 

�з кәсібіңді толық игермей тұрып, 

құр білгіш болу да қиын әрі зиянды. 

Қандай да болса, екі жақтағы шетте 

қалудан сақтанған дұрыс. Қоғамға 

пайдалы болу үшін к�п нәрсені 

білуің керек. С�йтіп, �з кәсібіңді 

жетілдір, ең бастысы, оны қоғамға 

пайда әкелетіндей ет» деген қағиданы 

ол �мірде берік ұстанды. Ілекең 

күнделігіндегі осы с�здер – оның 

адамдық берік қағидасына айналған 

дүние еді. Осылардың бәрі Ілиястың 

биік азаматтық үлгісін  танытады. 

Онда данышпандықтың белгілері мол 

еді. Сондықтан абзал ағаның жарқын 

бейнесі әрдайым біздің жүрегімізде 

�мір сүреді.

қарағанда, кеңесшіге тапсырылатын 

міндеттер к�п емес. Қазір де түк 

істемей бос отырып, іші пысқан соң 

кетіп қалатын кеңесшілерді к�ріп 

жүрміз. Ілекең осындай қызметте де 

жұмысты �зі тауып алатын. Менің бір 

кіргенімде, ол үстелінің үсті қағазға 

толы, үлкен бір мәселені зерттеп 

жатқанын, сол ж�нінде үкімет алдына 

мәселе қоймақ ойы барын айтқан еді. 

Менің Ілекеңмен, оның отбасымен 

жақын араласуым осы жылдардан 

 б а с т а л д ы .  О т б а с ы л ы қ  қ а р ы м -

қатынаста да ол қарапайым болатын. 

Бұрыннан таныс, үйір адамдай кіммен 

болса да тез тіл табысып кететін. 

:лияны «Қызыл б�рік» дейтін. 

Ілекеңдер Алматыға к�шіп келгенде, 

ерулік беріп отырып, қойды бір 

«қызыл б�рік» шалдан алғанымызды 

естіп еді. Соны �мір бойы ұмытпай 

кетті. Кейін Мемлекеттік жоспарлау 

комитетіне орынбасар, бірінші орын-

басар, мәдениет министрі болған 

жылдары да ол бізге ағалық к�ңілін 

�згерткен емес. Біз оның үйінде де жиі 

болатын едік. Алматыға к�шіп келген-

де ол әуелі Панфилов – Жамбыл  

к�шелерінің қиылысындағы үйде 

(Орталық аурухананың қорасына 

к�рші) тұрды. Кейін Калинин (Қазіргі 

Қ а б а н б а й  б а т ы р )  – Т � л е б а е в 

к�шелерінің бұрышындағы үйге 

к�шті. Осы үйде 1962 жылы Ілекең елу 

жылдығын атады. Ол кезде қазіргідей 

мейрамханалату салты жоқ, екі-үш 

б�лмеге ас жасап, қонақ күткен. 

Ішінде жас достарынан Тахауи, 

:бдіжәміл, Зейнолла, мен – т�ртеуміз 

болғанымыз есімізде. Осы жылдары 

Ілекең әдебиет сынымен шұғылданды. 

Мәскеуден оқудан қайтқанда, Мұхтар 

мен Ғабит романдары жайында мақала 

жазып келген ол шығармашылық 

шабытының кемелді бір кезеңін басы-

н а н  � т к і з д і .  М . Ш о л о х о в т ы ң 

«К�терілген тың» романының екінші 

к і т а б ы  ш ы қ қ а н  к е з д е ,  о с ы 

шығарманың екі томы жайында үлкен 

мақала жазды. Оны Шолоховтың 

�зіне жібергенін кейін жазушыға 

жазған хатынан білдік («Толғамдар – 

Раздумия», 59-б), Б.Момышұлының 

әскери прозасы,  Т.Ахтановтың 

«Қаһарлы күндер», :.Нұрпейісовтің 

« Қ а н  м е н  т е р »  р о м а н д а р ы ,  З .

Қабдоловтың «!мір ұшқыны» повесі 

т у р а л ы  а л ғ а ш қ ы  п і к і р л е р д і ң 

қатарында Ілекең мақалалары атала-

ды. Ол �з ұстазы Бекет !тетілеуов пен 

ақын Сараның әдеби мұрасы ж�нінде 

д е  о й л ы  п і к і р л е р  а й т т ы .  О с ы 

еңбектерінің негізінде 1961 жылы 

бір сыншының, бұрын аты белгілі 

қоғам қызметкерінің ойлы пікірле рі-

мен сынға үлес қосуы мені қызық-

тырды. Мен кітап туралы рецензия 

жазып, «Қазақ әдебиеті» газетіне 

ұсындым. Ол газетте 1962 жылдың 9 

ақпанында «Сыншы таланты»  деген 

атпен басылып шықты. Осыдан аз 

күннен кейін Ілекең �зі телефон 

соғып, маған рақмет айтты да, менің 

�зіне келіп кетуімді сұрады. Оның 

сұрауы да сыпайы, кішіпейіл еді. 

«Қолың тие ме, маған �зіңе ыңғайлы 

бір кезде соғып кетсең, пікірлесер 

едік. Тек менің қолым тимей қалуы 

мүмкін, алдын ала ескертіп қой» деді. 

Мен оны кейінге қалдырмай, қолма-

қол келісіп, сол күні-ақ бардым. 

Менің жазған рецензияма риза к�ңілін 

білдіре отырып, �зінің әдебиет жайлы 

о й л а р ы н  ж а л ғ а с т ы р ы п ,  б і р а з 

әңгімелер айтты. Маған кітабын 

 жазып берді. «Қадірлі, ойлы інім 

Серікке !  Аздаған  ойларымның 

жинағын сыйлаймын. Ілияс.    20 

февраль.  1962 жыл» деп, кішіпейіл 

жазылған ағаның қолтаңбасы менде 

с а қ т а у л ы .  К е й і н  о с ы  к і т а б ы н 

толықтырып, «Глазами читателя» 

 деген атпен (1967) бастырды. Оған да 

«Дорогому Серику! С уважением» деп 

қ о л  қ о й ғ а н  ( 5  д е к а б р ь ,  1 9 6 7 ) . 

Ілекеңмен демалыс үйлерінде де, ши-

пажайларда да талай рет бірге болдым. 

Алғашқы кезде жоғарыдағы «Алатау» 

деп аталатын шипажайда бір-екі рет 

бірге демалғанымыз бар. Кейін «Алма-

ты» шипажайында демалдық. Ілекең 

М ә с к е у г е  о п е р а ц и я  ж а с а т ы п 

қайтқаннан кейін осы жерде ұзақ жат-

ты. Шығармашылық жұмыс істеп 

жүріп, менің де осында к�бірек болуы-

ма тура келді. Сол күндерде де к�п 

әңгімелесіп едік. Ол демалыс ты 

к � ң і л д і  � т к і з у  к е р е к  д е й т і н . 

 Демалушыларды ұйымдастырып, ән 

айтқызып, әртүрлі күлкілі әңгімелер 

айтып, дуылдатып отырғанды жақсы 

к�ретін. Күлкінің денсаулық үшін 

маңызы барын еске салатын. Бүгін 

ойлап отырсам, осы қылықтарда 

�мірсүйгіш адамның денсаулық үшін 

күресі жатыр екен ғой. Кейін Ілекеңнің 

күнделіктерінен оның: «Күлкі, күлкі, 

тағы да күлкі, қуаныш, қуаныш, тағы 

да қуаныш. Менің еңбектен бос 

кезімдегі кәсібім осы. Бұл – ең алды-

мен, басты, негізгі және шешуші 

жұмысымыз – еңбек процесіне 

к�мектеседі» деген с�здерін оқығанда, 

оған к�зім әбден жетті. Ілекеңнің до-

стары к�п еді. !з замандастарынан біз 

к�ргенде ол Б�лебай Исабеков, :мір 

Ержанов, Мәжікен Бутин, Ғауан 

Смағұлов, Нұрдәулет Күзембаев, 

Асқар Закарин, :мір Қанапин, 

Мұзафар Дайыров, тағы басқалармен 

жылы қарым-қатынаста болды. Олар 

жайлы күлкілі әңгімелер айтатын, әзіл 

�леңдер шығаратын.  Солардың 

біразын мен Ілекеңнің �з аузынан 

естігем. Біраз достарымен біз Ілекең 

үйінде де кездесіп жүрдік. Докторлық 

диссертация қорғағаннан кейін бір 

күні Ілекең мені шақырып алып, 

Мәскеуге бара жатқан Нұрдәулет 

К ү з е м б а е в қ а  ( о л  ж о с п а р л а у 

комитетінің жанындағы экономика 

институтының директоры еді) таны-

стырып, Жоғарғы аттеста ция лық ко-

миссиядан менің жұмысым ның жай-

ын біле келуді тапсырды. Мәжікенмен 

Ілекең үйінде талай карта ойнағаным 

да бар. Ғауан бізге бұрыннан да жақын 

а ғ а  б о л ы п  ж ү р е т і н ,  І л е к е ң м е н 

танысқаннан кейін екі отбасыға ортақ 

дос боп кетті. Оның әйелі :млахан үй 

ұстауға, тамаққа бапты кісі еді. Сол 

үйге к�бірек жиналатынбыз. Құлағы 

сараң еститін Ғауекеңді  Ілекең 

«Саңырау» дейтін. Б�лебайдың үйіне 

телефон соғып, бір жеті су болмайды 

деп, үй ішіндегі бар ыдыстарын суға 

толтырып қойғанын, шипажайда бірге 

демалған Б�лебайға іш тазарту про-

цедурасын жасап жатқанда, �зінің ту-

а л е т к е  к і р і п  о т ы р ы п  а л ғ а н ы н , 

Б�лебайдың қысылып айғайлап, 

күлкілі жағдайға ұшыра ғанын естігем. 

Алғашқы қылығын ол Ахметжан 

Қойшығұловқа (Орталық комитетте 

хатшы болған) да жасағанын айтатын. 

:мір Ержанов ж�ніндегі әңгімелері 

тым к�п еді. Оның туған күніне сыңар 

туфли (:мірдің бір аяғы жоқ, мүгедек 

болған) апарғанын, бақ ішінде дема-

лып отырғанда қалпағын шалқасынан 

тастап, �ткінші елден тиын-тебен 

салдырғанын (бір аяғы жоқ адамды 

мүгедек-қайыршы деп ойлаған ғой) 

күлкі ететін. Ондай әзіл әңгімелерінің 

кейіпкерлері қатарында Сағалбай 

Жанбаев та, Ізмұхамед Еділбаев та, 

Мұзафар Дайыров та, :мір Қанапин 

де болатын. Орталық комитеттің бір 

пленумында !ске меннен келген 

Ілиястан құрдас тарының бірі: «О 

жақта егін қалай?» деп сұрапты. Сонда 

Ілияс: «Егін әуелі Мұзафардың бойын-

дай сорайып шығып еді, күн ыстық 

боп :мірдің (Қанапин) бойындай 

тырбиып қалды, қазір Сағал байдың 

басындай әр жерде бір талы ғана бар» 

депті. Бұл с�зді ол сол достарының 

ортасында тұрып айтқан. Бәрі күліп, 

мәз болыпты. Тағы бір пленумда 

с�йлеуші орыс жігіттерінің бірі қой 

шаруашылығын �ркендету жайын 

әңгіме қып тұрып: «Едильбаевская 

 порода – это казахская свинья» депті. 

Еділбаевқа осыны айтып, «Сенің арғы 

тегің содан екен ғой» деп қалжың-

дапты. 1962 жылы менің Сәкен Сей-

фуллин жайында кітабым шығып, 

соның алғашқы даналарының бірін 

Ілекеңе  апарып сыйладым.  Ол 

мемлекеттік жоспарлау комитетіне 

орынбасар боп барған кезі  еді . 

Бірқыдыру әңгімелесіп отырып 

қалдық. Сәкен, Бейімбет, Ілияс 

 жайында, 1937 жылдың ылаңы туралы 

әңгіме қозғалды. Кітаптың алғашқы 

беттерін қарап отырып, Сәкеннің 

�лгені жайындағы мәліметке к�зі 

түсті. Сонсоң менен: «Сәкеннің осы 

жылы �лгені рас па?» деп сұрады. Мен 

онда ақын ақталғаннан кейін заң 

орындарының әйелі Гүлбаһрамға бер-

ген қағазына сүйеніп, 1939 жылдың 9 

қазанында лагерьде �лген деп жазғам. 

Ілекең олардың ертерек атылып кетуі 

мүмкін-ау деген күдік айтты. С�йтіп 

отырды да, сол кездегі Мемлекеттік 

қауіпсіздік комитетінің т�рағасы 

:убәкір Арыстанбековке телефон 

соқты. Оған мен жайында айтып, 

Сәкеннің ісімен таныстыруды �тінді. 

«Бұл – сабырлы, байсалды, аузына 

берік жігіт. Оқығанын ешкімге жария-

лай қоймас. !зіне керек кейбір 

деректерді ғана пайдаланар» деді. Мен 

:укеңде болдым. О кісі жақсы қарсы 

алды. Кітабымды к�рді. Мен одан 

мүмкін болса Сәкен ісімен танысты-

руды, екіншіден, Сәкеннің архивін, 

о д а н  а л ы н ғ а н  қ о л ж а з б а л а р д ы 

іздестіріп, қайтаруды сұрадым. :укең 

бірер жетіден кейін хабарласуды 

�тінді. :ңгіме арасында Бейімбеттің 

�зіне туыс екенін айтып, «оның да 

архивін іздестірейінші» деді. Он 

шақты күннен кейін мен :укеңе 

қайтып бардым. О кісі архивтің 

табылмағанын айтты. «!здері керек 

болмағанда, олардан қалған, арабша 

жазылған, қағаздарды қайтсін, �ртеп 

жіберген болуы керек» деді. Ол Сәкен 

ісін беруден де тайсақтады. «С�з тарап 

кетсе, ұят болар, оған қатысы бар 

адамдардың к�зі тірі ғой» деді. Тек 

Сәкеннің ақталу құжаттарымен 

таныс тырды. Онда Сәкенге тағылған 

а й ы п ,  о н ы ң  д ә л е л д е н б е г е н і , 

т е р г е у ш і л е р м е н  С ә к е н н і ң 

қақтығыстары, Сәкеннің үстінен 

�кімет  �кіліне қарсы шықты деп 

жасалған актілер, Сәкенді ұрып-соғып 

мойындатқаны жайлы тұжырымдар, 

атылған мерзімі (25 ақпан, 1938) 

к � р с е т і л г е н ,  м а ғ а н  о с ы л а р  д а 

жеткілікті еді. Кейін кітабым қайта 

басылғанда Сәкеннің �лімінің анық 

күнін кіргіздім. Осы сияқты жәрдем-

к�мекті Ілекең елге к�п жасаған адам. 

Ол ондайға �зі сұранып тұратын және 

міндетсін бейтін. Мәдениет саласында 

жауапты қызметтер атқарған адамның 

ша пағаты тиген, араласқан, сыйласқан 

орыс достары к�п еді. Ол Орталық 

комитетке хатшы болған жылдары 

«Қазақстан тарихын» жазу үстінде 

к�птеген орыс тарихшы-ғалымда-

рымен пікірлес болды, кейбіреу лері-

м е н    ( А . М . П а н к р а т о в а , 

Н.М.Дру жанин)  достасты. Соғыс 

кезінде Қазақстанда эвакуацияда 

болған театр мен кино қайраткерлері 

Ю . З а в а д с к и й ,  С . Э й з е н ш т е й н , 

  Р. Кармен,  Н.Сац, тағы басқалар 

онымен  дос боп кетті. 1948 жылы 

Ілекеңнің тікелей араласуымен КСРО 

Жазушылар одағының пленумы Қазақ 

әдебиетінің қазіргі жай-күйі мен 

дамуының мә селелерін қарады. Бұл – 

М.:уезов тің «Абайы» дүниежүзілік 

даңқ алғаннан кейінгі дәуірде қазақ 

әдебиетінің табыстарын әйгілеу және 

оның әрі қарай �рістеуіне партиялық 

қамқор лық талап ету саясатынан 

е н А Р Ы С Т А Р

Ілияс
сенімін, партия тапсырмасын баға-

лайтын. Қай жұмыста болса да үлкен 

іске мұрындық болатын. Оны ол 

Солтүстік Қазақстанда істеген жылда-

ры да, одан Алматыға, Киностудияға 

директор болып келген кезінде де та-

ныта білді. К�зге түсуге тырыспайтын, 

к�рініп қалу үшін қолдан мінез жасау-

ды білмейтін адамның �мірі, ісі, с�зі 

– бәрі табиғи екенін ол дәлелдеп �тті. 

Киностудиядан кейін ол аз уақыт 

үкіметте кеңесші болып істеді. Былай 

«:дебиет жайлы ойлар» деген сын 

кітабын құрастырып бастырған еді. 

Жаңа шыққан кітаптарды қарап 

жүретін жас, елгезек кезіміз ғой – 

кітап дүкенінен кездесіп қалған осы 

жинақты сатып алып, тез қарап 

шықтым. Ілекең ойлары, пікірлері 

байсалды, әдеби талдаулары оның 

әдебиетті түсіну, ұғыну �ресінің 

биіктігімен риза етті. Қазақ әдебиеті 

сынының жаңа бір бетбұрыс жасап, 

қауырт �рлей бастаған тұсында жаңа 
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жазылған заң

Абыройлы асу

ғасыр басындағы қазақтың үлкен азаматы, демократ, реформатор, заңгер 
Барлыбек Сырттанұлы 1905–1908 жылдардағы саяси көзқарасы үшін 
1909 жылы Жетісу облысының Әскери губернаторлығының кеңсесіндегі 
қызметінен босатылды. Мысалы, Барлыбектің үлкен ұлы Абдулқадыр 
Сырттановтың күнделігінде жазылған әкесінің өмірі туралы дерегінде: 
«1908 – 1909 жылдары қызметінен босап, 42-43 жасында Сүттіген-Бұрған 
бойына көшіп барады. Қызметінен босау себебі – саяси көзқарасы сенімсіз 
деп табады» деп жазған. Осы құжатта айтылғандай, Б.Сырттанұлы 1905 
жылы «Қарқаралы құзырхаты» құжатын даярлауға атсалысқан азамат-
тар қатарында болып, ұлт-азаттық бастаманы қолдаған. 1905 жылдың 
желтоқсан айында Орал қаласында өткен қазақ азаматтарының съезіне, 
сондай-ақ «Конституциялық-демократиялық партия» құру мәселесіне 
қатысып, өзінің пікірлерін батыл білдірген.

лі есімде, 1986 жылдың жайдары жаз маусымы еді. Ол кезде облыстық «Орталық 
Қазақстан» газетінде еңбек жолымды енді бастаған жас тілші кезім болатын.
Бірде әлдебір шаруамен Чкалов көше сі нің басындағы облыстық радионың ғимаратына 
бара қалдым. Қарсы алдымнан жолыққан толықша келген жылы жүзді жас жігіт:
– Жүр, бауырым! Бізге хабарға келдің бе? – деп елпілдей қарсы алды.
Жасыратыны жоқ, ол кезде Қара ғанды қаласынан радио мен телехабарға түсіру үшін 
қазақша жатық сөйлейтін адам табу оңай шаруа болмайтын. Бұл жігіт радиожурналист 
Айтбай Сәулебеков екен. Мен өзімді таныстырдым. 

ХХ

Ә

ҚАРАҒАШ 
ҚАЛАСЫНДА

Д Ә У І Р  Д А У Ы С Ы

ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ СӨЗ

Бес облыс қазақтарының съезіне Петер-

бордан :.Б�кейхан, Ж.Дос мұхамедұлы, 

Б . Қ а р а т а е в ,  � ң і р л е р д е н  Ж . С е й д а  л и н , 

А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, М.Тыныш-

байұлы, т.б. азаматтар қатысқан. Сонымен 

қатар Б.Сырттанұлы Алматы қаласынан    І    

 Мұсылмандар  кітапханасын ашып, қазақша 

газет шығарған. Жергілікті қазақтардың арыз-

шағымын мақұлдап, биліктің қысымын к�рген 

туған елінің мәселесіне араша түсіп, к�птің 

ықыласына б�ленген. Мәселен, Барлыбектің 

шәкірті әрі талапты інісі, қамқорлығына 

б � л е н г е н  М ұ х а м е д ж а н  Т ы н ы ш б а й ұ л ы 

�зінің «Барлыбек Сырттанов» деп аталатын 

мұнаһибында (некролог): «Барлыбек, Тұрлыбек» 

аталып ағайынды екеуі Алматыда тұрды. Жетісу 

облысына қараған қазақ-қырғыз бәрі бұларға 

ағайын-туыс болып, бұлардың үйінде топыр-

лап жатпаған кезі болған емес. Теңдікке қолы 

жетпегендер Барлыбек, Тұрлыбекке жылап 

келіп, теңдік алып мауқын басушы еді. Ешкімді 

я жылатып, я жылатуға Барлыбек, Тұрлыбек 

себеп болған емес. Сонда Барлыбек, Тұрлыбек 

біреуден бір тиын алып к�рген емес. Менің бұл 

с�зіме Жетісу облысының қазақ-қырғызы куә» 

деп жазған. Осы естеліктен патшалықтың түрлі 

алым-cалығынан азап шеккен еліне әділ т�ре 

болған азамат екенін к�руге болады. 

Барлыбек Сырттанұлы қызметінен босаған 

соң, туған жеріне қайтып оралады. Туған 

жерінде аталас туыстары Маман балалары 

Тұрысбек негізін қалаған, Сейітбаттал мен 

Есенқұл оқу-ағарту ісін дамытқан Қарағаш 

қаласындағы Мамания мектебінде оқытушылық 

қызмет атқарады. Оқушыларға орыс тілі 

мен әдебиеті, әлем халықтарының тарихы, 

құқық ілімі сияқты пәндерден дәріс берген. 

Барлыбек Сырттанұлының �тінішімен бұл 

мектепке Мысырдың Каир университетін 

тамамдаған, Теке қаласының тумасы (Орал) 

Ғабдолғазиз Мұсағалиев, қазақ оқымыстысы 

Мұстақым Малдыбаев, Керекулік Майра 

Уәлиқызы, Уфадан арнайы келген башқұрт 

зиялысы Есенкелді Мұхаметқали мен жары 

– Фатима, Ыстамбұлдағы жоғары дін семина-

риясын бітірген Файызрахман Жиһандаров, 

Қазаннан келген татар зиялысы Нажар 

:бішев, Нұрмұхаммед Ислямов, Ахметкерей 

Батыршинов,  Бұқарадан білім алған Хасен 

мен Қожахмет сынды ұстаздар оқытушылыққа 

келген. 

Барлыбектің Қарағаш қаласында жүріп 

жазған құнды бір еңбегі – «Ынтымақ ережесі» 

деп аталады. Бұл еңбектің құқықтық-әлеуметтік 

маңызы мен сипаты әлі күнге дейін �зінің 

�зектілігін жоймаған. Бұл саяси құжатты 

заңгер 1910 жылдың к�ктемінде жазған. Қапал 

дуанының Арасан болысында Бұқабай  деген 

бай, ауқатты кісі болған екен. Оның с�зі бүкіл 

болыстыққа жүрген екен. «Ақ дегені – алғыс, 

қара дегені – қарғыс» болыпты. Бұқабай 

Барлыбектің әкесі Сырттан батырмен жақын 

араласқан, оның ұлының алғырлығы мен к�л-

к�сір білімділігін бағалаған жан болған. Бірде 

Бұқабай заңгер інісіне балалары үшін ортақ 

бір заң (ереже) жазуын сұрапты. Сол Бұқабай 

байдың �тінішімен жазылған мәні терең, 

мазмұны ауқымды құжат осы – «Ынтымақ 

ережесі». Барлыбек бұл құжаттың бас жағына 

Бұқабай балаларының «Ынтымақ ережесі» деп 

жазыпты. Құжат небәрі 15 баптан ғана тұрады. 

Ереженің толық мәтініне назар аударайық:

1. Зекет, қайыр-садақа, үшір малы жоқ 

кедейдікі, жыл сайын б�ліп бере беру, кедей жоқ 

болса, медресенікі.

2. Малы кемірек, біреудің мініп жүрген аты, 

сауып жүрген сыйыры �ліп қалса, кідірмей, 

к�біміз сол малды белдеуіне байлап бермек 

болдық.

3. Біреу ақымал тартып қалса, к�біміз 

т�лейік, бай-кедей демей.

4. Біреудің қатыны �ліп қалса, к�біміз қатын 

алып береміз, бай-кедей демей.

5. Ғұмырынша жазылмайтұғын біреуде ауру 

болса, к�біміз дәрігерге қаратайық, шығыны 

к�пте болсын – бай-кедей демей.

6. Біреу �лсе, мейлі кедей, мейлі бай болсын, 

к�біміз лайығына қарап, қонақты аттандыра-

мыз.

7. Жастар үлкенге тілі тисе, ат-шапан ғып, 

қолы тисе екі ай күнәлі кісі, қолы тиген кісінің 

үйіне отын-суын алып берсін.

8. Балаларын ұл болсын, қыз болсын 

оқытпаса, жыл сайын 25 сом к�пке берсін.

– Мен Рамазан ағаны �зіме ұстаз санай-

мын. Қарағандыдан Қарқаралыға к�шіп кетіп, 

ауырып жатқан кезінде, арнайы барып, сәлем 

бердім. !кінішке қарай, кезінде Қазақстанның 

жалғыз журна лис тика факультетінде дәріс бер-

ген, облыстық газеттің редакторы болған Рамазан 

Сағымбековтің ардақты есімі ұмытылып бара 

жатқаны қынжылтады, – дейді ол бүгінде.

Біздіңше, Айтбай Сәулебек тек журналист, 

публицист, ақын-жазушы ғана емес, ол қашанда 

халықтың мұң-мұқтажын барлық мүддеден жоғары 

қоя білетін азамат. Ол жазған қазақ әйелдерінің ауыр 

тұрмысы мен қайсарлығы туралы «Қазақ әйелі», 

жазықсыз жалаға таңыл ған «халық  жаулары» к�рген 

азап пен қорлық жайлы «Қарлаг қасіреті», қоршаған 

ортаның бүлінуі мен улануы жайындағы «Арқадағы 

«тажал», 1986 жылғы Желтоқсан к�терілісіне 

қатысқан қарағандылық жастар туралы «Ұлтын 

сүйген ұландар», Қорғалжын қорығындағы құрып 

бара жатқан қоқиқаздар ж�нін дегі «Королеваға 

арналған сый», қатерлі ісікке қарсы дәрі ойлап 

тапқан қарағандылық академик туралы «Жусан 

құдіреті», Балқаш �ңірінің экологиялық мәселелері 

жайындағы «Бағы тайған Балқаш» деп атала-

тын проблемалық материалдары тақырыбының 

�зектілігімен, �міршеңдігімен қымбат деп санай-

мыз. Бұл аталған туындылардың барлығы кезінде 

республикалық басылымдар бетінде жарияланып, 

оқырман қауым тарапынан лайықты бағасын алған 

болатын.

Журналист Айтбай Сәулебектің мемле ке тіміздің 

Тәуелсіздігінің 20 және 25 жыл дығына арналып 

жазылған «Елбасы ның алтын бесігі» және «Құрыш 

9. Бозбалалар, қарасақал, ақсақалдар намаз 

оқымаса, ораза ұстамаса, үшір бермесе, бай 

зекет бермесе айыпты болсын, айыбы шариғат 

қосқаннан басқа әр жолға он сомнан айып 

к�птікі.

10. Ұрлық, �тірік, боқтау, ойнас тіпті бол-

масын. Болса, абақтыдан басқа к�пке ат-шапан 

болсын.

11. Баласы айыл-тұрман ұрласа, әкесі к�пке 

ат-шапан айып береді, ұрланған нәрседен басқа.

12. Шаруа жайынан егін уақытында, пішен 

уақытында үй басы бір кісіден жұмысшы, аз 

болса екі үйден бір кісі шығарып, менікі-сенікі 

демей, егін, ш�пті сол кісілер бітіріп тұрады. 

Кісі жоқ болса, ақшаға кісі жалдап береді. Кім 

де кім үйде отырып, бармаймын десе, бір қойын 

жұмысшылар ұстап сойсын, бармаған сайын.

13. !з арамызда дау болса, сайлаған ақсақал 

бітіріп тұрсын. Бір старшын елде жұмысы болса, 

сайлаған сегіз ақсақал бітіріп тұрады.

14. Қарта, басқа құмар ойнамасқа.

15. Үй басы 30 сомнан шығарып дүкен ашуға, 

– міне осындай шағын, бірақ мазмұн ды, ойлы 

құжат.

«Ынтымақ ережесі» құжатының нормала-

рындағы негізгі талап – елдің ынтымақтас-

тығын нығайту, бірлік пен бейбітшілік идеясын 

халық санасына орнықтыру, қоғамдық ортадағы 

жұрттың жағымсыз қимыл-әрекеттерімен 

күресу, әділетті де қайырымды ел болу. Бұл 

құжаттың заңдық нормаларына шығыстанушы, 

ауыл тұрмысы мен қазақ ұлтының психология-

сын терең меңгерген кемеңгер ғасырдан ғасырға, 

ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан 

к�шпелі ел мәдениетіндегі салт-ғұрыпты, 

 сосын ислам дінінің шарттарын сабақтастырып 

кіргізген. 15 баптың әрқайсысында халықтың 

ұлттық қоғамға �туі үшін негізгі шарттарды 

талап еткен. Ұжымдасу, ел болып бірігіп, 

ауыл арасындағы түйткілді мәселені к�п бо-

лып шешу, бір-біріне асар беріп, жәрдемдесу, 

әлеуметтік тепе-теңдік орнықтыру сияқты 

прогрессивті идеялары бар құжат. Енді осы 

игілігі мол саяси құжаттың әрбір бабына жеке-

жеке тоқталып, сипаттап �тсек: мәселен, бірінші 

бап ислам дінінің негізгі шарттарымен астасып 

тұрса, екінші, үшінші баптар бірлік мазмұнына 

Алматы қаласында «Ұлы дала тұлғалары: академик 
Рәбиға Сыздық және қазақ с3зінің құдіреті» атты 
халықаралық ғылыми-теориялық конференция 3тті. 
Оны ұйымдастырған А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институты халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 
және Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті.

Тіл білімінің абыз анасының 95 жылдығына орай 

�ткізіл ген алқалы жиынды А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының директоры Е.Қажыбек жүргізіп 

отырды.

Басқосу ҚР ҰҒА президенті, академик М.Жұрыновтың 

кіріспе с�зімен ашылды.

Баяндама жасаған академик !.Айтбайұлы,   ҚР  

ҰҒА   корреспондент-мүшесі, педагогика ғылымының 

докторы  Ф.Оразбаева, филология ғылымының доктор-

лары О.Жұбаева, Т.Ермекова, Г.Мұратова, А.Алдаш және 

басқалар мерейтой иесінің қазақ тіл біліміндегі орны, 

зерттеу бағыттары мен алатын орны, ғалымдық тұлғасы 

ж�нінде кеңінен әңгімеледі.

Расында да, Р.Сыздық қазақ тілтаным ғылымында аса 

к�рнекті тұлғалардың бірегейі. Ғалым бұл биіктікке �зінің 

табиғи туа біткен дарыны, мол ізденісі, қажырлы еңбегі 

арқасында жетіп отыр. Қазақтың біртуар қызының қазақ 

тіл білімінде зерттеген тақырыптары мен салалары сан 

алуан. Ғалымның еңбектері кез келген адамның �зінің ана 

тіліне, оның құдірет-күшіне деген сүйіспеншілік сезімін 

тудырады.

Жиын барысында мерейтой иесін құттықтаушылар к�п 

болды. Олардың арасында шетелдік ғалымдар да бар. !нер 

иелерінің ән-күйден шашқан шашулары да жиналғандарға 

жоғары к�ңіл күй сыйлады.

Конференция соңында с�з алған Рәбиға Сәтіғалиқызы 

елдің құрметіне риза болып, алғысын білдірді.

Нұркен ЖАНД-УЛЕТҰЛЫ 

Бүгінгі таңда білім саласы бәсекеге қабілеттіліктің 
3лшеміне айналып отыр. -лемдегі к3шбасшы елдер ең 
алдымен білім мен ғылымды дамытуға күш салып, зор 
жетістіктерге жетуде. 

Осы орайда әр елдің �ркендеуіне негіз болатын бірден-

бір күш – ол университеттер деп айтар едік. !йткені 

онда сапалы мамандар даярланады. Мәселен, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінде білім алған 

білікті мамандар да елінің келешегіне �з үлестерін қосуда. 

Бұл үрдіс бүгінгі күнде де жалғасын тауып келе жатыр. 

ҚазҰУ дәстүр сабақтастығын сақтай отырып, заманға сай 

жаңғыруда. Студенттердің алаңсыз білім алуына барлық 

жағдай жасалған. 

QA University Rankings агенттігінің Батыс Еуропа мен 

Орталық Азия университеттерінің зерттеу нәтижелері 

 бойынша, ҚазҰУ 200 университеттің ішінен 11-орынды  ие-

ленсе, QS World University халықаралық зерттеу агенттігінің 

хабарлауынша, біздің университет биыл әлемнің 800 беделді 

жоғары оқу орындарының ішінде 220-орында тұр. Мұның 

�зі ауыз толтырып айтарлық к�рсеткіш. «Керемет» студент-

тер орталығы да жүзеге асқан бірегей жоба. Айта берсек, 

жарқын жетістіктері аз емес. Ең бастысы – сапалы білім 

ордасы екенін мақтанышпен тілге тиек етеміз. 

Жанар ЧУНЕТОВА, 
биология ғылымының кандидаты,

Ажар НҰРЫМОВА

үйлессе, т�ртінші бапта к�мек, жылу мәселесі 

к�рініс тапқан. Бесінші, алтыншы бапта сол 

адамдардың бір-біріне к�ңіл б�луі, к�мек беруі. 

Жетіншісі жазылмаған дала заңындағы тәрбие 

мәселесі және оның құны я болса тартар айыбы. 

Сегізінші бап –  жастарды оқыту, қараңғылық 

қоғамын сейілтіп, қазақ қоғамын оқыған 

елдердің терезесімен теңестіруге бағытталған 

қадам. Тоғызыншы б�лім намаз, ораза, зекетке 

бойсұну, иманды қоғам орнату. Ал оныншы 

бапта жаман әдеттерден жеріну және оны 

 жазалау тәртібі. Қарап отырсаңыз: осының бәрі 

қоғамдағы ішкі тәртіп мәселесіне бағытталған, 

адамдарды рухани бай, тұрмысы ауқатты, 

оқыған, к�зі ашық орта қалыптастыруға 

үндеу. Қайраткер жазып қалдырған бұл құжат 

Бұқабай ауылында ғана емес, Маман, Тұрысбек 

балаларының да ауылдарына тарап, қоғамдық 

үлкен Ережеге айналып кеткен. Бұл турасында 

Есенқұл қажының ұлы Адай: «Қарағаштағы 

Құраннан кейінгі ұлы с�з – Барлыбек Сыртта-

нов жазған «Ынтымақ Ережесі» болатын. Бұл 

Заң – тұтас Ақсу,  Арасан, Бүйен болыстарын 

ортақ тәртіпке салған, жұртты тәрбиеге үндеген 

еді»  деп естелік жазған-ды. Шындығында, 

аталған құжаттың мазмұнына ғылыми тұрғыдан 

қарасақ, ел басқару ісін автор дәстүрлік салт-

санамен, әдеттік-құқық нормаларын реттеумен 

байланыстырған. 

Б.Сырттанұлы мемлекетті басқару үшін т�ре 

әділ, оқыған, зиялы болу керектігін ескертеді. 

Оның 1911 жылдың 13 маусымында Петер-

бор қаласында :лихан Б�кейханның тікелей 

тапсырмасымен жазған «Қазақ елінің Уставы» 

Конституциялық құжатында: «...Жаңа атыссыз, 

соғыссыз, қан т�кпей бейбіт жолмен жерімізде 

хүкметі �з қолында ел болу мақсатында, барлық 

елдермен достықта болу үшін жеке Қазақ 

елі республикасын құрамыз. Сайланатын-

дар елдің ең сүйікті, білімді, ел үшін жанын 

беретін адамдар» деп жазылған. Заңгердің бұл 

еңбегі гуманистік ойлармен, озық идеялармен 

астасқан мәні терең, бәсі жоғары еңбек. Дін 

талаптарын орындамаған, тек �зінің қара басын 

ойлаған, балаларын оқытпаған қазақтың байла-

рына экономикалық санкция, т.с.с. шарттарды 

қойып, болыстық арқылы оларды ізгілікке, 

қайырымдылыққа шақырған. Қазақ халқының 

әлеуметтік дамуы үшін прогрессивті құнды 

пікірлер жинақталған бұл құжат – ХХ ғасыр 

басындағы еліміздің құқықтық-саяси ойлау 

жүйесінің жемісі. 

Барлыбек Сырттанұлының «Ынтымақ 

ережесі» 1910 жылдың 21 қазанында Ұзынағаш 

съе зіндегі �зекті мәселелердің бірі ретінде 

күнтәртібіне енген. Съез жұмысына қатысқан 

Ыбырайым Жайнақұлы, Дүр Сауранбайұлы, 

Садық Аманжолұлы, Сатылған Сабатайұлы, 

т.б. Алаш оқығандары бұл құжаттың �зектілігін 

бағалап, қолдап, Жетісу облысындағы Пішпек, 

Ыстықк�л, Верный, Қапал, Ұзынағаш, :улиеата 

қалаларының қолданысына кіргізу туралы 

шешім қабылдаған. Саяси-әлеуметтік мазмұнды 

еңбекте ел басқару мәселесі қазақтың ғұрып-

тық дәстүрімен, діни сенімімен негізделген 

және ізгілікті қоғам құру идеясымен астасқан. 

С�зімізді қорытындылай келе айтарымыз, 

уақыт �ткен сайын Алаш қайраткерлерінің 

ұлт-азаттық идеясы, әдеби-ғылыми мұралары – 

Тәуелсіз мемлекетіміздің рухани құндылығына 

айналып келеді және олардың айтқан, жазған 

пікірлерінің �зектілігі әлі күнге дейін жаңа 

қоғамдағы түйткілді, қордаланған проблемасы 

болып отыр.

Жансая БИҚҰРМАН, 
зерттеуші

тұлға» атты тарихи-деректі кітаптарының мазмұны 

да, маңызы да зор. 

 – К�птеген кісі «Саған Елбасы туралы кітап 

жазу керек пе еді?» деген сауалды қойды маған. 

Кейбірі «Бұл жағымпаздық қой» деп сыбырлап 

 айтып та жатыр. Айтады да әлі, – дейді ол �зі.

Біріншіден, Елбасының �мірі туралы, оның 

ішінде металлургия комбинатындағы кезеңі жайын-

да кеңірек кітап жазуға журналист Айтбай Сәулебек 

бірден кіріспеген. Екінің бірі тәуекел ете алмай-

тын бұл үлкен тақырыпқа ол бұдан бірнеше жыл 

бұрын ішкі дайындықпен келген. Тағы бір шындық 

бар. Елбасы туралы кітап жазу қиын екен. Қатты 

қиналды. К�з алдында талғамы жоғары, саяси  

   сауатты, сыншыл мыңдаған оқырман «К�рейік, 

қандай азамат екеніңді?» деп тұрғандай еді. Олардың 

алдында шындықты ғана жазуға тиіс екендігін жете 

сезінді. :рбір с�з үшін жауапты екенін түсінді. К�п 

кісілер «Алғашқы кітаптың аты неге «Елбасының 

алтын бесігі» деп қойылған?» дейді. Орынды сауал. 

Жауап қысқа: Нұрсұлтан :бішұлының «Егер менің 

�мірімде Қазақстан Магниткасы мен Теміртау 

болмағанда мен Президент болмас едім. Қазақстан 

Магниткасы мен үшін алтын бесікке тең» деген 

ақиқат с�зінен алынған. 

Бірінші кітап Елбасы �мірі туралы жалпы зерт-

теу болатын. Екінші кітапты сол кездегі «Нұр Отан» 

партиясы т�рағасы ның бірінші орынбасары Мұхтар 

Құл-Мұхаммедтің ұсынысы бойынша  жазып 

шықты. Ол кітабын «Құрыш тұлға» деп атады. 

Журналист Айтбай Сәулебек Қара ғанды 

облыстық радиосында, «Лениншіл жас» (қазіргі 

«Жас Алаш) газетінде, облыстық «Орталық 

Қазақстан» газетінде қызмет атқарды. Біраз уақыт 

тәуелсіз «Азия-Транзит» газеті мен журналының 

бас редакторы болды. Осы басылымға басшылық 

еткен кезеңінде халыққа жаны ашымайтын әкім-

қаралар мен шенеуніктерді сын садағымен аяусыз 

түйреп, әділеттілікке қол жеткізе алмай, тұрмыс 

тауқыметін арқалап, іштей қан жылап жүрген 

к�п балалы аналарға араша түсіп, бостандықта 

жүрген қылмыскер полиция қызметкерлерінің заң 

бойынша  жазалануына дәнекер болып, ұлттық 

проблемаларымызда республикада алғаш рет батыл 

түрде атап к�рсетті. 

Бірді-екілі мысал. Қарқаралы ауданы ның сол 

кездегі әкімін к�п балалы аналарды «Мен сен-

дерге к�п бала тап деген жоқпын!» деп қорлағаны 

үшін, алдына келгенде адамға санамай, жанын 

жеген қиыншылығына к�мектеспегендігі үшін 

сынады, онысымен қоймай «Караван» газетіне 

жариялаттырды. Обалы не керек, облыс әкімі 

 Камалтин Мұхамеджанов �ткір сыннан қорытынды 

шығарды. :кімді дереу қызметінен босатты. 

Сондай-ақ досы Кәріпбек Күйіковті «Билетақы 

т�лемедің» деп, автобустан қуып шыққан рақымсыз 

тексеруші мен үш-т�рт ай бойы зейнетақысын 

бермей шырылдатқан райсобес басшысы туралы 

 облыс басшысының атына Ашық хат жарияла-

ды. Бұл жолы да  Камалтин Ескендірұлы батыл 

журналисті қолдады. Реті келгенде айтуға тиіспіз, 

Айтбай  Камалтин Мұхамеджанов Қарағанды 

 облысы әкімінің жекешелендіру ж�ніндегі орын-

басары қызметін атқарып тұрған кезеңде  рухани 

ағасына Кәріпбек Күйіковке ауыр жүкті автома-

шина сыйлауға �тініш жасайды. Кәмекең де ер 

екен, жекешелендіріліп жатқан бір автобазадан 

ЗИЛ-130 автомашинасын тіркемесімен тарту 

еткізіпті. Кәріпбектің әкесі Т�кең кәнігі  шофер 

еді, қатты қуанып: «Денім сау болса, осы к�лікпен 

Егіндібұлақтағы жағдайы нашар  отбасыларына 

Қарағандыдан к�мір апарып берем» депті.  «Қазақ 

Елі», «Заң» және «Дала мен Қала» газеттерінде 

де біраз жыл бойы жемісті қызмет атқарды. Бір 

с�збен айтқанда, еліміздің қазақ тілді басылым-

дарының бірқатарында қолтаңбасы қалды.

Ол қазақ баспас�зінде ғана емес, к�зі қарақты 

оқырман қауымның арасында әдеби-к�ркем 

шығармаларымен де жақсы танылған қаламгер. 

Бұл с�зімізге оның үлкенді-кішілі 16 кітабы дәлел 

болғандай.

– Сарыарқаның сақылдаған сары шұнақ 

 аязынан, к�з аштырмас ақ түтек боранынан 

қаймықпастан, облыстың барлық �ңірлеріне бар-

дым. Қарағанды облысында менің журналистік 

 сапармен бармаған ауылым жоқ. Атқа мінген аза-

маттарымен де, жалпы халықпен де етене  таныспын. 

Олар мені әлі күнге дейін �з туысындай к�реді. Мен 

де оларды сағынамын. Кездескенде арқа-жарқа 

болып масайрап, қуанып қаламыз. Журналист үшін 

бұдан артық мәртебе бар ма? :лбетте, кезінде сынға 

ұшыраған кейбір шалағай басшылардың кеудесінде 

кек ұшқыны шашырап жатуы да мүмкін. Оларға 

ренжуге болмас. !йткені �зінің кемшілігін к�ре 

алмай, ащы шындықты мойындамай, азаматтықты 

алдыңғы орынға қоюдың орнына, пендешілікке 

салынған күйкі жандар ғой, – дейді журналист.

Ұзақ жылғы жемісті қаламгерлік еңбегі лайықты 

бағаланып, 2007 жылы Қарағанды облысы әкімінің 

«Алтын сұңқар» және 2010 жылы «Алтын жолақ» 

сыйлықтарына, 2009 жылы Қазақстан Республи-

касы Президентінің бұқаралық ақпарат құралдары 

саласындағы сыйлығына ие болды. «Астанаға – 10 

жыл», «Тәуелсіздікке – 20 жыл» мерейтойлық 

медальдарымен, 2010 жылы «Құрмет» орденімен 

марапатталды. Биыл «Қазақстанның құрметті 

журналисі», «Шиелі ауданының Құрметті азаматы» 

атанды. Қаламгер Айтбай Сәулебектің абыройлы 

алпыс асуы – осындай! Олай болса, жетпіс жасында 

да желкенін жел кернеп, �мір жолындағы кезекті 

бел-белестеріне жаңа шығармашылық табыстармен 

жете беруіне дос к�ңілден тілектеспін. 

   

Т3леубай ЕРМЕКБАЕВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
ҚАРАҒАНДЫ

«Жақсыда жаттық жоқ» деген емес пе? Аңқыл-

дап тұрған ақк�ңіл азамат екен. Содан бастап біз 

тонның ішкі бауындай жақын араласып кеттік.  

Радиожурналистика саласында қызмет атқарып 

жүргенімен, Айтбай газетке проб лемалық мақала 

жазуға да шебер қаламгер екен. Бұған да к�п ұзамай 

к�зім жетті. Жаңадан ашылған облыстық жастар 

басылымы «Қарағанды жастары» газетінің бірінші 

санына материалдар жинақтап жүргенбіз.

Бір күні редакциямызға Айтбай Сәуле беков 

емен-жарқын қалпымен аңқылдай кіріп келді. 

– Бауырым, мына бір материалды «Қарағанды 

жастары» үшін арнайы жазып әкелдім. К�птен 

бері к�ңілімді мазалап жүрген үлкен мәселе еді. 

Кәделеріңе жарап жатса, к�ре жатарсыңдар, – деді. 

Кеңес Одағының заманы еді. Отырған орындық-

тары сықырлай бастағанымен, коммунистік партия 

мен комсомол ұйымы билік басында әлі де мығым 

отырған болатын. Ал Айтбайдың материалы – 

комсомол-жастардың шопандар бригадаларын тас-

талқан етіп сынауға арналған. Мектепті енді ғана 

бітіріп, қой отарының соңында салпақтап жүрген 

қазақ жастарының мүшкіл халін боямасыз к�рсетіп, 

сын садағына алған. 

Журналист Айтбай Сәулебековтің «Қара 

қойдың соңында – қара бала» деп аталатын сол 

проблемалық мақаласы 1989 жылдың қазан  айында 

«Қарағанды жастары» газетінің бірінші санының 

тұтас бір бетінде жарқ ете қалды. Ал осы �зекті 

тақырыптағы материалдарды республикалық 

 басылымдар тек бірер жылдан кейін ғана жария-

лай бастады. Осыдан тура 40 жыл бұрын, 1979 

жылдың жазында Қарағанды облыстық «Орталық 

Қазақстан» газетінің сол кездегі редакторы, есімі 

республикаға белгілі ғалым-журналист Рамазан 

Сағымбеков �ндірістік тәжірибеден �туге келген 

Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика 

факультетінің студенті Айтбай Сәулебековті бұйрық 

бойынша екі айға тілші етіп жұмысқа қабылдапты. 

Редактор Рамазан Сағымбеков қала мы ұшқыр 

жас жігітті оқуын бітірген соң �зі басқаратын 

облыстық «Орталық Қазақстан» газетіне қызметке 

шақырады. Алайда университетті бітіріп, үш айлық 

офицерлік курстан �тіп, қолына «Қара ғанды 

обкомының қарамағына жіберілді» деген жолда-

масын алып, қуанып жетке нінде Рамазан ағасы-

ның 15 күн бұрын Қарағанды обкомы бюросының 

солақай шешімімен қызметтен босатылғанын 

естіп, қатты қапаланады. Содан кейін облыстық 

радиода  редактор, кейін аға редактор болып қызмет 

атқарады. 

БІЛІМ

ҚҰРМЕТ

Тіл білімінің 
абыз анасы

Сапа мен нәтиже
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«EL ARNA» – жаңа есімдерді ашады

ТҰЛҒАНЫҢ 
ТУҒАН КҮНІ БАР...

(Академик Патшайым Тәжібайқызына арнау)

КҮЛКІ – 
КӨҢІЛ КІЛТІ

Көрнекті жазушы – сатирик Үмбетбай 
Уәйдаұлы есімі көп оқырманға жақсы таныс 
деп есептейміз. Атақты Оспанхан Әубәкіровты 
ауызға алғанда, Осекеңнен кейін тілімізге орала-
тыны Ү.Уәйдаұлы.
Үмбетбай ағамыздың шығармаларымен бала 
кезден қанықпыз. Бірақ өзімен жүзбе-жүз 
кездесіп, әңгіме-дүкен құрудың сәті түспепті. 
Осының орайы бір күні келді. Қаламгердің 
өзімен құралыптас, Ішкі істер саласының 
ардагері Жанас ағамыздың шаңырағында 
дастарқандас болдық. Көп адам жоқ. Екі-үш 
 отбасы ғана.
Арамызда сатираның саңлағы отырғаннан 
кейін күлкі-әзілге қарық болармыз деп 
ойлағанбыз. Алайда олай болмай шықты. 
Ағамыз көп сөйлемейді екен. Салмақтылығы 
басым. Ара-тұра әңгіме арасына қосылғаны бол-
маса, ауызша сөзге ықылассыз ба деп қалдық. 
Есесіне үй иесі – Жәкең әзіл-қалжыңнан кетәрі 
еместігін байқатты. Сөйтсек, Уәйдаұлының 
мінезі қаламынан шыққан ойлы дүниелеріндей 
байыпты да байсалды екен.

Күз мезгілі  – телевизия саласына ерекше серпін сыйлайтын шақ.  Отандық 
телеарналардағы жаңа бастамалар мен жаңа жобалардың көрермен  назарына 
көптеп ұсынылатын кезі. Дәл осы кезде тың дүниелер жол тартады.  Жуырда 
 «Хабар» Агенттігі дәстүрлі биылғы маусымының тұсаукесер кешін өткізді.  Агенттік 
құрамындағы төрт ірі телеарналардың барлығы дерлік өз таныстырылымдарын 
жасады. Осы орайда біз «El Arna» телеарнасының  директоры Арман Сейітмамытпен 
жаңа маусымның жаңалықтары жөнінде әңгімелескен едік.  

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Сатирик шығармаларының �зге әріптестерінің 

туындыларынан басты ерекшелігі не? Ойды, сын 

мен мінді астарлап жеткізетіндігі. Маңдайыңнан 

сипап отырып: «Мұның дұрыс емес, бұлай істеуге 

болмайды» дейтіні. Бұл с�зімізге қаламгердің 

жақында ғана «Ана тілі» баспасынан жарық к�рген 

«Күлкі, күлкі...» кітабындағы сықақ әңгімелерін 

оқып отырып анық к�з жеткіздік. Қаламгердің 

сын садағына ілінгені, бұл к�біне тіршіліктегі 

әттеген-айлар. С�зіміз дәлелді болу үшін аталған 

кітаптан нақты мысалдар келтірейік. Мәселен 

– «Құдалар құрама командасы». Осы әңгімедегі 

Дәдікбай қай жерге барса да, шағын отырыс, той 

не концерт бола ма Шәйпілді бірге алып барғысы 

келеді. Дәдікбайша айтқанда оның себебі: «Шәйпіл 

әңгіме біледі, ж�н біледі». Ол не «әңгіме» дейсіз 

ғой.  Барған жерінде �зін қонаққа ертіп әкелген 

Дәдікбайды екі аяғын жерге түсірмей, аспанға 

к�теріп мақтап отырады. Мақтағаны соншалық, 

болмаған нәрсенің тісін жатқызып болған жасай-

ды. Бұған Дәдікбай да үйренген болу керек. Қыңқ 

етпес тен, Шәйпілдің тәтті с�зін к�зі бақырайып 

тыңдап отыра береді. Мақтау с�здің ішінде мына-

лар бар: «бұ кісі Юрий Гагаринмен түйдей құрдас. 

:скерде болған» немесе к�рші тәжік еліне барғанда 

«бұ кісінің жеке самолеті бар, �зі айдайды. Жақында 

сол самолетпен Тынық мұхит жаққа барып қайтты» 

деп соғады. Мұның бәрі, әрине жалған. Алайда 

осыған Дәдікбайдың �зі де, к�зі де үйренген. Оны 

�зі де мойындайды. «Адам жақсы с�зге де бауыр 

басып қалады екен, қазір қасымда Шәйпіл отыр-

маса, нанасыңдар ма, жесір әйелдің күйін кешемін» 

дейді. Осыған күлесің бе, жылайсың ба? !мірде 

мұндай «отырған жерде шашбауымды к�теріп, 

қасымдағыларға әйгілеп отырса екен» дейтін 

мақтанды, қолпаштауды жаны сүйетін адамдар да 

бар ғой. Дәдікбайың  солардың бірі.

Шәйпілдің ж�нінен Дәдікбайдың жақын жол-

дастары, туыс-ағайындары да жақсы хабардар. Бір 

ағасы: «Шырағым, байқашы. «Бұл кісі Қазақстанның 

тұңғыш президенті» деп оттап қоймасын» деп 

ескертуін жасайды.

Кейде біреуді мақтай қалсақ қол-аяғын жер-

ге тигізбей, жер бетінде дәл содан асқан кере-

мет жоқтай к�сілетініміз бар. :сіресе, тойда 

асабалардың шектен шығып кететініне талай рет 

куә болып жүрміз. «Шап... шап... шапалақ...» атты 

әңгімеде осы бір келеңсіз жайт �зек болады. Енді 

асабаны тыңдап к�рейік: «Аспан түстес, аспан тектес 

асыл азамат, ғасырда бір туатын  ақылдың қайнар 

– Арман Балтабайұлы, жаңа 
маусымдарыңыз құтты болсын! 
Жаңа маусымға деген дайын-
дықтарыңыз қалай жүзеге асты? 

– Рақмет. Расында,  жаңа  

м а у с ы м  д е с е  ж ү р е к  қ а ғ ы -

сымыз жиілеп, аяқ алысы-

мыз жылдамырақ болаты-

ны заңды ғой. :лбетте, тек 

жаңа маусым дегенде ғана 

емес, жыл он екі ай бойы, 

к�зі қарақты к�рерменімізді 

н е м е н  қ у а н т с а қ  е к е н , 

қандай жаңа жобалармен 

жандарын баурасақ екен 

деген үздіксіз ізденіспен 

жүреміз.  Сол еңбектің, 

маңдай тердің нәтижесінде 

ж а с а л ғ а н  д ү н и е л е р д і ң 

к�рерменге ұсынылатын 

кезі, �з бағасына ие болатын 

мақалалар назар аудартатын дүниелер. Бұларда біздің 

сатирамыздың жеткен жетістіктері, игере  алмай 

жатқан тақырыптары кеңінен с�з болады.  Осы 

еңбектерді оқи отырып, автордың �з саласының 

ұңғыл-шұңғылын, кешегісі мен бүгінгісін,  табыстары 

мен кемшілігін жақсы білетіндігін байқаймыз. 

Сондай-ақ сатираға деген құштарлығы мен 

сүйіспеншілігі де к�зге ұрады. :сіресе, «бізде  сатира 

жоқ» деп, қу ш�ппен ауыз сүртетіндерге деген 

наразылығының шынайылығы сондай, бұл салаға 

қатысы жоқ сені де иландырмай қоймайды.

Автордың күлкіге қатысты пікірімен толық 

келісеміз. «Ел-жұртымызға күлкі керек. Күлкі  керек 

болатыны  жамандық таусылып біткен жоқ. Күлкі 

күллі жаманшылық атаулыға, әртүрлі дертке қарсы 

қолданылатын күшті қару. Күлкінің мақсаты – 

адамдарға бақытты жақындату. Қайсыбір ағайындар 

күлкінің әлеуметтік-тәрбиешілік қызметіне, 

қоғамдық маңызына мән бермей, к�бінесе жай, 

әшейін к�ңіл к�теру сияқты жеңіл-желпі бірдеңе 

ретінде қарайды. Анау-мынау күлкіден �здерін 

к�ріп, �здерін танып, біреулердің тұлабойын жинап 

алатынын әлгілер ескере бермейді» дейді.

Ү.Уәйдаұлы қазақ сатирасын жақтап, қорғаумен 

бірге оның деңгейін одан әрі к�теруге қатысты 

ұсыныс-пікірлерін де үнемі жариялап отырады. 

Мәселен, осыдан он бес-жиырма жыл бұрын қағазға 

түскен мына айтқандары бүгінгі күні де күшін жоя 

қойған жоқ деп сеніммен айтуға болады: «Біріншіден, 

қоң жинаған біздің бірсыпырамызда к�кірек күшті. 

Болмашы, шамалы табысқа кекірік ату бар. Сонда не 

істеу керек? Киім-кешекті қағып-сілкіп, үсті-басты 

кекірік ату сияқты шаң-тозаңнан тазарту.

Екіншіден, тоқшылықтан ба, жоқ, әлде, мақтау 

�тіп кетті ме, біразымызда намыс мәселесі қалғып 

кеткенге ұқсайды: бізбен бе, инемен бе – әлде үстіне 

мұздай су құйып жіберіп пе – әйтеуір бір бәле қып 

намыс жағын оятпай болмайды.

Үшіншіден, «не нәрсеге күлу керек, не нәрсеге 

күлмеу керек?» – деген сауал-сұрақтың айналасында 

да едәуір әңгіме бар. Не болса соны айдақтатып-

сойдақтатып жазып, не болса соған тарқ-тұрқ 

күліп, біз мәселенің бұ жағын да сұйылтып алғанға 

ұқсаймыз. Олай дейтініміз, арыз к�п, ойбай к�п!

Т�ртіншіден, �зіміздікі бар, �зге жұрттан 

аударылғандар бар – оқырманды ең жаңа, ең жақсы 

деген күлкілерді «Ақ тер, к�к тер» деген айдармен 

таныстырып отырған ақыл сияқты.

Бесіншіден, осы күні сықақшылардың ауылы-

на жиі қонғандарымен тұрмай, қораларына түсіп, 

қойларын ұрлап жүргендер к�бейіп кетті деген 

әңгіме және бар. Сондай әңгімеге байланысты 

басылымдарда «:не, қашты!» деген айдар ашылса.

Алтыншыдан, сатира ауылындағы бүкіл жаңа-

лықтар оқырманға «Бәрекелде!» деген айдармен 

уақыт құрғатпай, құлақтандырылып тұрса дейміз.

Жетіншіден, сатира шаруашылығына бай-

ланысты жұлқынып с�йлеймін деушілер болса, 

 басылымдар оларға «Так, тағы не бар?» деген 

айдар-мінбесінен с�з мүмкіншілігін берсе».

Сатираның қоғамдағы орны ерекше. Бұл 

 туралы кезінде қазақтың классик жазушылары 

да айтудайын  айтып кетті: «Сатира әсте �мір 

шындығынан тыс тұрған жайдан тумайды. Қайта 

�мірдегі мол міннен, сан сараңдық пен к�п 

к�ргенсіздіктен туады. Соларды жиып, топтайды 

да, сатира «обобщение» жасайды» деген еді ұлы 

Мұқаң – Мұхтар :уезов. Ал с�з зергері атанған 

Ғабит Мүсіреповтің уақытында «Ара – Шмель» 

журналына басшылық еткені баршамызға аян.

«Сатира – күштілер қаруы» дейтініміз бар 

ғой. Сатира, әзіл-қалжың, мысқыл тудыру екінің 

бірінің қолынан келе бермейді. Бұл жанрға нағыз 

шеберлер, таланттар бара алады. Міне, сондай 

дарындылардың бірі  Үмбетбай Уәйдаұлы болатын. 

Біз оны қазақ сатирасының негізін салушылардың 

бірі деп ауыз толтырып айта аламыз.Үмбетбай 

ағамыз талантты қаламгер болуымен қатар, 

адамгершілігі, азаматтығы жағынан да  б�лек тұлға 

болатын. Бұл ретте замандасы Оспанхан :убәкіров:

Айтып, айтпай не керек,

Үмбетбай деген бұ кісі.

Қазақ деген халықтың,

Құдай берген ырысы, – деп жайдан-жай 

айтпағаны белгілі.

К�рнекті сатирик �мір сүрген уақытта атақ-

даңққа қызыққан жоқ. Кеудесіне сылдыратып ор-

ден-медаль да тақпады. Ол мына жарық дүниеден: 

«Маған керегі халықтың шынайы бағасы» деп �тті.

Бұл с�зде үлкен мән жатыр. Расында да 

марапаттың ең үлкені туған халқыңның шынайы 

ықыласы, адал сый-құрметі. Үмбетбай Уәйдаұлы 

осындай құрметке б�ленген қадірменді қаламгер, 

абзал азамат болды.

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ана тілі»

бұлағы, Алаштың ақ алмастай алдаспаны, заман 

қайнарынан сыр шерткен сұңғыла, халқымыздың 

аяулы перзенті, дос пен туысқа жанашыр, жүрдек 

ой, жүйрік сезімнің ағыл-тегілі, қазақтың қабырғалы 

азаматы...». Осылай жалғаса береді. Тойдың аяқ 

кезінде асаба жұртты күлдірем деп «бүлдіріп» алады. 

«Анау столда менің Батаг�й, Мәст�к нағашыларым 

бастаған бір топ шал-шауқан, кемпір-сампыр, 

кәкір-шүкір отыр» деген кезде, мына с�зді естіген 

кәкір-шүкірлер «Ай, сен не деп тұрсың?!» деп 

�ре түрегеледі. Бұл жерде автордың айтпағы не? 

Мәдениеттілік, ж�н, орынды с�йлеу, артық с�зге 

бармау тойда да қажет дегенді меңзейді.

Келесі әңгіме – «Інің барғалы жатыр». Мұндағы 

оқиға да �мірде кездесетін жағдай. Біреуге ісіміз 

түссе алдымен оған бұрын айтпаған жылы с�зімізді 

арнаймыз. Келсін-келмесін жақсы с�здерді 

қиюластырамыз. :ңгімені осылай майда тілмен 

 бастаймыз. Ең аяғында келіп, бағанадан бері ішектей 

созылған ұзын с�здің түйінін – бұйымтайымызды 

жеткіземіз. Егер сауалымызға маңдайға таяқпен сарт 

еткізгендей жауап алсақ �кпе-ренішімізді білдіреміз. 

Кейбір адуын жеңгелер мұндай кезде: «Ой, жаман 

шірік! Бірді-екілі елден барған ағайын-туысқа себің 

тимесе, о жақта неменемді бітіріп жүрсің? :лі сол 

баяғы қайқайғаның қалмаған екен ғой, қайқайып 

қалғыр! Тас бауыр!» деп дүрсе қоятыны бар. Сонда 

әлгіндегі к�термелеу жай нәрсе болды ғой. Тұшымды 

жауап алу ниетінде қолданылған айла-тәсіл екен.

Кітаптағы «:жең жақын ба, әйелің жақын ба?», 

«Ертеңіне етпетіммен жатыр екем», «Жынды сары», 

«Жер сілкініп тұрды» секілді және басқа да әңгімелер 

жайдан-жай жазыла салмаған.  :рқайсысының айтар 

ойы бар.

Кітаптың екінші б�лімі еліміздегі сықақшы-

л а р д ы ң ,  ф е л ь е т о н ш ы л а р д ы ң  ш ы ғ а р м а ш ы -

лықтарына, сондай-ақ сатира жанрының қазіргі 

жай-күйіне арналған.

Ашығын айтуымыз керек, біз сатириктерден, 

әзіл-оспақ иелерінен кенде емеспіз. Ауыз әдебиетін 

айтпағанда, �зіміз жақсы білетін АсқарТоқмағамбетов, 

Садықбек Адамбеков, Балғабек Қыдырбекұлы, 

Жүсіпбек Алтайбаев,  Қалтай Мұхамеджанов, 

Сақтапберген :лжіков, Оспанәлі Иманәлиев, одан 

беріректегі Оспанхан :убәкіров, Мыңбай Рәшев, 

Ғаббас Қабышев, К�пен :мірбек, Толымбек :лімбеков 

және т.б. сатира саласының дамуына елеулі үлес қосқан 

ақын-жазушылар. Үмбетбай Уәйдаұлы жоғарыда 

аталған, аталмаған қаламгерлердің еңбектерін жан-

жақты ашып,  талдай біледі. Озық жақтарын да, �зі 

күмән келтірген тұстарын да шығармаларынан мысал-

дар келтіре отырып айтады.

Кітаптағы «Қайта құру кезеңі және қазақ 

 сатирасы», «Қазақ сатирасы және тәуелсіздік»  деген 

Күні аян туған тұлғаның,

Бақиға кеткен сәті жоқ...

Есті с�з айтып тұрғаным,

Қамықпа   бауыр,  қапы боп...

***

Мәшһүр дүйім жаһанға

Дарыны дүр тереңдер...

Орнын ойған  Отанда

Не бір ноян кемеңгер.

Жас жігіттей тайсалмай

Тартып мінген  ат жалын,

Бойжеткеннен ой сомдап,

Озық туған от-жалын.

Аты мәшһүр ғұлама

Шырғалаңда шыңдалған.

Тау суындай құлама,

Бәйтеректей бүр жарған.

Жұртқа аян Патшайым 

Сынақтарда сыналған –

К�рген, білген,  ашқанын

Қаныш аға құп алған.

Патшайымның �рісін

Бағалаған басқалар.

:спеттеген әр ісін

Бас шұлғысып қасқалар.

Ол ағылшын тілінде

Шешен с�йлеп шешілді.

Ден қойып зор  білімге

Кемеңгерше к�сілді.

Лондон, Париж таңданып,

Шалғайларды шарлаған...

Жолға шығар қамданып,

Жері аз ізін салмаған...

...Отбасында ана боп,

Құралайын сыйлады.

Бой жеткізді пана боп,

Қызы айтулы, ибалы.

«Ана к�ріп, тон пішкен»

Танымал ол да ғұлама.

Ой жүгіртер оңды іспен,

Бас-к�з болып мұраға.

...Ғажайып қызы қазақтың

Патшайым  деп білеміз.

Жегілген жүгі ғажап тым,

Мақтан тұтып жүреміз.

Жыр толғаудан тартынбан,

Терең бір ойға батамын.

К�з алдымда �р тұлғаң,

Алты қыр асқан атағың.

Ақ қағазды «сайрандап»,

Шимайлап  нақақ жатпайын,

Жарқырап шықшы жайраңдап,

Дара да, дана Патшайым!

***

Дақ түсірмей әзелден

Ананың асыл атына,

Шәкірттердің безенген

Мейірлі махаббатына.

Студент болған кезінде

Қоғамдық істер шыңдаған,

Риза боп алғыр с�зіне

Брежнев �зі тыңдаған...

Қыяпат туса қиындық

Сабырлы сағы сынбаған.

Үміткерлерді үйір ғып

Қасына топтап жинаған.

Танылған жұртқа Құралай

Сабырлы, мінез салмақты.

К�рмейсің ісін бір оңай,

Айналасына ардақты.

Суреткер Сәбит – жан-жары,

Даниярдың анасы.

Арымаған арманы,

Сарабдал сергек санасы.

Жырымды, кәне, бастайын,

Арзан с�з әсте қоспайын.

Риза болғай ардағым –

Кемеңгер ғалым Патшайым!

***

Тұлғаның туған күні бар,

Кезі жоқ озған бақиға.

Шешіле шертер сыры бар,

Таусылмас  толғар оқиға!

Маңдайға біткен арда қыз –

Патшайым сынды болғай-ды.

Ғылымда орны орда қыз

Құпия сырын толғайды!..

Тарланның туған күні бар,

К�рмейміз кеткен кезін біз.

Тарихта ізі, үні бар,

Қастерлер дәйім еліміз.

Қарыштар  қаршадайынан,

Арындай тартқан ат жалын,

Алтынмен аптап жазылған

Тот шалмас атың, Патшайым!

***

Немене?..

«Жүз» деп қоймайсың,

Тәйірі, сол да с�з бе екен?!

Ғасырлар тойын тойлайсың

Тұрғанда мәңгі ел – қазекем!

Мыңбай Р-Ш

шағы біз үшін ерекше толқыныстар 

мен тебіреністерге толы болатыны 

түсінікті. Сол себепті дайындығымыз 

жылдағыдан осал емес.

– EL ARNA – ел ім іздег і  тек 
кино және театр 3нерін насихаттай-
тын тұңғыш телеарна. Күн сайын, 
тәулігіне 24 сағат хабар тарататын арна 
қазақстандық к3ркем фильмдер мен 
деректі жобаларды үнемі ұсынып оты-
рады. Демек, арнаның қоржыны соған 
мүмкіндік жасайтындай болғаны ғой?

– Кинокітапханамыздағы топтама 

80 жылдық тарихы бар «Амангелді» 

фильмінен басталады. Ал, ең бастысы,  

«El Arna» эфирінен кинематография 

корифейлерінің мықты туындыларын 

ғана емес, дарынды жас буынның 

жұмыстарын да к�руге  болады. Яғни 

«El Arna» жаңа есімдерді ашады. 

Арнаның кино қоржыны Түркі әлемі 

елдері, Орталық Азия мемлекеттерінің 

«Алтын қорында» сақталған лента-

лар және заманауи фильмдерімен 

толыққан. Бұл кино  туындылар қазақ 

тілінде дубляждалып, к�рерменге 

ұсынылып отыр. Сонымен қатар 

арнаның шығармашылық тобы 

қысқаметражды фильмдер �ндірісін 

қолға алып, аталған туындылар 

киносүйер қауымның оң бағасына 

ие болып отыр. Қазіргі уақытта те-

левизия саласында қызмет ететін 

мамандардың қызыққа толы хика-

яларынан сыр шертетін «Уақыт» 

атты қысқаметражды фильмнің 

түсірілімін бастадық. Бұл кино-

лента Агенттігіміздің 25 жылдығы 

қарсаңында эфирге шығады. Одан 

б � л е к ,  е л д і ң  т у р и с т і к  ә л е у е т і , 

археологиялық қазба жұмыстары 

кезінде табылған құнды жәдігерлер, ұлт 

тарихы, халқымыздың мәдени мұрасы, 

салт-дәстүріміз, ұлы тұлғалардың 

�мір жолы, махаббат хикаялары, 

шығармашылығы жайында баяндай-

тын деректі фильмдер жүйелі түрде 

эфирде к�рсетіледі. Үздік отандық 

телехикаялар мен анимациялық лен-

таларды да тама ша лауға болады. 

– Жаңа маусымда «El Arna»-дан 
қандай жаңа жобалар күтеміз? Қандай 
жаңалықтарыңыз бар?

– Жаңа маусымның шымылдығын 

сахна сырларынан, экран құпияла-

рынан сыр шертетін суреткерлер 

мен шығармалар хақындағы к�лемді 

бірнеше жаңа жобалар ашуда. Атап 

айтсам, қазақ кино және театрдың 

шексіз әлеміндегі туындылар белгілі 

сыншы, суреткерлермен сарапқа 

салынып, талқыға түсетін «Ашық 

к�рсетілім» ток шоуы. Отандық  театр 

ұжымдарының алыс жолға шеккен  

 сапарларын,  жолдағы қызықты 

да әсерлі оқиғаларды, сол кездегі 

кіршіксіз к�ңіл-күйді сақтап қалатын, 

адам мен маман бейнелерін бір 

 туындыда тоғыстыратын «Гастрольдік 

сапар» жобасынан б�лек, арна-

мыз еліміздің белді театрларының 

спектакльдерін тамашалау мүмкіндігін 

сыйлайды. Осы ретте, жақында Жақып 

Омаровтың 80 жылдығына орай «El 

Arna»  арнасында «Қаллеки театрының 

апталығы» ұйымдастырылды. Бұл 

бастама алдағы уақытта �з жалғасын 

табатын болады. Сонымен қатар 

бүгінгі таңда Алматы қаласындағы 

М.Лермонтов атындағы мемлекеттік 

академиялық орыс драма театры мен 

Алматы қаласының Мемлекеттік 

қуыршақ театрының қойылымдарын 

таспалау жұмыстары жүргізілуде. 

Кино және театр саласында санаусыз  

еңбек сі ң ірг ен ш ы ғармаш ы л ы қ 

а дам ы н ы ң ж ан-сарай ы н аш ы п, 

 жанынан үзіліп түскен м�лдір �неріне 

терең үңілетін тележурна лдар да 

жалғасып, мәдениет саласындағы 

елеулі оқиғалардан сыр шертетін 

«!нер әлемі» бағдарламасы к�рермен 

назарына ұсынылмақ. Кино тілімен 

ақ ын дардың шығармашы лығын 

н а с и х а т т а й т ы н  к и н о п о э з и я 

жанры  да назардан тыс қалмайды. 

Қалыптасқан игі дәстүрді жалғас-

тырып, жаңа маусымда да халық-

аралық, республикалық кино және 

теат р фестива льдерінен т ікелей 

к�рсетілімдер, жұлдыздардың қызыл 

кі леммен ж үріп �ту са лтанатын, 

мәдени іс-шаралардан күнделіктер 

дайындайтын боламыз. 

– -ңгімеңізге рақмет.

-ңгімелескен 
Дәуіржан Т�ЛЕБАЕВ 

Күз мезгілі
телеарнала
көптеп ұсы
«Хабар» А
құрамында
жасады. Ос
жаңа маус

СӘТІ ТҮСК

асыл азамат, ғасырда бір туатын  ақылдың қайнар 

– Арм
маусымд
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– Ра
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ДАҢҚЫҢДЫ

Ақын едің ой �рісі іргелі,

Арман қудың, қадам бастың ілгері.

Сырт теппедің маңдайымнан сипадың,

Жарты ғасыр мен жаныңды білгелі.

Айтар ойын жан дүниесін жұрт ұққан,

Ақын едің оқырманы пір тұтқан.

Аламанға қосылғанда шығармаң,

Талай мәрте оза шауып жүлде ұтқан.

Деген адам емеспін ғой білем к�п,

Бере алмаймын бар ісіңді түгендеп.

Қатарыңнан оза шауып сен кеттің,

Биіктерге қанат қағып тік �рлеп.

Болмасаң да елге билік жүргізген,

Жан емес ең жүрегінен жырды үзген.

Алаңдама абыройға жеткізер,

Келеді ұлың �зің салған нұрлы ізбен.

К�ңіл к�зін саған қарай бұрсам бір,

Ақ қағазға жазыпсың ғой мың сан жыр.

Жақұттайын жарқылдаған ойыңды,

Түсінуге балаң күшін жұмсап жүр.

Сүйдің жастан қара ормандай халқыңды,

Оған арнап жазған жырың бар құнды.

Алға озса да алақұйын замана,

Ш�ктіре алмас сенің таудай даңқыңды.

ҚОЛ ҮЗБЕЙІН

Жүргенің белгілі алыс шақырымда,

Сені іздеп к�ңіл шіркін шарқ ұруда.

Түсті ме аяғыңа тұсау бәлкім,

Келмедің телефонға шақыруға,

Есімнен к�рген жоқсың шығып бір күн,

Қадірін сағыныштың шын ұқтырдың.

Кеудемнің түкпіріне орнап қалдың,

Үстіне �скендей бір шыбық құмның.

Білемін кеттің үнсіз шалғайға ұзап,

Демедің жолға қарап сарғайды ұзақ.

Жыр арнап, жария еттім газеттерге,

Бір сәтке қиялымды қалмай тұсап.

Жүректі сағыныштың шырмағаны,

Тағдырдың шығар бәлкім шыңдағаны.

Кешіргін, кеш түсіндім, амалым не,

Мен үшін жан екенсің шын бағалы.

!зіңе жолығатын жол іздейін,

Тамаша табыстырса сол із кейін,

Бейнеңді күнде есіме түсіретін,

:йтеуір сағыныштан қол үзбейін.

 ***

К�п к�рсем де қатал тағдыр тепкісін,

Демеді ешкім сен ысылған ептісің.

Оқырманның жүрегіне жол тартса,

!кінбеймін �лең �рген текті ісім.

!лең – �нер қойған ауыр ойды артып,

Тұрады әркез к�кірегімде ол тарпып.

Біреулерге түспесін деп к�леңкем,

Жүрем ылғи жамандықтан бой тартып.

 ***

Теректің басын қар бүркеп,

Майысып қалды бұтағы.

Ала қарға қаңғып кеп,

Шықылықтады бұл тағы.

Ышқынып боран соғады,

Кезі сирек тыншитын.

Аяз бетті сорады,

Мінезі қызық шымшитын.

!тті демде дүркіреп,

Қысқы бақтың күлкісі.

Дамыл таппай жүр күреп,

Қалың қарды бір кісі.

 ***

Бір демде ашу қысып, алабұртып,

К�рмедім жақыныммен жаға жыртып.

Қаладан қашып шықсам ызғар буып,

Алады �зім �скен дала жылытып.

Жүрген жоқ, дос-жаранға сыйым кетіп,

С�з айттым �з бойыма, сыйымды етіп.

Табысқа теңестірем бір танысқа,

Тұрса егер жыр арқылы сырым жетіп.

Еске алып, �ткен күнді тізбектесем,

Мен саған талас-тартыс кіл беттесем.

Тырбанып қарапайым тірлік кештім,

Болмадым мықты мансап іздеп к�сем.

Тартсам да тапшылықты жан қысыла,

Мықтының бас ұрмадым жарғысына.

!не бойды �ңмеңдемей таза ұстап,

Ешкімнің қалған жоқпын қарғысына.

ҚАСҚЫРҒА 
ҚАРСЫЛЫҚ

(Баллада)

Аш б�ріден шошынған алабұртып,

Бір топ елік зымырап, барады үркіп.

Енесінен кейіндеп қалған лақ,

Боталаған к�з жасын алады іркіп.

Таңғы нұрға жатқанда дала кілкіп,

Жайылымнан топ елік барады үркіп.

:лгі нәзік лақты к�ре сала,

К�терілді аспанға қара бүркіт.

Қиын сәтті салған соң тағдыр басқа,

Қос �кпені амал жоқ талдырмасқа.

Алаңдайды артына елік-ана,

Жау қолына лағын қалдырмасқа.

Ақ қойын �рістеткен жалғыз �зі,

Жігіттің топ елікті шалды к�зі.

Ойы бар, қасқырды ұрмақ тұра шапты,

Болатын атының да әлді кезі.

Бейне бір жоқ іздеген адамға ұқсап,
Қай күні жолығар деп елегізем.

Оранып от сезімге алып ұшқан,
Арылған бір күнім жоқ сағыныштан.
Мені іздеп келе жатқан сен бе екен деп,
Қараймын қара жолдың шаңына ұшқан.

АЗАМАТПЫН ЕҢСЕЛІ

Асыл анам тұрмын саған жыр жолдап,
Ақ тілеуің қуат беріп, жүр қолдап.
Маған қарай қол к�терсе бір мықты,
Қалар дейсің сенен �зге кім қорғап?

Болса-дағы бауыр аман, бас бүтін,
Ақталған жоқ әзірге анам ақ сүтің,
Бұлт бүркеп, қарауытса күн к�зі,
Тілейсің сен жан ұлына жақсы түн.

К�ксегенмен күнде к�ріп тұрсақ деп,
Бермейді �мір оған рас мұрсат к�п.
Табысқанда қуанамын, анашым,
Тау бұлағын тапқандай бір сусап кеп.

!ттің талай, ауыр сыннан, белестен,
Жадау күндер шықсын оңай неге естен?!
Жолыңа енді гүл егуді к�ксеп жүр,
Қос құлының сенен �рбіп, тел �скен.

Неге керек, к�кірекке мұң таңып,
Оң мен солын ұлың бүгін жүр танып.
Ести қалсаң жақсы әңгіме мен жайлы,
Кетер білем, жанарыңнан нұр тамып.

Қолында бар жауға сілтер семсері
Қайраты мол азаматпын еңселі,
Бақытты боп жүрер едім, жан ана,

Қуанышыммен жасарта алсам мен сені.

  ***
Айнымас адал достай жаным сенер,
!зіңсің жүрегіме жалын себер.
Анамды к�ргендей боп қуанамын,
К�зіме сенің т�бең шалынса егер.

Сағынбай тұрман ауылым, к�зім жеткен,
Бал дәурен балалығым �зіңде �ткен.
Сүйген жар алақаны деп білемін,
Айқара құшақ жайып, желіңді �пкен.

Бастағам мен �зіңнен жырдың басын,
Сендегі ел жүрегімнен сыр тыңдасын.
Ауылым �сіп-�нген �реніңнің,
!леңге �зек етем нұр тұлғасын!
 

БОЗҚАРАҒАН

Қапталға қаулап �скен бозқараған,
Жан едім, саған жастай к�з қадаған.
Есейіп, ержеткенде жырдан бүгін,
Кеудеме �зің болдың с�з қадаған.

Тілде тұр кермек дәмің мұрын жарған,
Десем мен, демейді ешкім бұның жалған.
Аймаққа ажар беріп жатқандай бір,
Жалтылдап, жап-жасыл боп, нұрың жанған.

Жас шақта құрбылармен ойын қуған,
!зіңсің бұғынбаққа тойындырған,
Жарқылдап қақ ортаңда жүрген шақта,
Болды рас, тікенекке, «тоным құрбан».

Жас дәурен қолын бізден үзгені ме?
Жетіппіз талай жерге біз де, міне.
Бозқараған түбінде түсініксіз,
Бір кезде шарпылған ем қыз деміне.

Тым-тырыс жатқан жасыл бозқараған,
Талай сыр табар сенен к�з қараған,
Думаным басылмасын десең егер,
Қойныңды аш, қолыңды үзбе, бозбаладан.

Жол ашқан махаббатқа боз даладан,
Сенімді серігім ең бозқараған.
Ортаңа бара қалса балғын жастар,
Сырлассын, сырт қарама, с�з бер оған!

Боздала, Бозқараған, бозқыраулы,
Бір сәтке сені к�ріп к�з қуанды.
Жасырман жасыл ағаш �зіңе арнап,
Игерген секілдімін с�з құрауды.

Осынау боз даланы жарып тақыр,
Жатырсың жан-жағыңа жайып тамыр.
Бар десем к�з тартатын к�рік сенде,
Бұйырмас әлдекімдер айыпқа бір.

БҰЛАҚ СУЫН КЕШТІМ ДЕ 

Қырда туып, тау сағалап �стім де,
Бұлақ суын жалаң аяқ кештім де.
Жапондардың даяшысы секілді,
Қол қусырып, иліккем жоқ ешкімге.

Содан болар, жақпай жүрмін к�п елге,
Енді құрық салған жанға к�нем бе?!
Алған беттен қайтпасыма сенемін,
Алмас қылыш ойнап тұрсын т�бемде.

 ***
Кез болғалы �нерлі ойға киелі,
Қарау істен қашып жүрмін күйелі.
Дос адамға айтсам артық с�з кейде,
К�ңілім жасып, жаным отқа күйеді.

Тілдескелі арлы адаммен сүйкімді,
К�кірегіме сәулелі бір сыр тұнды.
Жұғымы жоқ, жанға кейде кездессем,
Арқам мұздап, беріп тұрам сыртымды.

ОЙ ҰШҚЫНДАРЫ

Қалған жоқ кеудемдегі бітіп арман,
(Секілді селдірі жоқ бітік орман).
Кей кезде асығамын алыстарға,
Тұрғандай мені біреу күтіп алдан.

Сүйенген диқаншыдай кетпеніне,
Қараймын алысқа ұзап кеткеніме.
Бұл күні аз ұйықтаймын, ерте оянам,
Шынымен мазасыздық жеткені ме?

Ақтармай құпиямды буып сақтап,
Жүргем жоқ әлдекімді сұйық мақтап,
Ерте-кеш алды-артыма к�з жіберіп,
Тартамын �мір сырын суыртпақтап.

Кейбіреу к�зімді алдап, күлсін жалған,
Жанымды емес қайғы бұлты шалған.
Елемей қиындықты к�кірегіме,
Сенемін арманыма бүршік жарған.

 ***

Алдымда күліп атар таң тұрғанмен,

К�рмедім к�п жеңілдік тағдырдан мен.

!нердің �ріне әлі шыққаным жоқ,

Жүректен қаншама сыр айтылғанмен.

К�п ойым жұтылса да есіл күнге,

!мірден түңілейін несін мүлде.

Адамдар қабақ түйсе, жабырқаймын,

Апырым-ай, тигіздім деп кесір кімге!?

Жүргем жоқ, жүрегімді орап мұңға,

Келмейді қайғыны әсте жолатқым да.

Жырыма сусындар ел аздау білем,

Шынымен сыр айтуға олақпын ба?

 

 ***

Қиялыма қым-қуыт ой тастаумен,

Оқтай зулап �тіп кетті жас дәурен.

Алар кезде ала алмадым бәйгені,

!зімді-�зім кейін тартып жасқаумен.

Асуынан асқан жоқпын к�п �рдің,

Есігін де кештеу қақтым �нердің.

Жақсы �леңдер жазбаған күн қиналам,

Талғамына татыр мынау �р елдің.

Жыр талабы кетті мүлде қиындап,

Арман, мені зула зәулім қиырға ап.

К�не әуенді қайталамай, жаңаша,

К�кірегімнен құйыл, к�ркем күй-ырғақ.

Дәнігіп, жеген талай жас құлынды,

!кшелеп жетті жігіт қасқырыңды.

Ұрмаққа ұмтылғанда құлақ түптен,

Тұяғы тұлпарының тасқа ұрынды.

Болса да жігіт аулақ жасық езден,

К�ңілін кім жұбатар жақсы с�збен?

:некей, ат жығылды үзілді үміт,

!кініп жерге тамды жасы к�зден.

Жас лақты демеңіз мықты шығар,

Қуаты жоқ қуғынға, тіпті шыдар.

Осы сәтте қиқулап бір бүйірден,

Қасқырға қарсы шапты жылқышылар.

Қамшы ұстап атқа қонған дүйім мықты,

Қасқырды құлақ түптен ұрып жықты.

Жылқышы жігіттердің жігерлі ісі,

Б�леді қуанышқа мұқым жұртты.

Тыныштық бұзылмасын қайталап бір,

Дегендей жадырайды ай қабақ қыр.

Аш б�ріден құтылған елік-ана,

Лағын бауырына алып аймалап тұр.

 

К�КТЕРЕК 

Сағындым туған ауыл – К�ктеректі,

!зіме содан алдым к�п керекті.

Жаныма жақын тартқан ару бірақ,

Кеудемнен кері итеріп �кпелетті.

Серуендеп жүргенімде қырмен кешкі,

Сол ару к�п жылдан соң бір кездесті.

Есейіп, егделікке бой ұрғанда,

Оңаша ой б�лістік сырмен де ескі.

Шомылған ай нұрына қыр сілемі,

Тілдестік ұйып қалған тылсым еді.

К�ріскен ескі таныс сол арада,

Ақтарды талай-талай сыр сүбелі.

К�ненің терек сырлы бейне к�зі,

Жан сырым осынау бір жерде ме �зі?

Тыншимын сол теректің саясында,

Болғанда тіршіліктен кейде мезі.

ІЗІҢ ЖАТЫР 
НАРЫНҚОЛ К�ШЕСІНДЕ...

(-бітай -ДЕНОВКЕ)

Жүрегі сырқаттанса жыр емдеген,

Жан едің, «жауға» намыс жібермеген.

Түбінде к�кірегімнің түнеп қалды,

Тәтті үнің, қатар басып жүрем деген.

!нерді биік қойған күн к�рістен,

Дос едік,талай тәтті сыр б�ліскен.

Сыйласып, сыр алысып, тату жүрдік,

Емеспіз жүз шайысып, біз керіскен.

Бірі едің мақтан тұтар �р тұлғаның,

Газетте �тті еңбекпен к�п жылдарың,

Тойлауға алпысыңды аз қалғанда,

!кініш болды-ау, сенің к�з жұмғаның!

О, тәңір, пенделікті кешесің бе?

К�з жас тұр �кініштің кесесінде.

Ой қуып, сайран салған Нарынқолдың,

:бітай, ізің жатыр к�шесінде.

Болғансың құрдасым да, сырласым да,

Жүруші ең әзіл айтып кіл қасымда.

Жан-жақты біліміңді білдіретін,

Бар еді батыл ойлар бір басыңда.

Кей-кейде с�йлеп кетсең к�ңілденіп,

Жүретін асыл-арман с�зіңде еріп.

Нық басып осы күнге жетсең егер,

Сексенді қалар еді к�зің к�ріп.

Еске алдым �тіп кеткен сол бір кезді,

Қаламгер болдың анық �ткір с�зді.

Білемін, тіпті сені жақтырмайтын,

Жандарды ойы таяз секпіл к�зді.

Кемімес қанша жылдар �тсін бағаң,

Қайсар ең қайғы ұрғанда морт сынбаған.

Отырып оңашада бір кеңседе,

Шерткенің есімде әлі к�п сыр маған.

Тірліктен емес тегі аз түйгенім,

!мірін талайлардың жас қиды �лім.

Жан-жарың, бала-шағаң, қабыл к�рсін,

Бұл менің рухыңа басты игенім.

 ***

Есейдім мен уақыт �тіп сырғанап,

Тарлан тарттым, мазасыз ой жұлмалап.

К�п адамға аға екенмін, аңғардым.

Жігіт болған жан ұлыма бір қарап.

Болмаса к�п кеудеме арман тұнғаны,

Аздау әлі жазған жырым тұлғалы.

Талай жылды �ткеріппін алда енді,

Белгісіз ғой қандай сындар тұрғаны.

 ***

Бір сәтке атыңды атап хабарласпай,

Кеттің ғой біздің жаққа қадам баспай.

Шықпайсың түнде түстен, күндіз естен,

Жабыстың сағыныш боп маған жастай.

Ұшқан жоқ сезім гүлің желге сенің,

Кетпеді к�ңілімдегі селге сенім.

КӨП КӨРСЕМ ДЕ

Мінуар ӘКІМХАНОВ, 
халықаралық 

«Алаш» сыйлығының 
лауреаты 

Кездейсоқ ұшырассаң бақытты боп,

Салмағын сағыныштың сезбес едім. 

 

 ***

Сертіңнен сол сәттегі тайдың ба шын,

Белгілі енді маған қайрылмасың.

Сенімім бірге кеткен секілді бір,

Сен десем, қуаныштан, қайғым басым!

Гүл едің оқшау �скен жаным бір түп,

Еліктей елсіз шетке бардың ба үркіп?

Оңаша отырғанда сені ойласам,

Кетеді менің демім жалын бүркіп.

 ***

!мірдің к�рген талай қарлы күзін,

Тыңдаймын, қарттарымнан әңгіме ұзын.

Таңдаған �з жолыммен жүріп келем,

Біреудің к�ргенім жоқ аңдып ізін.

Демеймін, жұрт білмейтін жаңаны аштым.

К�лденең к�п ойменен жағаластым.

Бал күнін балалықтың ұзатып сап,

Азамат міндетіне араластым.

К�п ойды жарқылдаған іштей терем,

Кейбірін қол жетпейтін күштей к�рем,

Асуын албырт шақтың ассам-дағы,

Тобына мықтылардың түспей келем.

 * * *

Сағынтып келер хабардай,

Іздеймін сені жырым-дос.

Бақыттан ажырап қалардай,

Қорқамын �тсе күнім бос.

Жолықса да ауыр бейнеттер,

Кеудемде жаттың жыр тұнып.

Қап-қара шимай кей беттер,

Дәптерден кеттің жыртылып.

Ізде деп нағыз жырға азық,

Шарлатса қиял әлемді.

Шабыттан кейде бір жасық,

Тумайды ойлар әдемі.

Іңкәр ғып мені жүр түспей,

Арманның құсы қолға әлі,

Жарқ етіп жанып, бір түстей,

Бітпесең �лең болғаны.

 ***

Ақ еркем арманыңа мен егіз ем,

Қалайша үмітімді сенен үзем?

АҚ ТҮТЕК

Байлығын т�гіп аспан үстемелеп,

Тастады даланы аппақ түске б�леп.

:нші құс жылы жаққа жылыстапты,

Келерін қатал қыстың білсе керек.

Жаңылып әуенінен жұрт ұнатқан,

!зендер жуасыпты жұлқына аққан.

Мұртына мұз байланып, шалға ұқсапты,

Жас жігіт кең далада жылқы баққан.

Теректен боран қарды қалғанда үрлеп,

Сыпырды ақ жаулығын алған бүркеп.

Таңдайын жібітіп тұр жылтыр мұздың,

Ертеңгі күн к�зінен тамған нұр кеп.

Ақ түтек соққанымен қанша озандап,

Тіршілік қалмас, сірә, арқа қозғап.

:йтсе де, жалқау жасты осы бір қыс,

Түрі бар жіберетін қайта сомдап.

***

Тағы да даламызға к�ктем келді,

Жұмсартты жұмыр жерден �ктем желді.

Күлімдеп күн к�зінен түскен сәуле,

Құлпыртты сай-саланы, к�к пен жерді,

Жүзіне кәрі жердің нұр жүгіріп,

Тоң еріп, тау да, тас та тұр жылынып.

К�п �тпей жасыл к�ктем жазға ұласса,

Кетеді шоқ боп жанып, құм жылынып.

Бойына ып-ыстық бір тылсым тарап,

Түсті әне, тау т�сінен мұз сырғанап.

Қонақ боп қалыпты тек шыңда аппақ қар,

Дегендей адам к�зі тұрсын қарап.

Күн жылы, ауа да жоқ ызғарлы ағын,

Сыпырды тау шыңдары мұз қалпағын.

Дүниеге күліп кірген ару к�ктем,

Далама шашу етті қызғалдағын.

Жер к�ктеп, орман гүлдеп, құстар келіп,

К�ңілге қонақтады құштар желік!

Нанбасаң қарашы �зің тауға шығып,

!ріп жүр сонау қия, құздарда елік!

Аяңдап, тау сағалап, жылға қусаң

К�рерсің қаптағанын қырға жусан.

Қауышып қалардайсың жастығыңмен,

Жүзіңді анау аппақ нұрға жусаң.

қатал тағдыр тепкісін...
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МАРАПАТ САЙЫС

Тіл жанашырларына құрмет «Ділмар» шешендік байқауы
«Ұлттың сақталуына да, жоғалуына 
да себеп болатын нәрсенің қуаттысы 
– тіл. С3зі жоғалған жұрттың 3зі де 
жоғалады». «Егер де біз қазақ деген ұлт 
болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас 
қамын ойлағандай тіліміздің де сақталу 
қамын қатар ойлау керек». Бұл – қазақ 
халқының тағдыры, тілі үшін күрескен 
Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 
«Қазақ» газетінің алғашқы санында 
жарияланған пікірі.

Осыдан бір ғасырдан астам уақыт 

бұрын Алаш зиялыларының к�семі 

айтқан осынау пікір әлі күнге �з маңызын 

жойған жоқ. Мұны әрбір қазақ жүрегімен 

сезініп, терең түсінер, сезінер уақыт та 

жетті. Бүгінде барша қазақстандықтарды 

біріктірудің басты факторларының бірі 

– еліміздің мемлекеттік тілін, барлық 

қазақстандықтардың ана тілін одан әрі 

дамытуға бар күш-жігерімізді жұмсау 

қажеттілігі басты міндет болып отыр.  

Құрманғазы атындағы мәдениет 

 сарайында �ткен Қазақстан халқы тілде-

рінің фестивалі тәуелсіз еліміздің рухани 

байлығының, түрлі этностар �кілдері дос-

тығының, ел бірлігінің символына айнал-

ғандай. Аталмыш шараға тіл мәртебесін 

к�теруге атсалысып жүрген тіл жанашыр-

лары, қоғам белсенділері, ана тіліміз үшін 

қызмет еткен ардагерлер, түрлі этностар 

мен жастар �кілдері қатысты.

Фестивальге қатысушыларды об-

лыс әкімінің бірінші орынбасары Серік 

 Шапкенов құттықтап, ізгі тілегін жол-

дады. Ол тіл саясатының қанат жайып, 

дамуына үлес қосқаны үшін Жылыой 

аудандық мәдениет және тілдерді дамыту 

б�лімінің бас маманы Үміт Кенжинаға 

ҚР Мәдениет және спорт министрінің 

Құрмет грамотасын,  Атырау қалалық 

мәдениет және тілдерді дамыту б�лімінің 

басшысы Ақылбек Рысқалиевке облыс 

әкімінің Алғыс хатын табыстады. Шара 

барысында облыстық мәслихаттың хат-

шысы !мірзақ Зинуллин, облыстық 

тілдерді дамыту басқармасының басшысы 

:сия Қыстаубаева �ңірде мемлекеттік тіл 

саясатының дамуына қызмет еткен бір 

топ тіл жанашырларын  Алғыс хатпен 

марапаттады.

Мерекелік шарада �нерпаздар мен 

�зге этнос �кілдері Отан, Қазақстан, 

туған жер туралы және достық  пен 

ынтымақты жырлайтын патриоттық 

әндерді шырқады.

Бақытжан ХАМИТҰЛЫ
АТЫРАУ 

Абай атындағы мамандандырылған дарынды балаларға 
арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын 
мектеп-интернатында II республикалық «Ділмар» 
шешендік 3нер байқауы 3з мәресіне жетті. 

Еліміздің үш қаласы, он облысынан жалпы 38 оқушы 

қатысып, бақ сынаған байқау шымылдығы Құрманғазының 

күмбірлеген күйімен ашылды. Құттықтау с�з с�йлеген мек-

теп-интернат директоры Роза Сексенова байқаудың мән-

маңызы, мақсаты мен ерекшелігін атап, қатысушыларға 

сәттілік тіледі. 

Байқаудың мақсаты – жас ұрпақты шешендік �нерге 

баулып, с�з мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету. Осы 

талаптарды анықтау 3 кезеңнен тұрды. Алғашқы кезеңде 

би-шешендер мен ақын-жыраулардың шешендік пайым-

толғауларын жалғастыру қажет болса, екінші б�лімде 

тұрақты тіркес, одағай, мақал-мәтел, т.б. берілген с�здер 

арқылы сауатты с�йлем құру талабы белгіленді. Ал 

нағыз к�сіле с�йлеп шешендік танытатын үшінші кезең 

қатысушылардың с�здік қорын анықтауға мүмкіндік берді. 

Сайыстың қорытындысы бойынша Бас жүлдеге 

қостанайлық Аяк�з Досымханова ие болды. Абай 

атындағы РММИ оқушысы Дәулетбек Думан –  1 орынға, 

Қызылордадан келген �рен Ардақ Балтабаева  мен ақт�белік 

Кәдірбай Марғұлан – 2 орынға табан тіресе, жүлделі 3 

орындар – Бектұр Мерей (Алматы облысы), Роза Ашил-

бекова (Алматы) мен Гүлсән Жәдігероваға (Шымкент) 

табыс етілді. Дана Тасмұратова, Ұлдана Ізбазар, !ркенбай 

!сербай, Дана Қайрақбаева, Ақгүлім Ерболова ынталан-

дыру сыйлықтарына ие болды. Айта кетейік, «Ділмар» 

шешендік �нер байқауының жоба жетекшісі мен тұрақты 

демеушісі – «Зейнолла Сәнік атындағы мәдениет қоры».

Аружан ТАНАБЕКОВА

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қа расты басылымдардың 

еңбек ұжымдары белгілі қа  ламгер, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, Пре зидент сыйлығының иегері 

 Мағауия СЕМБАЙДЫҢ
қайтыс болуына байланысты отбасына, туған-туыстарына қай ғыларына 

ортақтасып к�ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке 

қа расты басылымдардың еңбек ұжымдары белгілі 

театр және кино артисі

 Раиса МҰХАМЕДИЯРОВАНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты отбасына, туған-туыс-

тарына қайғыларына ортақтасып к�ңіл айтады.

Қазақ �нері мен мәдениеті орны толмас ауыр 

қазаға душар болды. 80 жастан асқан шағында 

белгілі театр және кино қайраткері, Қазақстанның 

еңбек  с ің ірген  артисі  Раиса  Мәжитқызы 

Мұхамедиярова �мірден озды. 

Р.Мұхамедиярова 1939 жылы 11 шілде күні 

сол кездегі Семей облысы К�кпекті ауылында 

дүниеге келген. Орта мектепті тамамдаған соң, 

еңбек жолын 1957 жылы Қазақстан Компартиясы  

Сарыағаш аудандық комитетінде бастаған. 

1962 жылы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 

педагогикалық институтын ағылшын тілі пәнінің 

мұғалімі мамандығы бойынша тамамдаған. Раиса 

Мәжитқызы к�пшілікке Абдулла Қарсақбаевтың 

«Менің атым Қожа» кинокартинасы арқылы 

кеңінен танылды. Мұғалім Қадиша Майқанова 

р�лін сомдаған актриса «Балалық шаққа саяхат», 

«Балам менің», «Бұғы адам», «Найзатас етегінде», 

«Қанабек», «Айсұлу туралы ертегі», «Желкен», 

«Менің әпкем», «Түнек әміршісі», «:н шақырады» 

және т.б. кинотуындыларда ойнаған. Ұзақ жылдар 

бойы Ш.Айманов атындағы «Қазақфильмде», 

Ғ.Мүсірепов атындағы жастар театрында еңбек етті. 

1962 жылы КСРО кинематографистер одағының 

мүшелігіне қабылданды. «Құрмет» орденінің иегері. 

Актрисамен қоштасу 7 қараша күні Ғабит 

Мүсірепов атындағы театрда �теді. 

Раиса Мұхамедиярова к�п киноға түсті, 

театрда да еңбек етті. :сіресе, кино саласында 

қаншама бейнелер жасады. Біз «Жас әйел» 

тележобасында бірге ойнадық. Мен де оның 

сахна серіктесі болдым. Қазақтың маңдайалды 

әсем қыздарының бірі еді. Еліне еңбегі сіңді, 

к�рерменнің сүйіктісіне айналды. 

Биыл Раиса Мәжитқызының 80 жасына 

орай Ғ.Мүсірепов атындағы қазақ мемлекеттік 

академиялық балалар мен жас�спірімдер теа-

трында арнайы шара �ткізу жоспарланған 

болатын. Сол шара жасалып үлгермеді. Жаз-

мыштан озмыш жоқ деген, жатқан жері жай-

лы, иманы саламат болсын. 

Сәбит ОРАЗБАЕВ

!мірден Рая Мұхамедиярова �тті. Кезінде, 

яғни �ткен ғасырдың 1960 жылдарының басында 

ғайыптан жарқ етіп шығып, қазақ киносының 

(бүгінгілердей жасанды, жайдақы емес) бір 

де бірегей жарық жұлдызына айналып, талай 

фильм ге түскен, дубляждарға қатысқан, ұзақ 

жыл республикалық Балалар және жас�спірімдер 

театрында  қызмет істеген белгілі актриса, қазақ 

арасында �зіндік із-таңбасы бар, қайран Рая!

Таланты мен талабы жоғары бағаланған, 

бірақ неге екенін қайдам, әлде қызғаныш 

қарау лықтары тасып т�гілген, жомарт мінез 

әріптестерінің арқасында ма екен, сүйікті кәсібі-

нен тым ертелеу қол үзіп, саяқтау ғұмыр кешті. 

Бала кезден құлаққа сіңген «�лдің – �штің» 

дейтін тәмсіл болушы еді. Мән-мағынасын терең 

білмесек те, үлкендер аузынан естігенде әлдебір 

қатпарлы, қатпары қалың үрей құтойлап, бейне 

алыстан құбыжық әлемнің к�кжиегі к�рінгендей 

бойды тылсым қорқыныш билейтін. 

«!лдің – �штің». Пәнидің барша қияпаты 

бір-ақ с�зге сыйып тұрған философия демей к�р. 

Бұл шерлі лебіз негізінен �лгендерге қарата ай-

тылады. Тірілерге емес. Ал науада тірі жүргендер 

ж�нінде айтылса ше? Мүмкін емес дейсіз бе? 

Жоқ, мүмкін екен. (Оған осы ұзақ жыл т�сек 

тартып жатқанда дарынды кинорежиссер құрбы 

досы, �зінің де еңбегі еленіп жүргені шамалы 

Ұлжан Қолдауовадан б�лек бір пенде есіне алып, 

хал-жағдайын білу қаперіне кірмеген Раяның 

�мірі дәлел береді). 

Олай дейтінім, �з басым оны сонау 1959 

жылы Шет тілдер институтының 3-ші кур-

сында оқыған  студент кезінен білетінмін. Аса 

инабатты, әке-шешесін де к�ргенмін. Кейін ол 

институтты тастап, кино мен театрға ауысқан, 

мен «Мәдениет және тұрмыс» журналында 

қызмет еткен жылдарда анда-санда ұшырасып, 

кинодағы бір р�лі ж�нінде газетке мақала 

жазғаным есте. Мені атымды атамай, жур-

налист дейтін. Бірақ жиі араласудың ыңғайы 

келген жоқ. 

Осыдан 20 жылдай бұрын «Парасат» жур-

налында Раяның менің демеуіммен бүкіл жан 

сырын ашқан, к�лемді сұхбаты жарық к�ріп, 

зор серпін туғызды. Оны �зге газет-журналдар 

сұрап алып, к�шіріп басты. Ғабит Мүсірепов 

туралы шыққан естелік жинақта жарық к�рді. 

Оны ұйымдастырған Сұлтан Оразалин. Рая риза 

болды. К�зіне жас алды. Ол сол кезде жұмыс 

істемейтін. Үйінде отыратын. Балаларынан 

б�лек жеке �зі тұратын. Анда-санда телефонда 

с�йлесуден аспайтынбыз. !нер мекемелері, 

бұрынғы сыйлас, таныс-білістер хабарласпай-

ды дейтін. Соңғы жылдары телефонды мүлде 

к�термей қойды. Бір он шақты жыл т�ңірегінде. 

Біреулерден т�сек тартып жатады, орнынан 

тұра алмайды дегендей с�здер еститінмін. Осы 

биыл жаздың бас кезі шамасында соққан теле-

фоныма бір әйел ашуланып жауап беріп, мені 

кінәлағандай қатты с�здер айтты. Дегенмен, 

ж�нге келіп: «Рая науқас, мен туған сіңлісімін, 

күтіп жүрмін, қанша жерге �тініш айттық, 

ешкім келмейді, к�мектеспейді, дәріге қаржы 

сұраймыз, оған да ешкім мән бермейді. Осы 

алдағы 11 шілдеде 80-ге толады. Ол да атаусыз 

қалатын түрі бар. Ұлжан ғана келіп хабарласып 

тұрады» деді сіңлісі. 

Менен не қайран. 80 жылдығы жайлы  

М ә д е н и е т  м и н и с т р л і г і н е ,  м и н и с т р і н і ң 

атына  жазған шағын мақалама газеттерден 

мақала к�рінбеді. !згеден тырс еткен ештеңе 

байқалмады. !лі тыныштық. Бәрібір �з тара-

пымыздан жоспар, үміт жоқ емес еді. Бірдеңе 

жасасақ деуші едік. Амал не, Рая қайтпас сапарға 

кетті. Құдайлығыңды айтшы, �лмей тұрып 

�шкеннің к�рінісі осы емес пе? 

Рухың шат болсын. Екінші �мірің  басталды, 

Рая. Бәлкім к�зің тіріде айтылмаған к�лгір 

мақтау жылымыш с�здер енді  айтылар. 

Ұрпақтарың естір, бәлкім. Оған да тәуба демеске  

 әбді жоқ. 

Зәкір АСАБАЕВ  

Мағауия Сембай қазақ баспас�зінің қара 

нарларының бірі еді. Кешегі Шерхан Мұртаза, 

Нұрмахан Оразбеков секілді редакторлардың ал-

дын к�рген, солардың шәкірті болған, �зі де осы 

тұлғаланған керемет шағында �мірден �тіп барады. 

Мағауия біздің дос ағамыз, елге кім барса да 

Арқаның ақ самалындай аңқылдап қарсы алатын 

кең жүректің иесі еді. Үлкен-үлкен дүниелер жаз-

ды. Нағыз баспас�з үшін, газет үшін жаралған адам 

еді. Мысалы, «Орталық Қазақстанда» кішкентай 

бір хабармен жылт етіп шықсақ, соған баладай 

мәз болып қуанатын. Күллі махаббатын, күллі 

ғұмырын «Орталық Қазақстанға» арнады. 20 жылға 

жуық сол газетті басқарды. Макетінен бастап әр 

материалына ыждағатпен қарайтын. Ол жанына 

ылғи дос ертіп жүретін. Азаматтармен, әсіресе 

қалам ұстаған азаматтармен жақын болатын. 

Ешкімге сұхбат бермейтін Мұхтар Мағауин 

секілді бірегей тұлғадан кілтін тауып интервью 

 жасады. Оның артынан Мұхаң туралы кітап 

шығарды. Прагада ол кісінің тойына барды. Еліне 

шақырды. 

Қажыған қазаққа қаламымен нәр берген бір 

қаламдасымыз фәниден бақиға к�шіп барады... 

Онымен бірге «Орталық Қазақстанның» бір дәуірі 

қоса к�шіп барады. Бір кездері совет �кіметіне 

қасқая қарап: «Бұл – мемлекеттік т�ңкеріс!» деген 

Нұрмахан Оразбектің заманы еді ғой ол? Алаштың 

ең к�кейкесті мәселелерін к�терген біздің зама-

нымыз еді. Қоштасар күн туды, – кеттің бе қайта 

келмеске?!

Мағаш қаршадайынан осы газетте тер т�ккен. 

Ол үшін мына жарық дүниеде «Орталықтан» 

басқа, қасиетті түк те жоқ еді... Ол талантты 

 редактор, қанатты қаламгер болды, к�ргенді аза-

мат еді. Қамшыдай қысқа ғұмырында ылғи жақсы, 

жайсаңмен жүрді: Шерхан Мұртаза, Нұрмахан 

Оразбек, Рамазан Сағымбеков, Ғабиден Құлахмет... 

Бүгінде олардың бәрі де жоқ...

Жанына жан жуытпайтын Мұхтар Мағауиннен 

сұхбат алған жалғыз журналист Мағауия Сембай 

болды, тарих оны кейін тарқатып айтады әлі.

«Орталық Қазақстан» – қаралы.

Нұрағам күрсіне қарады.

Басымнан бір дәурен к�шкендей,

Бауырым езіліп барады...

Қош, Мағаш!

Жүрегім жаралы,

Кім жалғар үзілген араны?

Бақиға сен – кеттің, мен – қалдым,

Бауырым езіліп барады.

Салыстырып Ақ пенен Қараны,

Саған да болармыз зар әлі? 

...Осынау опасыз жалғанда,

Бауырым езіліп барады...

Серік АҚСҰҢҚАРҰЛЫ

Ой, жалған, тұрлаусыз дүние-ай!

Маған жаны жақын екі Мағауия бар еді. Бірі 

туған әпкем Мағашым еді.Тағы бірі КазГУ-де 

қатарлас оқыған қаламгер, дос-іні Мағау еді. 

Міне, екеуінен де к�з жазып қалдым, �кінішті. 

Екеуін де хал-қадірім жеткенінше түсінуші едім, 

екеуі де мені айтқызбай ұғушы еді. Екеуінің де 

жансарайлары жарқыраған маңдайларындай 

кең еді, екеуі де мен үшін биік еді. Екеуі де елдің 

адамы еді. Бірі – дәрігер, балалар дәрігері, енді 

бірі – ел-жұрттың к�зі, құлағы, тілі – қарымды 

қаламгер, жүйірік журналист еді. !кініштісі, 

екеуі де жетпіске жете алмады... 

Бірақ, бірақ екеуі де ізсіз емес, артында 

іргелі істері қалды. :рбір сауапты әрекеттері ел 

аузында. Соңдарынан ілескен іздеушілері бар, 

шүкір!

Соларға, ағайын-туған, құда-жекжаттарына, 

дос-жарандарына, барлық әріптестеріне, Арқа 

жұртына ата жолымен к�ңіл айтамын! Иманды 

азаматтың иманы бақида да жолдас болсын! 

Қош, Мағауия!

Нұртілеу ИМАНҒАЛИҰЛЫ, 
ҚР еңбек сіңірген қайраткері, 

Қазақстанның құрметті журналисі

Қайран Мақам марғасқам,

Қарқаралым, қар басқан,

Қазаңды естіп қамықтым,

Ажал алды-ау арбасқан.

Қайтейін с�гілді қабырғам,

Ел-жұртың қалды аңырған.

Қарқаралың тұр қан жұтып,

Айрылып арыстанынан.

Не дейін енді Мағашым,

Білуші ең ердің  бағасын.

Кірлеткен жоқсың әманда,

Абырой-тонның жағасын.

Алыптың бірі ең тау-мүсін,

Сыналды талай тау күшің.

Ақ шешіп әркез беруші ең,

Қара халықтың даулы ісін.

Журналистік  кең пайымың,

Шындық – кеме, қайығың,

Арызқой кейбір пендеге,

Кешірімшіл еді айыбың…

Жазғаның мірдің оғындай,

Сауыры жуан, қоңы  май.

Жылқының  сынын айтқанда,

Тірілгендей сыншы Толыбай.

Кеңістік пен ғарыш айлағын,

Қалам  құдіретімен байладың.

Ғарышкер Тоқтар ағаңмен,

Бір қазанда пісіп, қайнадың.

 

Қаншама бауыр, дос таптың,

С�зіңді  жұртыңа   қостаттың.

Ет жақын туысың-оқырман,

«Орталық» деп т�с қақтың!

К�кке �рлеп атақ, дәрежең,

Кеңейді  іргең, керегең.

Басшы болдың салмақты,

Нұрмахан ағадай к�реген!

Тау мүсін, дала  к�ңілің,

Таңжайып сырлы �мірің,

Мағауия бауырым, кеттің бе,

Арқадағы асыл, тәуірім?

Қайтейін Мағаш, қош енді,

Жарық етсін тәңір к�шеңді.

Алдыңда кеткен арыстар,

Арда ұлыңды тос енді.

Ибрагим БЕКМАХАНҰЛЫ

Арқа жеріне аяқ тірегенде іздейтін, амандық-

саулығын сұрайтын не болмаса бірден маңдай 

тірейтін азаматымыз еді-ау Мақаң. 

Қаламгерлігіне талас жоқ. Не жазса да саз 

жазатын. Кейбіреулер секілді бос, шұбыртпа 

с�зді қаламайтын. Қысқа, нақты жазғанды ж�н 

к�ретін. Осындай дүниенің �зіне үлкен ойды, ең 

қажет деген с�зді сыйдыра білетін.

Бәрінен бұрын адамгершілігін айтсаңызшы! 

Мен оның �мірде бір ашу шақырып, не ренжіп 

жүргенін к�рмеппін. Бәрі ойдағыдай қайдан 

болсын. Бірақ білдіртпейтін. !зі қандай ірі 

болса,  к�ңілі де сондай кең болатын. Басына 

қандай іс түссе де бірқалыпты мінезінен айныған 

емес. Біреудің ерсілеу іс-әрекетін к�рсе: «!зі 

қызық жігіт екен» дейтін де қоятын. Адамға 

артық с�з айту, біреуді жамандау қанында жоқ 

қасиет.

Кездесе қалсақ әңгімеміз жарасатын. Сыр 

б�лі сетінбіз. «Сенің жазғаныңды оқып жүремін, 

оны біле сің бе?» деп жақындық қасиетін байқатып 

қоятын.

Кейінгі уақыттары «Ана тілі» газетімен тығыз 

байланыс жасап жүрген. К�п к�теріле бермейтін 

тақырыптарды қозғауымен сүйсіндіріп еді. 

Осыған қуанатынбыз. 

К�рмейсің бе, енді мынандай жағдай болып 

тұр. Сенерсің бе, сенбессің бе...

Жалған �мір деген осы екен.

Қош, Мақа! Аяулы азамат, бауырмал аға-дос...

Нұрперзент ДОМБАЙ 

РАИСА 
МҰХАМЕДИЯРОВА МАҒАУИЯ СЕМБАЙ

ҚАЙТАЛАНБАЙТЫН 
ҚАЛАМГЕР

ЕЛІНЕ ЕҢБЕГІ СІҢДІ БАУЫРЫМ ЕЗІЛІП БАРАДЫ... Тау мүсін, 
дала көңілің

ҚОШ, МАҒАУИЯ!

АДАМДЫҒЫН АЙТСАҢЫЗШЫ...

ЕЛЕУЛІ БАСТАЛЫП, 
ЕЛЕУСІЗ ӨТКЕН ҒҰМЫР

Кенді �ңірде қазақ тілінің, ана тіліміздің �ркен 

жаюына, болмаса журналистиканың түлеуіне к�п 

еңбек сіңірген, соның басында болған ұлттың, 

елдің қайраткері. Мағауия Сембай қатты ауырып 

жатқанын естіп алдыңғы күні, сенбі күні барып 

келдім. Мына �мірдің сонша �ткінші, �кінішті 

екеніне налып қайттым. Жан сақтау б�лімінде 

жатыр екен. Бір дидарын к�ргім келіп еді. К�п 

жақсылығын к�рдік, қасымызда жүрді. Түнімен 

ұйықтамай шықтым. «Жігіттің Қарқаралысы» 

 деген �лең туды. 

Сондай аяулы тұлға Мағауиямен бірге бір 

дәурен к�шіп бара жатқандай, қазақ журналис-

тикасының к�ш керуені кетіп қалғандай күйде 

отырмын. Жатқан жері жайлы болсын! !зінің 

жаны да туған даласы секілді кең, жомарт, 

 керемет азамат еді. Қайталанбайтын қаламгер, 

қайталанбайтын қабырғалы қай раткер. Қазақтың, 

қаламның қайраткері Мағаш ағамыздан, Мағаш 

досымыздан қапияда айырылып қалдық. 

Ғалым ЖАЙЛЫБАЙ
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Организмді оның тіршілігіне қажетті 
барлық заттармен қамтамасыз етіп отыр-
са, адам 300-400, тіпті 1000 жыл 3мір 
сүруі мүмкін. 

Бұл пікірді к�птеген табиғат зерт-

теу шілер, ұзақ �мір сүру мәселелерімен 

шұғылданатын оқымыстылар қолдауда. 

Мәселен, ағылшын философы Роджер 

Бэкон адамның қалыпты �мір сүру 

ұзақ тығы – 1000 жас деп есептейді. 

Мұнда табиғаттан тыс ғажайып ештеңе 

жоқ. Адам организмі протоплазмадан тұрады. Ғалымдар 

протоплазмада қартаюға немесе жаңартуға қатысты 

ешнәрсе жоқ деп пайымдайды. Л.Вудруф, Р.Эрдман және 

басқа да ғалымдар 17 жыл бойы зерттеу жұмыстарын жүргізе 

отырып, 1928 жылы птороплазманың 8000 ұрпағын тіркеген 

және олардың �згеріске ұшырамауы былай тұрсын, мүлде 

ауытқу белгілері де байқалмаған.

Қартаймауға бола ма?
Адам құпиясы 

Ұзын-ұзын ұз келеді, 

Ұзын бойлы қыз келеді. 

Қасы қалтырап, 

К�зі жалтырап. (Су)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

-зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Айлар �теді, 

Күндер жылжиды. 

Жылдар кетеді, 

Уақыт сырғиды. 

1957 жылы Кеңестер Одағы жасанды 
жер серігін ғарышқа ұшырғанда, АҚШ 
Қорғаныс министрлігі «егер соғыс бола 
қалған жағдайда Америкаға сенімді 
ақпарат алмасу жүйесі қажет болады» 
деп есептеген. 

Бұл жүйені әлемді дүр сілкіндірген 

сол оқиғадан кейін АҚШ-тың Орталық 

барлау басқармасының қызметкерлері 

ойлап тапқан к�рінеді. Осы мақсатта 

Лос-Анджелес, Юта және Калифорния 

штаттарындағы университеттерге және Стэнфорд зерттеу 

орталығына компьютерлерді бір-бірімен жалғайтын желі 

жасау тапсырылады. «ARPANET» деп аталатын жоба 1969 

жылы т�рт мекеменің компьютерін телефон арқылы бай-

ланыстырады. 1973 жылы бұл желіге телефон сымының 

к�мегімен Ұлыбритания мен Норвегияның ұйымдары 

қосылып, желі халықаралық сипат алады. Мұнан соң 

«ARPANET» дамып-жетіліп, оны түрлі ғылым салаларында 

пайдалана бастайды. 

Сүтқоректілердің ішіндегі ең биігі – керік. Оның бойының 
биіктігі 4,8-5,8 метрге дейін жетеді. Жайылым кезінде мойнын 
7 метрге дейін соза алады. 

Салмағы орта есеппен 750 келі тартады. !те аз ұйықтайды. 

Жүрегі минутына 60 литр қан айдайды. Бізге сырттай бірдей 

к�рінгенмен, мамандардың айтуы бойынша, керіктердің 

түр-түсі бір-біріне мүлдем ұқсамайды. 

!з денесіне қарағанда дүниедегі ең күшті ағаш қоңызы 

болып саналады. Ол �з денесінен 850 есе ауыр ағаш жаң-

қасын к�теріп әкете алады. Егер бұл күшті пілге шақ тасақ, 

онда ол эскадрондық миноносецті к�тере алар еді. 

Дүниедегі ең жайбасар жануар – алып тасбақа. Ол 

к�бінесе Маврикияда �мір сүреді. Егер оны ашықтырып, 

сонан соң тамақ к�рсетсеңіз, асыққанның �зінде минутына 

4 метр шапшаңдықпен қозғала алады. 

Еуропалық астрономдар жерге ең 
жақын экзопланетаны тапты. Экзопла-
нета деп тіршілікке қолайлы жағдайы 
бар ғаламшарларды атайды. Проксима 
Б деп аталатын бұл аспан денесінің 
м3лшері  Жермен шамалас.  Альфа 
 Центавра шоқжұлдызында орналасқан 
осы ғаламшар Күн жүйесінен қашықта 
орналасқан. 

Соңғы жиырма жылда ғалымдар 

ғарышта үш мыңнан аса экзопланета 

ашқан. Алайда к�бісі �те алыс орналасқандықтан, оларды 

мұқият зерттеу мүмкін емес. Ал жаңа ашылған ғаламшарға 

адамдар мінген үлкен кемені емес, салмағы бірнеше грам-

нан аспайтын нанороботтарды жіберуге болады. Осындай 

к�лемдегі құрылғыларды жасауға жол ашатын техноло-

гиялар жақында ғана пайда болды. Жер бетіндегі алып 

лазер берген күшті үдетудің арқасында олар қазіргі ғарыш 

кемелерінен бір мың есе асатын жылдамдықпен жетуі тиіс. 

Осы экзопланетаның пішіні мен шығу тегі Жерге �те ұқсас. 

Ол Юпитер секілді газ шары емес, сол себептен адамдар 

оның бетінде қиналмай тұра алады. Онда сұйық түрде су 

болуы мүмкін. Демек, тіршілік те болуы ықтимал.

К�рме АҚШ пен Қазақстан арасын-

дағы экономикалық, географиялық, 

тарихи һәм мәдени ұқсастықты қалың 

к�пшілікке таныстыра отырып, қос елдің 

айнымас серіктес, бірлігі бекем әріптес 

екенін жеткізуді мақсат еткен. 

«Бұл к�рме арқылы Қазақстан мен 

АҚШ арасындағы ұқсастықтарды к�рсет-

кіміз келді. Мұндай к�рмені ұйымдастыру 

– екі ел арасындағы байланысты дамыта 

түседі. Сондай-ақ к�рме АҚШ табиғатын 

к�ру арқылы қазақстандықтардың турист 

ретінде саяхаттап қайтуына шабыттанды-

рады деген ойдамын. Ең бастысы, Нұр-

Алматы қаласы әкімдігінің жауапты қызметкері 

 Данияр :лиев қаламгер мұрасының �шпейтінін, жастай-

ынан жоқшылықтың кермек дәмін татқан Бейімбеттің 

шығармалары елімен бірге жасай беретінін атап �тіп, 

жазушының немересі Дәмен апайға сый-құрмет к�рсетті. 

Қазақстан Жазушылар одағы басқарма т�рағасының орын-

басары Бауыржан Жақып қаламгердің жүріп �ткен �мір 

жолы мен шығармашылығына кеңінен тоқталды. 

Сахнадағы қойылым к�рерменін бірден баурай-

ды. !ткен ғасырда қазақтың басынан �ткен теперіш 

тағдыр к�з алдыңа елестейді.  Бір жасқа толмай әкесінен 

айырылған бала Бейімбеттің даладан жүгіріп келіп: 

«мені тас жетім деп мазақтап жатыр» деп әжесінің 

құшағына енуі, әжесінің «ілім-білім ал, дәстүр-салтыңа 

адал, халқыңа сүйкімді бол» деп берген батасының 

арқасында елге танылған жазушы Бейімбеттің �мірден 

Ақпарат айдынындағы майдан

Кім несімен озық?

Басқа планетада жердегідей тіршілік бар ма?
Ғарыш 

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Артық болмас білгенің 

Ең...ең...

АМЕРИКА мен ҚАЗАҚСТАН: 
СІЗ ОЙЛАҒАННАН ДА ЖАҚЫН

Би-аға өмірінен сыр шертті

К Ө Ң І Л А Ш А Р

А
лматыда АҚШ-тың Қазақстан Республикасындағы елшілігінің қолдауымен 
«National Geographic Qazaqstan» журналы мен «Qazaq Geography» 
республикалық қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен «Америка  
мен Қазақстан: сіз ойлағаннан да жақын» атты фотокөрме ашылды. 
Көрменің ашылуына АҚШ-тың Қазақстандағы бас консулдығы БАҚ, 
білім және мәдениет бөлімі басшысының орынбасары Стефани Стравачи, 
«National Geographic Qazaqstan» журналының шеф-фотографы Ерболат 
Шадрахов пен журналдың жарнама бөлімінің директоры әрі аталмыш 
көрменің жетекшісі Бибігүл Имомбаева, «Фотоөнер» ҚБ төрағасы Асылхан 
Әбдірайымұлы және БАҚ өкілдері мен қала тұрғындары қатысты.

Алматыдағы Бейімбет Майлиннің 125 жылдығына 
арналған кеште І.Омаров атындағы Қостанай 
облыстық қазақ драма театры Би-ағаның өмірі мен 
шығармашылығын арқау еткен «Қаламгер» (Би-аға 
 туралы тамшылар) атты қойылымын ұсынды. Оған 
 Би-ағаның ұрпақтары, зиялы қауым өкілдері қатысты. 

Сұлтан мен Алматы қалаларынан кейін 

Қазақстанның Шымкент, Петропавл, 

т.б. қалаларына қойылады. Одан кейін 

бұл к�рме АҚШ-қа бару-бармау жағы әлі 

белгісіз. Дегенмен, біз тырысамыз, егер 

АҚШ-қа жетсек, �те қуанышты болар 

едік» дейді Стефани Стравачи. 

Расымен, к�рмеге қойылған картина-

лардан ұқсастық к�руге болады. Мәселен, 

Қазақстанда Семей ядролық сынақ 

аймағы мен АҚШ-тағы Невада сынақ 

алаңы, қазақтың «Таңбалы тасындағы» 

п е т р о г л и ф т е р і  м е н  а м е р и к а л ы қ 

петроглиф тер, қазақтың асауды үйретуі 

мен америкалық родео, Алматының 

«Шарын шатқалы» мен «Гранд шатқалы» 

сияқты ұқсас жерлердің фотолары 

жинақталған. Ұйымдастырушылардың 

айтуынша, қазақстандық және америка-

лық фотографтарға арнайы нысандар тап-

сырылып, оны арнайы фотоға түсірткен. 

Ең сәтті, ең ұқсас деген суреттер  «Америка 

мен Қазақстан: сіз ойлағаннан да жақын» 

атты фоток�рмесіне қойылған. Аталмыш 

к�рме «National Geographic Qazaqstan» 

журналы ұжымының идеясы.

«National Geographic Qazaqstan» 

журналы редакциясының, к�птеген 

�нерсүйер достарымыздың және жеке 

�зімнің атымнан фоток�рменің ашы-

луымен құттықтай отырып, Қазақстан 

мен Американы жақындатуға жасалған 

тағы бір қадам деп санаймын. National 

Geographic-тің АҚШ пен Қазақстандағы 

танымал фотографтарының 60 шақты 

 туындысы мәдениет пен �нер, табиғат пен 

қоршаған орта, экономика мен әлеумет 

саласындағы ұқсастықтарды  фото ті лімен 

суреттей отырып екі ел арасындағы 

достық қарым-қатынасты одан сайын 

нығайта түсері с�зсіз» деді «National 

Geographic Qazaqstan» журналының бас 

редакторы Еркін Жақыпов.

Журналдың шеф-фотографы Ерболат  

Шадрахов сурет таңдаудағы берілген 

басымдықтарды айта келе, Американың 

Қазақстанмен ұқсас жерлері туралы 

әңгімеледі.

«Америка алыс болса да  біздің 

 Қазақ станға  ұқсас жерлері к�п екен. 

Ондай  ұқ састықтар әр елде кездесе  

бермейді. Біз сол үшін Америкаға к�ңіл 

б�ліп, ұқсас жерлерге мән бердік. К�рмеге 

23 та  қырыптың негізінде — 46 фотосурет 

қойыл ды. Оған шетелден – 8, елімізден  

10 фотографтың жұмысы таңдалды» деді 

Е.Шадрахов. 

К�рмені ұйымдастырушылардың 

айтуынша, алдағы 2020 жылы АҚШ-тың 

Қазақстандағы елшілігі Ұлттық музеймен 

бірлесіп «Алтын адам» к�рмесін Америка 

Құрама Штаттарында �ткізуді жоспарлап 

отыр. Сонымен бірге елшілік National 

Geographic ұйымымен де іскерлік қарым-

қатынас орнатпақ.

�ткенге дейінгі тағдырын шебер суреттеген актерлердің 

шеберлігіне тәнті боласың. Бейімбет пен Гүлжамалдың 

арасындағы сүйіспеншілік, шынайы махаббат бүгінгі 

жастарға үлгі-�неге. Гүлжамалдың түрмедегі Бейімбетке 

талай есікті ашып, кездесуге әрең келгенде оған түрме 

қызметкерінің әпербақандық жасауы да кей адамдардың 

сұрқиялығын бейнелейтін тұс. Тұңғыш перзентінің 

есімін Аукен қоятынын, яғни ауыл кең деген мағынаны 

білдіретінін айтқанда туған жеріне деген құштарлықты 

сезесің. «Мына сені адам қылған совет �кіметін неге 

айтпайсың? !зің бейшара, сорлы күн кешкен ауылды 

неге сонша жырлайсың? Ауыл, ауыл дейсің, ауыл саған не 

берді?» деген тергеушінің с�зіне «Ауыл – қазақтың жаны.

Ауыл деген – әкем, ауыл деген – анам...» деп қасқая жауап 

беруі иландырмай қоймайды. 

Алашбай Баймырзаев есімді к�рермен: «К�ңіл босады. 

Бұл қазақтың тарихы, қазіргі жастар оны білмейді. Ұялы 

телефонға үңілгеннен г�рі, кітап оқыса, осының бәрі к�з 

алдына елестер еді. Қазақ халқы үшін, елі үшін жанын пида 

еткен, еліне адал қызмет атқарған ұлыларымызды ешкім 

ұмытпауы керек» десе, бейімбеттанушы, марқұм Жұмабек 

Табынның жары Гүлзат Нұрмолдақызы «сол бір ауыр 

жылдар, тарих к�з алдыма елестеді. Қойылым �те әсерлі. 

Актерлер сол замандағы �мір шындығын, Би-ағаның �мірі 

мен шығармашылығын сәтті алып шықты. Тіпті Бейімбеттің 

р�ліндегі актердің кескін-келбеті жазушы Бейімбеттің 

�зіне ұқсайды екен» деп, әсерлі қойылымды толқи отырып 

қабылдағанын жеткізді. 

Қойылымның режиссері – :лия Баймахан. Ал  басты 

кейіпкерді Нұрлан Байшин, бала Бейімбет бейнесін 

:лижан Бек, әжесін Шара Мүсілова, Гүлжамалды Қымбат 

:уезханова, НКВД бастығын Нұрлыбек Кенжеахметов, 

тергеушіні Т�ленді :лғожин сомдады.  Қойылым соңында 

Бейімбет Майлин атындағы қордың директоры Салтанат 

Майлина бірқатар актерлерді «Бейімбет Майлин атындағы 

т�сбелгімен» және Алғыс хатпен марапаттады.

Азаматтың суреттері


