
«Бүгін – ерте, ертең – кеш. Асығу зиян болса, 

кешігу – қауіпті». Адамзат тарихы осындай алды-

артыңды болжап болмас әлеуметтік құбылыстар 

мен тарихи күнтізбелерден тұрады. #лімсақтан! 
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Жанарбек 	ШІМЖАН,
«АНА ТІЛІ»

К&ктен түскен киелі т&рт кітаптың мұсылман 

баласының маңдайына жазылған мұғжизасын 

тәспі тартқан тақуалар қалай тәпсірлеуші еді? 

«Құдай тағала қаһарына мінсе күллі әлемді 

бір тарының қауызына сыйғызады...». Жұмыр 

жердің жұқанасындағы жұмыр басты пенде ата-

улы дәл осы күндері «бір тарының қауызына» 

қамалған шақ. Дүбірге толы дүниенің аспан 

мен жердегі ерсілі-қарсылы ағылып жатқан 

қозғалысы «тәжтажал» меңдегелі кілт тоқтады.

Қазақстан да алып жер шарының шағын 

ғана бір б&лшегі. Есік-терезеңді тас бүркеп, 

шекараңды шегендеп, ілгекке сом темір іліп 

қоятын тас дәуірі емес. Бармасаң, келмесең – 

елің жарылады, алмасаң, бермесең – демің та-

рылады. Жалпыға ортақ Ережені сақтау Байрағы 

бар мемлекеттердің міндеті. Ғалам түшкірсе 

– түкірігі жан-жағына шашырамай тұрсын ба? 

Сын-сағат біздің елге де жетті, &кінішке қарай.

Оңашаландық. Бастауыш сыныптың бағдар-

ламасымен басы қатқан бала-шағамен бетпе-бет 

қалдық. Таң сібірлеп кетіп, түн жамылып келіп, 

кеңсірігімізге су жетпей жүргенде бақшадағы 

қызымыз, оқудағы ұлымызбен ошарыла отырып 

мәжіліс құруға бұл да бір күтпеген мүмкіндік екен.

(Жалғасы 5-бетте)

«Қара сөздер» алғаш, яғни 1970 жылы «Жазушы» баспасынан жарық 
көрді емес пе. 56 800 данамен. Міне, сонда ол тез өтіп кетті. 1975 жылы, 
ақынның туғанына 130 жыл толу мерейтойында да солай болды. 
Дүкен сөрелерінде көп тұрған жоқ. Ал 1982 жылы... Иә, сол жылы менің 
аударуымдағы бұл дүниені «Жалын» баспасының 99 000 данамен 
шығарғаны есімде. Демек, елге керек, сұраныс мол болғаны ғой. 
Әйтпесе, жоғарыдағыдай тиражды бекітуге ешкім тәуекел ете алмас еді.

АЛЫПТАР МЕН АРЫСТАР

10-бет

ҒАҚЛИЯ

«АНА ТІЛІНІҢ» СҰХБАТЫ

жауапкершілікпен қарап, карантинді 

қатаң сақтауымыз керек. Себебі, эпидемия 

кезінде дерт жұқтырған адамдар саны бір 

мезгілде күрт артса, бірде-бір мемлекет, 

тіпті медицинасы ең қуатты деген елдердің 

&зі жаппай тараған аурумен күресе ал-

майды. Науқастарды емдейтін аурухана 

орындары, дәрігерлер, дәрі-дәрмек жет-

пей қалады да, сансыз адам к&з жұмады. 

Ал карантин тәртібін қатаң ұстап, халық 

үйінде отырса, науқастар саны бір мезгілде 

соншалықты к&беймейді. Дерт жұқтырған 

адамдарды бақылауда ұстап, жақсылап 

емдеуге мүмкіндік болады. Мамыр ай-

ына қарай, күн ысып, вирус әлсірейді 

де, ауру азаяды. Демек карантинді қатаң 

сақтағанда ғана дертті жеңе аламыз. Ал 

вирус күшінде тұрғанда адамдар үйлерінде 

тығылып, гигиена сақтап отыруы керек. 

Бірер ай шыдайық, сонда адам &зінің де, 

&згенің де &мірін сақтап қалады. Бір-екі 

метр арақашықтық сақтау да аса маңызды. 

Жағдай болса ұйықтағанда да бір жарым 

метр арақашықтықты сақтаған дұрыс. 

Қолды сабындап жуу да аса маңызды. 

Коронавирустың сыртындағы тәж тәрізді 

тікенектерінің мембранасы липидттардан 

құралған. Липидт – май деген с&з. Са-

бын – майды кетіретінін бәріміз білеміз. 

Яғни сабындағанда әлгі тәж тәрізді 

тікенектердің мембранасы ашылады да, 

вирус &ліп қалады. Сондықтан қолды 

жиі сабындап жуу керек. :кімет айтқан 

тәртіпке к&ндігіп, вирус таратпаудың 

жауапкершілігін сезіне білген дұрыс.

– «Еуропа мемлекеттері елең қылмаған-
дықтан індетті үдетіп алды» деген пікір 
де жоқ емес. Бұл с%збен қаншалықты 
келісесіз? Індетпен күресте ең алдымен нені 
ескеру керек еді? Еуропа елдері бұл күресте 
нені ұмыт қалдырды?

– Коронавирустан к&п зардап шек-

кен Италия туралы айтайын. Мұнда 

ауырғандар ғана емес, &лім к&рсеткіші 

де артып кетті. Себебі Италияға Қытай 

елінен туристер к&п келген және Италияда 

вирус тасымалдаушысы пайда болғанда 

елде футбол мачты &ткен. Ол матчқа 

Италияның жан-жағынан жанкүйерлер 

ағылып келіп, қайтарда вирус тасымалдау-

шысына айналған адамдар &з қалаларына, 

қалашықтары мен елді мекендеріне Covid-

19-ды жұқтырып ала кеткен. Мемлекет 

басшылары вирус шыққан екі қалаға ка-

рантин жариялаймыз дегенде, ол қаланың 

тұрғындары екіге жарылды. Бір жартысы 

індетке сенбеген, сондықтан жайбарақат 

ж ү р і п ,  к а р а н т и н  з а ң д ы л ы қ т а р ы н 

сақтамай, к&ше аралап, кафе-пабтарды 

– Осы күні дүниежүзі екінші жаһан 
с о ғ ы с ы н а н  б е р і  б а с т а н  к е ш п е г е н 
қиындықпен бетпе-бет келіп тұр. Заманауи 
ғылым мен медицинаның мүмкіндіктеріне 
к%п адам иек артқанымен, Covid-19 дертіне 
вакцина әлі табылмады. Аурудан емделіп 
шыққандардың дерегі қуантқанымен, 
жазылмағандардың саны басымдау секілді. 
Мұның бәрі жер шары тұрғындарының 
к%ңіліне алаң кіргізіп, үрейін үстейтіндей. 
Ғалым ретінде, маман ретінде осы бір 
мәселелерге деген пікіріңіз, ұстанымыңыз 
қандай? Біз бұл дертті қашан, қалай 
жеңеміз? 

– Дүниежүзі ғалымдарының болжа-

мы бойынша, бұл індет 12 айға созылуы 

мүмкін. #сіресе суық қыс пен салқын 

к&ктемде коронавирустың вируленттілігі, 

яғни ауыртқыш күші &те мықты болады. 

Ғылыми болжамдар бойынша вирус күн 

ысығанда әлсіреп, ауыртқыш күші аза-

яды деген үміттеміз. Сондықтан мамыр 

айына дейінгі уақытта айналамызға үлкен 

жағалап вирусты тарата берген. Қалған 

жартысы індеттен үрейленіп, қаладан 

қашып кетсе ауру жұқпайды деп ойлап, 

Италияның &зге &ңірлеріне бассауғалай 

ж&нелген. Осылайша &здерінің де ауру 

таратушы екенін түсінбеген қалпында 

басқа қалаларға барып, індетті таратқан. 

Енді Италияда &лім к&рсеткіші неліктен 

к&п? Себебі, ауру күрт &сіп, бір мезгілде 

сансыз адам ауырған. Олардың бәріне 

ауруханалардан орын, реанимациялық 

т&сектер жетпей қалған. Тынысы тары-

лып, деміккен науқастың бәріне &кпенің 

жасанды вентиляциясы керек болғанда, ол 

аппарат та жетпеген. К&п адам осы себеп-

терден қайтыс болып кетті. Оның үстіне 

Италияның халқы ұзақ &мір сүреді. Қарт 

адамдарға бұл ауру ауыр соғады. Себебі, 

қарт адамдардың иммунитеті мықты 

болмағандықтан, вируспен күресе алмай-

ды. Оған бактериалды инфекция қосылады 

да, пневмонияға жылдам ұшырайды. 

Жас адамдарға қарағанда қарттар екі есе 

жылдам пневмония болып, оның аяғы 

фиброзға айналып, к&з жұмады.

Қарт кісілерді жасанды вентиляцияға 

салу да медицина ғылымында &те қиын. 

Сексен жастан кейінгілерге жасанды 

аппаратты қойған соң, оны ала алмай 

қаламыз. Сол үшін 80 жастан кейінгілерді 

ондай аппаратқа салмайды, бірақ дәрі-

дәрмектің бәрін береді. Алпыс жастан 

асқандардың 90 пайызға жуығы қайтыс 

болып кетуінің себебі осы. 

(Жалғасы 3-бетте)

БҰЛ ІНДЕТ АДАМЗАТТЫҚ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ӨЗГЕРТТІ

Франциядағы Ренн метрополі, Сан-Жиль мәслихатының жаңадан 
сайланған депутаты Жанар Әскербекқызы Алматы облысы Ше-
лек ауылындағы Абай атындағы қазақ орта мектебінің үздік 
түлегі. Дәл қазір Францияның Ренн қаласында коронавирус 
дертіне шалдыққандарды емдеп жүрген гериарт дәрігер. Гериар-
трия – қарт адамдарды емдейтін маман. Күллі әлемді тітіренткен 
Covid-19 індеті, әсіресе қарттарға ауыр тиіп отыр. Осы орайда 
Еуропа елінің індетпен күрес тәжірибесі қандай, қайткенде бұл 
дертті жеңіп шығамыз, қарттарымызды індеттің шеңгелінен 
қандай жол арқылы сақтаймыз деген сауалдар және өзге де 
тақырыптар төңірегінде сұхбат құрдық.    

БҮГІНГІ САНДА:

“Ерте келген 
қонақтың қадірі 
болмайды”

“Абай – ұлт ұстазы”

7-бет

9-бет

Мұсылмандық 
ренессанс және 
Абай мәңгілігі

4-бет

«Бүгінгі елімізде жасалып жатқан ұлы 
істердің нәтижелі болуына ең кажетті нәрсе 
– сенім. Елге деген сатқындық ең алдымен 
оның болашағына сенбеуден басталады. Ал 
ұлы Абайдың, уайымшыл Абайдың болашаққа 
деген сенімін әсте жоғалтпағанын мына бір 
с#здерінен к#руге болады: «Жамандықты кім 
к#рмейді? Үмітін үзбек – қайратсыздық. 
Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екені рас, 
жамандық та қайдан баяндап калады дейсің? 
Қары қалың қатты қыстың артынан к#гі 
қалың, к#лі мол жақсы жаз келмеуші ме еді», 
– дейді ұлы ақын.

Айтқаның келсін, жан баба!».

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 1995 
жылы Абайдың 150 жылдығында жасаған 

«Қазақтың бас ақыны» атты баяндамасынан

«Қазір әлем күн сайын емес, сағат сайын 
#згеруде. Барлық салада жаңа міндеттер 
мен тың талаптар қойылуда. Ғылымдағы 
жаңалықтар адамды алға жетелейді. 
Ақыл-оймен ғана озатын кезең келді. Заман 
к#шіне ілесіп, ілгері жылжу үшін біз сананың 
ашықтығын қамтамасыз етуіміз керек. Бұл 
қадам #ркениеттің озық тұстарын ұлттық 
мүддемен үйлестіре білуді талап етеді. 
Мұндай кезде #зіміздің таптаурын, жадағай 
әдеттерімізден бас тартуымыз қажет.

Абайдың кейбір қарекеттерге к#ңілі тол-
май, «Терең ой, терең ғылым іздемейді, 2тірік 
пен #секті жүндей сабап» деп үнемі сыни 
к#збен қарауының себебі осында».

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Һакімнің 175 жылдығына арналған «Абай 

және ХХІ ғасыр» атты мақаласынан.
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СЕНІМГЕ СЕРПІН БЕРГЕН МӘЛІМДЕМЕ 300 компьютер берді
ОНЛАЙН ОҚУ

«Ханда қырық кісінің ақылы бар» дейді халық 

даналығы Тарих к&шінің дауылы мен жауынында, 

селі мен сеңінде, &рті мен дертінде к&нермеген осы 

есті с&здің бір к&ркем, кермиық к&рінісі болды. 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-

Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мәлімдемесі. :мірдің 

&зекті, &ткір мәселелерін кемел оймен кеңінен 

қамтылған бұл мәлімдеме бүгіні бекем халықтың 

кемел келешек, жарқын күндерге деген сеніміне 

қуатты серпін берді.

Адамның ақыл-парасаты, алдағыны к&ріп, 

алысты болжайтын кемел ойлы кемеңгерлігі сын 

сағаттарда сыналады. Туысы б&лек бекзат тұлғалар 

оқыс оқиға, қиын жағдайларда асып-саспай, асқан 

ақылдылықпен шұғыл әрі дұрыс шешім қабылдап, 

жедел әрекет жасайды. Айтып келмеген алапат 

апат – коронавирус әлемдік пандемиясы ғарыштық 

жылдамдықпен тарап, бүкіл дүниежүзін әбігерге 

салып, алпауыт державалардың басшылары да 

абыржып қалған сын сағатта Қазақстан Президенті 

Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев &зінің тумысы 

б&лек бекзат тұлғалығын танытып, біраз мемлекет-

терден бұрын жедел әрі &те дұрыс шешім қабылдап, 

елімізде Т&тенше жағдай жариялады. Соған ілесе 

Алматы қаласының әкімі Бақытжан #бдірұлы 

Сағынтаев Президентке және Т&тенше жағдайлар 

режимін қамтамасыз ету ж&ніндегі мемлекеттік 

комиссияға Алматы қаласына карантин енгізу 

жайлы ұсыныс енгізіп, ол қабылданды. Мемлекет 

басшысы мен Алматы қаласы әкімінің осылай жедел 

әрекет жасауы аса қауіпті дерттің алдын алуға, оның 

кең тарамауына сенімді тосқауыл болары анық. 

Бұл к&регендіктің к&ркем, кермиық к&рінісі. Сын 

ҚОҒАМ

ЕЛ БАСЫНА КҮН ТУСА...
Халқымызда  бабалардан келе 

жатқан: «Ел басына күн туса, ер етікпен 

су кешер» деген даналық с&з бар. Осы 

бір мақал дәл осындай дүниені кез-

ген індеттің салдары біздің елімізді 

ғана емес, бүкіл әлемді алаңдатқан 

шақта айтылса керек. Салмағы ауыр с&з. 

Ерлерімізді етігімен су кештіруге жазба-

сын деп тілеген халықпыз. Жағдай қиын 

болса, жұртшылық қиын-қыстау шаққа 

тап келсе, шығатын амалды тауып, бүтін 

бір Елді сақтап, қорғап қалудың жолын-

да Ерлер жүрмегенде қайтпек?.. 

Ойламаған жерден, тіпті, тұтқиылдан 

десе де болғандай, жер жүзі үшінші 

дүниежүзілік соғысқа теліп жатқан бұл 

сұрапыл індет – «Covid-19» пандеми-

ясы бүгінде, бүкіл әлемнің жүздеген 

еліне жайлады. #р ғасырларда індеттің 

түрі кездескен. Бірақ, ол замандарда 

ел дамымаған, бәлкім, тазалықтың 

ж о қ т ы ғ ы н а н  д е р м і з  д е . . .  Б і р а қ , 

бүгінгідей тамақтың тоқтығы мен 

&ркениеттің шарықтап дамып кеткен 

кезеңінде де аты жаман індеттің осы бір 

түрі адамзат баласына ауыз салып отыр. 

Еліміз Егемендік алып, Тәуелсіздікке 

қол жеткізіп, мемлекет ретінде тұғырлы 

орыннан к&рініп, әлемнің ең озық 

&ркениетке қол жеткізген, дамыған 

елдер қатарынан бой к&рсетті. Біздің 

мемлекетімізбен бүкіл батыс, шығыс 

елдері санасатын деңгейге жеттік. 

Мәдениетіміз бен әдебиетіміз, эконо-

мика мен елдің әлеуеті айтарлықтай 

алға озды. Күн санап қызу да қарқынды 

шаруаларымызды жұмыстап, жарқын 

күй кешіп жаттық. Бәрі де тамаша! Тек, 

тек... 

Тек, осындай жайдары шақта Ел 

басына нақты емі табыла қоймаған 

белгісіз індеттен қатер келеді деп үш 

ұйықтасақ түсімізге де кірмеген еді... 

Бірақ, «етікпен су кешер» Ерлеріміз 

бары дәтке қуат, к&ңілге медеу. Олар: 

Біздің Президентіміз Қасым-Жомарт 

Кемелұлы Тоқаев пен оның к&шіне 

ерген к&птеген ерлер. Сондай-ақ, дәл 

осы шақта аталы ой айтып, барша 

қазақстандықтарға «Бірлесе білген 

ел бәрін жеңеді» атты мәлімдемесін 

жолдаған Қазақстан Республикасының 

Т ұ ң ғ ы ш  П р е з и д е н т і ,  Е л б а с ы 

Н.#.Назарбаевтың халықты сабырға, 

байсалдылыққа шақырып, байбаламға 

бой алдырмай, індеттің қатерін бірлесе 

жеңуге үндеуі ерлікке пара-пар, нағыз 

к&шбасшыға тән іс. 

Елімізд ің  Президенті  Қасым-

Жомарт Кемелұлы Тоқаевты күн сай-

ын оттың ішінде жүрген әскербасы, 

қолбасы деуге болады. Оның аты 

&шкір індеттен келген экономикалық, 

әлеуметтік жағдайларды тұрақтандыру 

мен ұстап тұру тұрғысындағы күнделікті 

әр саланың басы-қасына барып, к&зімен 

к&ріп, к&ңілімен тоқып, тиісті және 

тиімді тапсырмаларды беріп, оның 

үстіне, әл-ауқаты, тұрмысы т&мен отба-

сылар мен жұмысы уақытша тұралаған 

кәсіпкерлерге материалдық және 

қаржылай қолдау к&рсету мәселесін 

жолға қоюы, қазіргі жағдайда елге, 

халыққа жасалған үлкен қамқорлық. 

Б і з ,  м ә д е н и е т  с а л а с ы н ы ң 

қызметкерлері де &з кезегімізде он-

лайн болса да ел тұрғындарын сабырға 

шақырып, сондай-ақ, әлеуметтік 

желілер арқылы қойылымдарымызды 

к&рсетіп, онлайн-сұхбаттар жасап, қам-

қарекетімізді жасаудамыз. 

Б і р л е с е  б і л с е к ,  Е л і м  д е г е н 

Ерлеріміздің ісіне қолдау танытып, 

тәртіпке бағынып, бір алақанның ая-

сында жұмыла, жымдаса білсек, алмай-

тын қамалымыз болмайды, кез келген 

індетті жоюға қауқарымыз жетеді деген 

ойдамыз. 

ASSYLTAS 200 ОТБАСЫҒА 
ЖӘРДЕМДЕСЕДІ

ASSYLTAS қоғамдық қоры еліміздегі 
жарияланған төтенше жағдайға 
байланысты қиындыққа тап болған 200 
отбасыны іріктеп алып, 25 000 теңгеден 
қаржылай көмек үлестірмек. Олар 
көпбалалы отбасылар мен жалғызбасты 
аналар және әкелер.

Қордың бастамасымен қайырымдылық акциясы 

басталып, халықтың к&мегі арқылы 1 236 768 теңге 

жиналған. Қаржы жинауға 351 адам жәрдемдескен. 

Бастапқыда уәде етілгендей, ASSYLTAS қоғамдық 

қоры жиналған қаржыны екі еселеп, тағы 100 

отбасыға к&мек қолын созатын болды.

– Бұл акция-
ны бастаған кез-
д е  қ а н ш а  а қ ш а 
жиналса, үстіне 
с о н ш а  қ а р ж ы 
б # л е т і н і м і з д і 
а й т қ а н б ы з . 
Х а л ы қ т ы ң 
ы қ ы л а с ы  к е ң 
екен, қайырымды 
ж а н д а р д ы ң 
арқасында біз енді 
міне, 100 отбасыға 
к # м е к т е с е  а л а -
мыз, #тініштердің 
к # п т і г і н е  б а й -
л а н ы с т ы  қ о р 
құрылтайшысы Дулат Тастекеевпен кеңесе келе, 
біздің қор тағы 100 отбасыға қаржылай к#мектеспек. 
Яғни, 200 отбасыға 25 000 теңгеден үлестіреміз, – деді 

ASSYLTAS қоғамдық қорының жетекшісі Р.Оқас.

К&мек алу үшін қоғамдық қордың электрон-

ды поштасына 1000-нан аса хат келіп түскен. 

Қор қызметкерлері алдағы 3 күнде &тініштерді 

қарастырып, мұқтаж 200 адамның тізімін жасайды. 

Айта кетейік, ASSYLTAS қоғамдық қоры 2018 

жылы құрылған. Қор мәдениет, &нер, спорт са-

лаларын қолдаумен, к&пбалалы аналарға жәрдем 

к&рсетумен айналысады.

А т а л м ы ш  қ о р ,  Қ а н а т  И с л а м ,  Ж ә н і б е к 

#лімханұлы, Ерасыл Қажыбаев сынды танымал 

спортшылардың демеушісі болған. Жыл сайын 

қордың ұйытқы болуымен республикалық ақындар 

айтысы &ткізіліп жүр.

Екі жылдан бері ASSYLTAS стипендиясы спорт, 

ғылым, журналистика және әдебиет саласында 

жүрген азаматтарға тағайындалуда.

Қазіргі таңда, қордың қаржыландыруымен 

Семей қаласындағы Орталық мешіттің құрылысы 

жүріп жатыр.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

COVID-19 пандемиясына байланысты жарияланған карантин 
уақытында ел тұрғындарын қолдау мақсатында және өз-өзін 
оқшаулау ситуациясында стресстік жағдайға түсудің алдын алу 
бойынша Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық университетінің 
мамандары психологиялық қызмет көрсетуді бастады.

 «Оқу орнының білікті психолог мамандарынан құралған топ «Отбасы»,  

«Психикалық саулық» және «Оқу, мотивация және &зін-&зі іске асыруы» 

бағыттары бойынша кеңес жүргізбек. Қызметтердің барлығы тегін», – деп 

атап &тті университеттің Баспас&з қызметінің жетекшісі Ж.Асан. 

Психологтар &зін-&зі оқшаулау ситуациясында отбасы ресурстарын 

қолдау, әртүрлі жас ерекшеліктеріндегі балалардың тәрбиесіне байланы-

сты сұрақтар, отбасындағы зорлық-зомбылық әрекеттерді болдырмау, 

жұмыссыздық дағдарысы, карантин кезінде «мобилді топтардағы» жұмыс 

атқарушы мамандардың кәсіби-эмоциялық құлдырауы сияқты сауалдар 

т&ңірегінде кеңес береді. 

Сонымен қатар олар тұлғаның онлайн-сабаққа психологиялық 

бейімделуі, оқушыларда, студенттерде оқуға деген мотивацияны 

қалыптастыру, студенттердің диплом жұмысын қорғауға психологиялық 

дайындығы, инклюзивті оқыту ерекшеліктері жайындағы мәселелерді де 

қарастырады. 

Психологиялық кеңес және қолдау алу үшін операторларға қоңырау 

шалып, алдын ала сұраныс қалдыруыңыз керек.

Психологиялық қызмет дүйсенбі-жұма күндері сағат 9:00-18:00 

аралығында жұмыс істейді.

Байланыс телефондары: 8 775 309 00 01, 8 778 727 80 25.

Алдын ала жазылуды сізбен хабарласқан операторлар құзіретті 

мамандарға бағыттайды. 

Айта кетейік, Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық университетінің 

студенттері мен оқытушылары «UNIVER» ақпараттық жүйесі арқылы 

психологиялық қолдау алуға мүмкіндіктері бар.

COVID-19 пандемия жағдайында халыққа көмек көрсету 
мақсатында және мектеп оқушылардың қашықтан сабақ өтуіне 
байланысты Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінде 
Тараз қаласының мұқтаж оқушыларына компьютерді 
пайдалануға беру туралы бастама көтерді. 

Бүгінгі күнге университет онлайн оқу мүмкіндігін қамтамасыз ету 

үшін 300 компьютер берді. Карантин жағдайына байланысты техниканы 

балалардың заңды &кілдері тегін алды. 

Ректор Ержан #мірбекұлының айтуынша, ЖОО ақысыз негізде 500 

компьютер беруге дайын. Бірінші кезекте оларды к&п балалы және аз 

қамтылған отбасылар алады. Осындай к&мек алғандардың арасында – 

қызмет к&рсетуші және техникалық персонал қатарынан университет 

қызметкерлері де бар.

«Бұл күрделі уақытты біз бір-бірімізге к&мектесіп, қолдау к&рсете 

алатынымызды түсіну керек. Президент халықтың әлеуметтік осал топ-

тарын қолдауға назар аударады, бұл &те маңызды. Ахуалды жағдай сәтті 

шешілгеннен кейін оқушыларымыз мектеп бағдарламасынан қалыс қалмау 

үшін жасап жатқан біздің к&мегіміз білім алушылардың білім беру үдерісін 

тиімді ұйымдастыруға к&мектеседі деп үміттенеміз» – деді университет 

басшысы. 

Айта кету керек, бұл елдегі эпидемиологиялық жағдай кезінде халыққа 

к&мек к&рсету аясындағы университеттің алғашқы бастамасы емес. Бұған 

дейін олар қала тұрғындарын &з &ндірісінің маскаларымен тегін қамтамасыз 

етуге бастама жасаған.

ЖАУАПКЕРШІЛІК

КАРАНТИН РЕЖИМІН 
БҰЗУҒА БОЛМАЙДЫ

Елордада карантин режимін бұзған 135 адам әкімшілік қамауға алынды. 

Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметіндегі онлайн-брифингте 

Нұр-Сұлтан қалалық Полиция департаментінің бастығы Ержан Сәденов 

айтты.

«:кінішке қарай кейбір азаматтар айтылған ескертулерге құлақ аспай, ка-

рантин режимін бұзуда. Түрлі құқық бұзушылық үшін полиция б&лімдеріне 

2 838 адам жеткізілді. Оның ішінде 1 770 адам әкімшілік жауапкершілікке 

тартылды. Қамауға алынғандар – 166, айыппұл салынғандар – 1 126, 

ескерту алғандар – 408 адам, ал сот қарауында 70 материал бар. #кімдіктің 

коммуналдық тұрағына 588 авток&лік қойылды. 36 жүргізуші мас күйінде 

ұсталып, жүргізуші құқығынан айырылды. 67 жаяу жүргіншіге айыппұл са-

лынды, 135 адам әкімшілік қамауға алынды», – деді департамент басшысы 

Е.Сәденов.

Ержан Сәденовтің дерегінше, блокпосттардың шекарасын бұзғаны үшін 

174 адам жауапқа тартылды. Оның ішінде 124 адам қамауға алынды.

«Карантин режимін бұзушылардың бәрін бірдей ұстау біздің міндетіміз 

емес. Біздің қызметкерлер азаматтарға күнделікті түсіндіру жұмыстарын 

жүргізеді. Карантин нормасын бұзғандарға ғана шара қолданамыз», – деді 

ол онлайн-брифингте.

Сәбит ДОСАНОВ,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты

Гүлжамал ҚАЗАҚБАЕВА,
Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ 

мемлекеттік академиялық 
балалар мен жасөспірімдер 

театрының артисі,
ҚР-ның еңбек сіңірген артисі, 
ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты, «Құрмет», «Парасат» 
ордендерінің иегері.

сағатта абыржымай салқындылықпен, сабырмен, 

ақыл-парасатпен әрекет етудің үздік үлгісі!

Алматының кіреберісіне 27 блок бекеттің 

қойылуы, азық-түлік &німдері мен дәрілік заттарды 

сататын орындардан басқа ірі сауда, ойын-сауық 

орталықтары мен сауда үйлерінің жұмысының 

тоқтатылуы, тағы басқа да шаралар халықты 

аса қатерлі, &те жұқпалы дерттен сақтау үшін 

қабылдаған бірден-бір дұрыс шешім.

Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев алматылықтарға 

қарата айтқан: «Құрметті алматылықтар! Біздің 

әрқайсымыз үшін аса жауапты сәт туды. Карантин 

режиміне орай мегаполистің бүкіл тіршілігі жаңа 

ережелердің талаптарына сәйкес қайта құрылады. 

Карантин қолайсыздық тудырып, әдеттегі 

қалыптасқан тіршілік дағдысын бұзуға мәжбүр етеді. 

Бұған түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын. 

Карантин біздің ортақ қауіпсіздігіміз, қаланың, 

жақындарымыздың қауіпсіздігі үшін енгізіледі. 

Т&тенше жағдайда әрбір қала тұрғынының саналы 

әрекеті мен қоғамдық тәртібі &те маңызды. Біздің 

ұстамдылығымыз бен ынтымағымыз, сенімді іс-

әрекетіміз, &зара жанашырлығымыз бен Т&тенше 

жағдай кезіндегі жауапкершілігіміз қаламызды 

қорғап қалады. Біз бірге жеңеміз», – деген салиқалы, 

салмақты с&зі қорғасын құйылып, алшы түсер 

сақадай к&ңілге қона кетті.

#кімнің осы ойын Мемлекет басшының: «... 

бұл сынақтан да сүрінбей &тіп, қиындықты бірге 

еңсереміз деп сенемін. Басты тойларымыз әлі алда» 

деген аталы, баталы с&зі бекіте түсті.

Жаратқан иемнің мейірімі түсіп ерекше 

жаратылған ақыл-парасат иелері небір қиын кез-

де де қиындықтан жол тауып, қатты шиеленген 

түйіндерді де тарқата алады. Соның мықты бір 

мысалы Қазақстан Президентінің біраз мемлекет-

терден бұрын қимылдап, ертерек елімізде Т&тенше 

жағдай жариялап, оқиғаның алдын алып, уақыттан 

озғандығынан к&рініс тапты.

Қасым-Жомарт Кемелұлы айтқандай: «Ең басты-

сы шыдамдылық, т&зімділік танытайық».

Соломон айтқандай: «Бұл да &теді».

Аман болайық.

БІЗ БІРГЕМІЗ!

Әлеуметтік 
көмек

 2,3 миллионнан астам адамға Мемлекеттік 

әлеуметтік сақтандыру қорынан т&тенше жағдай 

кезеңінде табысынан айырылуына байланысты 

т&лемдер тағайындалды. «Осы уақытқа дейін 

әлеуметтік т&лем тағайындау үшін 4 млн 469 мың 

16 азаматтан барлығы 5 млн 797 мың 580 &тініш 

келіп түскен. Осылайша, 1 млн 328 мың 564 &тініп 

екі рет тіркелген. :тініштерді қарау мерзімдерінің 

ұлғаюына жол бермеу мақсатында азаматтар-

дан &тінішті бір рет берулеріңізді сұраймыз» 

– дейді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрлігі мәліметінде. Деректерді тексе-

ру және &тінішті қарау мерзімі 3 жұмыс күнін 

құрайды. М#СҚ-та т&лем жасау туралы шешім 

қабылданғаннан кейін &тініш берушіге SMS-

хабарлама келеді. Кейіннен &тініш берушінің 

деректері  «Азаматтарға арналған үкімет» 

мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-ға жіберіледі, 

ол оны екінші деңгейдегі банктерге т&лем жүргізу 

үшін жібереді. Еске сала кетейік, әлеуметтік т&лем 

алуға &тінімді eGov порталы, 42500.enbek.kz веб-

сайты және бойынша Telegram-бот арқылы беруге 

болады.

АЛМАТЫДА 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ҚОЛДАУ 
ҚЫЗМЕТІ АШЫЛДЫ

КӨМЕК
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БҰЛ ІНДЕТ АДАМЗАТТЫҚ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ 
ӨЗГЕРТТІ

Жанар Т>РЕБАЕВА,
Франция медицина ғылымының докторы, 

Жоғары дәрігерлер ордасының кеңесшісі, дәрігер-гериатр 

(Басы 1-бетте)

Еуропа елдерінің бірі, &зім тұратын 

Францияның жағдайына келсем, Франция-

да 17 наурызда 15 күнге карантин жариялан-

ды. Ол кейін тағы 15 күнге ұзартты. Медицина 

мамандарының болжамы бойынша, карантин 

тағы 15 күнге, яғни мамырға дейін созатын бо-

лар деп ойлаймын. Бұл жақта сәуірде күн ысы-

майды. 

Франциядағы режим – әзірге Еуропадағы 

режимдердің ішіндегі ең қатаңы. Себебі, мұнда 

адамдарға үйінен себепсіз шығуға тіпті рұқсат 

берген жоқ. Адамдар дәрі, азық-түлік алу үшін 

ғана үйінен шығады. Жалғызілікті, кедей 

адамдарға к&мектесу үшін сыртқа шыққан неме-

се мемлекет аса маңызды деп санаған жұмысқа 

баратындардан &зге адамды к&шеден таппай-

сыз. К&шеде себепсіз жүріп ұсталсаңыз, бірінші 

жолы 135 еуро, екінші рет 200 еуро, үшінші рет 

3750 еуро айыппұл т&лейді. Францияда адамдар 

карантин режимін қатаң сақтап отыр. Соның 

&зінде бүгінгі күнге дейін ауру жұқтырғандардың 

саны 90 мыңдай адам, жазылғандары 27 мың, 

қайтыс болғандар 14 мыңнан асты. Франци-

яда осы індет тіркелгенге дейін 70 млн адамға 

5000 реанимация т&сегі бар еді. Қазір қосымша 

б&лімшелер ашылып, &кпенің жасанды венти-

ляциясы аппараттарын сатып алып, реанима-

ция т&сектерін 14 мыңға жеткіземіз деп отыр. 

Ауру жұқтырғандар мен қайтыс болғандардың 

к&птеген санына қарамастан, Франция 

эпидемияның тек бастапқы кезеңінде тұр деп 

есептелінеді. Алда ауру жұқтырғандар мен к&з 

жұмғандар саны бұдан да к&бейеді деген болжам 

бар. Індет &ршіп тұрған аймақтар – Париждің 

және Страсбургтің айналасы. Ал мен тұратын 

&ңірдегі жағдай мынандай. Ауру жұқтырғандар 

1500, ауруханада жатқандар 300, жан сақтау 

б&лімінде жатқандар 130, жазылып кеткендер 

435, қайтыс болғандар 135 адам. Дәл мен жұмыс 

істейтін ауруханада 30 шақты адам емделді, 8 

адам жансақтау б&лімінде жатыр.

Францияда індет тіркеле сала біз 

дайындықты күшейттік. Бағдарламаланған 

консультацияларымыздың бәрін тоқтатып, 

б&лімдердің бәрін осы індетпен күреске 

бейімдедік. Коронавируспен келетін, &зге же-

дел к&мек сұрап келетін адамдарға палаталарды 

б&ліп, реттестіріп алдық.

– Хабардар шығарсыз, Қазақстанға індет 
іргеміздегі Қытайдан емес, кәрі құрлықтан жетті. 
Ұшақтар – дертті тасымалдайтын алаңға айнал-
ды. Covid-19 вирусының әлемді шарлаған ізіне 
маман есебінде к%з жүгіртіп отырсыздар ғой, жер-
дүниені шырмаған індеттің «жүріп %тер жолына» 
қалай тұсау саламыз? Карантин, оқшаулаудан 
басқа жол бар ма?

– Дұрыс айтасыз, ұшақтар індетті тасы-

малдайтын алаң болды. Қазіргі жаһандану за-

манында туризм &те жақсы дамығаны ешкімге 

жасырын емес. Адамдар туризм немесе жұмыс 

мәселесімен ұшаққа отырып, дүниежүзін ара-

лап жүр. Бұл, әрине жақсы шығар, алайда эпи-

демия кезінде кесірі үлкен. Сол себепті індет 

дүниежүзіне жылдам жайылды. Коранавирус 

Қытайда бастала салысымен, туризмді тоқтатып, 

әрбір мемлекет шекарасын, әуе кеңістігін жа-

уып отыра тұруы керек еді. Бұл Еуропа елдері 

ғана емес, барлық мемлекеттер бастан &ткерген 

қателік. Менің ойымша, барлық мемлекет-

терге індет осы туризм, ұшақ арқылы к&п та-

ралды. Себебі ұшақтың ішіндегі ауа – жабық 

кеңістіктегі ауа. Коронавирустың таратушысы 

ұшақ ішінде отырса, жабық кеңістік арқылы 

&зге сапарлас адамдарға ауруды тез жұқтырады. 

Індетпен күрестің карантин, оқшауланудан 

басқа жолын, әзірге к&ріп тұрғаным жоқ. Себебі 

бұл дерттің спецификалық дәрісі табылмады. 

Науқастарды балама дәрілермен емдеп жүрміз. 

Яғни СПИД, безгек секілді басқа аурулардың 

дәрісін қолданамыз. Коронавирусқа қарсы 

дәрі де, вакцина да табылған жоқ. Жылдам та-

была қалады деп те ойламаймын. Вакцинаны 

табу үшін ең аз дегенде 8-12 ай мерзім керек. 

Бұрын вакцинаны табу 1-2 жылға созылатын. 

Ғалымдар 8 ай ішінде табамыз деп күндіз-

түні зерттеуге кірісті. Вакцина табылғанша 

сақтықты еш ұмытпағанымыз ж&н. Жапон елін 

қараңыздаршы. :мір-бақи бір-бірінің қолын 

ұстап сәлемдеспеген жұрт. Оларға карантин 

ұстау оп-оңай, себебі тәртіп мәдениетіне сіңген. 

Біздің елде әлі де той-томалақ жасап жатқандар 

барын әлеуметтік желіден к&ріп, жүрегім ауы-

рады. Дүниеде ең қымбат нәрсе – адам &мірі. 

Той-томалаққа барып сол қымбатыңды жоғалту 

деген сұмдық қой. Сондықтан айтарым, аурудан 

құтылудың жолы, қаласаңыз да, қаламасаңыз 

да – карантин, оқшаулану. Одан &зге жол таба 

алмайсыз.

Енді Қазақстанға вирустың Еуропадан 

келгені туралы әңгімеге к&шейін. Олар арнайы 

тесттен &ткен адамдардың дерегі. Нақты саннан 

басқа адамдарда вирус жоқ деген с&зді ешкім 

нық сеніммен айта алмайды. Анықталмаған 

таратушылар қанша, оны да нақты айту &те 

қиын. Дертті елге нақты қай турист әкелгенін 

ешкім тап басып білмейді. Сондықтан, сырттан 

келдіңіз бе, сізде ауру белгісі жоқ болса да, ка-

рантинде отырыңыз. Ауру таратушы шығарсыз, 

оны ешкім де анықтай алмайды. 

– Қазақстан да осы вируспен %з шама-
шарқынша күресін бастады. Індеттің жойқын 
күшін сезінген еуропалық тұрғын ретінде, маман 
есебінде біздің дәрігерлер мен ғалымдар, жалпы 
жұрт ескеруге тиіс деген жайттарды да талдап 
%тсек. Бұл жерде дәрігердің білімі мен білігіне, 
медицинаның қуатына к%п дүние байлаулы. 
Франциядағы дәрігерлерден ант қабылдайтын 
кеңесшісіз. Ол мемлекеттегі дәрігерлердің дертпен 
күрестегі әлеуеті қандай?     

– Дамыған ел болсын, дамушы ел болсын, 

тіпті дамымаған ел болсын, дүниежүзіндегі 

бірде-бір ел мұндай індетке дайын емес. Фран-

ция медицина саласы &те мықты дамыған 

елдердің қатарына жатады. Оның үстіне, 

мұнда фармацептикалық индустрия да &те 

жақсы дамыған. Дәрілер әзірге жеткілікті. Бұл 

індетке қарсы антивирустық балама препарат-

тар, антибиотиктер Францияның фармация 

индустриясында жасалады, сырттан әкелетін 

дәрілерге тәуелді емеспіз. Біз науқастарды қалай 

емдейміз: күніге екі препарат, екі антибиотик 

қоямыз. Бірақ алдағы уақытта індет &ршіп кетсе, 

әрбір адамға күніге екі препарат, екі антибио-

тик беру мәселесі қиындауы мүмкін. Бір анти-

биотик, бір-ақ дәрі беретін жағдайға тірелуіміз 

де ғажап емес. Екінші, дәрігер мамандар әзірге 

жеткілікті. Алайда індет &ршісе дәрігерлер де 

к&бірек керек болады. Сол үшін қаланың ішінде 

жұмыс істейтін амбулаториялық дәрігерлерден, 

зейнетке жаңа шыққан мамандардан резерв жа-

сап жатырмыз. Ауруханаларда науқас к&бейіп, 

к&мек керек болса алдымен амбулаториялық 

дәрігерлерді, олар да жетпей қалған күнде зей-

нетке шыққан дәрігерлерді шақыртамыз. Бірақ 

зейнетке шыққан дәрігерлерді шақыртпай тұра 

тұруға тырысамыз. 

Қазақстан да осындай шаралар қабылдап жа-

тыр деп сенемін. Қазақстан дәрігерлерінің ста-

тистикасын білмеймін, менің ойымша, аурумен 

күресуге мамандар жеткілікті деген ойдамын. 

Қазір ешкімді сынаудың қажеті жоқ. Бірлік, 

к&мек, мейірім, сенім керек. К&пбалалы 

аналарға, ашыққандарға, жалғызілікті қарттарға 

к&мек басты орында тұрғаны маңызды.

– Жанар 	скербекқызы, сіз гериарт дәрігер 
есебінде француз жерінде Covid-19 дертіне 
шалдыққан науқастарды емдеп келесіз. 	детте 
қарт адамдар бұл дертке әлсіз келеді деп жата-
ды. >з тәжірибеңізбен б%ліссеңіз, маман ретінде 
сіз не дейсіз? Қарттарды бұл дерттен қалай аман 
сақтаймыз?

– Бұл ауру алпыстан кейінгі адамдарға, 

әсіресе жетпістен асқан қарттарға ауыр тиіп 

жатыр. Себебі оларда созылмалы ауру к&п. 

Сізге мұның себебін қарапайым мысалмен 

түсіндірейін. Жалпы кез келген адамда микроб 

болады. Кейбір микробтар ағзаға пайдалы, 

кейбірі зиянды. Мысалы, ас қорыту үшін кейбір 

микробтар қажет, іш құрылысқа да пайдалы 

микробтар бар. :кпе, тыныс алу жолдарын-

да да түрлі-түрлі микроб тұр. Зиянды микроб-

тар да жетіп артылады, алайда иммуниттеттің 

тежеуімен адамға зиянын тигізе қоймайды. Ал 

коронавирус келеді де иммунитетті жоюға тыры-

сады. Міне сол кезде иммунитеті мықты адамдар 

вирустың &зін жеңіп шығады. Ал иммунитеті 

әлсіз адамдарда коронавируспен қатар, ағзадағы 

&зге де микробтары құтырып шыға келеді. Жас 

адамдарға қарағанда қарттардың бойында ми-

кробтар бірнеше жыл жинақталып, к&бейіп 

қалғанын да ұмытпаңыз. Covid-19 бірден &кпеге 

ұмтылады. Фульминантты пневмония деген 

бар. Ол ауруға ұшырағанда микробтар оттегін 

таситын ең кішкентай клеткаларды жойып 

жібереді. #сіресе, үлкен адамдардың &кпесі тез 

фиброзға айналады. Яғни &кпе сіңірленіп, ты-

нысы тарылады.  Қарт адамдардың бұл вирусты 

к&тере алмай, қайтыс болып кетуінің себебі – 

осы. Сексен жастан кейінгілерде фульминант-

ты пневмонияның жылдамдығы сонша, оны 

&кпенің жасанды вентиляциясына отырғыза 

алмайсың, отырғызсаң ол аппаратты қайтып 

ала алмайсың. Сондықтан, ең абзалы қарт 

адамдарды бірден оқшаулап тастау керек. Ол 

балаларымен бірге &мір сүрсе, б&лек б&лмеде 

отырғызыңыз. Немерелері, ш&берелері қасына 

к&п жоламасын. Бір жақсысы, кішкентай 

балалардың к&пшілігі ауырмайды, есесіне ауру 

таратушы бола алады. Францияда коронавиру-

сты емдеуде екі препарат пен екі антибиотикті 

қолданатынымызды айттым ғой. Қарттардың 

жүрегі, бүйрегі, ағзасы оны к&тере алмайды. 

Антивирустық антибиотикалық дәрілер оларға 

&те ауыр тиеді. Оларға тек екі антивирустық 

дәрі, бір антибиотик қана береміз. 

Францияда қарт адамдар &те к&п. Себебі 

бізде медицинада гериатрия деген арнайы ма-

ман бар. Ол &те қызық, күрделі мамандық. 

Францияға келгенде осы мамандыққа қатты 

қызығып, арнайы оқыдым, диплом қорғадым. 

Қазақстанда да осы гериатрия саласын дамытсақ 

деп ойлаймын. Адамдардың ұзақ &мір сүргенін, 

қарттық кезеңде де бақуатты, дені сау болғанын 

барлығымыз бірдей қалаймыз ғой.

– Ел арасында Covid-19 ауруы «байлардың 
дерті» деген түсінік бар. Бұл қаншалықты рас 
с%з? Мүмкіндігі, медициналық құрал-жабдығы 
аздау, кедейлеу %ңірлерге, ауыл-аймаққа жаппай 
тарағанда бұл ауруды бақылай алмай қалу қаупі 
т%нбей ме?  

– :те жақсы сұрақ. Себебі, ауруханасы аз, 

дәрі-дәрмегі жеткіліксіз ауыл аймақтарға бұл 

індет &те ауыр тиеді. Ең бірінші амал, ондай жер-

лерде карантин тәртібін қатаңдатқан ж&н. Одан 

басқа жол к&ріп тұрғаным жоқ. Реанимация 

т&сектері ауылдарда бар ма, жоқ па білмеймін. 

Бар болған күннің &зінде үшеу-т&ртеу болар. 

Жүздеген адам ауырса олардың барлығын қалай 

емдейді? Ауыл-аймаққа дәрі-дәрмек жете ме? 

Оны да білмейміз. Ең жақсысы, карантин жа-

риялау. Той-томалақты мүлдем доғарған дұрыс. 

Қазіргі заманда той жасауға емес, білім, ғылымға 

ұмтылған жақсы емес пе? Той жасап, қарызға 

белшесінен батқан адамда қайдағы иммуни-

тет? Қарызымды қашан &теймін деп депресси-

яда жүрген адамда иммунитет қалыптаса ма? 

Алыста отырғандықтан ақыл айтты демеңіздер. 

Карантин біткен уақытта да тойлар жабық, тез 

ысып кететін тойханаларда емес, ашық аспан 

астында жасалса ғой деп ойлаймын.  

– «Міндеті ғой» деп санасақ та, осы күні 
дертпен алысқан дәрігер қауымына деген құрмет 
ұлғайған.  Қалай айтсақ та бұл індет адамдардың 
құндылықтарын қайта қарастыруға себеп болмақ. 
Қалай ойлайсыз, індеттен ада әлемдегі біздің 
құрметіміз, құндылығымыз не болуы керек?  

– Иә, қазіргі кезде дәрігерлердің міндеті 

&те к&п болып тұр. Жауапкершілігі де таудай. 

Олар қорқып, қиналып  тұрғанын пациентке 

к&рсетпеуі керек. Бала-шағасын уайымдаған 

сезімін де жасыра тұруына тура келеді. Дәрігер 

медицина саласының лидері. Қандай жағдайда 

да дәрігердің позитивті болып қалуы маңызды. 

#леуметтік желілерден оқып отырамын. 

Дәрігерге к&ңілі толмай, ауыр с&здер айтып жа-

тады. Мен оларды да түсінемін. Медициниалық 

к&мек жеткілікті  емес шығар. Бірақ оның 

барлығын дәрігерлердің кінәсі деп айтуға бол-

майды ғой. Менің ойымша, дәрігерлердің 

Жоғарғы кеңесшілігін ашса, жағдай реттелер ме 

еді? Осы жерде дәрігерлердің білігін арттырып 

қана қоймай, олардың құқын да қорғайтын бол-

са, айлығын, басқа да жағдайларын реттеп бер-

се, к&п дүние оңалар еді. 

Қалай айтсақ та бұл індет адамдардың 

құндылықтарын қайта қарастырады. Адамның 

&мірі қандай құнды екенін осы вирус 

барлығымызға түсіндірді. Адам баласының 

&мірінен артық еш нәрсе жоқ. Ақша, байлық бәрі 

адам баласының еркелігі ғана. Денсаулықтың 

маңызын осы ауру бәрімізге жақсылап түсіндіріп 

берді. 

#жемнің бауырында &скен қызбын. #жем 

әрдайым жанымда жақсы адам жүр деп ойла 

дейтін. Міне, біздің ескі де жаңа құндылық – 

осы. Карантинде қамалып отырған, бір-біріне 

екі метр қашықтықтан байланыс жасап к&рген 

адам жақсы адамның қадірін біледі, себебі адам-

ды сағынады. Адамзат эгоист болып бара жа-

тыр еді, осы індет барлығымызға бір-біріміздің, 

жақындарымыздың қадірімізді сездіріп отыр. 

Менің дәрігер болу арманым да адамға 

құрмет сезімінен басталды деп ойлаймын. Негізі 

бала жасымнан математика пәнінің мұғалімі 

болғым келген. Себебі анам мұғалім еді. Алай-

да апам ауырғанда арманымды бірден &згерттім. 

Ешкім ауырмасыншы, ауырса оларды емдейінші 

деп ойладым. Мұғалім болам деген арманымды 

да қимадым. Алайда дәрігер болсам да, студент-

терге сабақ беріп, педагог боламын ғой деп, 

дәрігерлікке басы-бүтін бұрылдым. Дүниежүзі 

осы екі мамандықты қастерлесе екен деймін. 

Дәрігер адамзат баласының денсаулығын сақтап 

қалса, мұғалім адамзат болашағының жарқын 

болуы үшін тер т&геді. Білімді, к&зі ашық адам 

ғана болашақты нұрландырады. Профес-

сор болу міндет емес. Жақсы ұстаз мектепте 

жүріп-ақ баланың болашағына сәуле шашады. 

Халықаралық адам құқығында да жазылып тұр 

ғой: «Адам баласы сапалы медициналық к&мек 

алуға және білім алуға құқысы бар» дейді. Осы 

індетте үйде отырып адамзатқа екі құқықты 

беретін адамдардың қадіріне жетсек екен.

– >зіңіз дерт жұқтырған жандарды ем-
дей жүріп, Қазақстанды да уайымдайсыз ғой. 
Қазір бірнеше қалалар мен %ңірлерде карантин 
енгізіп, тұтас елде Т%тенше жағдай жарияланды. 
К%ктемнің жарқын күндері қызығы бір толаста-
майтын, у-шуға толы әсем Алматының к%шелері 
бос қалды. Адамы жоқ шаһарлар Еуропада да 
к%бейген болар? Мұндай жағдайда адамдардың 
депрессивті к%ңіл күйін қадағалау психологтардың 
жұмысы десек те, пациенттің күйзеліске түсіп 
кетпеуін дәрігерлер қалай қадағалауы керек?

– #рине, уайымдаймын. Қазір әлемде 

індеттің ушығып жатқан кезі. Дәрігерлердің 

жауапкершілігі тым ауыр. Ауру к&бейіп кет-

кен кезде, бір дәрігер бірнеше науқасқа қараса, 

уақыты жетпейді. Бірақ уақыт жетпейді екен 

деп, салғырт қарауға да болмайды. К&п с&йлесу 

міндетті емес, күлімдеп қарағанымен, бәрі 

жақсы болады деп айтқан с&зімен адамдарға 

психологиялық қолдау жасауы маңызды. 

Психолог науқасқа да, дәрігерге де қажет. 

Франциядағыдай жағдай елде де болса ғой деп 

армандаймын. Елдегі Фармация индустриясы 

дамыса деп ойлаймын. Иммунитет жақсы бо-

луы үшін құнарлы әрі экологиялық таза тағам 

түрі к&бейсе деп тілеймін. Шыныққан, деннің 

саулығына к&ңіл б&лген ұрпақ к&бейген үстіне 

к&бейсе екен деймін. Қазір елде вакцинациядан 

к&п адам бас тартады екен. Ол тіпті дұрыс емес. 

Тұмауға барлық адамдар жыл сайын вакцина 

еккізуі керек. Вакцина зиянды емес. Ерекше бір 

ауруы бар адам болмаса, 99 процент адамды ау-

рудан қорғайды. Осындай індеттерден вакцина 

құтқарады. 

Дене шынықтыру, темекі тартпау, арақ 

ішпеу, жаман әдеттерден арылу да қажет іс. 

#сіресе короновирус кезінде темекі тартуды 

қойдыру керек. Темекі эпителияны қоздырады 

да тамақтағы қорғанышты жояды. Коронавирус 

қорғанышы жоқ тамақтан тез &тіп &кпеге жыл-

дам жабысып қалады. Францияда темекі тарта-

тындарды тоқтатып, никотин жапсырмаларын 

беріп жатырмыз. Коронавирус қорқынышты 

шығар, алайда осы індеттен құтылу үшін адам-

дар зиянды әдеттерден арылып келеді. Жаман 

айтпай жақсы жоқ. Коронавирус кеткен соң 

да басқа вирустар шығуы мүмкін. Адамдардың 

пейілі &згерді, нені болса соны жейді. Бұл вирус 

алдағы үлкен індеттердің шағын ғана бір түрі бо-

лып шықса ше? Сондықтан тәртіпке осы бастан 

үйреніп, салауатты &мірге к&шіп, гумманды 

бола түсу арқылы ғана дерттен айығамыз.  

– Елді сағынғанда қай шақты, қай қаланы 
немесе ауылды еске аласыз? Бұрындары апала-
рымыз сағынғанда ауылын түсінде к%ріп, оны-
сын жақсылыққа жорып отыратын. Ел мен елдің 
арасы жақындаған осы күні Қазақстанды онлайн 
аралап шығу, отандастарыңызбен онлайн-әлемде 
емен-жарқын араласып, сағынышты басып алу 
түк те қиын емес қой. Десек те, елге ат басын 
жиі бұрасыз ба? Туған жердің топырағына аунап-
қунап қайтқанға не жетсін?

– #рине. Елді сағынған кезде к&біне 

балалық шағым есіме түседі. Шелек ауылында 

туып &скенмін. Нағашы апам біздің қолымызда 

тұрды. Себебі, анам апамның жалғыз перзенті 

еді. Талғарда тұрған олар анам ұзатылғанда апам 

қызымен еріп келіп, Шелекке мекенін ауыстыр-

ды. Мені &сірген апам болатын. Ол салмақты, 

иманды, сабырлы жан еді. Ескінің әңгімелерін 

айтып отыратын. Соғыс кезіндегі халықтың ба-

стан кешкен қиындықтарын ұмытпайтын, бізге 

соны мысал етіп, бейбіт күннің қадіріне жетіңдер 

дейтін. «Жақсы адам қасыңда жүр» дегенді 

құлағыма әбден сіңіріп тастады. «Біреудің ала 

жібін аттама» деп үйретті. Апам маған анам-

дай, ал анам туған әпкем сияқты еді. Нағашы 

апам 1986 жылы дүние салды. Қазір мамамның 

&зі 80-ге тақап қалды. Анам Қазақ тілі мен 

әдебиеті және тарих пәндерінен кешкі мектеп-

те сабақ берді. Зейнетке шығар алдында баста-

уыш кластарға сабақ &тті. «Мұғалімнің қызы 

деп жеңілдік бермесін» деп бізді басқа мектепке 

берді. Шелек ауылындағы Абай атындағы қазақ 

мектебін үздік бітірдім. Абайдың &леңдерін, 

қара с&здерін бала күнімнен жаттап, жүрегіме 

сіңіріп &стім. ХІХ ғасырдың аяғындағы, ХХ 

ғасырдың басындағы қазақ зиялы қауымы 

&кілдерінің жазбаларын, шығармаларын жақсы 

к&ріп оқыдым. 

Ауылдың үлкендері түс к&ретін еді дейсіз 

ғой, мен елді сағынғанда сол үлкендерді түсімде 

к&ремін. Қиын жағдайларда емтихан алдында, 

қуанышты сәттерде, екі балапаным бар, солар-

ды &мірге әкелгенде әркез апам түсіме енеді. 

#рбір дәрігерге де психолог керек дедім ғой, 

менің психологім апам сияқты. Апамды түсімде 

к&ргеннен кейін бәрі дұрысталатын секілді. Ол 

мені қолдап, қорғап жүргендей. 

Елге жыл сайын барып тұрамын. Былтыр 

ғана бара алмадым. Қазақстаннан Реннге үш 

рет делегация келді де, соларды күтіп алдым. 

Демалысым соған кетті. Биыл бұйырса, міндетті 

түрде барамын деп отырмын. #ке-шешемді 

к&ріп, мауқымды бассам деймін. К&п адаммен 

кездескім келеді. Фейсбукта біраз досым бар. 

Бәрін де к&ріп, танысқым келеді...

– Шыңғыс Айтматовтың «Шетелге %зіммен 
бірге ала жүретін екі ұлттық мақтанышым бар. 
Біреуі – «Манас», екіншісі М.	уезовтің кітабы» 
дейтін с%зі бар. Сіздің мақтанышыңыз Абай 

секілді. Оның ескерткішін қазір %зіңіз тұратын 
Ренн қаласына қойдыртуда үлкен еңбек сіңірдіңіз. 
Алматы мен Реннді бауырлас қала ретіндегі 
мәдени-рухани байланыстарын нығайттыңыз. 
Жұмыс ары қарай жалғасатын болар? Қандай 
жоспарларыңыз бар?  

– Абай менің рухани жақыным. Мек-

тепте жүрген кезімде маған «Ғылым тап-

пай мақтанба...», «Сен де бір кірпіш дүниеге 

кетігін тап та, бар, қалан» деп жол сілтеген. Ол 

қазақтың бағына туған, біздің жолбасшымыз 

болған ұлы тұлға, ұлы ойшыл. Сондықтан, менің 

мақтанышым – Абай. Мұхтар #уезовті де жақсы 

к&ремін. Оның кітаптары менің к&жиегімді 

кеңітті, қиялымды ұштады, тіл байлығымды 

арттырды. ХХ ғасырдың басындағы қазақ 

классиктерінің шығармасын сүйсініп, құныға 

оқыдым. Мектепте шығарма жазғанды &те 

жақсы к&ретінмін. Тілім &те бай еді. Ол үшін сол 

классиктерге деген алғысым шексіз. Ал, Ренн 

қаласында Абайға ескерткіш қоюға септесуім 

менің ұлы ақын алдындағы, елімнің алдындағы 

азаматтық борышым деп білемін. Ренн қаласы 

мен Алматы бауырлас болғанымен, екі қаланың 

байланысы әлсіреп бара жатқан кезде, 2011 

жылы қалалық бауырластық кеңеске вице-

президент етіп сайлады. Ең әуелі Алматының 

атына к&ше не бақша сұрадық. Субұрқағы бар, 

әсем бақшаға Алматының атын берді. Енді ол 

бақшада Абайдың ескерткіші тұрса деп жұмыс 

істей бастадым. «Ол кім, бізге не жақсылық 

істеді?» деп халық к&нгісі келмеді. Франци-

яда не нәрсені де халықпен кеңесіп істейді. 

Содан жергілікті халыққа Абайды, оның 

шығармаларын таныстыру жұмысын бастадым. 

Конференциялар, к&рмелер &ткізіп, Абайдың 

тұлғасын, адамзаттық ақыл-ойға қосқан үлесін, 

шығармашылығын таныстырдық. Француз-

дар халықты ойлаған адамды жақсы к&реді. Ал 

Абайды жақсы к&рмеу мүмкін емес. Міне, осын-

дай машақатпен Абай ескерткішін аштық. 

Алдағы жоспарымды сұрадыңыз ғой. Үлкен 

жаңалық бар. Тосын сый жасайын деп едім, 

сізге айтайын. Еуропада жыл сайын музыкалық 

фольклорлы фестиваль &теді. Ол фестивальде 

жүзшақты топ &нер к&рсетеді.  Сол фестиваль-

ге қатысатын &нерпаздардың ішінде он т&рт 

т&рт музыканттан тұратын топ мүшелерінің 

біразымен дос едім. Оларға &тініш айтып, топ 

құрсақ деген ниетімді жеткіздім. Олардың 

т&ртеуімен келісіп, АлРенн (Алматы Ренн) де-

ген музыкалық квартет аштым. 10-маусым-

да фестиваль басталады. Оны видеоға түсіріп, 

Фейсбукке жүктеймін. :те мықты музыкант-

тардан құралған АлРенн тобы Абай атамыздың 

&леңдерін француз және қазақ тілінде орын-

дайды. Сол үшін Абайдың «К&зімнің қарасы» 

және «Қараңғы түнде тау қалғып» деп аталатын 

екі &леңін француз тіліне аударып қойдым. Ол 

екі &леңнің қазақша айтылу транскрипциясын 

да жасап шықтым. Бұл &леңдерді жыл сайын 

Фест-Ноуз деп аталатын осы фестивальде айта-

тын болады. Дамыған елдерде Абай атамыздың 

ескерткішін қойған бірінші ел – Франция. Енді 

міне, музыкалық фольклорлы топ жыл сай-

ын Абай әнін шырқайды. Бұл менің халқыма 

деген сыйлығым, Абай тойына тартуым. Сол 

жаңалықты елге жеткізу сізге бұйырып тұр екен.

Одан б&лек, жергілікті университетпен 

келісс&з жүргізіп отырмыз. Абайдың қара 

с&здерін, поэзияларын француз тіліне аударып, 

тарих және әдебиет факультеттері студенттерінің 

оқу бағдарламаларына кіргізгім келіп жүр. 

Қазақ халқының да гумманист ақыны болғанын 

француздар жете білсе екен деп ойлаймын. 

Астанадағы кітапхана сіздерге кітап сыйлайық 

деп еді. Тіпті жақсы болар еді. Кітаптарды сол 

университетке тарту етеміз. Абай қара с&здерінің 

аудармасын қайта жасадым. Оны да факультет 

студенттері оқып, танысса екен деймін. 

Абайдың портетін салу үшін Француз &нер 

академиясының студенттері арасында байқау 

&ткізгім келеді. Абайды француздар қалай 

к&реді, қалай бейнелейді, қалай қабылдайды? 

Дәл қазір уақыт жоқ екенін &зіңіз де біліп отыр-

сыз. Індетпен күресіп болған соң, күзге таман 

байқау ұйымдастырсам деймін. Сол байқау 

арқылы француздар Абай атамыздың суретін 

салса деп ойлаймын. 

Алматы мен Ренн мектептерінің қарым-

қатынасын нығайтсақ деп армандап жүрмін. 

Алматыдан француз сыныптарын аштық. 

Алматылық және ренндік балалардың достығы 

артса, университеттер арасында келісімшарттар 

жаңарса деп армандаймын. 2014 жылдан бері 

жыл сайын Алматыдан Реннге оншақты сту-

дент келіп білім алады. Екі жыл оқып, қайта 

Қазақстанға кетіп жатыр. Медицина саласында 

да сондай байланыс орнаса деп ойлап едім. #уел 

баста қолға алғанбыз, дәрігерлерге қаржылай 

қолдау жасалмады да ол жоба аяқсыз қалды. Сол 

байланысты қайта қолға алсам деймін.  

Сұхбатымды тілекпен аяқтайын. #рбір қазақ 

баласына, отбасына тілейтінім осы індеттен 

аман-есен шығайық. Туған жерде амандықпен 

кездесейік. Жастарға білім қууыңдар дегім 

келеді. Білім мен ғылымы дамыған, ар-ұятын 

сақтаған ел ғана бақытты болады. 

Ана тілің арың бұл,

Ұятың боп тұр бетте,

:зге тілдің бәрін біл,

:з тіліңді құрметте, – деген с&з әрбіріміздің 

жүрегімізде. Ана тілін к&кке к&терген сіздің ре-

дакция ұжымына да алғысым шексіз. Қазақ тілін 

насихаттау мен дамыту жолында қызмет етіп 

жүргендеріңізге алғыс айтқым келеді.

– Сізге де әңгімеңіз үшін рақмет айтамыз. 

	ңгімелескен 
Қараг%з СІМ	ДІЛ
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Қ а з а қ  х а л қ ы н ы ң  ұ л ы  о й ш ы л ы  ж ә н е 

түркітілді халықтарының мақтанышы Абайдың 

шығармашылық мұралары ХІХ ғасырдың екінші 

жартысына тура келеді. Бұл кезең әлемдік ауқымнан 

алып қарағанда мәдениеттердің тоғысқан тұсы 

және қарама-қарсылықтарға толы кезең еді. 

Аталған ғасырда дүниедегі алып империялардың 

арасындағы күрес жаңа сатыға к&теріліп қана 

қоймай, олардың қарамағындағы халықтардың 

ұлт азаттық қозғалыстары да жаңа кезеңге &ткен 

болатын. #сіресе, ислам әлемінің сабыр-тақаты 

таусылған шиеленісті сәт еді. Бұл дүниежүзілік 

сипат алған ұлтшылдық пен жаңа ояну кезеңінде 

шығыс ойшылдары т&тенше зор р&л атқарып, 

к&птеген халықтардың рухани сілкінісіне түрткі 

болды. Атақты ғалым, теолог Жамаладдин әл-

Афғани және оның шәкірті әрі замандасы Мұхамед 

Абдоның ислам дүниесін реформалау бойынша 

толғамды пікірлері мұсылман жұртының сенімі мен 

қарым-қабілетіне әсер етті. Батыстағы &згерістерге 

әлем мұсылмандарының назары жедел ауа бастады, 

Әлімжан ТІЛЕУАЛДЫ-ҺАМРАЕВ,
ҚҒА, М.О.Әуезов атындағы 

Әдебиет және өнер институтының бас ғылыми 
қызметкері, профессор

МҰСЫЛМАНДЫҚ 
РЕНЕССАНС және АБАЙ 
МӘҢГІЛІГІ
ондағы ғылым-білім жетістіктері Шығыс зиялы-

ларын қызықтыра түсті.  Медреселер мен әртүрлі 

оқыту ошақтарында біртұтас жаңаша оқыту тәсілдері 

енгізілді, яғни дін мен пән қатар жүргізілетін үрдіс 

қалыптасты. Жергілікті халықтың зиялылары 

&здерінің ұлттық тарихы мен мәдениетіне ден 

қойды. Бұл қоғамдық-мәдени &рлеу Мысырдағы 

ұлт-азаттық күрестің бұрқ ете түсуіне себеп бол-

ды. Аталған жаңа идея Түркия жерінде де жоғары 

қарқын алды. :йткені Түркиядағы озық ойлы 

білімділер Осман империясы құдіретінің әлсіреп 

бара жатқанына риза емес еді. Ислам әлеміндегі 

бұл қайта оянуға деген к&птің ынтызарлығы аса 

қарқынды болды. Біртұтас к&терілген тау толқындар 

кедергілерді де бұзуға қуатты еді. Сондай бір күрделі 

жағдайда мұсылман әлемі ХІХ ғасырдың ортасын-

да жаңаша сипатты ағартушылық кезеңге батыл 

қадам басты. Ұшқыннан жалынға айнала бастаған 

бұл ояну дәуірі ислам әлемінің түрлі бірігулері мен 

мәдени қайнар к&здерін аша түсті. Оларды шын-

жыр формалы даму жолына қарай жетеледі. Оның 

белгілі бір б&лігі түрік дүниесінде «Жәдитшілер» 

(жаңалану) деген атпен әйгілі болды. 

Дәл осы кезде патшалық Ресейдің іргесін 

кеңейту  саясаты асқына түс іп,  мұсылман 

әлеміндегі жүргізіліп жатқан Англия-Франция 

үстемдігіне қарама-қарсы келіп қалғанын к&реміз. 

Сондықтан Орыс патшасы Мысырда бұрқ ете 

қалған діни және ғылыми сипаттағы ұлт-азаттық 

қозғалысты материалдық және рухани тұрғыдан, 

әртүрлі формада дем беріп қолдап отырды. Бұл 

жағдай мемлекеттердің мәдени байланыстар 

ж&ніндегі шекарасын барынша кеңейтіп, қарым-

қатынасты нығайтты. Афғани мен Абдоның 

патшалық Ресей мұсылмандарымен байланысы 

әржақты мүмкіндікке ие болды. Олардың ұлттық 

ағартушылық бағытындағы жаңа идеялары мемле-

кет пен қоғамға біртіндеп кіреге бастады. Патшалық 

Ресейдің қарамағындағы к&птеген медреселерге 

жаңа мазмұндағы, жаңа формадағы ғылыми зерт-

теулер, діни трактаттар, газет-журналдар қосылып, 

мәдени орталықтарды жаулай бастады. Міне, сол 

идеялар мен материалдар ықпал етіп, жаңаша ой-

лайтын зиялылар шоғырын қалыптастырды. Діни 

ғұламалар мен саяси қоғам қайраткерлерінің жиі 

кездесулері к&бейді. Сопылар тариқатты орталық 

ете отырып жаңа дүниетаныммен &мір сүруге 

бейімделді. Осы кезеңде қазақ даласы да алаб&тен 

&згерістерге ұшырап, заманалар толқынында 

тербеліске түсіп, жаңа дәуірдің қойнына ене 

бастаған болатын. Бұл қым-қуыт қоғамдық 

&згерістер Абай, Алтынсарин, Шәкәрім секілді 

озық зиялылардың &сіп жетілуіне, реформашылдық 

идеяларының пайда болуына жағдай жасап берді. 

Абай мен Шәкәрім нәзәриялық ұстанымдарға 

к&бірек зер салса, Ыбырай Алтынсарин дін мен 

пәнді біріктіріп, іс-әрекетпен тығыз бірлестірді. 

С&йте тұра үшеуі де сол тұстағы шет елдерден 

жеткен араб, парсы, түрік тілдеріне тәржімаланған 

к&птеген кітаптарды қызығып оқып, терең зерттеді. 

Бұл ойшылдарымыз «Жаңғыру», «Экономика», 

«Қырық мысал», «Мәлімет», «Ғылым және Дін», 

«Дін және #деп», «Жәдит туралы мәлімет» (жаңа 

мәлімет), «#л-Минар», «Ислах» (жаңару) сынды 

журналдарды мұқият зерттеп оқыды. Тарихтан 

мәлім болғанындай қазақ зиялылары #лішер 

Науаидің «Тарихи мүлүки әжәм» (#жәм – араб 

емес патшаларының тарихы), «Тарихи әнбия 

ул һукәма» (пайғамбарлар мен әкімдер тарихы) 

кітаптарын ыждағаттылықпен оқыған. Сондықтан 

олар к&птеген ислам мемлекеттерінде талқыланып 

жатқан экономикалық мәдени реформаларға &з 

пікірі мен к&зқарасын ашық білдіріп отырды. Бүгінгі 

таңда Семей қаласындағы Абай мұражайындағы 

кітап қорында тұрған мұраларға қарасақ к&п нәрсеге 

к&з жеткіземіз.  Бізге жеткен және ұлы ақынның &зі 

оқыған шығармалардың ішінде араб-парсы және 

шағатай түркі тілдерінде жазылған 252 кітап және 

журналдар сақтаулы тұр. Бұл мұражайға жетпеген, 

сақталмағандары қаншама, оны тап басып айту 

қиын. Бұл еңбектердің басым к&пшілігі діни және 

ғылыми жаңашылдыққа тән. Жалпы Абай оқыған 

кітаптарды мазмұнына қарай бірнеше бағыттар 

бойынша жіктеуге болады. 

1. Саяси және қоғамдық мәселелерге арналған 

басылымдар. 

2. Діни құқық және ислам құндылықтарына 

байланысты басылымдар. 

3.  Ғылым-білімге қатысты кітаптар мен 

мақалалар (тіл, әдебиет, к&ркем&нер, тарих, 

жағрапия, астрономия, медицина және басқалар).

 4. Орта-шығыс мұсылман ренессансына  тән 

еңбектер. 

Бұл аталған 252 кітаптың бәрі Кеңес кезеңінде 

шектеліп, тиым салынған еңбектер болатын. 

Сондықтан бұлардың ішіне Еуропа мәдениетіне 

мұрагерлік ететін еңбектер енбейді. Таңқаларлық 

жері, Абай 1880-1890 жылдар арасында Түркияның 

оқу-ағарту министрінің рұқсатымен Ыстамбұлдың 

«Османия» баспасында жарық к&рген «Аз тарих 

Жаудат» (Жаудаттың ұлы тарихы, 300 бет), «Та-

рихи Жаудат» (374 бет), «Чын-Мачын тарихы», 

«#л-Жазаил ауал мин тарих ил Камал» (674 бет), 

«Мұхтасар мәни» (464 бет), #смәт Ихсанның «Асия 

шарқие саяһат» (Шығыс Азияға саяхат), «Тарих 

Мұхтасар ислам», «#л-Жизаи әл-хамис мин та-

рих ил-Камил аламати бин аласари ил-йазар», 

Ахмәд Мәдаһтың Америкада басылған «Мұсұлман 

жасампаздығы» секілді к&птеген шығармалармен 

&з уағында үздіксіз хабардар болып отырғаны анық. 

Бұл аталған еңбектерде саяси, әдеби, ғылыми 

мәліметтер &те к&п еді. Еуропадағы соғыс хабар-

лары аса кең жайылған болатын. #сіресе, олардың 

арасындағы Уфадан башқұрт тілінде шығатын 

«Мәлімет», араб-парсы тілінде жарық к&ретін «#л-

Усури йә-жәдид», «Жаңа дәуір» журналдарының 

рухани мән-маңызы зор болды. Бұл жердегі к&лемі 

900 беттік «#лемнің камил (толық) тарихы» кітабын 

айтпай кету мүмкін емес. Одан Қарахандар хандығы 

(Арслан хан, Тауғаш хан, Қашқар және Хорезм 

қалалары) туралы мәліметтермен танысамыз. 

Абайдың кітапханасындағы #хмәд ибн Яхия Йа-

нар әл-Бағдадидің «Китаб футтуқин-булдани» 

(Елдерді тану кітабы) секілді сапар кітабы арқылы 

кейбір қалалардың түрік сардарларының аты-

ж&німен тікелей қатысты екеніне к&з жеткіземіз. 

Мысалы: Казвин – қаласы түркі халықтарының 

Иранға қарсы (Рүстем шапқыншылығына қарсы) 

соғысқан даңқты сардар Алп Ер Тұңа (Афраси-

яб) қызының атымен аталғаны туралы мәлімет 

бар. Кейбіреулер осы тарихи мәліметтерге қарап, 

Абайдың &зіне ұстаз санаған Шығыс классиктерінің 

бірі Иран шайыры #булқасым Фердауси (940-1030) 

екенін анық пайымдайды. Бұл жорамалда, әрине, 

үлкен ақиқат бар деп шамалаймыз. Ғалымдар 

Абайдың «Ескендір» поэмасын салыстыра зерттеу 

арқылы осындай пікірлерін алға тартады. Шығыс 

әдебиет тарихынан білуімізше, Зұлқарнайын тура-

лы Фердаусидың «Ескендірінен» басқа, Низамидің 

(1141-1203) «Ескендірнама», Хұсраудың (1253-

1325) «Ескендірдің айнасы», Жәмидің (1414-1492)  

«Ескендір даналығы кітабы» және #лішер Науаидің 

(1441-1501) «Сәдди Искәндәрий» сынды атақты 

еңбектері бар еді. Фердауси туралы нақты анық 

мәліметті Абай кітапханасындағы шығармалардың 

тізімінен таба алмадық. Соған қарамастан біз 

ХІХ ғасырда түркі тілдеріне болған тәржімалық 

еңбектердің (қолжазбаларының) &те к&п екеніне 

және ойшылдың бір &леңі ұлы парсы ақынына 

қаратылғанына қарап, ғұлама қазақ ақынының ол 

кітаптардан хабары болғанын сеземіз. 

Физули, Шәмси, Сәйхали,

Науаи, Сағди, Фирдауси,

Хожа Хафиз – бу һәммәси,

Мәдәт бәр я шағири фәрияд!

Абай оқыған кітаптардың арасында имам 

#хмәт Риза медресесінің араб, парсы, шағатай-

түркі тілінде жарық к&рген діни мазмұндағы 

кітаптардың &те к&п екеніне куә боламыз. Олардың 

арасында «Дін және мешіт», «Ислам Мужалласы» 

(Ислам) журналдарын айтпағанда, «Тасирил ка-

бири» (Қиямет-қайым күні, тәубе ету парыздары. 

Авторы Имам Мұхаммет), «Неке және Талах», 

«Ислам құндылықтары», имам Мұхаммет Рази 

Фахридидің діни-рухани сипат алған «Тапсирил-

кабири» ауқымды к&лемдегі тәпсірі, «Кітаб зум 

дүние», «Кітаб зум инжил», «Китаб зум хаят» секілді 

үш кітап, «Алжизиил-самин мин китаб итхасис-

саватил-матқаина бас шарах» трактаты, «мунасиб 

дин», «Мағрифатнамә» (Мәдхийә кітабы), 528 

беттік екі кітап «Китаб фарух» және  «Зил китаб фа-

рух» (Жарық, нұрлы кітаптар) сынды аса маңызды 

теологиялық еңбектер, діни-құқықтық және 

қызметке қатысты шығармалар бар. 1879 жылы 

Қазан  қаласында жарық к&рген «Дәрет алу», «Неке-

лену», «Ажырау және талақ», «Иман келтіру» секілді 

маңызды тақырыптар бойынша бірнеше кітаптардан 

құралған шариғат қағидаларын жан-жақты 

түсіндіретін зор к&лемдегі діни шығармаларды 

&з ішіне қамтиды. Бұл әдеттегі бір зерттеушінің 

қызығып іздену құштарлығын қозғайтыны шүбәсіз. 

Абайдың осындай  дүниетанымдағы ғылыми-

мәдени  тәлімдерге қызығуы әрі одан шабыт алуы, 

ойшыл үшін халқының саяси қоғамдық және 

мәдени құқығын қорғауда, қоғамдық әділеттікті 

қамтамасыз етуде теңдессіз р&л атқарды. Бұл 

пікірлерімізге Абайдың 1876 жылдан 1896 жылға 

дейінгі аралықта Қази (сот) және заңды атқаратын 

орындарда (билік құрғаны) жүргізген басшылық 

жұмыстары дәлел бола алады. 

Абай оқыған және шынайы үйренген ғылым-

білімге тән болған ислам еңбектерінің салмағы да 

мол болған. Бұл секілді еңбектер әлемнің мұсылман 

медреселерінде қолданылып жатқан және қазақ 

даласында жүзеге асырылған, яғни мәні жағынан 

бірлескен діни және пәндік оқыту әдісінің дәл 

&зі еді. ХІХ ғасырдың жартысында жарық к&рген 

«Мадаһил-жуғрафия» (Географиялық мадақтау), 

«Ал Қутубус-саадифт» (Бақыт жұлдызы, 380 бет), 

«#л-Жаладус-сана мин таржима һаят һайуан» 

(Хайуанаттар &мірі), «Тиб акфар фарси» трактаты 

(Ұлы парсының медицинасы, 443 бет), «Канон 

асари» (Заңдар негізі),  «Араби тарақият мәдинуси» 

(Араптар мәдениетінің дамуы) сынды зерттеулердің 

маңызы аса жоғары. Осылардың ішінде «Ғылым 

т&ңкерісі» (Қозғалыстар ғылымы) ең жарық еңбек. 

Тілтануға байланысты зерттеулер және араб, парсы, 

түрік тіліндегі с&здіктердің саны да біршама к&п. 

Мұндай мазмұндағы кітаптар Абайдың тіршілік 

пен жаратылысты танудағы тыңғылықтылығын, 

қалыптасу барысын, ой-қиялының тереңдігін, 

парасатының биіктігін, жан-жақтылы терең білімін 

анық аңғартып тұр. Бұл шығармаларды білмей 

тұрып, ұлы ойшыл, қазақ ақыны хакім Абайдың 

үгіт-насихаттары мен адамзаттық пайымының 

терең тамырлары туралы с&з қозғау артық болар 

еді. :йткені бұл таңдаулы еңбектер Абайдың 

шығармаларын оқыған адам үшін қажет, таңдаулы 

эстетикалық қайнар к&зді айқындап береді. 

Тыңдаушы мен оқырман ақынның таңдаулы пікір 

және сенім тәлімгерлігіне терең бойлаған сайын, 

олардың жанға шипа беретін рухын түсіне береді. 

Бұл руханият сәулесі кең байтақ қазақ даласында  

кенеттен пайда болмаған. Ол бұлақ к&здері арқылы 

ақиқаттың нұрлы шұғыласынан екенін білгеніміз 

абзал.

ХІХ ғасырда пайда болған саясат, экономи-

ка, мәдениет және ғылым-білім саласындағы 

к&терілген толқын негізіндегі сілкіністер Абай 

шығармашылығы үшін маңызды. Бұл мәдени бұлақ 

к&здері арқылы, орта ғасырдағы мұсылмандық 

қайта &рлеу дәуірінің қайталанғаны секілді 

үрдіс белең берді. Мәдени мұрагерліктің жетік 

меңгерілуіне батыл түрде бет қойды. Ортағасырлық 

мұсылмандық қайта &рлеу дәуіріне тән еңбектердің 

Абай әдебиет іне  ықпалы,  ХІХ ғасырдағы 

дүниежүзілік ауқымдағы қоғамдық-саяси және 

мәдени &згерістердің ұлы ойшылға жасаған 

әсерінен кем емес. 

Мұсылмандық қайта &рлеуге байланысты 

Абайдың алғаш ықылас қойып оқыған кітабы 

сопылық мәснәуи жанрын &мірге алып келген 

Мәуләуи сопылық ағымының негізін қалаушы, 

шейх Румидің «Жәләдун сани мәснәви» (екінші 

кітабы), «Жәләдун саласи мәснәви» (үшінші 

кітабы), «Жәләдун раба мәснәви» (т&ртінші кітап) 

және ғұлама #лішер Науаидың «Мәхбубул-кулуб» 

(Жүректің кілті) сынды кітаптарды айтуға болады. 

Бұл шығармалар Орталық Азия халықтары арасын-

да кең к&лемде таралған, оның мұсылман қоғамына 

әсері &те жоғары дәрежеге жеткен. Абай сонау 

жас кезінде «Йузи рәушән», «#лифби», «Физули, 

Шәмси, Сәйхали» &леңдерін жазып еді. Бұдан біз 

Шығыс әдебиетінің әсерін байқаймыз. Бұл қызығу 

Орта Азияда лап етіп к&терілген руханият ілімімен 

тығыз байланысты. Мәжит Хауафидің «Рухани білім 

ақыреттегі құрмет пен бақыт үшін бұл дүниедегі 

&мірді тәртіпке келтіруге қызмет етеді» деген 

нақылы сенімге айналған еді. М.Мырзахметовтың 

пікіріне қарағанда, Абай мен Шәкәрім «Құтты 

білікті» талдап, тіпті «Қабуснамамен» танысуға 

ынтыққан к&рінеді. Демек, ғұлама олардың «Али 

шәһәр» (озық қала) сеніміне ерекше мән берген. 

Абайдың Ахмет Йасауидің Мұхамет пайғамбарды 

мадақтаған  хикметтері ол жерде түптеліп сақталған. 

Ахмет Йасауи жасампаздығына бағышталған 

к&птеген қолжазбаларының арасында аталған 

хикметтің бұл формада сақталып қалуы таңғаларлық 

жағдай екені анық. 

Абай 1888 жылы Ыстамбұлда «Артен Аса-

зурян» баспасында басылған «#дебиет және 

саясат», әдебиет пен к&ркем&нер мәселелерінің 

біртұтастығы ашық түрде мойындалған кітаптармен 

толық танысып шыққаны анық. Сондай-ақ осы 

бағыт бойынша «Тіліміз бен әдебиетіміз», «Шығыс 

мәселесі», «Түріктердің еуропалануы», «:ргі қақпа» 

секілді материалдармен  бірге Түркия және Фран-

ция, Түркия және Ресей қарым-қатынастары тура-

лы зерттеу сипатындағы материалдарды да мұқият 

үйренеді. Абай сол дәуірдегі Түркияның ішкі-

сыртқы саясатының тарихына т&тенше қызыққан 

екен. Ол 1899 жылы әдебиеттанушы Зада Таһир 

тарапынан даярланған әрі Ыстамбұлда басылып 

шыққан «Османлы әдебиеті» атты кітапты біршама 

толық зерделепті. Ол кітапта поэзия мен проза 

теориясы баяндалып, әдебиеттің нәзариялары 

(теориялары) берілген болатын. Біз бұған қарап 

Абай &зі шығарған «Алты аяқ», «Сегіз аяқ» &лең 

формаларының пайда болу себептерін анық түсіне 

бастаймыз. Сол себепті ақын түрік силлабик 

(бармақ) поэзиясын реформалаған, жаңғыртқан 

әдебиетшілер қатарынан орын алады. Жалпы 

әдебиет тарихына зер салсақ, түрік ақындары 

поэзияның формасына қатты назар аударып 

отырғанын к&реміз. Мысалы: #лішер Науаидың  

«Мезанул-аузан», Бабурдың «Аруз рисәласы», 

Шаих #хмәд ибн Худайдад Таразидың «Фунун 

бәләғә», (С&з &нері), Юсуф Саккакидің «Муфтахул-

улум», #л-Жауһаридің «Арзу әл-Уркати» қатарлы 

шығармаларын атап айтсақ та жеткілікті. Шынту-

айтында, Абай поэзиясы бұл аталған жайттардан 

алшақ емес. :йткені ұлы ойшыл Абай &зінің жаңа 

ритмді &леңдеріне «Китаб тасбих» деген сипатта 

қарағанын жақсы білеміз. Біздің осы кезге дейінгі 

мұқият зерттеуімізге қарағанда, Абайдың шынайы 

болмысының түпкі тегінде айналаны танып білуге 

деген қызығуы мен оның «толық адам», яғни «Хақ» 

ілімінің мәнін айқындауымен тығыз байланысты 

екенін к&реміз. 

Бұл жорамалымыз бойынша, #зербайжан 

халқының классикалық әдебиетінің негізін 

қалаушы Мұхаммет ибн Сулайман Физули 

(Тәбризи) Абайдың еңбектерінен бірінші орыннан 

бой к&рсетеді. Физули энциклопедиялық білімге 

ие болған (дәрігерлік, астрономия, құқық, мате-

матика, ежелгі грек және шығыс философиясы) 

жан-жақтылы ғалым. Ол әділетсіздіктің әр қандай 

формасына қарсы тұра білген, саф-ізгі ниетті  

руханият әлеміне қол созған тариқат – «Хақ» 

жолындағы адам. Абайды ерекше қызықтырған 

ақындардың бірі Шәмс әд-дин Мұхаммет ибн 

Маликдад Тәбризи. Ол Абайға  тасаууф фәлсафасы 

тұрғысынан ең алғаш әсер еткен адам. Тіпті атақты 

Румиді де Абай ұстаз ретінде құрметтеген. Сол 

себепті Абай Шәмсиді махаббат жолындағы 

ғашықтыққа шабыт беретін күш деп таныған 

және оның атын ерекше құрметпен атаған. Абайға 

айырықша ықпал к&рсеткен адамдардың қатарында 

#бу Мұхаммад Муслих әд-дин Абдуллаһ ибн Сағди 

Ширази екен.  Сағдидің «Гүлстан» атты еңбегі 

ислам дүниесінің теңдесі жоқ байлығы болып 

саналады. Сағди &з &мірінің жарымын сапармен 

&ткізген жиһангез. Ол жиһангездіктің дәмін әбден 

татқандықтан жаратылыс әлемінің құпия сырла-

рын біліп, к&ркемдікті ашуға құлшынған. Ол от 

пен крестке табынушылардың қорлығына тікелей 

ұшыраған және оған т&зімділік танытқан. Міне, сол 

қаһарлы да заһарлы ғасырдан құтқарған «Жарық бір 

күн» Сағдидің бүкіл қайғылы &міріне нұр берген сәт. 

Сондықтан ол «Хақты» тануға лайықты болғаны 

үшін мақтанышпен әсерге б&ленген. Абай оны «Хақ 

билік» ретінде қабылдаған. Бұған оның «Ғақлия» 

қара с&здеріндегі ой-пікірлері куә. Абай тәнті 

болған ойшылдардың қатарында парсы халқының 

мақтанышы Шамсиддин Ширази Хафизді айтуға 

болады. Хафиздің білім мен ғылымның есігін 

ашып кірудегі қабілеті &з заманындағы саналы 

кісіні қайран қалдырған. Жүрегінен т&гілген 

жырлары гауһардай жарқыраған. Ол &з жыр-

дастандарын жатқа оқып, ән-күйге айналдырып, 

«Хақтың» махаббатына қол жеткізуге бар ықыласын 

салған. Абай Хафиздің бұл ерекшелігін &те жоғары 

бағалаған екен. Абай қызыға қарап аузынан та-

стамай айтып жүретін ақындарының бірі «Диуани 

Сайқали» кітабының иесі Сайқали атты бір да-

нышпан. Ғалымдар Т&рәлі Қыдыр және Бауыржан 

Мырзақұлдың пікірі бойынша, «Абай аттарын 

атап, шабыт шақырған шайырлардың қатарында 

XVІІІ ғасырда (анығы 1730-1798 жылдары) &мір 

сүрген, діни-танымдық, діни-сопылық және діни-

дидактикалық тақырыптарда қалам тербеген түркі 

ақыны Сабыр Сәйхали».

Бұл ойшыл туралы нақты деректер &те аз 

сақталғандықтан біз де тереңдей бара алмаймыз. 

Алайда Абай Сайқали ғазалдарымен жақсы таныс 

болғанын аңғартады. 

Абай ұстаз санаған ойшылдардың бірі – #лішер 

Науаи. :йткені #лішер Науаий «Хақ» жолына 

түскен ізгі жандардың ең бір айтулы тұлғасы сана-

лады.  Абай үшін ақынның шығармалары баға жет-

пес байлыққа айналған. #сіресе, қазақ ақынының 

қара с&з «Ғақлияны» жазудағы түпкі мақсаты – 

«Хақ» ілімінде оның одан ары тереңдеуі дер едік. 

Абайдың Шығыс классиктерінің аты-ж&нін ерекше 

құрметпен, мақтаныш сезіммен тілге алып, жырға 

қосуы кездейсоқтық емес. Бұл Шығыс мәдениетінің 

айырмашылығын әрі ерекшелігін танудағы сіңірген 

үлесімен тығыз байланысты. Ол Шығыстың 

шипагерлік сенімін рухани тазалығының және 

имандылығының нәтижесі деп таныған. Жара-

тылыс сафтығы мен руханиятының кемелдігі деп 

таныған. Бұл сопылық дәстүрдің мән-маңызын паш 

еткен сипаттардың бірі. Тән мен рухтың саулығына 

негізделген «Хақ» дегеніміз пәк махаббаттан иша-

рат береді. Сондықтан ғашықтықтан пайда болған 

«Хақты» илаһи мұғжизалы құбылыс деп таныған 

дұрыс. Ұйғыр ақындары Хирқити мен Зәлили:  

махаббат – ол адамзатқа тарту  етілген теңдессіз 

Алланың жар сыйлығы деп таныған. Даналардың 

ойынша оның жеке мағынасы «Хақ» махаббаттан 

туындайтын тазалық. Белгілі ғалым Мекемтас 

Мырзахметов Абай әдебиетіне сүйене отырып, оны 

«Толық адам» ілімі деп атап отыр. Абайдың қара с&з 

«Ғақлиялары» «Хақты» танудағы бірден-бір айқын 

мысал. Бұл шығыстық мұсылман дәстүріне тікелей 

барып тірелетін ерекшелік.

Абайдың «Хақты» тану ілімі ислами кемелділікке 

жету жолымен ұштасып, бірлесіп кеткен. Абай «Адам-

ды сүй, Алланың хикметін сез, Не қызық бар &мірде 

онан басқа» деп ой түйді. Жүректі пәк, таза қалпында 

ұстап отыруға үндеді. Бұл сенім бойынша адам &зінің 

таза жүрегіне &шпенділік ұрығын егуге мүлде болмай-

ды. Демек, батыстықтар ойлағандай:  Алла махаббат 

пен қарғысты қатар жаратқан жоқ. «Құран Кәрімнің» 

тағы бір аятындағы аманатта Алланың бұл ғаламды 

к&ркемдікпен жаратқан. Абайдың к&зқарасы бойын-

ша, адамзат пен мына дүние махаббатпен к&мкерілсе, 

онда адамға ғашықтық пен сүюден басқа жол жоқ, 

онсыз &мірде мән жоқ. Бұл адамды хайуаннан ажы-

ратып тұратын таза рухани сипат. Бұл айтқан пайым 

ұлы ойшылдың рухындағы ілімнің бірден-бір түп 

қазығы. Ақын мына шумақтарды дүниетанымы 

ретінде алға ұсынады: 

Адам бір боқ к&терген боқтың қабы,

Боқтан сасық боласың &лсең тағы.

Мені мен сен тең бе деп мақтанасың,

Білімсіздік белгісі ол баяғы. 

Егер осылай бола қалған жағдайда адам 

қаратүнекке, жамандықтың ластығына түскенмен 

бірдей. «Адам &мірінің мақсаты – жетілу және кемел-

дену» дейді Абай. Бұл – әрбір адам үшін ең маңызды 

рухани қайнар к&з және қойылатын басты талап. 

Адам баласы бұл ұстанымнан аулақ болса, онда ол 

қайыршылықтың шегіндегі бір махлұқ қана болып 

есептеледі. 

Кеше бала ең, келдің ғой талай жасқа,

К&з жетті бір қалыпта тұра алмасқа.

Адамды сүй, Алланың хикметін сез,

Не қызық бар &мірде онан басқа.

Хакім Абай үшін, &мір сүрудің екі жолы бар. 

Ол ғашықтық пен құмарлық жолы. Құмарлық жо-

лын таңдағандық – нәпсіні ұстай алмаудың, оны 

тежей алмаудың анық бір ишараты. Қарғысқа тап 

болғандық. К&ңілдің рақатын жоғалтқандық. 

Абай қалаған екінші бір &мір сүру жолы: Жараты-

лыс дүниесін және реал тұрмыс талаптарын зер сала 

жан-жақтылы үйрену. :згеріп отырған тіршілікті 

тану үшін білімге құштарлықты жетілдіру. Біз мұны 

Абайдың &мірлік тәжрибесінен анық к&ре аламыз. 

Абай үшін «Хақты» танудың ең маңызды тармағы 

– нисбәт (Алламен болған байланыс). Абайдың 

нисбәт жолы – «әбият» (музыка немесе ән мен 

күй арқылы. #н-күй арқылы Жаратушыға және 

жаралған дүниеге ғашықтығын жеткізу). Хакім 

Абай мұны «Хақты» танудағы маңызды ғибадат 

амал деп тани отырып, ән-күй арқылы ішкі ниетін 

шығармаларымен шығарып отырған. Абайдың 

к&птеген ән-күйі халықтың қазынасына айналып, 

кең таралып кеткенін білеміз. Сол себепті де біз 

Абайдың «Масғұт» және «Ескендір» дастандарының 

әуел баста саз-әуенімен шығарылғанын анық жо-

рамалдай аламыз. :кініштісі, олар бізге жетпей 

қалған. Абай руханияты оның «#бият» (музыкалы) 

сеніміндегі ұстаныммен тығыз байланысты  екеніне 

шүбәміз жоқ. 

Абай Француз Ле Мариаштың 1881 жылы Каирде 

жарық к&рген және Нуһли Салиһ аударған «Шер-

туруде» атты музыка және күй туралы шығармасын 

толық оқып, меңгергені анық. Бұл жағынан ол 

#бдірахман Жәми мен #лішер Науаидың музыка 

трактаттарын &зіне үлгі етіп үйренгені анық. Абай 

шығармаларындағы  «Алла бұл дүниені к&ркемдіктің 

бір белгісі сипатында жаратқан» деген сенімі Лут-

фи, #бдірахман Жәми және #лішер Науаидың 

басты ұстанымының заңды жалғасы ретінде 

қабылданса да, олардың к&зқарастарынан &зіндік 

айырмашылығы бар. Бұл жағынан қазақ ғұламасы 

к&ркемдікті сезінудегі таңдаған жолы – парсы және 

әзербайжанның к&рнекті  шайыры Шаһ Фазуллаһ 

(Фазл) ибн Мұхаммет Наими Тәбризи Астрабадидур 

екені даусыз. Тасаууфта «Гүлстандық», «Бостандық» 

сынды эстетикалық образдар Алланың к&ркемдігін 

сезінуде маңызды түрткі күш деп есептелсе, Наи-

ми үшін Құран Кәрімде қолданылған с&здермен 

(аяттармен) «әліпбе» әріптері дәл сондай қасиетке 

ие. #дебиеттегі бұл бағыт «хуруфизм» деп аталады. 

#сіресе, араб әліппесіндегі әріптер тізбегі теңдессіз 

к&ркемдіктің бір арнасы сипатында бағаланады. Бұл 

к&ркемдікті тұғырлы нысана ету арқылы Алланың ең 

жоғары сұлулығын елестетуге болады деп түсінген. 

Оның бет әлпетіндегі қас, шаш, мұрын, ерін, 

иек, және мойын әрбір әріптерге ұқсатылып әрі 

к&ркемдіктің қалыбы формасында келтірілген. 

Сондықтан да Абай осы идеяның жетегімен бірнеше 

шығармасын &мірге әкелді. Оның шағатай зама-

нында қалыптасқан әрі  жалпыға ортақ түрік әдеби 

тілі ретінде жазылған «Йүзи рәушән» және бір қатар 

&леңдері дәлел бола алады. 

Түйіндей айтқанда,  Абай,  Алтынсарин, 

Шәкәрімнің қазақ даласында біршама дамыған 

ағартушылық негізінде пайда болған  қоғамдық-

экономикалық реформасы екі үлкен мәселенің 

шешім табуына түрткі болды. Біріншіден, ХХ 

ғасырдағы қазақ даласында қоғамдық-саяси және 

мәдени жақтан жалпықоғамдық біртұтас ұстанымға 

ие болған озық ақыл-ойдың &мірге келуін алдын-ала 

әзірледі. Екіншіден, қазақ этно-мәдениеті мен  ұлт 

ретінде &зіндік бірлігін тұрақтандырып алуына жол 

ашты.  

Қазақ тіліне аударған:  
Дәулетбек БАЙТҰРСЫНҰЛЫ, 

ақын, ҚЖО-ның мүшесі.
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Осы бір аумалы-т&кпелі күндерде мен 

қоғамымызда айрықша орны бар, с&з бастаса 

халықты ұйытар шешен, к&ш бастаса елді ер-

тер к&сем, руханият әлеміндегі әйгілі тұлғалар 

хақында, бір с&збен түйіп айтқанда зиялы қауым 

дейтін үркер жұлдыздай жұртты к&п ойладым. 

Қай дәуірде де, қандай тарихи кезеңде 

де қоғамның негізгі қозғаушы күші – ЗИЯ-

ЛЫЛАР! Қағанның қабылдайтын шешіміне 

Тұлғаның ықпалы аз болмағанына тарих куә. 

К&к Түріктер дәуіріндегі Білгенің білгенін 

бітіктасқа бәдіздеген Тонык&к ЗИЯЛЫНЫҢ 

басы һәм эталоны еді. Кешегі Алтын Орда мен 

бүгінгі Ақ Ордаға дейін Қазақ Елінің жүріп &ткен 

күнгейлі-теріскейлі тарихында қара халыққа 

жарық сыйлап, жол нұсқаған, үмітін үкілеп, 

жігер берген Тұлғалар жетіп артылады.

Мақаламызға с&з басында Елбасының 

оймақтай ғана ойын неге шаңырақ тұттық? Рас, 

ұлы Абайдың 150 жылдығында, Тәуелсіздіктің 

сонау елең-алаң шағында, осыдан тура ширек 

ғасыр бұрын Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақтың 

бас ақыны» деп ұлы мінбеде &зі тебіреніп ба-

яндама жасады. Сол баяндаманың бағдарын 

жұрт күні кешеге дейін жыр ғып айтып жүрді. 

Сол бір күндері дүние дидарын к&рген перзент 

бүгін ат жалын тартып мініп, ел ісіне араласа 

бастады. Адамзат ақыл-ойына Ұлы Даладан 

ат қосқан дана Абайдың бір жарым ғасырлық 

тойындағы К&шбасшының к&шелі с&зі – ұлт 

ЗИЯЛЫЛАРЫНА деген сенім мен құрмет, ел 

болашағына деген темірқазық болатын. Қаз-

қаз басқан Қазақстанның к&шін бастау тарихи 

жауапкершілігі қос иығына түскен Тұңғыш 

Президент алғашқы сәт-сағаттардан бастап 

тиісті мемлекеттік шешім қабылдар қарсаңда ел 

ағаларымен, әдебиет пен ғылымдағы к&рнекті 

тұлғалармен жүздесіп, кеңесіп, келісіп отырғаны 

баршамыздың жадымызда. Бұл да Тәуелсіздіктің 

қалыптасу жылдарындағы идеологиялық 

кеңістіктегі серіктеріне, Алаш зиялыларының 

ізіндегі лайықты ізбасарларына сенім бол-

са керек. Сенімге селкеу түсірмей ұлт болып 

қалыптасып, жұрт болып жұмылу жолында ақ 

жағасын кірлетпей кеткен Алаштың сол Алатау-

дай Ақсақалдарының к&бі бүгінде арамызда жоқ. 

Олардың рухы шат болсын!

Мұны неге айтып отырмыз?

Таяуда бір басылымнан есімі елге мәлім, 

дүйім жұрт зиялы қауым санатына қосатын 

үлкен қаламгеріміздің шенеуніктер туралы 

мақаласын оқып айран-асыр болдық. Мақтайтын 

тұлғаларын атын атап, түсін түстеп, тізіп отырып 

дәм-тұзын келтіріп, ал даттайтындарын жалпы-

лама бір қораға тығыпты. #сілі, ол кісі айтқаны 

&тіп, атқаны жетіп, Ақорда мен Үкімет үйінің 

дәлізін қалаған уақытында ашып-жауып жүрген 

адам. Бірақ, мақаланы оқып болып, айтатын 

адамына жолыға алмай жүрген жанның кейпін 

к&рдік. К&рдік те, «осы ақ қағазға қара сиямен 

жазған жанайқайын бас қала мен аймақтардағы 

үйлерде жүргенде неге айтпайды екен? #лде... 

әлгінде дүбірлеп &ткен шығармашылық кеште 

бір ақау кетті ме» деген ойда қалғаным рас. Осы 

жағдай бүгінгі «зиялы қауым» дейтін атынан 

ат үркетін әлеуметтік топты к&з алдыға әкеліп, 

тағы да ойландырып тастады... Сосын... сосын 

еске ертеде болған бір оқиға түсті. Сол бір жағдай 

туралы аракідік ойлап қоятынмын. Осы жолы 

аз-кем таратыңқырап жазудың реті келіп тұрған 

секілді.

2002 жылдардың басы болу керек. Сол кездегі 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ал-

матыда, Медеу шатқалына барар жолдағы мәлім 

шипажайлардың бірінде еліміздің әдебиет пен 

&нердегі, білім мен ғылым саласындағы к&рнекті 

тұлғалармен ашық кездесу &ткізді. Қоғамдық-

саяси &мірдің қызуы кенет к&теріліп, түрлі саяси 

ұйымдар әр тұстан ұя басып тұрған кез еді. Ол 

кезде елімізге аты мәлім үлкен басылымда тілші 

болып қызмет ететінмін.

ЗИЯЛЫЛЫҚ 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

жағдайларда жекелей де, ұжымдасып та жиі 

кездесіп жүрміз. Ал дәл осылай барлық саланың 

к&шін бастап жүрген аға буын мен ортаңғы 

толқын, кейінгі буын к&птен бері бас құрап, 

әңгімелескен жоқпыз. Сіздерді бүгін арнайы 

шақырып отырмын.

Мемлекет құру оңай шаруа емес. Бабалар 

аманатын орындау жолында аянбай барымызды 

салып жатырмыз. Тәуелсіздігіміздің алғашқы он 

жылын түйіндедік. Жаңа белестерге қадам басып 

отырмыз. #лем әр сәт сайын құбылып тұр. Бәрін 

оқып, біліп, қарап жүремін. Түрлі мінбелер 

мен жиындарда, тәуелсіз ақпарат құралдарына 

берген мақала, сұхбаттарыңызда айтып жүрген 

ойларыңызды бетпе-бет отырып тыңдауға 

келдім. Ойларыңызды бүкпей ортаға ашық 

айтыңыздар! «Келісіп пішкен тон келте болмай-

ды» дейді. Ақылдасайық, кеңесейік. Сіздер билік 

пен халықтың ортасындағы алтын к&пірсіздер 

ғой. Бәлкім, үкіметтің тарапынан кетіп жатқан 

кемшіліктер бар шығар... Идеологиялық салада 

жіберіп жатқан олқылықтарымыз бар ма? Бізге 

сенім артып отырған халықтың осы елден басқа 

барар жері жоқ. Қаншама жылдар бодан болып 

келдік қой. Ал &згенің қас-қабағына қараған 

кезеңдерді сіздер менен жақсы білесіздер. 

«:з алдымызға ел болдық» деп б&ркімізді 

аспанға ата бермей, қоғам к&шіндегі түйткілді 

сауалдардың жауабын бірге іздейік. Сондықтан, 

мен сіздерді мұқият тыңдайын, жолымен, 

ретімен с&йлеңіздер! Бәрі ашық болсын, – деді.

Расында к&рсең к&з тоятын әр саланың 

саңлақтары, жалпы саны алпыс қаралы адам. 

Ашық микрофон. Кім не айтам десе де ешкімнің 

аузын бумаған алқақотан бір жиын еді. Ұзын-

ырғасы үш сағаттай болған кездесуде демімізді 

ішке алып отырып бәрін тыңдадық. Ал не болды? 

Шетінен бірінің с&зін бірі қиып, микрофонға 

таласқан тарландардың тірлігі сол шақта жас 

тілшінің жанын жабырқатып-ақ тастады... 

«Халық жазушысы» дейтін атағы дардай мәшһүр 

қаламгеріміз «Қасым ханның қасқа жолы, 

Есім ханның ескі жолы, Нұрсұлтанның нұрлы 

жолы» деп, мадақтан мұнара тұрғызғанда 

басқа түгіл Елбасының &зі қызарып, қысылып 

қалды. «Сіздер мұнда мені мақтау үшін келген 

жоқсыздар ғой, елдің жағдайына ойысайық...» 

деп кезекті рет ескертті. Орайлы сәтті үлкен үй 

&зі туғызып тұрғанда бәрін жинап-теріп қойып, 

солқылдатып, соқтасын шығарып айтатын сәт 

еді, амал жоқ... Тіл мен Арал проблемасының 

тағдырын ширек ғасыр талғажау етіп келе жатқан 

әйгілі ақынымыз екі қолын бағындыра алмай, 

екіленіп, микрофон бермей &лең оқысын... Оның 

&зін Президент арқан керіп зорға тоқтатты. Бір 

тарихшы ағамыз ата-бабасының тарихын айтып 

елдің берекесін алды. Прозалық шығармалары ел 

к&ңілінен шығып жүрген үлкен бір жазушымыз 

микрофон алғанда мәжілісті ұйымдастырғандар 

едәуір үміттеніп қалып еді, &зінің жеке басының 

шаруасын күйттеп, жиналысты жайма базар 

қылып ол кетті. Бірі аға буынның атқарған ісін 

жоққа шығарып әлектенсе, екіншісі &зінен 

Әлеуметтану ғылымының иін қандыра илеген 
теоретиктер зиялылардың жауапкершілігін – Азаматтық, 
Саяси және Тарихи жауапкершілік деп үш санатқа жіктеп, 
жіліктепті. Осы орайдан келгенде, абыздың бұл қанатты 
сөзі – әлбетте, нағыз мемлекеттік жауапкершілікті 
сезінген ЗИЯЛЫНЫҢ ұлтқа ұстын болар ойы.

Әлеуметтік желі әмірін жүргізіп, самаурыннан су ақса 
«Самарқанды су алды» деп тұрған осы бір кезеңдерде бізге ең 
әуелі ұлттық жауапкершілікті үштағандап сезінетін Тұлғалар 
керек еді. Алайда, олардың қатары күн санап сиреп барады... 
Әрине, аға буынның ішінде мемлекеттің ертеңіне алаңдап, елдік 
мұрат жолында өзінің байсалды сөзін қоғамдық және ресми 
деңгейде айтып жүрген байыпты Тұлғалар жоқ емес, бірақ аз. 
Ал, тіл мен ділді, жер мен шерді желеу етіп мінбелерді тоқпақтап, 
ағаш атқа мініп алып, «аңқау елге арамза молда» болып жүрген 
популистер көбейді. Көнетөз костюмін заманауи смокингке 
ауыстырған олардың негізгі нысанасы – ресми тұлғалар. Үкімет 
мүшелері, аймақ басшылары. Сонда қалай? Ойымыздағы бақай 
есебіміз жүзеге асқанша қолында билігі бардың ізінен қалмай, 
ал ойындағысы болмаса ақ жағалылардың жүзі қара болғаны 
ма? Бұл күнде қызыл кітапқа еніп бара жатқан асыл қасиет – 
ЗИЯЛЫЛЫҚТЫҢ өлшемі осы ма? Сахнада ханның рөлін сомдаған 
күндері біраз уақыт образдан шыға алмай патша болып жүріп, 
ал ақ қағазға қараның болмысын қашаған кезде неге құлдық 
ұрамыз? Неге мемлекеттік жүйелеу мен қоғамдағы атқарылып 
жатқан жұмыстардың ағын – ақ, қарасын – қара деп, бастан 
жақты айырып айтып бере алмаймыз?

кейінгі толқынның тіршілігін отап әуре болды. 

«Жастардың жағдайын айтады» деген жас 

қайраткер тілі аузына сыймай тәмәм елді тәтті 

с&здермен тамсандырып барып орнына отырды. 

Несін айтасыз? Мәжілістің мақсаты орындала 

қоймады. Есімде қалғаны – сол қалың топтың 

ішінде ел күткен әңгімені айтқан адам бір-екеу 

ғана. Атын атап, түсін түстеу керек болса, айтай-

ын: Қазақ тілінің жағдайын шырылдап айтқан 

жазушы Смағұл Елубай және батыс &ңіріндегі 

мұнай саясатының ашықтығы хақында пікір 

білдіріп, сауал жолдаған қоғам қайраткері Мұрат 

#уезов. Иә, сол жиында бүгінде мұхиттың арғы 

жағында тұратын әйгілі Мұхтар Мағауин де 

болған. Ол кісі ләм-мим деместен бастан-аяқ 

мұқият тыңдап қана отырғаны есте. Сол кезде 

Мемлекеттік хатшы #біш Кекілбаев ағамыз еді, 

әртүрлі саяси қызметтерде жүріп әдеби ортадан 

алыстап қалған әйгілі жазушы дәл сол күні &з 

әріптестерінің ішкі мәдениетіне қайран қалып, 

тіпті ұялған да шығар. Күні кеше ғана арамыздан 

кеткен аса к&рнекті қайраткер, ұлт әдебиетінің 

интеллектуалдық к&кжиегін әлемдік деңгейге 

к&терген классик жазушы #біш абыз: «Жұрттың 

бәрі жабыла мақтап жатқанда мақтау – кез-

келгеннің қолынан келеді.  Мықты болсаң – 

мақтамай к&р! Бәрі жаппай даттап жатқанда дат-

тау да – кез-келгеннің қолынан келеді. Мықты 

болсаң, даттамай к&р!

Кешегілердің еңбегін елемесек, бүгінгінің 

к&ңіліне қарамасақ, ертеңгілерді қайдан қарық 

қыламыз?!

Бабалар айтқандай, &лі риза болмай, тірі бай-

ымайтынын, ағаның назары жығылғанынан – 

інінің базары тасымайтындығын, алдыңғының 

ынсапсыздығы – артқыны имансыз ететінін, 

үлкеннің жолын кескеннің – к&рінбей қаларын, 

кішінің жолын кескеннің – к&мілмей қаларын 

бір сәт те естен шығармайтын тұс – қазіргідей 

&тпелі кезең, &лара кезең.

Тәуекелсіз қауым – тәуелсіз бола алмайды, 

алауыз қауым – азат бола алмайды. Ел тілегі 

бір-бірімізге к&зіміз түзу болғанда ғана түзеледі» 

– деген к&семс&зін қойын кітапшасына сондай 

бір к&ңілі қалған жиыннан шаршап шыққанда 

жазды ма екен? Қысқасы, сол бір қан-с&лі 

қашқан жиыннан кейін газетке «Екіжүзділер» 

дейтін к&лемді мақала жазғаным әлі жадымда.

Ханның алдында аузының дуасы қашып, 

масқара болған, қараның алдында бір-бірімен 

бетін тырнап жағаласқандарды жұрт қалай 

жақсы десін...

Бейнелі түрде айтатын болсақ ұлт рухания-

тында барлық жол Жидебайға апарады. Қаймана 

жұрт бар мен жоқтың, аз бен к&птің жауабын әр 

кезде Абай жазып қалдырған жалғыз кітаптан 

тапқан. #рине, Абайдағы ұлы болмыс тақыр 

жерден &нген жоқ.

Далалық &ркениеттің аса ірі тұлғасы, бәлкім 

к&шпелі дәуірдің ақырғы рыцары Құнанбай – 

тағдыр-талайымен, туғаннан &ткенге дейінгі 

қоғамдық-әлеуметтік һәм саяси кеңістіктегі 

жармақ болмысымен &з дәуірінің саяси тұлғасы 

ғана емес, аса ірі зиялысы болды.

Алпыс екі тамырын мұсылман &ркениеті 

буған, ал қос бүйірін ұлы даланы уысында 

ұстаған патшалық Ресейдің ықпалы бүрген, 

артындағы елі жік-жікке б&лініп дай-дай болған 

аға сұлтан сол дәуірде соңынан ерген халықты 

қай биікке бастау керек еді? Абайдай данышпан 

ұлды дүниеге әкелгені үшін емес, қайшылықтар 

қақпанында тағдыр кеше жүріп бүтін бір дәуірдің 

к&ш басында тұрған Құнанбайды қоршаған орта 

алғаусыз қабылдады дей аласыз ба?

Қалай десек те, сол бір басына ас құйып, 

сабына қарауыл қойған, шенін беріп жүріп 

шеңгеліне алған Ақ Патшаның заманында аға 

сұлтан к&шпелі халықтың к&сегесін к&гертуді 

бірінші кезекке қойғанына шүбәсіз бәс тігесің. 

Осы Ұлы дала &ркениетінде қалыптасқан 

зиялылық жауапкершілігі барлық кезеңде 

атадан балаға дәстүр сабақтастығы ретінде 

жалғасқан. Бертіндегі балталасаң б&лінбес 

ұлттық идеяға бірігу жолында басы жадыда 

кеткен Алаш зиялыларының арман-аңсарын 

тақталап жатпайық.

:ткен ғасырдың басындағы қадам мен 

аяғындағы нәтижені Тәуелсіздік деклара-

циясына қол қойған Нұрсұлтан Назар-

баев: «Алаш қозғалысының ХХ ғасырдың 

басындағы қазақ қауымының саяси-әлеуметтік 

құқықтарын қорғау, ұлттық бірегейлігін 

сақтап қалу жолындағы күресі елге қызмет 

етудің жарқын к&ріністерінің бірі. Алаш 

қозғалысының пассионарлық идеялары біздің 

ата-бабаларымыздың азаттық алып, дербес 

мемлекет құру жолындағы сан ғасырлық амана-

тымен ұштасып жатыр», – деп түйіндеген.

Құдайға шүкір, босқан жұрттан бостан елге 

айналдық.

Алайда тағы сол Кекілбайдың #біші 

айтқандай, «Бостандық – ұлтты бодандықтан да 

артық сынайды...» екен.

#леуметтану ғылымының иін қандыра иле-

ген теоретиктер зиялылардың жауапкершілігін 

– Азаматтық, Саяси және Тарихи жауапкершілік 

деп үш санатқа жіктеп, жіліктепті. Осы орайдан 

келгенде, абыздың бұл қанатты с&зі – әлбетте, 

нағыз мемлекеттік жауапкершілікті сезінген 

ЗИЯЛЫНЫҢ ұлтқа ұстын болар ойы.

#леуметтік желі әмірін жүргізіп, самау-

рыннан су ақса «Самарқанды су алды» деп 

тұрған осы бір кезеңдерде бізге ең әуелі ұлттық 

жауапкершілікті үштағандап сезінетін Тұлғалар 

керек еді. Алайда, олардың қатары күн санап 

сиреп барады... #рине, аға буынның ішінде 

мемлекеттің ертеңіне алаңдап, елдік мұрат жо-

лында &зінің байсалды с&зін қоғамдық және 

ресми деңгейде айтып жүрген байыпты Тұлғалар 

жоқ емес, бірақ аз. Ал, тіл мен ділді, жер мен 

шерді желеу етіп мінбелерді тоқпақтап, ағаш атқа 

мініп алып, «аңқау елге арамза молда» болып 

жүрген популистер к&бейді. К&нет&з костюмін 

заманауи смокингке ауыстырған олардың негізгі 

нысанасы – ресми тұлғалар. Үкімет мүшелері, 

аймақ басшылары. Сонда қалай? Ойымыздағы 

бақай есебіміз жүзеге асқанша қолында билігі 

бардың ізінен қалмай, ал ойындағысы болмаса 

ақ жағалылардың жүзі қара болғаны ма? Бұл 

күнде қызыл кітапқа еніп бара жатқан асыл 

қасиет – ЗИЯЛЫЛЫҚТЫҢ &лшемі осы ма? 

Сахнада ханның р&лін сомдаған күндері біраз 

уақыт образдан шыға алмай патша болып жүріп, 

ал ақ қағазға қараның болмысын қашаған кезде 

неге құлдық ұрамыз? Неге мемлекеттік жүйелеу 

мен қоғамдағы атқарылып жатқан жұмыстардың 

ағын – ақ, қарасын – қара деп, бастан жақты 

айырып айтып бере алмаймыз? 

Түрлі әлеуметтік желілер мен порталдарда, 

тіпті дәстүрлі басылымдарда айқайға аттан 

қосып жүретін ел ағаларын к&ргенде к&ңілің 

су сепкендей басылады. Жүрегің мұздайды. 

Тынышың қашады. 

Анығында, аса жоғары деңгейде қабылданған 

шешімдер мен тапсырмалардың тегеурінімен 

қаншама шаруалар атқарылып, халық қамы үшін 

жасалған жанқиярлық еңбектің нәтижесінде 

қоғам к&ші ілгері жылжуда. Жүйелі реформаның 

арқасында қоғамның тамырына қан жүгіріп 

тұрғаны анық қой.

Ал ел ішін алатайдай бүлдіріп, арзан атаққа 

үйір кейбіреулер топ құрып, тобыр ертіп, ақ 

жағалыларды «Атқа жеңіл, тайға шап» етіп, 

ойындағысы орындалмаса үшбу хат жазып, 

орынды-орынсыз жүндей түтіп, к&кпарға са-

лып жатады. Жер-жебіріне жетіп, жекен суын 

ішкізіп, мемлекеттік қызметкерлердің сорабы-

нан сахар қайнатып, к&лденең жұртқа «батыр» 

болып жүргендердікі баяғы сол жеке бастың 

бақай есебі секілді елестейді. С&йте тұра буын 

алмасу, жаңа ұрпақтың тұлға болып қалыптасуы, 

мемлекеттік істерге араласу жауапкершілігін 

талап етеміз. Ал мұндай «жаптым жала, жақтым 

күйе» тіршілікті к&рген жас буын ел қызметіне 

араласуға батылдары бара ма?

Сол «әлеуметтік тапсырыстар» буынына 

түсіп, қалың елдің қолымен күбі пісіп жүргендер 

ұлтты ұшпаққа шығарады дегенге екі дүниеде ел 

сене ме?

Тілдің мұңын мұңдап, жоғын жоқтап жүрген 

«тіл жанашыры» бауырынан &рген перзентімен 

қай тілде с&йлеседі? Тұлғаның абырой-беделі 

марапаттар мен мерейтойлық гүлдестелердің, 

жабылған шапан мен босаған аяқ-астаудың 

қалтарысында қалып кеткен жоқ па? Ақ үйге 

жолы түссе үлкен ұлына қызмет сұрап, Үкімет 

үйіне кірсе кіші ұлының мәнсәбын реттеп, 

&зінің әлеуметтік қажеттілігін аймақтарға 

жүктеп қойып, жергілікті әкімшіліктің басына 

әңгір таяқ ойнатып жүретіндер ұлттың жоғын 

түгендейді дегенге кім иланады?

Мақтангершілік пен атаққұмарлыққа маста-

нып, бес күн жалғанда үш ауыз с&з артық айтып, 

бір-бірін сотқа сүйреп күлкі болып, сүйкімі 

қашып жүргендер кім? Қазақта «Аяғы лас есіктен 

т&рге дейін, Аузы лас бесіктен к&рге дейін 

былғайды» деген мәтел бар. :кінішке қарай, 

келместің кемесіне мініп кеткен тұлғаларға тас 

ататын жаман әдет пайда болды... Аты дардай 

ағаларымыздың тасқа басып қалдырған сол 

«мұраларын» кітап оқитын жастарға не деп 

ақтауға болады?

Осы тұста, Елбасымыздың кешегі «Бірлесе 

білген ел бәрін жеңеді» атты мақаласында &з 

үндеуін баршадан б&ліп-жарып, ең алдымен 

ЗИЯЛЫ ҚАУЫМҒА арнауы да тақырыбымызға 

тұздық болады. Тұңғыш Президенттің «Халықты 

ынтымаққа шақырып, жақсылыққа, ізгі амал-

дар жасауға, саламатты &мір салтын ұстануға 

үндеңіздер. «Ырыс алды – ынтымақ» екенін 

ұмытпаңыздар. Жастарды еңбекке, білім 

алуға, қатарының алды болуға тәрбиелеңіздер. 

Ұрпақ алдындағы жауапкершілік бізді осыған 

міндеттейді» деп, зиялы қауымға айрықша 

сенім артқаны да ЗИЯЛЫЛЫҚ ЖҮГІН сездірсе 

керек-ті. 

Жыл басында ел Президенті  Қасым-

Жомарт Тоқаевтың «Абай және ХХІ ғасырдағы 

Қазақстан» атты бағдарламалық мақаласы 

жарық к&рді. Қай дәуірде болсын елдің к&шін 

бастаған басшылар, рухани тұлғалар Абайды 

ұлттың рухани бағытын нұсқайтын Темірқазық 

жұлдызына балаған. Мемлекет басшысы сол 

мақаласында: «Абай бабамыз айтқандай, артық 

мақтанға салыну, &згені қор, &зімізді зор санау, 

дау қуу әсте жараспайды. #р қадамымызды анық 

басайық», – деген емеурінді ертеңге апаратын-

дар кім?

Демек, бұл бірінші кезекте Тәуелсіздік иде-

ясын әрбір жүректе маздату мақсатында &зінің 

жүрек с&зімен ісі үндес әр саладағы ат т&беліндей 

ұлт зиялыларына, екінші кезекте «Біріңді қазақ, 

бірің дос, к&рмесең істің бәрі бос» деп күллі 

халыққа тасталған ұран деп қабылдаған абзал. 

Бізде басқа ел де, жер де жоқ. Осынау 

ұланғайыр жерді мекендеп отырған ұлт пен 

ұлыстың к&зінің ағы мен қарасы, жалғыз Отаны 

– Қазақстан!

Біз &зіміздің ұл-қызымызға қандай қоғам 

қалдырсақ, кейінгі  буын келешекке сол 

қоғамды алып барады. Дәл осы парыз бен 

қарызға құрылған ұлттық мұрат жолында ең 

бірінші ЗИЯЛЫЛАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

маңызды.

Президентпен зиялы қауымның кездесуіне 

журналистер жаппай жіберілген жоқ, үш-ақ 

тілшіге – «Хабар» агенттігі, «Франспресс» 

тілшісі және осы жолдардың авторына ғана 

рұқсат беріліпті. Діттеген орынға айтылған 

уақыттан ертерек барып тұрдық. Жиын келісті 

бір мәжіліс залында белгіленген мерзімнен 

сәл ғана кешігіп басталды. #дебиетіміздің 

даңқты тұлғаларынан бастап академиктер, театр 

қайраткерлері, мәдениеттің к&рнекті тұлғалары, 

кім жоқ дейсіз, бәрі бар. Нұрсұлтан #бішұлы 

с&збұйдаға салмастан мәселені т&тесін қойды.

– Құрметті ел ағалары! Сіздермен түрлі 

Бірде қазақтың батыр ұлы, ауған соғысының аңызы болған генерал Бақытжан Ертаевпен 
сұхбаттасуға бардым. Басынан аумалы-төкпелі кезең өтіп, шетелге астыртын сатылған «МиГ-
21» ұшағына байланысты шақшадай басы шарадай болып, нақақ жалаға ілініп күйіп жүрген 
кезі еді, кейін тап-таза болып шықты. Ең жоғары «Халық қаһарманы» дейтін марапатқа 
ие болды. Сөз орайы әскери тұлғаның негізгі ұстанымына ойысқан. Сонда генерал: «Мені 
жұрт батыр дейді,ал батырдың міндеті Орданы,сол Ордадағы тақты қалтқысыз күзету! 
Ант қабылдаған адам мундиріне шаң қондырмау керек» дегені әлі күнге жадымда. Бұл – 
жауапкершіліктің, кісіліктің жарқын үлгісі емес пе?

P.S. 
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ҚАЗАҚ ЖАЗУЫ БІЗДІ ДЕ 
ОЙЛАНДЫРАДЫ

Ең бастысы, &зі қазақ тілінің маманы емес, 

жазушы бола тұра тілді 30-40 жыл бойы зертте-

ген кәсіби маман тәрізді қазақ тілінің барлық 

заңдылықтарын, олардың дұрыс-бұрыс 

жерлерін ешбір шалыс басусыз түгел баяндап 

шығады. Астын сызып тұрып осы жерде  айта 

кететін нәрсе, бұл мақалада Б.Нұржекеұлының 

к&терген мәселелері – қазақ тілі үшін, қазақ 

жазуы үшін аса маңызды, әрі кімді болса да 

ойландыратын &зекті жайттар.

Бексұлтанның қазақ тіліне, қазақ жазуына 

қатысты жазған мақаласы бір бұл ғана емес. Ол 

қазақ тіліне байланысты бұрын да әлденеше 

мақала жазған адам. Солардың бірі – осы 

жылдың қаңтар айында «Ана тілі» газетінің 

екі н&мірінде (№3 және №4) қатарынан 

жарияланған «Бір құмалақ бір қарын майды 

шірітеді» деген мақаласы. Ол мақаласында 

жазушы қазақ дыбыстары мен әріптерінің 

дұрыс жазылуына кесірін тигізіп жүрген бір 

ғана «құмалақты» емес, дәл сондай бес бірдей 

«құмалақты» санамалап тұрып талдап береді.

Бексұлтан &зінің жазып жатқан жаңа 

романын тоқтатып қойып, алтын уақытын 

б&ліп, к&з майын тауысып, қазақ тілі туралы 

мақала жазуының сыры неде? Мақтаныш 

үшін бе? Жоқ. Б.Нұржекеұлының мақтанатын 

дүниелері бір басына жетерлік. Ол Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты. Қазақстан Республика-

сына еңбек сіңірген қайраткер. Б.Нұржекеұлы 

«Алаш» және «Мұқағали Мақатаев» атындағы 

сыйлықтардың да иегері. 

Мүмкін ол бұл мақалаларды жазу арқылы 

&зінің қазақ тілін жақсы білетінін дәлелдегісі 

келген болар? Бұл да емес. Оның қазақ 

тілін жақсы білетінін &зі де, ел-жұрты да  

баяғыдан-ақ біледі. Қазақ тілін жақсы білмесе, 

оқырмандары қолдарынан түсірмей оқып 

жүретін оншақты роман мен повестерді ол 

жаза алмаған болар еді.

Жазушы Б.Нұржекеұлының қазақ тілі 

туралы, ондағы с&здердің жазылуы туралы 

мақалалар сериясын жазу себебі: біріншіден, 

л а т ы н  ә л і п б и і н е н  к и р и л л  ә л і п б и і н е 

к&шкеннен кейінгі  қабылданған емле 

ережеміздің (1957 жылғы) талабы бойын-

ша, қазақ с&здерінің жазылуы орыс тілінің 

қағидаларына қарай икемдел кетуі. Орыс 

тіліндегі «әр с&з &з түбірін сақтап жазыла-

ды» деген ережені басшылыққа алып, бұрын 

үндестік заңы бойынша айтылып, жазылып 

жүрген к&г&ніс, к&зғарас, Қазағыстан, шега-

ра тәрізді с&здер кеңестік Ережеде де, қазіргі 

Ережеде де к&к&ніс, к&зқарас, Қазақстан, ше-

кара болып жазылатын болды. Бұрын қарағаш, 

сарағаш, сарала, Саржайлау деп жазылып, 

Жазушы Бексұлтан Нұржекеұлының «Ана тілі» газетінде жарияланған «Қазақ жазуының негізгі 
қағидалары» деген көлемді мақаласын оқыдық (20.02.2020.). Онда ол латын графикасына көшкелі 
жатқанымызға байланысты Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының қызметкерлері 
даярлап, «Егемен Қазақстанда» басылған (18.01.2019) «Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелеріне» 
жан-жақты тоқталады. Мақалада төлие (автор) қазақ тілінде қанша дыбыс бар екені, олардың қалай 
таңбаланатыны, қай дыбыс сөздің қай жерінде (басы, аяғы) қолданылатыны, сөздердің түбірге және 
қосымшаға бөлінетіні, қосымшалардың жұрнақ, жалғау деген түрлерінің болатыны, олардың түбірге 
қалай жалғанатыны, қойшы әйтеуір, қазақ тілі грамматикасында айтылатын мәселелердің бәрі 
тәптіштеліп тұрып сөз етіледі...

қазақ тілі сабақтарында оны «бір дыбы-

стан ғана тұратын жұрнақ» деп оқытып 

келді. Шындығында, ол – әдеттегі барлық 

жұрнақтар сияқты (мұны -ыс/іс/с жұрнағымен 

салыстырып к&ріңіз: бар+ыс, жүр+іс, тара+с, 

т.б.) -ыу/іу/у деген үш түрпеттен (вари-

анттан) тұратын жұрнақ. Егер түбір етістік 

дауыстыға бітсе, оған У жұрнағының қарақан 

басы жалғанады, мыс., сұра+у, шегеле+у. 

Ал етістік түбірлер дауыссыздарға бітсе, 

түбірлердің жуан-жіңішкелігіне қарай оларға 

-ыу, -іу жұрнақтарының бірі қосылады. Мыс., 

айт+ыу, бар+ыу, жүр+іу, кел+іу, т.б.

 Бір қызығы: қазақ тілінің емле ережесін 

жасаушылар оқу, тоқу деген с&здердегі У-ды 

«дауысты дыбыс» деп түсіндіреді. Бұл – 

сайып келгенде,  халықты алдау деген с&з. 

Ол дауысты дыбыс емес, дауыссыз дыбыс. 

Оны дауысты дыбыс етіп тұрған оқы, тоқы 

с&здерінің соңында тұрған Ы дауыстысы. Бұл 

дауыстыны «жаңашылдар» &здері жасаған 

емле ережесі бойынша с&з ішінде жазбай, та-

стап кеткендіктерінде жұмыстары жоқ. 

Ал бұр, бүк, бық, тік дегендер сияқты 

дауыссыздарға біткен с&здерге -ұу/үу, -ыу/іу 

жұрнақтарының бірін қосып, оларды бұрұу, 

бүгүу, бығыу, тігіу деп &згертсек, міне, бұл 

с&здердегі У-ды дауыссыз дыбыс деуге бо-

лады. :зіміздің жеңіл ойлылығымыздың 

кесірінен тіліміздегі бір ғана У дыбысын 

бірде дауысты (бу), бірде дауыссыз (бау) 

деп, &зімізді де, &згелерді де шатастырып 

жүрміз. Бұл – дүниежүзінде ешбір елде жоқ 

сорақылық. Ең дұрысы: аталған с&здерге 

жоғарыда к&рсетілгендей -ұу/үу, -ыу/іу 

жұрнақтарының бірін қосып жазсақ, қазақ 

тілінің ұлттық табиғаты сақталған болар еді 

дейді мақала иесі. Біз де осы пікірдеміз.

 Б.Нұржекеұлының айтуынша, «қазақ 

тілінің емле ережесіндегі ый/ій дыбыстарының 

тіркесін И әрпімен, ұу/үу дыбыстарының 

тіркесін У әрпімен белгілеу – тіліміздің т&л 

табиғатына балта шабу, қазақ тіл білімінің 

негізін қалаған А.Байтұрсынұлының дұрыс 

қағидасына қарсы шығу. Емле ережесін 

жасаушылар сырттан зорлап ендірген И, У 

әріптері с&здеріміздің жазылуын бүлдіріп, 

тіліміздің табиғи ерекшеліктеріне орасан 

зор зиян келтіріп жүр. Тілді қолдан жасалған 

ережеге күшпен бағындыруға болмайды. #р 

тілдің &з заңдылықтары бар. Ереже тілдің сол 

заңдылығына бағынуы керек. Сондықтан 

жоғарғы екі әріпті әліпбиіміздің құрамынан 

мүлде алып тастаған абзал» деген ұсыныс ай-

тады автор (АТ. №3, 4-б.). 

Бұл пікірді жалғыз Бексұлтан ғана айтып 

жүрген жоқ. Оны біраз басқа тілші ғалымдар 

да айтып жүр, мен де айтып жүрмін. Бірақ 

мұндай ой емле ережені жасаушылырдың са-

насына кіретін емес. Қайдағы бір «ықшамдалу 

заңы» дегенді тауып алыпты. Ол заңды кім 

шығарды? Қай тіл үшін шығарды? Онда 

жұмыстары жоқ.

 Рас, ықшамдау, үнемдеу қашан бол-

са да, кімге болса да керек. Бірақ ол тілдің 

табиғи ерекшелігіне зиянын тигізбеуге 

тиісті. Жарайды-ақ, әдебійет, мый, сыйыр 

с&здерін ықшамдап, әдебиет, ми, сиыр деп 

жаздық делік. Бұдан не ұттық? Кім ұтты? Кім 

ұтылды? Есесіне с&здеріміздің айтылу, жазылу 

тұрпаттары бұзылып, қазақ тілі &зінің үндестік 

заңынан, жағымды әуезділігінен айырылып 

қалды.

Б е к с ұ л т а н  Н ұ р ж е к е ұ л ы н ы ң  & з 

мақалаларында к&ңіл аударған тағы бір 

мәселесі – шет тілінен келген с&здердің 

жазылуына байланысты. Бұл мәселеге 

қатысты Кеңестік кезеңдегі қазақ тілінің емле 

ережесінде: «Орыс тілі арқылы енген с&здерді 

орыс орфографиясы бойынша қабылдауымыз 

керек» делінген. Осы ереже бойынша шетел 

с&здерінің бәрін орыс тілінде қалай жазылса, 

біз де солай жазатын болдық. Мыс., аорта, ре-

алист, бланк, градус, т.б. Осында к&рсетілген 

с&здерге қараңыздаршы: Бір с&зде екі дауысты 

(ао, еа), екі дауыссыз (рт, ст, бл, нк, гр) ды-

быстар қатар тұр. Мұндай жағдай қазақ тіліне 

мүлде жат. 

Қазақ тілінде екі дауыссыз дыбыс с&з ба-

сында ешқашан қатар тұрмайды. Сондықтан 

да, орыс тілі арқылы енген брон, кремль, 

минстр с&здері қазақ тілінде бырон, кіреміл, 

міністір деген түрде айтылады. Соған 

қарамастан емле ережені жасаушылар қазақ 

тілінің заңдылықтарын табанға басып тұрып, 

жоғарға с&здерді орысша қалай жазылса, солай 

жазуды ұсынады. 

Орыс тілінде Ы дыбысы с&здің бас жағында 

қолданылмайды. Сондықтан ол халық облыс, 

трактор деп айтады және солай жазады. Ал 

бұл с&здер бізде обылыс, тірәктір деп, ы/і-

мен айтылады. Ендеше, ол с&здерді «Қазақ 

тілінің емле ережесінде» неге осылай жаз-

баймыз?! Орыс тілінде  Б, Г, Ғ, Д дыбыста-

рына аяқталатын с&здер мыңдап болмаса да 

жүздеп есептелінеді. Ал қазақ тілінде бұлай 

болуы тіл заңына қайшы. Соған қарамастан 

қазақ тілі емле ережесін жасаушылар араб, 

баб, клуб, педагог сияқты с&здерді осы жер-

де к&рсетілгендей түрде жазғанды дұрыс деп 

біледі.

Ауыл, бүркіт с&здері қазақ тілінен орыс 

тіліне ауысқан. Бірақ олар бұл с&здерді бізше 

ауыл, бүркіт деп емес, аул, беркут деп орысша 

айтады және солай жазады. Неге? :йткені 

олардың тілдік заңы солай. Біз оларға «Біздің 

с&здеріміз үндестік заңына бағынады. Сіздер 

де ол с&здерімізді біздегідей етіп жазыңыздар» 

демейміз ғой. Деген күнде де, олар қазақ тілінің 

ережелерін емес, &з тілдерінің ережелерін 

сақтайды. Ал біз болсақ, «орыс тілінде автор, 

аэрофлот, резерв, газет деп жазады екен, ол 

с&здерді біз де солай жазайық» дейміз. Неге?! 

– деп, ренішін білдіреді жазушы.

Б.Нұржекеұлы орыс тіліне емес, орыс 

тілі арқылы келген осындай кемшіліктерге, 

қателіктерге,  сорақылықтарға  қарсы. 

Қазақ тілінің &зіндік ерекшеліктерінің 

бұзылғандығына қарсы. #йтпесе жазушының 

қазақ жазуы туралы мақала жазып, қымбат 

уақытын қор қылып несі бар.

Бұл айтылғандар – қазақ тілінің қыр-

сырын жақсы білетін, «қазақ тілі менің тілім, 

менің ұлтымның тілі» деп, оны қастерлейтін 

к&птеген адамдардың (тілші ғалымдардың, 

жазушылардың, жұрналшылардың) к&кейінде 

жүрген пікірлер. Рас, кейбіреулер ол ойды ай-

тып, жоғарғыларға ұнамай қалғысы келмейді. 

Кейбіреулердің айтқысы келсе де, оған баты-

лы, ерік-жігері, тілі жетпейді. Үшінші біреулер 

бар, олар – егемендік алғанымызға 30 жыл 

болса да, әлі күнге дейін құлдық санадан арыла 

алмай жүргендер.

Елдің к&пшілігі қазақ әліпбиі мен қазақ 

жазуына байланысты айтпаған,  айтқысы 

келсе де, айта алмай жүрген ойлары мен 

пікірлерін жазушы Бексұлтан Нұржекеұлы 

ешкімнен қорықпай, жасқанбай айтса, жаз-

са, ол кісінің &з ана тілінің ерекшеліктерін 

жақсы білгендігінің ғана емес, қазақ тілінің 

табиғи заңдылықтарын  терең түсінгендігінің 

де белгісі деп ұғуымыз керек. Сонымен қатар, 

&зінің жазушылық &міріне «қару етіп» пай-

даланып жүрген қазақ тілін қорғауға, оның 

тазалығын сақтауға жанын пида етуге даяр 

тұрғандығы деп те түсінеміз. Мұндай адамды 

әдетте батыр деп атайды.

 Біреу суға ағып бара жатса, оны құтқарған 

адамды батыр дейміз. Біреу отқа оранған үйден 

шыға алмай жатса, оны алып шыққан адамды 

батыр дейміз. Жеке біреуді емес, қазақ халқын 

халық атандырып жүрген құдіретті қазақ 

тілінің заңдылықтарын, табиғи қалпын сақтап 

қалуға бар күшін салып, жан ұшыра күресіп 

жүрген адамды неге батыр демейміз?! 

Қорыта айтқанда, Б.Нұржекеұлының 

тоқ етер ойы мынау: Қазақ тілінің жаңадан 

жасалған «Емле ережесінде» қазақ тілінің 

түп негізі  – үндестік заңы ескерілмей 

(сақталынбай), орыс тілінің заңдылықтары 

бойынша жасалғандықтан тіліміздің ғасырлар 

бойы қалыптасқан ұлттық табиғаты бұзылды. 

Осы кемшіліктерді түзетіп, қалпына келтіру 

үшін, бірінші кезекте, орыс тілінде бар, бірақ 

қазақ тілінде жоқ И, У, В, Ч әріптерін қазақ 

әліпбиінің құрамынан шығарып тастау керек. 

Екінші кезекте, тілімізге енген шетел с&здерін 

мүмкіндігінше қазақша дыбысталуы бойынша 

жазуымыз қажет. Сонда ғана қазақ с&здері 

де, олардың емле ережелері мен жазылуы 

да табиғи қалпына келіп, тіліміздің ұлттық 

ерекшеліктері сақталынады дейді ол.

 Біз де осы пікірді жақтаймыз. Олай етпе-

сек, келешекте қазақ тілінен ұлт тілі ретінде 

айырылып қалуымыз  ғажап емес. :йткені 

емле ережеде тіліміздің ұлттық ерекшелігін 

елемеу, ескермеу – жаңа емле ережесінің 

негізгі кемшілігі. Егер бұл ескертпені құлаққа 

ілмейтін болсақ, Міржақып Дулатовтың 

с&зімен айтсақ,  «С&зіміздің сазды үні 

бұзылады, Тіліміздің тамыры үзіледі» дегеннің 

дәл &зі болып шығады. 

                              Байынқол ҚАЛИҰЛЫ, 
филология  ғылымының докторы,

                      профессор, Мемлекеттік 
сыйлықтың  лауреаты

АБАЙДЫҢ РУХАНИ 
МҰРАСЫ

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

Ұлттық академиялық кітапхана «Абай 

және рухани мұра» атты халықаралық он-

лайн-конференци я ұ йым дастырды. Үш 

сағатқа созылған бұл іс-шараны бір мезгілде 

500-ден астам адам қараса, осы кезге дейін 

бес мыңнан аса оқырман кейінгі уақытта 

тамашалаған екен. Онлайн-конференция 

модераторы, кітапхана басшысы Үмітхан 

Мұңа лбаева спикер ретін де бұ л шараға 

х а л ы қ ара л ы қ дәр ежедег і  аба й т а н у ш ы 

ға лым дар мен таныма л жазу шы лардың 

шақырылғанын, сонымен қатар, еліміздің 

бүкіл кітапханашылары қатысып отырғанын 

айтады. 

Белгі лі фольк лортанушы, филология 

ғылымының докторы Кенжехан Матыжа-

нов «Абай шығармаларындағы адамзаттық 

құндылықтар»  тақырыбындағы қысқа ба-

яндамасында ұлы Абайдың адамды тану 

т у р а л ы і л і м де рі не,  ә леу ме т т і к ,  ру х а-

ни тұжырымдарына тоқталды. «Осы кез-

ге дейін Абай &леңдері халықтық сипатта 

к&п зерттеліп келсе, қазір заман &згерді, 

сондықтан, ұлы ақын &з &леңдерінде к&п 

дәріптеген «тұлға» мәселесіне назар аудары-

луы керек» деген ғалым: 

«Единица – жақсысы, 

Ерген елі бейне – н&л.

Единица н&лсіз-ақ,

:з басыңдық болар сол.

біріккен екі с&здің түйіскен жеріндегі қатар 

тұрған екі дауыстының бірі (алдыңғысы) түсіп 

қалатын с&здер кейінгі Ережелердің екеуінде 

де қараағаш, сарыағаш, сарыала, Сарыжайлау 

деп жазылатын болды. Орыс тілінде Ы-дан 

басталатын с&з болмайды. Соған еліктеп, емле 

ереже бойынша қазақ тілінде о баста ырас, 

ырай, ылай, ылас, т.б. деп жазылып жүрген 

с&здердің басындағы дауыстыларды түсіріп 

тастап, рас, рай, лай, лас деп  жазатын әдет 

таптық, – дей келіп, жазушы «Жаңа ережені 

жасаушылар орыс тілінің заңдылықтарын 

қазақ тіліне күштеп таңып отыр. Тілімізді орыс 

тіліне бағындырып отыр. Бұл зорлық қой» деп 

налиды [АТ. 2020. №4, 4-б.].

Екіншіден, латын графикасына к&шуге 

байланысты жаңа жазылған қазақ емле ережесі 

– Б.Нұржекеұлының с&зімен айтқанда, ол 

«1957 жылғы қабылданған Ереженің тонын 

айналдырып, қайта ұсынған нұсқасы. Бірлі-

жарым орыс әріптерін (Ё, Ц, Щ, Э, Ю, Я) 

шығарып тастап, солардың орнын қалай 

толтырамыз деп ойланғандары болмаса, онда 

басқа ешқандай жаңалық жоқ. Бұл Ережеде 

де тіліміздің ұлттық ерекшеліктері толық 

ескерілмеген. Шындыққа келгенде, қазақ 

жазуының емле ережесінде тіліміздің ұлттық 

ерекшеліктерін (әсіресе үндестік заңын) сақтау 

– жаңа Ереженің ең басты қағидасы болуға 

тиіс еді. Бірақ ол сақталмаған. Егер тіліміздің 

ұлттық ерекшелігін сақтай алмасақ, онда 

қазақ тіл білімінің, онымен тұрақты түрде ай-

налысатын арнайы құрылған ғылыми-зерттеу 

институтының мемлекетке не қажеті бар?» деп 

күйінеді жазушы [АТ. 2020. №4, 4-б.].

Бексұлтан Нұржекеұлы &з мақалаларында 

бұлардан басқа тағы екі нәрсеге ерекше 

тоқталаған. Олардың бірі – И әрпінің, екіншісі 

– У әрпінің жазылуы. Бұлар орыс тілі үшін ды-

быстар болғанымен, қазақ тілі үшін дыбыстар 

емес, әріптер ғана. Айталық, И әрпі ы+й, і+й 

деген т&рт дыбыстың қосындысынан тұрады. 

Мыс., қазақ тілінде 1940 жылға дейін ій, ійе, 

қый, кій, мый деп айтылып, осылай жазылып 

келген с&здеріміз 1940 жылы Кеңестік саясат 

әліпбиімізді кирилл графикасына к&шіргеннен 

кейін жоғарғылардай с&здеріміздің барлығы и, 

ие, қи, ки, ми деп жазылатын болды. У әрпі де 

дәл осындай. Ол ұ+у, ү+у деген дыбыстардың 

қосындысы. Қазіргі кезде бу, су, ту деп жазы-

лып жүрген с&здеріміз бұрын бұу, сұу, тұу деп 

жазылатын.

Қазақ тілінде У дауыссыз дыбысынан басқа 

тағы бір У бар. Ол – дыбыс емес, етістіктерден 

тұйық етістік жасайтын жұрнақ. Ғалымдар 

тұйық етістік жұрнағын жете зерттемегендіктен, 

Единица кеткенде,

Не болады &ңкей н&л, – 

деген &лең жолдарын мысалға 

келтіре отырып, Абайдың сол кез-

де жұртқа таңсық «единица» с&зін 

қолдану арқылы тұлға мәселесіне 

назар аудартпақ болғанын а лға 

тартты.  

Мәскеу қа ласынан қосы лған 

белгілі жазушы, аудармашы Анато-

лий Ким Абайды «рухани ғарыш» деп 

бағаласа, ақын шығармашылығын 

зерттеуге ғұмырын арнаған Мұхтар 

#уезовті «ұлы классик» деп атады. 

«Абай жолын» орыс тіліне аударған 

А . К и м  А б а й д ы ң  о й ш ы л д ы қ 

деңгейін Сократ, #л-Фараби, Лев 

Толстойлармен қатар қойды. 

Қытай елінен тікелей қосылып 

отырған жазушы-аудармашы Акбар 

Мәжит «Абай шығарма ларының 

Қ ытай да аудары лу ы және тара-

тылуы» жайлы с&йледі. 1950, 1980 

және 1995 ж ы лдары аудары лған 

Абай &леңдері мен ғақлияларының 

сапасы сын к&термегендіктен, ау-

дармасын бір айда &зі қайта жасап 

шыққанын айтты. «Бұл күнде Абай 

насихаты Қытай елінде &з тара-

пынан жүйелі жүргізіліп отыр», –  

дейді Акбар Мәжит. 

Онлайн-мәжіліске Түркия елінен 

қатысқан Мимар Синан атындағы 

Стамбул университетінің профес-

соры Абдуақап Қара «Абайдың түркі 

дүниесіндегі орны мен маңызы» 

туралы айта келіп, ұлы ақын руха-

нияты бүкіл түркі дүниесіне ортақ 

екенін атап &тті. «Қайран елім, 

қа зағ ы м» сы н ды &лең дері н дег і 

Абай сынаған теріс әдеттер мен 

мінездер басқа халықтарға да тән 

екенін, «қазағым» с&зінің орнына 

&збегім, қырғызым, т.б. қоятын 

болсақ, мәні еш &згермейтінін алға 

тартты. Абай с&здеріне түркі дүниесі 

кеңістіг інен қарау керег ін атап 

к&рсеткен ғалым: «Ұлы ақын &зінің 

&ткір сынын қазаққа арнағанымен, 

бұл аталған кемшіліктер бүкіл түркі 

дүниесіне тән», – деді.  Ғалымның 

айтуынша, «Абай шығармашылығы 

осы кезге дейін орыс классикалық 

әдебиетімен біржақты байланысты-

рылып келген, шындығында, хәкім 

Абай түркі дүниесін де терең білген». 

Абай шығармашылығы Мажар 

елінде 1938 жылдан бастап таныла 

бастапты. Абайдың «Жаз», «Қалың 

елім, қазағым», «К&кбайға», т.б. 

&леңдері мажар тіліне 1969 жылы 

аударылған екен. Мұны Венгриядағы 

Сегед университетінің оқытушысы, 

ғалым Раушангүл Мұқышева атап 

к&рсетті. Будапешт қаласында Абай 

ескерткішінің ашылғанын, ол жер-

де &здерін түркі әлемімен етене 

байланыстыратын мадиярлар Абай 

әнін шырқап, іс-шараларын &ткізіп 

тұратынын жеткізді. 

А б а й  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы  т у-

ра л ы А н к ара у н и в ер си т е т і н і ң 

оқытушысы, профессор Гүлжанат 

Ержиласун Құрманғалиева, белгілі 

ғ а л ы м Т ұ рсы н Ж ұ р т ба й, а қ ы н 

Ұлықбек Есдәудет, Оңайгүл Тұржан, 

А л м а х а н  М ұ х а м е т қ а л и қ ы з ы , 

Дәулеткерей Кәпұлы да қызықты 

ақпараттармен б&лісті. 

А б а й  Қ ұ н а н б а е в т ы ң  1 7 5 

жылдығына арналған халықаралық 

онлайн-конференцияға қатысушы 

зиялы қауым &з кезегінде Ұлттық 

к ітап хананы «қа зірг і кезең дег і 

бірден-бір ғылыми орталық» деп 

ат а п,  к іт а п х а н а ұ ж ы м ы н а з ор 

алғысын білдірді. 

Анар ҚАБЫЛҚАҚ, 
әдебиеттанушы
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«ЕРТЕ КЕЛГЕН ҚОНАҚТЫҢ 
ҚАДІРІ БОЛМАЙДЫ»

Көпен Әмірбек  – оның басты төлқұжаты. 
Ең үлкен атағы да – осы. Бір кездері 
«Көпен Әмірбек атындағы сыйлықтың 
иегері Көпен Әмірбек» деп қалжыңдап 
жазып алғанын да жақсы білеміз. Көпен 
Әмірбекті  танитындар өте көп.  Оның 
елге беймағлұм тұсы бар ма? 70-ке кел-
ген кейіпкеріміз бұған не дейді? 
Бұл сауалдарға таяуда ғана  70 жасқа 
толған қазақтың көрнекті сатиригі, есімі 
елге мәшһүр қаламгер, халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты 
Көпен Әмірбек не дейді.  

– Джеймс Купердің «Могиканның соңғы 
тұяғы» деген шығармасы бар. Осы шығарма атау-
ынан сұхбатымызды бастағым келіп отыр. К%пен 
	мірбекке дейін мықты сатириктер болды. Асқар 
Тоқмағамбетов, Шона Смаханұлы, Оспанхан 
	убәкіров, Қалтай Мұхамеджанов, Сейіт Кен-
жеахметов, Үмбетбай Уайдин, Қажытай Ілиясов, 
к%зі тірі Мыңбай Рәш, Ғаббас Қабышұлы.  К%пен 
ағадан кейін шыққан сатириктер неге аз? Сіз 
%зіңізді  «Могиканның соңғы тұяғымын» деп 
есептемейсіз бе?

– «Моласындай бақсының, жалғыз қалдым 

– тап шыным» деп, заманына зар илеген Абай 

атама ұқсап «г&й-г&йге» басқаным ж&н емес. 

Мұхтар #уезов бағалағандай «қырғи тілді» 

Асқар, «Мен, мен деп т&сін ұрады, т&сі сынса 

несін ұрады?» дейтін шоқ тілді Шона, «Бір 

пендеден бір пенде кенде туар, біреуі емге, 

біреуі жемге туар. Емге туар есіл ер кешең 

туар, жемге туар қу мешкей демде туар» деп 

орып түсер Оспанхан, «Ақымаққа ақыл айту 

– соқырға айна тосқанмен бірдей» деген 

Қалтай, «Озбырдың соңында ойбай жүреді» 

дейтін Үмбетбай мен қайқы қылыш Қажытай, 

«сақалының түбіне сайтан ұялатқан» Садықбек 

ағалардың сатирадағы орындары үңірейіп 

қалғаны рас. 

Қ а з а қ  с а т и р а с ы н  ш а л қ ы п  ж а т қ а н 

шағалалы Арал теңізіне теңесек,  әлгі әзілкеш 

ағаларымыздың әрқайсысы #мудария мен 

Сырдария &зеніне ұқсайтын. Ағысы қатты 

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

күжірейген жон арқасындай айбарлы к&рінетін. 

Жарғабақты жайпап, жан-жағын шайқап аққан 

&р ағысты &зендеріміз Аралға құйып, кешегі 

күнге дейін кемеріне келтіріп тұрған жоқ па еді? 

Сол сияқты сықақшылар қауымының қатары 

сиреп, Арал теңізіндей тартылып қалғаны жа-

сырын емес. Имандай шындық. #р заманның 

&зіне сай кеңдігі мен кемдігі болады-ақ. Кешегі 

Кеңес &кіметі кезінде қой к&п, полковник 

аз-тын. Қазір керісінше. Қой азайып, полков-

никтер к&бейіп кетті. Айтайын дегенім не? 

Бұрын шымбайға батырып жазатын шынайы 

сықақшылар к&п еді, қазір ше? Қамшының 

шашағындай ғана санаулы. #ртістердің бәрі 

әзілкеш атанды. Кесетіні бар, тесетіні бар, 

бұрап ашатыны бар, бір бүйірінде шанышқысы 

бар шалдың шаппасы сияқты. #лжуаз әзіл-

сықақты &здері құрастырады, оны &здері орын-

дайды. Бұған да шүкір, жоқтан жақсы. Бірақ 

олар сатириктер санатына кірмейді. Неге? 

Нағыз сатирик қазысы бес елі ту бие десек, оны 

шалдың шаппасымен соғымға сойып, қалай 

жіліктеп, жіктейсің? Шалдың дәрменсіз шап-

пасы піскен еттің шетінен бір-екі түйірін кесіп 

жеуге ғана жарайды. 

С ы қ а қ ш ы л а р д ы ң  қ а т а р ы н  а р т т ы -

рып,  тәрбиелеуге бола ма? #рине. #йтсе 

де, «жетектеп қосқан ит түлкі ала қоймас». 

Құмай тазыдай қуып жетіп, &зі құлшынбаса 

қашанғы айтақтайсың. Қасқыр алмайтын 

иттерді бұрынғы қазақтар «айтақтай-айтақтай 

қасқырдан да ұят болды» деген екен. Түбірлі 

с&здің түйіні сол. Дегенмен «ұйымдасқан 

қылмыс пен сыбайласқан жемқорлыққа қарсы 

күресте» сатираның салмағы мықты. Жас 

қаламгерлердің қанатын жайып, қарқынын 

арттыру үщін Nur Otan партиясы поэзия, про-

за, драматургия, балалар әдебиеті бойынша 

байқау жариялаған. Жақсы үрдіс. Биыл бұл 

номинацияға сатира саласын қосып отыр. 

Құптарлық шара. Осыдан кейін осып түсетін от 

ауызды, орақ тілді жастардың к&шеті к&бейіп, 

жапырақ жайып қалатын шығар. 

Былайғы жұртқа «Могиканның соңғы 

тұяғындай» к&рінуім мүмкін. Шын мәнінде, 

&зімнің кім екенімді &зім түсінбеймін. Асқақ 

мінезден адамын. Ақын-жазушылардың к&бі 

&з буына &зі пісіп,  &здерін ұлы қаламгер санай-

тынын байқаймын. Ілгеріде осы тақырыптағы 

пародиямды сахнада орындадым. Ж&н-жобасы 

былай: Бізде Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі жеті жүзден асты. Бәрі де &здерін 

мықтымын деп есептейді. Орталарында осалы 

жоқ. Бір күні ақын ағам Ш&мішбай Сариев-

тен сұрадым. «Ш&ке, айтыңызшы, – дедім. – 

Бізде қанша ұлы ақын бар?». Ол ойланбастан 

саусағын бүгіп санай бастады. «Ұлы ақын, 

әрине Абай, Пушкин, Мұқағали Мақатаев... 

Жалпы, біздер онша к&п емеспіз!» деді. Арамыз-

да мұндай әңгіме болған жоқ, әрине. Пародия 

ғой. #деби кеште бір ақын ағамның мақтауын 

жеткізіп с&йледім де с&з соңында сахнаға  

былай шақырдым: «..К&рнекті ақын Серік 

К%пен 	МІРБЕК,
сатирик, Халықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлығының лауреаты 

Тұрғынбеков!». Риза шығар деп ойлағам. Жоқ, 

олай емес. Кеш соңында маған ренжіңкіреп: 

«Бір с&зді қимай қалдың ба?» деді. Қандай с&з? 

«Аса» деген с&зді қоспай қойдың ғой» дейді. 

Шек-сілем қатып күлгенім-ай! «Аса к&рнекті 

ақын!» дегеннің астарында да ұлылық жатыр. 

Соны аңғармаппын. 

Танымал композитор, талантты компо-

зитор шәмшітанушы Қалдыбек Құрманәлі 

туралы да пародиям бар. Нобайы қысқа. «Ол 

әуеліде «Мен» деді. Кейінірек «Мен және 

Шәмші Қалдаяқов!» деді. Келе-келе «Шәмші 

Қалдаяқов және мен!» деді. Қазір ше? «Шәмші 

Қалдаяқов!» дейтін болды».

К&п мысалды к&гендеп тізіп жатқан себебім 

не? «Могиканның соңғы тұяғымын» деп т&сімді 

ұра алмаймын. Ақырзаман орнатып қайтем. Ба-

сын қылтитып келе жатқандар баршылық қой. 

– Орыс сатирасы Ресейдің бүкіл былық-

шылығын да еш бүкпесіз сынап мінейді. Орыс 
%зіне-%зі күле алады. Қазақ %зіне-%зі күле алатын 
халық па?

– Күлгенде қандай? «Күлме досқа, ке-

лер басқа» деген мақалда маңыз бар ма? 

Бар. Бірақ бұл бұрынғы заманның мәйекті 

с&зі. Қожанасыр, Алдар к&се, Тазша бала, 

Жарғақбас, Шибұт, Қылкеңірдек сияқты фа-

милиясы белгісіз «сықақшылардың» &зіне-&зі 

күлген әзілдерін күңіреніп оқисың. 

Баяғыда екі ашқарақ жігіттің атын байлап, 

ақбоз үйге келе жатқанын байқаған жеңгесі 

алдынан шығып қарсы алыпты. Қазанда қайнап 

тұрған ыстық к&жені ағаш тостаққа құйып алда-

рына қойыпты да:

« А й н а л а й ы н ,  қ а й н ы л а р ы м .  К & ж е м 

суыңқырап қалып еді, іше бересіңдер ме?» 

депті әдейі.

«Е, мейлі, ештеңе етпейді!» дейді ашқарақ 

қайнылары. Суыған к&же ғой деп ойлаған бір 

қайнысы ағаш қасығын ұрттап қалғанда аузы 

күйіп, к&зінен жас ыршып кетсе керек. Соны 

байқаған екіншісі:

«#й, саған не болды?» дейді. Аузының 

күйгенін айтуға ұялған ол:

«#кем ауырып жатыр еді, есіме түсіп кетті!» 

десе керек. Ештеңені елемеген екіншісі ыстық 

к&жені қомағайлана ұрттағанда, оның да 

к&зінен жас парлапты. 

«Саған не болды?» дейді. С&йтсе ол:

«Шамасы сенің әкең &лді-ау?!» депті. 

Қазір біз аузы күйген ашқараққа емес, 

ындыны кең жемқорға, алақол алаяқтарға, 

жемтік іздеген жемқорларға күле алмай жүрміз. 

Неменемізге жетісіп күлеміз? Екінің бірі, 

егіздің сыңары қу құлқынның қамына кеткен-

дей. Күлеміз-ау, күлеміз. Бірақ біздің күлкіде 

келемежден г&рі кіжіну басым, қайнаған 

зығырданның қақпағын ашып, берекесіздердің 

бетін тырнағандай ғайбаттаймыз. Құдіретті 

сатира құдды соттың үкіміндей жазылса қуаты 

қайсы?

– Ресей сатириктерінің мысалынан жиі к%руге 
болады. Олардың кез келгені билік алдында да, 
халық алдында да %здерін ащы сынай алады. Осы 
мінез бізде неге жоқ?

– К&к тіреген к&кеңді сынаған осы екен 

деп сынадай қағамыз. С&йтіп, қақ айырамыз. 

Сол сатира ма? Жоқ. Жымын білдірмей, жы-

миып күлетіндей жаза алмаймыз. Майдан қыл 

суырғандай әдепті әзілге бара алмайтынымыз 

рас. Шеберлік жетіспейді-ау? Құйрыққа бауыр 

қосып құдаларға асатқандай айла-амал керек. 

Кемшілігіміз сол. Бұл – бір жағы. Оның екінші 

себебі де бар. Мысалы, Тұрсынбек Қабатов 

&зі &з болып, биліктің с&зін бипаздап әзілге 

айналдырған еді, сол күні әлеуметтік желіден 

алып тастады. Халық жақсы қабылдаған қалжың 

болатын. Жетпей желкесі қиылатынын білгесін 

бе, қайдам, ондай тақырыптың жел жағынан 

жүруге тырыспайды-ау, сірә?! Олқылығымыз 

да осында. 

– >зге елдерде саяси сатира %те биік деңгейде. 
	зиз Несин – саяси сатираның негізін қалаған 
адамдардың бірі. Біздің елде саяси сатира деп 
айтуға қорқамыз. Осыған не дейсіз?

– Рас айтасың, саяси сатира тың және 

т ы ң а й ғ а н  ж е р  с и я қ т ы  и г е р і л м е й  ж а -

тыр. «Бара берме, пара бер» дейтін заманда 

қаны ағып  тұрған тақырып. Бұған қалам 

тербейтін қалжыңбас бар ма? Мысал әңгіме. 

Тышқандар мысықтан қалай құтылудың жолын 

қарастырып жиналыс жасапты. #р тышқан 

әртүрлі ұсыныс айтып бір мәмілеге тоқтапты. 

Қандай? «Мысықтың мойнына қоңырау бай-

лап қояйық. Сонда о пәленің келе жатқанын 

бірден байқаймыз!» дейді. Мәселе тамаша! 

Бірақ «мысықтың мойнына қоңырау тағатын 

кім?» дегенде, бірде-бір тышқанның батылы 

бармапты. 

«Торғайдан қорыққан тары екпейді» дейді 

ғой. Тары егетіндер табылып қалар. 

– Елімізде Мемлекеттік сыйлық алған сати-
рик жоқ. 	лде, сатира әдебиетке %гей бала ма?

– Сатириктер жыл сайын келіп оқуға түсе 

алмай ауылына қайтатын абитуриенттің күйін 

кешкелі қай заман? «Садықбектің әр сақалының 

түбінде бір-бір сайтан ұялап жатыр» деп Мұхтар 

#уезов бағалаған біздің Сәкең Мемлекеттік 

сыйлыққа ұсынылып, &тпей қалғанын білемін. 

«Атылған қыз туралы аңыз» атты сатиралық ро-

маны ма, әлде «Аюбайдың ажалы» ма? #йтеуір, 

бір шығармасы. Жолы жабылды. Оспанхан 

#убәкіровті ұсынайық дегенде ол ағамыз «Итке 

темірдің керегі не?» деп, &зі бас тартқан. Одан 

кейінгі жылдарда Мыңбай Рәш пен Сейіт 

Кенжеахметұлы бәйгеге қосылғаны есімде. 

Алғашқы айналымнан шығарып тастады. #зіл-

сықақ әдебиеттің &гей баласы емес, еркетотай 

кенжесі емес пе? Кейде кенже баланың отау 

тігіп, от жағып, үйленбей жүріп алатыны бар 

ғой. #зірге солай. Мемлекеттік сыйлықты келе 

жатқан келін деп есептесек, біздің ауылда «жар-

жардың» айтыла қоятын түрі жоқ-ау?

– Бізде сатириктерді әзілкеш деп қабылдайтын 
түсінік бар. Неге? Сонда сатириктің бәрі әзілкеш 
пе?

– Атақты сықақшылардың бәрі ауыздыға 

с&з бермейтін шетінен шешен, дүлділ, бұлбұл 

дей алмаймын. Олардың с&здерін оқыған 

елдің екі езуі екі құлағына жетеді, ал &здерін 

к&ргенде... «Құдай-ау, соншама әзіл-күлкі 

мынаның қай жерінен шығады?» деп қарны 

ашып қарап тұратынын талай байқадым. 

#сіресе Үмбетбай Уайдин ағамыздың кескін-

келбеті кекілін кескен дәу баладан аумай-

тын. Жас кезімде «Сіз неге ауызекі әзілге 

онша жоқсыз?» деп сұрағанымда, ол кісі «Е-е, 

айналайын-ай, біреудің жұқа жері болады, 

біреудің жұқарып жүрген кезі болады. #зіл екен, 

қалжың екен деп орынсыз ойнағаның &згені 

ыстық отпен қарығандай болуы мүмкін. Күлкі 

біреудің к&зінде, біреудің аузында, біреудің 

с&зінде, біреудің даусында!» деген еді. #лемге 

әйгілі орыс сатиригі Чеховтың қағаз бетіндегі 

қалжыңдары қандай! Суретіне қарашы, жы-

лайын деп тұрған сияқты. #йтсе де Садықбек, 

Қалтай, Сейіт, Қажытай ағаларымыздың табан 

астында тауып айтқан қазақы қалжыңдары ел 

аузында. К&зіммен к&ріп, құлағыммен естіген 

езу тартар бір әңгіме есімде. Дастарқанда 

отырған ашқарақтау кісі тұтас піскен тауықты 

тәрелкесіне салып ап, құйрық жағынан бастап 

мойнына дейін паршалап жегенін аңғарған 

Қалтай аға қағыс жібермей: «#й, шырағым-

ай, – деді, – осы тауықтың қызығын қораздан 

кейін &зің к&рдің-ау!».

Ахметжан Есімов Мемлекеттік хатшы 

кезінде Сауд Арабиясында болып, кездесулерде 

қазақ тілінде с&йлегеніне Қалағаң қатты қуанса 

керек. Қалағаң к&біне жалаңбас жүретін кісі. 

Бірде бұл кісілер Алматыда жолығысып қалады. 

Мемхатшы: «Қалеке, күн салқындау екен. 

Жалаңбас жүргеніңіз жарамайды ғой» десе 

керек. Қалағаң қарап қалсын ба: «Сауд Араби-

ясында сіз қазақша с&йледі дегенді естігенде 

бүкіл қазақ б&ркін аспанға лақтырды. Сол 

б&ріктің к&бі әлі жерге түскен жоқ. Біздің б&рік 

те сол жақта қалған-ау, сірә!» деп қас қағым 

сәтте қалжың тастаған.

Сейіт ағамыз да семсер тілді болатын. Ойда 

жоқта ойып түсетін. «Сейіт, сен осы қайдағы 

мен жайдағыны қайдан білесің?» депті бір 

шенеунік замандасы. С&йтсе Секең «Құдай 

екеумізді қатар жаратқанда, сен бұрын барып 

айлалы мен пайдалыны қымқырып кеткенде, 

маған қайдағы мен жайдағы қалған жоқ па?» 

депті.

Арқалық қаласына Міржақып Дулатовтың 

қызы Гүлнар апай 1994 жылы Мәскеуден 

келгенде жұрт «Арқалық қаласының құрметті 

азаматы» деген атақты беруге ұсыныс жаса-

са, оны облыс басшылары қолдай қоймапты. 

«Гүлнар апайға ол атақты әперудің ең оңай 

жолы бар, – депті Сейіт, – Байқоңырдан 

ұшқан ғарышкерлер ылғи Арқалыққа қонады. 

Ебін тауып апайды ғарыш кемесіне отырғызып 

жіберсек, қонған бетте «Арқалық қаласының 

құрметті азаматы» атағы бірден беріледі».

– 60 жасыңызды Отырар жұртшылығы 
әл-Фарабидің туғанына 1140 жыл толу мерей-
тойымен бірге атап %тті. Биыл – әл-Фараби 
бабамыздың туғанына 1150 жыл. К%пен 	мірбек 
70-ке келді. Екеуіңізді не байланыстырады?

– #лемге әйгілі ғұлама әл-Фарабиден г&рі 

Отырар топырағында дүниеге келген ұлы ком-

позитор, вальс падишасы Шәмші Қалдаяқов 

маған бір табан жақынырақ. Иісі қазақтың 

Шәмшісі ғой. Мектепте оқып жүргенде әл-

Фарабидің Отырарда туғанын білген жоқпыз. 

Тіпті «Қайырымды қаланың тұрғындары» атты 

трактатынан да хабарсыз болдық. Ал бағананың 

басына байлап қойған қалайы радиодан 

Шәмші ағаның әсем әндерін жастайымыздан 

құлағымызға құйып есейдік. Шәмші Қалдаяқов 

пен менің мерейтойым Отырарда бірге аталып 

&тті. Ұлы композитордың театрдағы 80 жылдық 

кешін жүргізу маған бұйырды. Ал менің 60 

жасқа толған мерейтойымды Қадыр Мырза-

#лі басқарды. Естен кетпес естеліктер к&п. 

Биыл да күзге қарай солай болатын шығар. 

Жарықтық Шәкең туралы «Шәмші», «Шәмші 

әлемі», «Шәмшінің әндері мен әзілдері» деген 

үш кітап шығардым. Ол кісінің ауызекі айтқан 

әзілдері мен ақындығы &з алдына бір т&бе. 

Жинақтадым. Міне, мені байланыстырған 

мәселелер осылай... 

А л п ы с ы н ш ы  ж ы л д а р д ы ң  б а с ы н д а 

Шымкентке к&шіп келген Шәмші ағамен 

пединституттың студенттері кездесу кешін 

ұйымдастырады. #йгілі әнші болсам деп ар-

мандап жүрген бір бойжеткен «Жаңа әніңізді 

мен бірінші боп орындайыншы, аға. Ешкімге 

бермеңізші!» дейді. Жарықтық Шәкең үш 

б&лмелі пәтерде жалғыз &зі тұрады, бала-шағасы 

Алматыда. #лгі қыз күн құрғатпай Шәкеңмен 

бірге шай ішеді, паркте қыдырады, арагідік 

кинотеатрға барады. Жаңа әнді біреулер менен 

бұрын алып кетпесін деп &зінше қарауылдап 

жүргені ғой. Ойында түк жоқ. Күндердің 

күнінде студенттер арасында «Мына қыз 

Шәмшімен махаббат, екеуі жүреді!» деген &сек 

тарайды. Жүрмек түгілі бір жігіттің  қолын ұстап 

к&рмеген бейкүнә қыз осы &секті естігенде 

Шәмші ағасына долданып жетеді.

«Не болды? Түрің бұзылып кетіпті ғой?» 

дейді ағасы.

«Жұрттар айтып жатыр»...

«Не айтып жатыр?»

«Мен сізбен жүреді деп айтып жатыр». 

Сонда Шәмші ағамыз темекісін тұтатып 

тұрып:

«Ну и что же, – депті, – ақыры айтылып 

қалған екен, жалғастыра берейік».

Ақыры ағамыз туралы әңгіме қозғадық қой, 

жалғастыра берейін. «Латиф Хамидидің «Қазақ 

вальсі», Шәмші Қалдаяқовтың «Ақмаңдайлым» 

сияқты вальстеріндей вальс к&бейе берсе екен 

дер едім» депті Мұхтар #уезов. 

«Шәмші Қалдаяқов – ән падишасы, ол бір 

қазаққа емес, бүкіл адамзатқа ән салдырған аса 

талант иесі» депті Шыңғыс Айтматов.

Ұлы композитор туралы басқа ешкім емеурін 

танытпапты. Диктофонымды қолыма алып, 

Шәмшінің к&зін к&рген мәдениет, әдебиет, 

&нер адамдарынан, сондй-ақ мемлекет және 

қоғам қайраткерлерінен вальс падишасы тура-

лы сұхбаттастым. Пікірлерін жинақтадым. Сол 

кезде Сыртқы істер министрі боп жүрген қазіргі 

Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың бір 

ауыз с&зі кітаптың ішінде бар. Не деді? «Қазақ 

әні мен мәдениетінің алтын қорына елеулі үлес 

қосқан Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылық 

мұрасы ұлтымыздың баға жетпес байлығы, 

рухани қазынасы. Халқымыздың жан жүрегіне 

жақын, оның болмысымен үндес. Шәмшінің 

әндері жас талғамайтын, мәңгі жасайтын 

жауһар дүние» деді. 

Шәмші ағыл-тегіл ақын болған. Қыз-

келіншектермен айтысқан. «Құшақ жайған 

қандай адам?» атты алғашқы әнінің с&зін &зі 

жазғаны әмбеге аян. «Ауылға ат басын бұрған 

бір сәтінде Арыстан әрі асып, Сыр анасына 

барған Шәкең оның жағасына ат шалдыра 

тұрып» ауызша шығарған &леңін Исраил Са-

парбай ағамның архивінен таптым.

Есімнен шықпас сірә да,

Айналайын, Сыр ана.

Мендегі әнді айтсаң да,

Мендегі халді сұрама. 

Ішейін десем тұздайсың,

Түсейін десем мұздайсың.

Сыңси да сыңси жат елге,

Баратқан ұзап қыздайсың.

Міне, поэзия! Туындысын күшеніп «туа-

тын» кейбір ортақол ақын құрдастарына «мен 

композитор боп, сендерді Құдай сақтаған ғой!» 

деп күледі екен. 

Қазақ радиосында Шәмші Қалдаяқовтың 

үш минуттық даусы сақталған. Басқа жоқ. 

Шәуілдірде қонақ болған Шәкеңнің әңгімесін 

бір жігіттер магнитофонға жазып алған екен. 

Соны іздеп тауып, у-шуын тазалап, білікті 

мамандарға монтаждатып Қазақ радиосының 

Алтын қорына тапсырдым. Кейінгі ұрпаққа 

керек ғой. Баға жетпес байлық. Мұхтар 

Шахановтың дерегінше, «150-ге жуық ән 

шығарған әл-Фараби» еліндегі ерекше талант 

иелерімен мені байланыстырып тұрған нәрсе 

не? Осы! 

– «К%пен келе жатыр» деген с%з таңсық емес. 
Жұрттың бәрі жатқа біледі десек те болады. 
Бірақ осы кісі қашан келеді?

– Ерте келген қонақтың қадірі болмайды. 

Ынтықтырып, зарықтырып күттірген жақсы. 

:зіме осы жарнама ұнайды: «Келе жатыр!» 

деген.

– К%пентанушылар к%п пе?
– К&пентанушылардан г&рі К&пенді та-

нитындар к&п. Қазақстанның қай жеріне 

барсам да, оқырмандар мен к&рермендер 

қолтаңба алып, суретке түсіп жатады. Кейде 

Асанәлі #шімовпен, кейде Жүрсін Ерма-

новпен шатастыратындар да бар. Үшеуміз де 

сақал қойғанбыз ғой. Сақалымыз ұқсағанмен 

мақамымыз ұқсамайтынын біле бермейді-

ау? К&пентанушылардың ішінде жаратылыс 

пен жан дүниемді, болмыс пен бітімімді дәл 

таныған #бдраштың Жарасқаны.

Маған арнаған т&рт эпиграммасының 

ішіндегі бір шумағын айтайын.

Кім білмейді #мірбеков К&пенді,

#зілімен танытады әкеңді.

Бір қарасаң –

Алдарк&се атасындай пып-пысық,

Бір қарасаң –

Қожанасыр атасындай әпенді.

– Коронавирус дерті әлемді алаңдатып тұр. 
Қиын шақта елді құтқаратын не нәрсе?

– Табиғат та тірі организм. Оның да к&зі, 

құлағы, миы бар. Талғамы таза. Жер-Ананы 

жерге қараттық. Қорладық. К&зіне ш&п салдық, 

құлағының түбінен айғайлап, миын су қылуға 

айналдық. Ар-ұят айдалада қалды. Иман 

жоғалды. Табиғаттың жүйкесі тозып, ашу-

ланды. Қоғам қоқысқа айнала бастады. Оны 

тазарту керек. Қалай?  Санасыздар санасын 

ояту үшін дерт жіберді. Бұл – сынақ. Кім үшін? 

Адамзат үшін. Ең қиын нәрсе не? Күнде адам 

болу. #зірет #ліден «Қиыншылық сәт сынақ 

па, әлде азап па?» деп сұрағанда, «Аллаға 

жақындатса – сынақ, ал егер алыстатса – азап» 

деп жауап берген екен. Қазақша айтқанда 

«Құдайымызды ұмытпайық!». Бізді құтқаратын 

сол. Адам қалпымызға айналып кеп түсіріп 

жатқан бұл сынақтан үркіп, үрейленудің керегі 

жоқ. «Химчисткадан» шыққандай тазаланып 

қаларымыз хақ. 

– Кейде жан жарасын жылы с%з емдейтіні 
рас. Жұбатар с%з айту оңай ма?

– Қыстыкүні пештің жылуын, қарасуықта 

күннің шуағын іздейміз бе?  Іздейміз. Ал 

адамның жылуы қайда? К&зінде, с&зінде, 

ықыласында, ақ ниетінде. Адамның жан жы-

луынан артық жылу жоқ. Ол қандай жылу? 

Жылы с&з. Мейірім. «Жылы-жылы с&йлесең, 

жылан інінен шығады», қатты с&йлесең қайтып 

кіріп кетеді. Соқырдың қасында к&з туралы, 

ақсақтың алдында аяқ туралы әңгіме айтпау 

да – жылы с&з. Ауырып жатқан адамға барып 

хал-ахуалын сұраудың &зі жылы с&зден мың 

есе артық.

Дәрежесі &сіп шекпен киген шенеуніктерді 

жаңа қызметімен құттықтап барған емеспін. 

Аяғым баспайды. Неге? :зімді-&зім жағымпаз 

сияқты сезінем. Бара қалған күнде де ай-

татын с&зім белгілі. Жылу с&з емес, сұлу 

с&з. Керісінше «тақтан тайған» к&келердің 

қасында к&п жүрем. Рахат! Жұмылып қалған 

к&здері ашылып, адам қалпында ашық-жарқын 

әңгімелеседі. Бұлақ к&зі ашылғандай нұры 

т&гіліп тұрады. Оңбай омақасып құлаған 

адамды орнынан сүйеп тұрғызғандай жылы 

с&зімді айтам. Ол да ағынан жарылады. «#й, 

К&пен, сенің мұндай жігіт екеніңді бұрын 

байқамаппын ғой!» дейді. Жылы с&з. Жақсы 

араласамыз. Күндердің күнінде әлгілердің 

ішінде бірлі-жарымы қайтадан атқа мінеді. 

Құттықтап бармаймын. Мені іздейтін шығар 

деп ойлаймын. Бірақ іздемейді. К&зін тағы да 

шел басып қалатын шығар, сірә? Ол бейбақ 

т&беден т&менге сырғып түскеннен кейін ойда-

жоқта ұшырасып қаламыз. «О-о-о, бауырым, 

қайда жүрсің-ей? Неге хабарласпайсың?» дейді. 

Құшақтасып амандасамыз. Бірақ баяғыдай 

жылу жоқ. :мір ғой... Жала жабылып жазықсыз 

абақтыға қамалғандардың артынан буынып-

түйініп барсаң, сені &мірі ұмытпайды. Жылы 

с&здің к&кесі сонда!

– «Алпыс – тал түс».  Жетпіс – қай тұс?
– Елуге толғанда бес белес туралы бір шумақ 

&лең жаздым.

Елу деген ерекше,

Ел қарайтын қия шың.

Жимасаң да есіңді,

Етек-жеңді жиясың.

Жетпіс деген желкеңді керіп, жел қайыққа 

мінетін жас емес-ау? Жағалауға жақындау 

жас па, қайдам? :з ескегің &зіңде емес, &згеде 

сияқты. Бала-шағаңа бағына бастайды екенсің.

Жүз жыл ғұмыр кешкен жұмыр басты 

пенденің &мірі т&рт мезгіл табиғат секілді т&рт 

25-тен тұрады. Бірінші 25 – айхай 25! Екінші 25 

– қайқай 25! Үшінші 25 – пай-пай 25! Т&ртінші 

25 – шай-пай 25! Шай-пайға жетсек, жаман 

емес.

Қартайған шағыңда «Азайып бара жатыр 

біздің бұлақ, к&зіне қарағышпыз қыздың бірақ» 

деп жырлаған Тұманбай ағам сияқты әлемдегі 

әсем нәрсеге әсерленіп қараудан танбаймын-

ау, сірә?!

– 	ңгімеңізге рақмет.
Сұхбаттасқан 

Гүлзина БЕКТАС
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Елге ел қосылса құт. Тәуелсіздікпен бірге елге заман ағысымен шетке кеткен ағайынның біразы 
тарихи отанына оралды. Шыңжаң қазақ әдебиеті тармағының бұрын біз біле қоймаған автор-
лар арасында алдыңғы толқын өкілі, тарихшы, жазушы, этнограф, фольклортанушы Зейнолла 
Сәніктің көп томдық шығармалар жинағы қолға тиді. Жазушының тікелей ұрпақтары оның 
рухын ардақтап, артқыға қалдырған мол  мұрасын бұқара қауымға танытуда үлгі боларлық 
істер атқарып жатыр. Бұл кісінің шығармашылық бағы бес елі екенін содан-ақ көруге болар. 
Өмірден озған, іздеушісі жоқ дарынды ақын-жазушылардың рухы ғайыптан қайта ашылар сәтін 
күтіп жатады. Мұны қазақ әдебиеттану ғылымына жүктелетін қыруар жұмыс десе еш жалғаны 
жоқ. Таңжарық Жолдыұлы, Қажығұмар Шабданұлы, Омарғазы Айтанұлы, Жақсылық Сәмитұлы 
сияқты айтулы ақын-жазушылардың құнды туындыларын тереңдеп тануымыз керек.  

«Зейнолла Сәнік атындағы мәдениет қорының» 

қолдауымен «Ан Арыс» баспасы шығарған 

жазушының 15 томдық шығармалар жинағын 

2018 жылдың к&кек айының соңғы жұмасында 

ҚР Ұлттық академиялық кітапханасында &ткен 

қаламгер тұлғасына арналған кеште алдым. Дәл 

осы уақытта елордада Еуразия халықаралық кітап 

к&рмесі &тіп жатты. 

Зейнолла Сәнік маған есімі белгісіз автор 

емес болатын. Бес жыл бұрын «Меломан» кітап 

дүкенінен жазушының «Қазақ этнографиясы» атты 

жеке шыққан кітабын сатып алғанмын. Этнолог 

ғалымның бұл салада сіңірген еңбегі ұшан-теңіз. 

#кесі Мүбарак ескіше сауатты, оқыған адам болған. 

Зейнолла Мүбаракұлының шығармалар 

ж и н а ғ ы н д а ғ ы  9 - ш ы  т о м ғ а  е н г е н  н о в е л л а 

жанрындағы «Аю атқанның әңгімесі» атты туынды-

сын оқи бастағанда оның тарихшы, ғалым ретіндегі 

қолтаңбасы айқын, ал енді жазушылығы қалай екен 

деген күмән аралас ой к&кейімде тұрды. Небәрі үш 

беттік шағын новелланы оқып шыққанда к&ңілім 

толғаны қуантты. Тегінде &з басым кәсіби жазушы 

болғандықтан қазіргі заманғы кейбір авторлардың 

эпикалық прозаның кіші жанрындағы к&ркем ту-

ындылары ұнай бермейтінін ашық айтуым керек. 

Себебі к&бінесе к&ркем прозаның бекзат табиғаты 

ырымға сезілмей қинайды. Жасанды ситуация, 

бес баттам публицистиканың ащы тұздығы, бос 

с&здер жиынтығы, шаблон, барымта идея, қақ-

соқ ой ұрлау, солғын плагиат, журналистикаға 

тақырып болатын жайттан проза жасауға әуестік, 

бір с&збен айтқанда, графомандық әуесқой проза 

гүлденіп, әдебиет меншігіне арам ш&птей қаулай 

&сіп шыға береді. Бұған тыйым жоқ. Проза мен 

публицистиканың аражігін ажырата алмай қалудан 

к&п нәрсе бүлінеді, нәрсіздік талғамды бұзады, ал 

бостекі әрі жансыз, құр с&здердің меңіреу шеруі 

кімге керек. Жалпақ жұрттың кітап оқудан қашып, 

кітап мәдениетінен безінуге бейімдігі бір шеті 

соның салдары шығар. 

Зейнолла Сәнік «Аю атқанның әңгімесі» деп 

атауын нақ берген. Қазақ халқының сан ғасырлық 

елдік дәстүрінде айтушы мен тыңдаушы деген 

ұғым берік қалыптасқан. К&не әдебиеттің бастау-

ында ауызша жырлау, құйма құлақтық, ұзақ жыр-

дастандарды жадқа тұту жатыр. Ежелгі батырлар 

жырларының к&п варианттылығы да есте жоқ ескі 

заманда тасқа басылып, қағазға жазылмауынан, 

әр жыршы қасынан қосып, &ңдеп отырған, не-

месе &зіне дейінгілерді сіңіріп алғандығынан екені 

белгілі. 

 Ертеде жазу-сызуы болмаған, жады мықты 

қазақтар жер бетіндегі ең әңгімешіл халықтардың 

бірі. Оның үстіне бізде ауызша шежіре дәстүрі әбден 

отырған бір топ бала. Сәрсенбай шалдың алып 

денесі, сом білектері, жалын атқан шүңірек к&зі, 

жалпақ күміс кісесі, былғары қынды пышағы құйма 

құлақ баланың бірі Зейнолланың есінде &шпестей 

тұтылып қалған. 

Новелла «Аю қытықшыл болады екен» деп баста-

лады. Алғашқы с&йлем найзағайдың жарқылындай 

әсері бар, сананы селт еткізіп, дереу кейіпкерлерге 

жан бітеді. Аң мен адам. Аюдың физиологиялық 

ерекшелігін білу үшін мұны бастан &ткеру керек. 

Ал бұл жалғанда жыртқыш аңды кім қытықтап 

к&ріпті?! Оған кімнің жүрегі дауаласын. «Аңшының 

екі с&зінің бірі &тірік» деген тәмсіл еске орала кетеді. 

Дегенмен автор драматургия жанрында құнды тәсіл 

– оқиға туғызатын тірі с&йлем арқылы нысанаға 

д&п тигізді. Ер жүрек, тәуекелшіл Сәрсенбай аюдың 

&кпесін к&здеп атты, жыртқыш аң оқтан жығылмай, 

жаралы кетті. Оның қанды ізінен қуа барған аңшы 

олжасының сайдың ақ керішті жарына т&сін т&сеп 

тік тұрғанын к&реді. Жарға жүндес кеудесімен жа-

бысып, ашулы жүзін теріс қаратып тұрған аюдың 

адамша әрекеті қайран қалдырады. Аңшы оның 

&лі-тірісін ұқпай, тас домалатса да, аю міз бақпай 

тұр. Ақыры ол аюды түртіп к&рсе, қозғалмайды, 

итеріп жібергенде қопарыла құлап түскен аңның 

бұрынырақ &ліп қалғаны анықталады. «С&йтсем, 

аю әлдеқашан &ліп, жарға жабысқан беті қатып 

қалған екен». 

ӨНЕР ҚАРЛЫҒАШЫ
ТАҒЗЫМ

Талант тағдыры дегеніміз – сан қырлы 
өмірдің өзіндей күрделі де қызық. Кейбірі 
өз кезінде жұлдызы жарқырай жанып, 
танымал тұлғаға айналғанымен, зымы-
рандай жылжыған өмір көшінде уақыт 
тасасында қалып, есімі де, артында 
қалдырған ізі де көмескі тарта береді. 
Гүлжауһар Айыпқызы Шомбалова сынды 
тұлғаның ғасырлық мерейтойы елімізде 
атаусыз қалды. Сол себепті  оны, қазақ 
өнері қарлығаштарының  бірі  ретінде, 
көпшіліктің есіне салып, есімін қайта 
жаңғыртып қоюды жөн көрдік. 

Гүлжауһар Айыпқызы – қазақтан шыққан 

т ұ ңғыш кәсіби пианист әрі м узыкатан у шы 

ғ а л ы м. #кесі А й ы п – Б&кей х а н д ы ғ ы н ы ң 

ағарту шы-реформаторы Жәңгір ханның са-

яси жақ тастарының бірі, сенім ді сері к тесі 

болған ноғай-қазақ руының атақты биі Шомбал 

Ниязовтың тікелей ұрпағы. :ткен ғасырдың 30-шы 

жылдары &нер жолына  қадам басқан жас&спірім 

қыз Қазақстанның музыкалық &міріндегі мәнді 

де маңызды оқиғалары мен құбылыстардың бел 

ортасында жүрді. Бұл тұрғыда оны, шын мәнінде,  

тыңнан түрен салған ізашарлардың бірі  деуге  

толық негіз бар. 

1930 жылдары Қазақстандағы тұңғыш орта 

музыкалық оқу орны – А лматы  музыка тех-

н и к у м ы а ш ы л ғ а н да,  Г үл ж ауһ ар а л ғ а ш қ ы 

студенттердің қатарында  осы білім ордасының 

таба л д ы ры ғ ы н  ат та д ы. Тех н и к у м н ы ң оқ у 

б&лімінің меңгерушісі қазақтың заманауи му-

зыка мәдениетінің негізін қалаушы, сол кездегі 

Ленинград &нертану академиясының аспиранты 

Ахмет Жұбанов  еді.  Гүлжауһар  мұнда орыс му-

зыка білімінің реформаторы, атышулы пианист-

педагог К.Н.Игумновтың шәкірті,  жоғары кәсіби 

маман Г.Н.Петровтың фортепиано класы бойын-

ша білім алды. Техникум қабырғасында оқыған  

тұңғыш әрі жалғыз қазақ қызы  &зін талантты 

шәкірт ретінде к&рсете білді.

Гүлжауһар Шомбалова аталған оқу орнын-

да 2-ші курста оқып жүргенінде-ақ  1936 жылы 

Мәскеуде &ткен қазақ әдебиеті мен &нерінің  

алғашқы онкүндігіне қатысып, сол кездегі Совет 

Одағы  астанасында  әйгілі сахна   шеберлерімен 

бірге &нер к&рсету құрметіне ие болды. 1940 жылы 

училищені үздік аяқтаған, болашағынан зор үміт 

күттіретін талапты жас  &зі түлеп ұшқан  білім 

ошағында жұмысқа қалдырылды. К&п ұзамай 

Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармо-

ниясына шақырылды. 

Жас музыканттың кәсіби &су, шеберлігін 

шыңдау шағы ел &міріндегі ауыр кезеңмен тұспа-

тұс келеді. Қаршадай қыз   Ұлы Отан  соғысы жыл-

дары филармония әртістерімен бірге  еліміздің 

шығыс шебіндегі әскери б&лімдер мен госпиталь-

Мұнысы әлбетте, аңшының қырық &тірігі 

дейтіндей-ақ. Сондықтан жазушы осы тұстан 

әңгімені басқа арнаға шебер бұрып жібереді. Бұл 

оқырманның осы жайтқа сенімсіздігін түбірімен 

жоюға бастайды. #рі аюдың ақылдан кенде 

мақұлық емес екенін айқын танытады. Аюдың 

ақ балшыққа кеудесімен жабысуы ем үшін екен. 

Жараланған жері арқасы болса, онда жауырынын 

т&сер еді. «Тау ішінде жарақатты емдейтін сулар, 

балшықтар болады деп естуші едім, зәуде болса бұл 

осындай балшық болар деп жанына келсем, шы-

нында да ем бұлақ сияқтанады, жардан тепшіп су 

шығып, бір шұқанаққа қосылып, онан ары бұлаққа 

ұласып кетеді екен». Алтайдағы Рахман бұлағын 

жаралы бұғы ашқан ғой. Жаралы аю жарасын ем-

деуге келгені түсінікті болады. «Бұған қарағанда, 

хайуандарда белгілі сана, ой болады. Ол &зіне ненің 

жау, ненің дос, ненің пайдалы, ненің зиянды екенін 

біледі, – деп қария сақалын салалы саусақтарымен 

тарап, насыбайын атып, бір тыныстап алды». 

С&йтіп, жазушы аю хикаясын шеберлікпен кілт 

үзіп, танымдық негізге аударып жібереді.  

 «Зейнолла Сәніктің шығармашылық мұрасы» 

атты монографиялық зерттеу кітабының авторы 

Жолдасбек Мәмбетовте:  «Зейнолла Сәніктің 

қалам тартқан жанрының бірі әңгіме жанры 

екенін айттық. Бірақ автор оны к&ркем әңгіме 

деп атап к&рсетпеген. Жанрын «Шалқыма әңгіме 

– новеллалар» деп атаған. Негізінен әңгімелердің 

әңгімелердің к&бі балаларға арналған, танымдық 

мәні жоғары дүниелер» (11-12 бет), – делінгені бұл 

пікірдің дұрыстығына айғақ бола түсер еді. 

Зейнолла Сәнік «Қазақтың хайуанат туралы 

ертегілері ж&нінде» атты зерттеу мақаласында 

қазіргі заманғы прозада хайуанаттар туралы 

ертегілерді дамытуға боларына &те мән берген. 

«Қазақта «Аңшының әңгімелері» деген қызықты 

әңгіме, &лең-жыр, күй молынан айтылады. Бұларды 

да дәуірге үйлестіріп, тың мазмұн қосып, хайуанат 

дүниесін жас ұрпаққа таныстыратын жаңа шығарма 

жасауға болады», – деп жазады (З.Сәнік, 12 том, 

81 бет).

Сондай-ақ, «Қазақ этнографиясы» атты іргелі 

еңбегінде «Аңшылық фольклорының үлгілері» атты 

тарауда «Халық арасында аюмен айқасқан, жолба-

рыспен жұлысқан батырлардың, әйгілі саятшылар 

мен құсбегілердің &нерлері атадан балаға мирас 

болып, бұл дәуірге дейін жетіп отырғаны жұртқа 

мәлім», – деп жазады. (З.Сәнік, 7 том, 182 бет).  

 Сәрсенбай аңшы балаларға аю атқанының 

екінші әңгімесін баяндауға к&шеді. «Ол да жаралы 

кетті, бірақ қай жері мертіккенін байқай алмай 

қалдым, қан жоса ізімен қуып келіп едім, бір үлкен 

тас үңгірге кіріп кетіпті. Қарап едім, апанның арғы 

түпкірінде жылтыраған к&зі ғана к&рінеді, &лі-

тірісіне к&зім жетпеді». Новелланың стилистикалық 

бір кемшілігі, с&йлемдері бір демде, шұбыртпалы, 

құрмалас күйде ұзаңқырап кетеді. Мұның ақтап 

аларлық бір себебі, баяндаушы ауызекі тілмен 

кең к&сіледі. Суреттеуден ғ&рі баяндау молырақ. 

Бірақ оқырман кейіпкермен бірге сол үңгірге 

қоса кіргендей әсерінің сыры тағы да аюдың 

физиономиялық ерекшелігін қалт жібермей, нақты 

суреттеуінде жатыр. Аюдың к&зі қараңғыда жыл-

тырап к&рінгені шындық. Проспер Мериме басты 

кейіпкері граф Шеметтің к&здері бір-біріне жақын 

әрі шүңіректеу орналасқан деп кескіндейді. Бұдан 

аюдың портреті шығады. 

Тас лақтырып, сырықпен қозғап к&ріп, аңның 

&лі-тірісін анықтаған соң аңшы оны жарыққа алып 

шығып, терісін сойып алмақ болғанда «&лген аю» 

бас салады. Дүлей аң мен одан г&рі күші аз адам 

алысады, жанталаста аңшы  қынындағы пышағын 

жұмсайды, аюдың қарнын есіп жібереді. «..бір 

қолыммен аюды езуден алып, оның тісін бетіме 

дарытпауға тырыстым, сонда байқаусызда мына 

екі саусағым аюдың аузына кіріп кеткені, – деп екі 

мұжық саусағын к&рсетті». Сәрсенбайдың жасында 

аюмен алысқанының белгісі – екі саусағының басы 

жоқ. Жаралы аюды аңшы артынан «кегім кетті» 

деп із кесіп жүріп &лтіреді. :йтпесе, ашынған аң 

қауіптірек. 

«Алла-ай, аю сізді жеп қоя жаздапты-ау!» – деді 

балалардың бірі діріл аралас қорқынышты үнмен». 

Сәрсенбай аюдың адамды &тірік «&лген» болып 

алдаған айласы мен қытықшылдығын осы тұста 

жанды деталь арқылы айтып береді. #ңгіменің шы-

тырман һәм қатерлі қызығына есі кетіп, елтіген бала-

лар одан «Аюдың адам жейтіні рас па?» деп сұрайды. 

Аңшы мұны растамайды. #ңгіменің реалистік 

сипаты және автордың гуманистік к&зқарасы осы 

ұстанымнан сезіліп қояды. Егер қария әу бастан 

&тірікті судай сапырса, қорқыңқырап отырған аңқау 

балаларды одан әрмен шошыта түсер ме еді. Ол 

жалған с&йлеп, тажал қылып танытып, түз тағысы 

аң баласына жала жауып, бекер қиянат қылмайды. 

«:з басым аюдың адам жегенін к&рмедім, ол да ет 

жүректі хайуан емес пе, адамнан сескенеді, әсіресе, 

қарулы адамды, үлкен мен кішіні парықтап біледі. 

Бала кезімізде әйелдер мен балалардан қозыны тар-

тып жегені к&ргенім бар. Аю оттан қорқады, сонда 

олар қораға от жағып, қозыны сол отпен қорғап 

қалатын». 

Автор мұны ауылда &скен, жылдың т&рт 

мезгілінде табиғат аясында &мір кешетін к&шпелі 

қазақ – жылқышы, қойшылардың балаларына 

сақтық қорған болуымен қатар қайсарлық, к&зсіз 

батылдыққа баулу үшін айтып отырғаны білініп 

қалады. Түйіні – «Құдай сақтанғанды сақтайды», әрі 

тіршілік бітпейтін күрес, ұл балалар ер жігіт болып 

&суі &мірдің заңдылығы деген елдік дүниетаным. 

Жағда Бабалықұлы Қасымхан Бегманға бер-

ген этнографиялық деректерінде аюды «шеңгел 

тұяқ аю» деп сипаттайды, аюдың тырнағының 

мықтылығын, орып жіберетінін айтады.

Аю туралы небір классикалық әңгімелер 

дүниежүзілік әдебиетте бар. Простер Мерименің 

«Локис» атты фантастикалық новелласы, Иван 

Алексеевич Буниннің «Железная шерсть» атты 

мифологиялық әңгімесінің бестиарийлік астары, 

иррационалды-поэтикалық сарыны ғажап. Зоо-

морфты стихия табиғат құбылыстарына табынған 

к&пқұдайлылық дәуір, пұтқа табынудан бастау алса, 

адам жанының азғыруға ергіштігі, күнәһарлығы 

христиандық ілімде терең қамтылған. Адам мен 

жануар, жаратылысы хайуаннан сәл б&лектеу 

адамзаттың қос жарылған санасы, тірі табиғат пен 

&ктем &ркениеттің ымырасыз талас-тартысы бір-

біріне ұқсамайтын қос туындының тілмен айтып 

жеткісіз трагедиясын, мистикалық құдіретін ашады. 

Баласын тірі туып, сүтпен асырайтын сүтқоректі 

жануарлардың физиологиясында ұқсастық к&п. 

Адам сүтқоректі. Мұны әсіресе ғалымдар жақсы 

біледі. Зейнолла Сәніктің новелласындағы аюдың 

қытықшылдығы оны адамға ұқсатып жібереді. 

Аюды адамнан азған деген ежелгі аңыз бар. Мери-

ме мен Бунин жазған прозаның негізінде жатқан 

жұмбақтың бір ұшығы сонда жатыр. Батыс және 

славян мифологиясында «оборотень» – «құбылғыш 

бейне», «оборотничество» – «хайуанға айналып 

кету» деген ұғым бар. Сиқыр арқылы адамның 

хайуанға, аң мен құсқа, түрлі заттарға айналуы. 

Шаманизмде бақсы бұтақтың басында қарға болып 

қонақтап отырады. Тылсым дүниемен қарға-құзғын 

кейпінде трансқа түседі. Қазақтың классикалық 

әдебиетінде Мағжанның «Қойлыбайдың қобызы» 

атты поэмасы осы құбылысты шебер суреттейді. 

Айгүл КЕМЕЛБАЕВА, 
жазушы, кинодраматург, әдебиеттанушы

ЗЕЙНОЛЛА СӘНІКТІҢ 
БІР ӘҢГІМЕСІ ТУРАЛЫ

қалыптасқан. Ертегі-аңыздардан бір б&лек, &мірде 

басынан кешкен оқиғаларының майын тамызып 

әңгімелеп беру салты күні кешеге шейін жалғасты. 

Жаһандану және біртекті қоғам бұл озық дәстүрді 

үзіп жібергені &кінішті.  

Аңшылық к&шпелі қазақ &мірінің тұрмыс-

салтында ерекше құбылыс болатын. Новелланың 

кейіпкері Сәрсенбай шал. Жас кезінде аю атқан 

қария қартайғанда сол ерлігін балаларға әңгімелеп 

бергеннен рахат алады. Оның аузына телміріп, 

аңшының қызықты оқиғасын, әр с&зін елти тыңдап 

дерде &нер к&рсетеді. Алматыға қоныс аударған 

«Мосфильм» және «Ленфильм» киностудиялары 

негізінде 1943 жылы Бірлескен орталық киносту-

дия (ЦОСК) құрылған болатын. Сол киностуди-

яда майданда шайқасып жатқан қазақстандық 

жауынгерлерге дем беру, оларды жеңіс жолын-

да қаһарман дықпен шайқасу ға ру хтан дыру 

мақсатында «Домбыра сазы» атты арнайы  фильм-

концерт түсірілді. Киноконцертке Күләш және 

Қанабек Байсейітовтер, Қалибек Қуанышбаев, 

Шара Жиенқұлова, #нуарбек Үмбетбаев, Жамал 

Омарова, Үрия Тұрдықұлова тәрізді  тарлан-

дармен, &зге де белгілі &нерпаздармен бірге жас 

пианист Гүлжауһар Шомбалова да түсті. Ол жас 

пианистің р&лін сомдады.  Бұл бірегей фильм 

кейіннен республика кино &нерінің  а лтын 

қорына енген туындылар қатарынан орын алған.

1944 жылы Алматы консерваториясы (қазіргі 

Қ а зақ ұ л т т ы қ консерватори ясы) шаң ы рақ 

к&теріп,  Гүлжауһар осы жаңа жоғары музыкалық 

оқу орнының тарих-теория факультетіне түседі. 

Оқи жүріп, мамандығы бойынша еңбек етуін одан 

әрі жалғастырады.  Консерватория қабырғасында 

міндетті фортепиано класында сабақ береді. 1950 

жылы консерваторияны  ойдағыдай аяқтап,  му-

зыкатанушы мамандығы бойынша жоғары білім 

алады. Теориялық  білімді кәсіби машықпен 

және ұстаздық ізденістерімен шебер ұштастыра 

біледі. Осы тұста  ғылыми-зерттеушілік  дарыны 

да жарқырап бой к&рсете бастайды. Ол студенттік 

жылдарынан бастап ғылыми зерттеулер жүргізу 

және  опера ш ы ғ арма лары на м у зы к а л ы қ-

д р а м а л ы қ с а р а п т а м а м а қ а л а л а р ж а з у мен 

шұғылданған-тын. Опералық қойылымдар мен 

симфониялық оркестрдің концерттері, одақтас 

республикалардың түрлі музыка ұжымдары мен 

орындаушыларының гастрольдік сапарлары 

тәрізді республикамыздың мәдени &мірінде бо-

лып жатқан  шаралар жайындағы мақалалары, 

рецензиялары мен пікірлері  мерзімді басылым 

беттерінде жиі жарияланып тұрды. С&йтіп, жас 

маман  зерттеушілік қабілет-қарымымен  де 

кеңінен танылды. Орындаушы пианист ретінде 

фор т еп ианол ы қ кон цер т тер бері п, мәден и 

&мірге белсене араласты. Белгілі композитор 

Е.Брусиловский  «Фортепианоға арналған экс-

промт» атты туындысын  Шомбалованың орында-

уына, концерттік репертуарына  арнап шығарады.

А лматы консерватори ясын да бі лім а лып 

ж ү рг ен  ж ы л дары Г.Шом ба лов а п р о ф е с ор 

П.Аравиннің жетек ші ліг імен қазақтың ұлы 

ақыны әрі ағарту шысы Абай Құнанбаевтың 

музыкалық шығармашылығын  зерттеумен  ай-

налысып,  ақын-композитордың  ән мұрасын  

дипломдық жұмысының тақырыбы етіп алады. 

Мұнда ол  Абай әндерінің әуез-ырғағына   орыстың 

романстық музыкасының &зіндік әсер-ықпалы 

болғанын, соның негізінде қазақтың ән &нерінде 

романс жанрының қа лыптасып, дамығанын 

бірінші рет атап к&рсетті. Дәстүрлі қазақ ән 

&неріндегі Абай шығармашылығының елеулі 

әуендік, түрлік жаңалығын жан-жақты талдап, 

ғылыми тұрғыда негіздеді. Кейіннен бұл тақырып 

музыкатанушының басқа да еңбектерінде к&рініс 

тапты. Мәселен, «Қазақ музыка мәдениеті» (1957 

ж.) жинағына енген «Абай әндері»  атты к&лемді 

мақаласында ақынның ән творчествосын ұлттық 

мәдени мұра тұрғысынан  қарастырып, оның 

қазақ м узыкасына қосқан үлесіне лайықты 

баға берген. Идеялық және әдістемелік тың ой-

лармен толықтырылған бұл зерттеуі кейіннен 

кандидаттық диссертациясының бір тарауына 

енеді. 

Сол жылдары республикада әр салада  ұлттық 

мамандар даярлау, ғылыми кадрлар қалыптастыру 

мәселесіне баса назар аударылып,  кеңінен қолға 

алынғаны белгілі.  Осы  мақсатпен республика 

үкіметі  Гүлжауһарды Қазақстандағы бірден-бір 

музыкатанушы маман ретінде  П.И.Чайковский 

а т ы н д а ғ ы  М ә с к е у  к о н с е р в а т о р и я с ы н а 

аспирантураға оқуға жібереді. Аспирантурада 

оқып жүргенінде  Г.Шомбалова ғылыми жұмысқа 

біржола ден қояды. Оның  ғылыми жетекшісі 

– к&рнекті музыкатанушы ғалым, профессор 

В.М.Беляев Мәскеу консерваториясының тари-

хында алғаш рет білім алып жатқан «қазақ қызы 

Шомбалова &зінің бар күш-жігері мен қажыр-

қайратын  туған халқының музыка &нерінің 

&ркендеу жолына  арнайды» деп зор сенім білдірді. 

Гүлжауһар Мәскеуде оқыған жылдары зерттеу-

лер жүргізумен айналысады,  салмақты еңбектер 

жазады. Сондай-ақ «Совет дәуіріне дейінгі  қазақ 

музыкасының жазылу және зерттелу тарихының 

очерктері» тақ ырыбын да кан ди дат тық дис-

сертация жазуды қолға алады. Диссертацияда   

А.Эйхгорн,  А.Левшин,  С.Рыбаков,  т.б. тәрізді   

к&рнекті ға лым, саяхатшы, этнографтардың   

қазақ музыкасын зерттеу еңбектеріне а лғаш 

ре т ж а н-ж а қ т ы си пат т а ма бері ле о т ы ры п, 

қазақ музыкасының қалыптасуы мен дамуын 

айқындайтын ғылыми дәлелді тұжырымдар жа-

сады. Г.Шомбалова диссертациялық жұмысында 

шығыстанушы ға лым Шоқан Уәлиханов пен 

ақ ы н-ағар т у ш ы Абай Қ ұ нанбаевт ы ң қ а зақ 

халқының мәдени  &міріндегі  зор р&лін нақты 

дәлелдермен ашып к&рсетті. 1958 жылғы ма-

м ы р а й ы н да Мәскеу консерват ори ясы н ы ң 

Ғылыми кеңесінде кандидаттық диссертация-

сын ойдағыдай қорғаған Гүлжауһар Айыпқызы 

республикамыздағы  алғашқы музыкатанушы 

ға лым қыздардың бірі ретінде осы са ланың  

к&шбасшысына айна лады.  Диссертациялық 

кеңестің ж ұмысына белгілі археолог-ға лым, 

академик #лкей Марғұлан да қатысып, еңбекке 

жоғары баға береді. 

Гүлжауһар А йыпқызы бұдан кейін А лма-

ты консерватори ясын да «КСРО ха лық тары 

музыкасының тарихы. Қазақтардың 1917 жылға 

дейінгі музыка мәдениеті» курсынан дәріс оқиды. 

Оның осы жылдары жазған  «Мұқан Т&лебаевтың 

шығармашылық жолы», «Біржан – Сара» және 

«Абай» опералары туралы музыкалық-драмалық  

талдау негізіндегі ғылыми еңбектері – республи-

ка музыка &нерінің дамуына елеулі үлес болып 

қосылған сүбелі дүниелер. 

:кінішке қарай, талантты ғалым, шебер орын-

даушы-пианист диссертация қорғағаннан кейін 

бірнеше айдан соң, 39 жасқа толар-толмаста ауыр 

науқастан дүние салады...  

Г.Шомбалова туралы с&з еткенде Қожықовтар 

әу ле т і  т у р а л ы а й т п а й к е т у  м ү м к і н  еме с. 

Гүлжауһардың жұбайы Құлахмет Қожықов – 

қазақтың алғашқы суретшілері тобынан. Ол – 

Түркістан &лкесінде патшалық тұсында ұстаздық 

қызмет атқарған реформатор мұғалім, &лкедегі 

оқу-ағарту саласының к&рнекті &кілі, Қоқанда 

жарияланған Түркістан автономиясының, Сыр-

дари я облысын дағы «А лаш» қозға лысының 

белсенді мүшесі, совет &кіметі тұсында мәдениет 

тарихын зерттеуге елеулі үлес қосқан ғалым, қоғам 

қайраткері  Қоңырқожа Қожықов пен ұлттық 

қолданбалы &нер шебері, республикамыздағы 

т ұ ң ғ ы ш д р а м а  ж ән е  оп е р а  т е а т р л а р ы н д а  

киім тігуші халық ісмері Ләтипа Қожықова-

Ла п и на н ы ң ұ л ы.  Лә т и па Мұ ңа й т пасқ ызы 

дайындағын ұлттық киімді кезінде республика 

үкіметі АҚШ Президентіне сыйға тартқан деген 

дерек баспас&зден мәлім. Осы тамаша отбасынан  

еліміздің қоғамдық және мәдени &мірінен елеулі 

орын алатын тұтас таланттар шоғыры шықты. 

Олар: тұңғыш суретші-график, плакат шебері, 

декоратор, кітап безендіруші Қожахмет Қожықов, 

қазақ бейнелеу &нерінің негізін қалаушылардың 

бірі,  қазақ театры мен к иносының т ұңғыш 

с у р е т ш і с і   Қ ұ л а х м е т  Қ ож ы қов,  а л ғ а ш қ ы 

монумента лист-суретші, мүсінші лердің бірі 

Нұрахмет Қож ықов және  Қазақ КСР еңбек 

сіңірген &нер қайраткері, қазақ киносына  «Қыз 

Жібектей» жауһарды   сыйлаған  атақты режиссер 

Сұлтанахмет Қожықов. Бір  отбасынан т&рт бірдей 

тума таланттың   &рбуі   &мірде  сирек  кездесетін 

құбылыс, &зіндік феномен екені хақ. 

Қос шығармашыл тұлға – Гүлжауһар мен 

Құлахметтің отбасында Сәуле және Гүлнәр есімді 

екі қыз дүниеге келген. Гүлнәр &з тағдырын ше-

телмен байланыстырса, Сәуле Алматыда тұрады. 

К&п жылдар бойы жоғары оқу орындарында 

ағылшын тілі пәнінің оқытушы болып еңбек 

етті. Атақты Қожықовтар әулетінің   іздеушісіне, 

шырақшысына айналған ол солар салған ізгілікті 

жолды лайықты жалғастырып, қоғамдық &мірге 

белсене араласуда. Қазір республикалық «#ділет» 

тарихи-ағарту қоғамының атқарушы директоры, 

Қазақстан Суретшілер және Кинематографистер 

одақтарының мүшесі. Қожықовтармен қатар 

саяси қуғын-сүргінге ұшыраған басқа да Алаш 

арыстарының есімін қайта тірілту, оларды наси-

хаттау ісіне ұйытқы боп жүрген  белсенді жан. 

Елімізге еңбегі сіңген тұлғалардың есімін тек 

мерейтойлар мен айтулы даталар кезінде ғана 

еске алып қоймай, сәт сайын жаңғырта отырып,  

ұлықтай білейік! Бұл ретте тілге тиек болған 

алғашқы пианист, музыка зерттеушісі Гүлжауһар  

келін болған, қазақ мәдениеті тарихында &зіндік 

орны жарқырап тұрған Қожықовтар әулетін, 

құбылыс сынды осы тамаша әулетті к&пшіліктің 

жете танып-білгені абзал. Бұл тек бүгініміз емес, 

болашағымыз үшін де аса қажет. 

      

Балжан ХАБДИНА
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ANA TILI С Ә Т І  Т Ү С К Е Н  С Ұ Х Б А Т

Бауыржан ЕРДЕМБЕКОВ,
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 
өңірлік мемлекеттік университетінің 
ректоры, филология ғылымының 
докторы, профессор 

“АБАЙ – ҰЛТ ҰСТАЗЫ”

– Бауыржан Амангелдіұлы, еліміздің батыс 
аймағындағы ең ірі жоғары оқу орнына басшы 
болып келгенде қасиетті Семей %ңірінің тумасы, 
абайтанушы ғалым екеніңізді білген едік. Одан бері 
үш жылдан аса уақыт %тті. Ақт%бенің %з адамына 
айналдыңыз. Орайы келіп тұрғанда әңгімені %зіңіз 
туралы толық  анықтамадан бастасақ...

– «Шығысым батыс боп кетті» деп Абай 

айтқандай, қазақылықтың қаймағы бұзылмаған 

арайлы Ақт&беге дәм тартты. Түп нағашымыз 

Тобықтының ту ұстаған қолбасшысы Тоқтамыс 

батыр осы &ңірден – Ырғыз, Кеңгір &зенінің 

бойынан, кезінде ауып келген Тобықты елін 

Шыңғыстауға, атақонысқа бастап барған екен. 

«Ақтабан шұбырындыда»  бабаларымызға пана 

болған &ңірге келіп қызмет ету – алдымен 

азаматтық, сонан соң перзенттік борыш... 

:ткен ғасырдың жетпісінші жылдарының 

ортасында Семей &ңірі, Асқаралы деген 

оймақтай ауылда, ұстаздар әулетінде дүниеге 

келдім. Шешеміздің жолын қуып әдебиетке 

келдік. Сол кездегі Семейдің пединститутын 

бітірдік. Мен ұстаздан жолым болған адам-

мын. Бүгінде жетпістің бесеуіне шығып отырған 

Арап Еспенбетовтің жетекшілігімен жиырмадан 

асқан жасымда кандидаттық, отыздан асқанда 

докторлық диссертация қорғадым. Универси-

тетке ассистент оқытушы болып кіріп, ұстаздық 

пен басшылықтың барлық сатысынан &ттім. 

Семейде, :скеменде, Елордада қызмет еттім. 

Қазақстанның қай &лкесі де маған жат емес. 

«:зің жақсы болсаң, әр елде бір кісілік орның 

боладыны» анам үнемі айтып отырады... 

#ке-шешеден бесеуміз. Бәріміздің 

пешенемізге мұғалімдікті жазыпты. Тіпті 

келіндер мен күйеу балалар да мұғалім. Үйде 

де, түзде де педсоветтен к&з ашпайтын ұстаздар 

әулетіміз.  

Абайтанушылыққа келсек, қызметте жүріп 

Абайға адал бола алмай жатқаныма қынжыламын. 

Елді де басқарып, ғылыммен де айналысып, 

оқулық та жазған кезіндегі Алаш арыстарының 

сұрапыл қарекетіне бас шайқаймын. Абайдың 

әдеби ортасын зерттедім. Абайдың хатшысы 

Мүрсейіттің қолжазбасын ғылыми айналымға 

түсіргім бар. :леңдеріне жасалған түсініктерді 

бірізді қылып, толық жинақтап берсек, Абай 

кітапханасы деген тақырыптың к&бесін с&ксек 

деген ниет те жоқ емес.  Ақынның әр &леңінің 

шығу тарихын жинақтап, кітап етіп бергім келеді, 

әсіресе, мектеп оқушыларына. 

Ал жалпы «Абай қазаққа не үшін керек» деген 

мәселені к&терсек, бір ғана салыстырмалы мы-

сал айтқым келеді. Мәселен, қытай елі Конфуд-

зы ұстанымдарын мемлекеттік идеологияға ай-

налдырып, ұлттың ұстазы дәрежесіне к&терген. 

Мемлекеттік қызмет те конфудзышылдыққа 

құрылған. Елдегі руханият та, патриотизм де, 

мәдениет те, тәртіп те осы Конфудзының иде-

ялары арқылы &ріледі. Қазақта қазір ұлт ұстазы 

жоқ. Біз біресе, орта ғасырдағы #л-Фарабиге, 

біресе Шыңғыс ханға жармасамыз. Біле білсек, 

Ұлттың Ұстазы с&з жүзінде емес, іс жүзінде Абай 

болғанда ғана қазақ ел болып қалады. :йткені, 

қазаққа Абайдан жақын тұлға жоқ.

– Алаштың әйгілі тұлғасы Құдайберген 
Жұбанов есімін иеленген университетке 85 жыл то-
лып отыр екен...

– Құдайберген Жұбанов – қазақтың 

ардақтысы. Қыршынынан қиылмағанда қазақты 

т&рге сүйрер еді. Жалпы, Жұбановтай Алаш 

арыстарының репрессияға ұшырауы – қазақ 

елінің орны толмас қасіреті. Қолдан келері 

жоқ, тек сол қасіреттен сабақ алуымыз керек. 

Қ.Жұбановтың атын университетке алып берген 

қазақтың біртуары Мұхтар Арын сияқты тұлғаға 

жұбановшылардың алғысы шексіз.

Бүгінде Жұбанов атындағы қара шаңыраққа 

85 жыл. :з дәрежесінде аталып жатыр. Осы 

85 жылдық датаға байланысты бір мәселені 

түсіндіріп кетейін. Еліміздің шығысында, Ал-

матыда жоғары оқу орындары ашылып жатқан 

тұста, 1935 жылы Ақт&беде де педагогикалық ин-

ститут ашылған-ды. Бірақ, қандай да бір себеп-

термен жиырма жылдан астам уақыттан кейін, 

яғни 1958-1966 жылдары оқу орны уақытша жа-

былды. 2006, 2016 жылдары осы қайта ашылған 

уақыттан бастап, университеттің 40 және 50 

жылдықтары аталып &тті. Дұрыс, аталуы ке-

рек. Бірақ, 85 жылдық – сол мерейлі даталар-

ды жоққа шығару емес, тарихымызды түгендеу, 

жоғымызды табу. Университеттер ғана емес, 

кезінде ХҮІІІ ғасырдан басталып жүрген қазақ 

әдебиетінің тарихын да М.Мағауин бастаған 

ғалымдар ежелгі дәуірге ілгерілеткенін к&зі 

ашық қауым біледі. Сондықтан да тарих бір 

орында тұрмайды, архив құжаттары табылып, 

сараланып, университет тарихын ілгерілетіп 

жатсақ, одан қара шаңырақ ұтылмайды. Демек, 

1935-1958 жылдар аралығындағы 23 жылдық 

оқу орнының тарихын архивке к&міп қою жа-

рамас. Жұбанов атындағы оқу орнының тарихы 

#л-Фараби атындағы, Абай атындағы, Шәкәрім 

атындағы тарихы сексен жылдан асқан білім 

ошақтарының тарихымен деңгейлес екенін әрбір 

жұбановтанушы мақтанышпен айтуы керек. Біле 

білсек, бұл – университеттің ғана тарихы емес, 

батыс &ңірінің, Ақт&бенің жоғары білімге бет 

бұруының тарихы. 

Университет бұл датаны той тойлаумен 

емес, оқу орнының әлеуетін к&теретін жобалар-

ды жолға қоюымен есте қалдырмақ. Бірнеше 

бағыттағы 85 игілікті іс-шара жүзеге асып жа-

тыр. Бірнешеуін атап &тейік. 85 үздік оқытушы 

мен қызметкер және студентті анықтаудан 

бастап, «Жұбанов кітапханасы» сериясымен 

шығатын 85 үздік кітап, 85 патент, 85 ғылыми 

жоба, 85 үздік әріптес кәсіпорын, «Жәдігер жер-

де қалмасын» акциясының жалғасы ретінде уни-

верситет музейіне 85 құнды жәдігер, университет 

ғалымдарының «85 жылдыққа – 85 кітап» тартуы, 

студенттерге «Жұбанов» атындағы 85 грант б&лу, 

85 үлгі тұтар еріктілер ісі, тағы сол сияқты уни-

верситет дәргейін к&теретін қадамдар жасалуда.

– Тәуелсіздіктің нәтижесінде Қазақстанды 
бүкіл әлем танып, білді. Уақыттың шапшаң 
к%шінен қалып қоймау жолындағы ортақ шаруа-
да жаңа реформалардың туындауы – заңдылық. 
Осы тұрғыда >зіңіз басқаратын оқу орнында қолға 
алынған шаралар қандай?

– Бүгінде он бес мыңнан аса студенттері, ма-

гистрант пен докторанттары бар оқу орнының 

күнделікті тыныс-тіршілігі, жеткен жетістіктері  

баспас&зде, әлеуметтік желілерде айтылып та, 

жазылып та жүр. Білім мен ғылымға деген талап 

күшеюде, тиісінше университеттің де миссиясы 

елімізде және &ңірде инновациялық &згерістерді 

жүзеге асыратын адами капитал қалыптастыруға 

бағытталып, отандық және халықаралық рей-

тингтерде &з орнын айқындауда. АРТА (Ак-

кредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі) 

рейтингісінде Қазақстанның үздік жиырма 

университетінің ішінде т&ртінші орынға шықтық. 

Алдағы уақытта халықаралық QS World University 

Rankings рейтингісінде үздік 500 университет 

қатарына ену үшін қарекеттеніп жатырмыз.

Университет үшін 2017-2018 оқу жылы 

материалдық базаны күшейту, 2018-2019 оқу 

жылы – сапа жылы, 2019-2020 оқу жылы ғылымды 

дамыту жылы болып  аталып, осы салаларға күш 

салынды.

Білім және ғылым министрлігінің ұстанып 

отырған саясатына сәйкес университетте 

кейінгі жылдары жасалып жатқан жұмыстардың 

негізгілеріне тоқталып кетейін. ЖОО-ның 

профильденуі. Демек, шашыраңқы жатқан 

мамандықтарды бір бағытқа икемдеу, заман та-

лабына сай жаңа мамандықтар ашу, қажет емесін 

қысқарту. Соңғы үш жылда 6 инновациялық, 13 

жаңа мамандықтар ашылып, 15 мамандық жа-

былды. #сіресе, бакалавриатты сәл азайтып, 

магистратура мен докторантура мамандықтарын 

және қорғау кеңестерін ашуға күш салудамыз.

Оқу орнының беделі білікті кадр мен білімді 

студентінде. Осы екі позицияны күшейту 

мақсатында «Жұбанов керуені» мегажобасы 

іске қосылды. Мектеп түлектерінің мамандық 

таңдауында бағыт-бағдар беру, университетке 

жас мамандар мен ғалымдарды тарту, мектеп 

оқушыларын студенттік &мірге бейімдейтін «Ба-

лалар университеті», білім ордасын Қазақстан 

мен шет елге таныстыратын, жан-жақты 

байланыстарды артыратын студенттер мен 

оқытушылардан құралған «Жұбановтың к&зімен» 

атты арнайы экспедиция, шетелдегі қазақтарды 

университетке тартуды мақсат еткен «Атақоныс 

Ақт&бе» сынды тармақтар Жұбанов керуенінің 

&міршеңдігін айқындап берді. Нәтижесінде 

студенттер саны артты, Алтын белгі иелерінің, 

түрлі конкурстар мен жарыстардың жүлдегер 

түлектерінің бізге оқуға түсуі күрт к&бейді. 

Жүзден аса жас мамандар жұмысқа келді. Мыңға 

жуық қандастарымыз шет елден келіп универси-

тет арнайы қарастырған жеңілдіктермен оқуға 

түсті. Олардың дені келешегін осы Қазақ елімен 

байланыстыратыны қуантады.

«Жұбанов керуені» &ткен жылдың қыркүйек 

айынан бастап облыстың барлық аудандарын 

аралады, және Ақт&бе қаласындағы мектеп-

тер ұстаздарын университетке жинап, ондағы 

мектеп және кәсіпорындармен байланыс, кадр 

тапшылығының мониторингін жүргізу, кафе-

дра филиалдарын ашу, білікті профессорлардың 

кездесулер &ткізу, мектеп бітіретін түлектермен, 

олардың ата-аналарымен, ұстаздарымен 

кездесіп, мамандық таңдауына бағыт-бағдар 

беру, жылда &згеріске ұшырап жататын ҰБТ 

ережелерін ежіктеп түсіндіру сияқты кешенді 

жұмыс жүргізді. Нәтижесінде биыл біздің қара 

шаңырақтан түлеп ұшатын алты мыңнан аса 

түлектің &з болашағын бағамдауға үлкен к&мек 

болады ғой деп ойлаймын.

– Оқу орнының материалдық базасын жақсарту 
туралы айтып қалдыңыз.

– Иә, алдымен университеттің материалдық 

базасын заман талабына сай жаңғыртуды қолға 

алдық. Құрылысы басталған бес жүз орындық 

жастар үйі мен инновациялық технологиялар 

паркі пайдалануға берілді. Тағы бір ғимарат 350 

орындық студенттер үйі ретінде жаңғыртылды. 

Нәтижесінде 2200 орындық т&рт студенттер үйі 

(тағы екеуі күрделі ж&ндеуден &тті) сұранысты 

толық қамтамасыз етіп тұр. «Зерек» балаларды 

дамыту орталығы, Стартап академиясы, Балалар 

университеті ашылды. Жастар үйі жаңғыртылып, 

оның ішінде «Мәңгілік ел» мәжіліс залы, түрлі 

к&рмелерге ыңғайланған Атриум, Кинозал, 

«#демілік әлемі» салоны, музыкалық білім беру 

мен хореография мамандықтарының студенттері 

үшін жерлестеріміз – қазақтың тұңғыш биші 

қызы Нұрсұлу Тапалованың атында хореогра-

фия залы, әнші Роза Жаманованың атындағы 

дәрісхана, басқа да арнайы кабинеттер ашыл-

ды. Ақт&бе &ңірінен шыққан әйгілі тұлғаларды 

насихаттау мақсатында «Ақт&бе ақтаңгерлері» 

деген үлкен жоба іске асуда. Соның бір қадамы 

оқу ғимараттарымызға халық ақыны Нүрпейіс 

Байғаниннің, ғалым Бекежан Сүлейменовтің, 

қоғам қайраткері Мұхтар Арынның аттары 

берілді. 

Құдайберген Жұбанов, Тахауи Ахтанов, #біш 

Кекілбаев, :тежан Нұрғалиев атындағы конфе-

ренц-залдар, Дербісәлі Беркімбаев, Тілеу батыр 

Айтұлы, Қабақ баба Айтұлы, #лім Алмат, Досжан 

хазірет, Бекежан Сүлейменов, Есет Жұбанов, 

Рабиға Сыздық және тағы басқа осы &ңірден 

шыққан тұлғаларға, Ауған соғысы ардагерлеріне 

арналған дәрісханалар, мамандандырылған 

кабинеттер ашылды. Жалпы алғанда жүзден 

аса жабдықталған дәрісханалардың бірқатары 

Арынғазы Беркімбаев, Қанатбай Елеусізұлы, 

Роман Рахиев, Амантай Үмбетай, Марат 

Қойлыбаев, Бақтыгерей #дманов, Ақылбек 

Дәдин бастаған жиырмадан астам жомарт жүректі 

меценаттардың қаржысына жасақталды. Осы 

меценаттарға және соларды тауып, байланыс 

жасап, университеттің к&ркеюіне айтарлықтай 

үлес қосып жүрген Сабыржан Мұхтаров бастаған 

факультет декандарына, құрылым басшыларына 

жұбановшылардың алғысы шексіз.

– Цифрлы Қазақстан бүгінгі күнде к%п айты-
лып жүрген тақырып. Университет бұл тұрғыда 
қандай жұмыстарын атай алады?

– Заман к&шінен қалмай цифрлы универ-

ситетке де к&штік. «Темірқазық» студенттерге 

қызмет к&рсету орталығы, қашықтан оқытудың 

кешенді жұмысын қамтамасыз ететін онлайн 

білім беру орталығы, бүкіл ғимараттарды бей-

некамералармен, биометрикалық турникет-

термен, автоматтандырылған &рт қауіпсіздігін 

қамтамасыз ететін ситуациялық орталықпен 

жабдықтадық, оннан артық web қосымшасымен 

жасақталған аналитикалық жүйе, студенттерге 

ыңғайлы мобильді қосымшалар, IT кабинеттер 

мен зертханалар, цифрландыру бағытындағы 

жаңа білім бағдарламалары, автоматтандырылған 

кітапхана, міне, осының бәрі – цифрлы универ-

ситетке к&шудің нақты қадамдары. 

– Университет ұжымының алыс-жақын шет 
елдердегі жоғары оқу орындарымен байланысы ту-
ралы нақты мысалдармен әңгімелесеңіз. Бұған қоса 
шет мемлекеттердегі қарак%з бауырларымызға 
білім беру мәселелесін де қамтыған ж%н болар. 

– ЖОО-ның шет елдермен байланы-

сы оның беделін айқындайды. Халықаралық 

деңгейге шығу үшін оқытушы да, студент те тіл 

білуі керек, әсіресе ағылшын тілін. 7 мамандық 

ағылшын тілінде жүргізіледі. Елуге жуық 

оқытушы ағылшын тілінде сабақ беріп, сол үшін 

жалақысына үстеме ақы алады. Оқытушылардың 

тіл үйренуіне университет мүмкіндік жасап отыр. 

Ағылшын тілімен қатар университет жанындағы 

Конфудзы институтында қытай тілі, Поляк тілі 

мен мәдениеті орталығы, Корей тілі орталығы, 

Түрік тілдерін зерттеу зертханасы &з тілдерін 

үйретуде. Бүгінде университет әлемнің жүз елу-

ге жуық жоғары оқу орнымен ынтымақтастықта. 

Оқытушылар мен студенттердің академиялық 

ұтқырлығы бойынша жылына жиырмаға жуық 

оқытушы шеттегі университеттерге шықса, үш 

жүзден астам студент шетелде оқып қайтуда. 

Шетелдік ғалымдармен бірлескен ғылыми жоба-

лар орындау жолға қойылды. Мәселен, Польша, 

Белоруссия, Латвия, Эстония елдерінің ЖОО-

мен физика-математика, химия бағыттары бой-

ынша, Түркияның Стамбул университетімен 

«Цифрлық лингвистика» жобасы аясында 

әріптестік ғылыми жобалар орындалуда. 

Білім беру процесін интернационали-

зациялау бағытында Польшаның Быдгощ 

қаласындағы Экономика университетімен, 

Қытай мұнай университетімен, Түркиядағы Ка-

стамону университетімен қосдипломды білім 

беру бағдарламалары сәтті жүзеге асып келеді. 

Ұлтымыздың мәде¬ниетін, салт-дәстүрін 

дәріптеу, елі¬міздің тарихы мен бүгінін кешенді 

таныту бағытында Польшадағы және Түркиядағы 

аталған университеттерде «Qazaq eli» атты 

қа¬зақ мәдениетінің орта¬лықтары сал-танатты 

түрде ашылып, елден барған студенттер мен 

оқытушылардың ыстық ұясына айналды.

– Университеттердің білім сапасы туралы к%п 
сын айтылуда, бұл тұрғыдан Жұбанов университеті 
қандай шаралар атқарып жатыр?

– Университет білім сапасын арттырудың 

академиялық, ғылыми-әдістемелік, материалдық 

негіздерін дамытуға ерекше к&ңіл б&леді. Алды-

мен білім бағдарламалары модернизацияланды, 

инновациялық, жаңа, қосарланған мамандықтар 

ашылды, &зекті емес мамандықтарға қабылдау 

тоқтатылды. Сонымен қатар, мамандықтардың 

еңбек нарығының сұранысына сәйкестігін 

қамтамасыз ету және &ндіріс күткен нәтижелерге 

жауап беру мақсатында білім бағдарламалары 

жұмыс берушілердің тікелей қатысуымен 

жасақталды. 138 жұмыс беруші ұсынған 57 траек-

тория, 406 пән білім бағдарламаларына енгізілді. 

Студенттердің траекторияларды, модульдерді 

таңдауы электронды түрде жүргізіле бастады.

Білім алушылардың тәжірибелік іскерліктерін 

шыңдау мақсатында оқу процесіне дуалдық 

оқыту элементтері енгізілді, ағымдағы оқу 

жылының бірінші жартыжылдығында 76 

пәннің практикалық сабақтары 45 &ндіріс ба-

засында &ткізілді. :ндіріс орындарында, білім 

мекемелерінде университет кафедраларының 131 

филиалы құрылды. Білім беру ісіне 50-ге жуық 

практик-мамандар тартылды. 

Тәжірибеге бағытталған білім беруді күшейту 

мақсатында кәсіби практикалардың ауқымы 

ұлғайтылды, студенттердің 1 курстан бастап 

практикадан &туі қамтамасыз етілді. 

«Физика», «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «Дефектология», «Мек-

тепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу», «#лемдік 

экономика» білім бағдарламаларына к&птілде 

оқыту жүйесі енгізілді. Университет ішінде 

қосдипломдық білім беру жобасы, жұмысшы 

біліктіліктері бойынша кәсіби сертификаттау 

процесі іске қосылды. 

Профессорлық-оқытушылар құрамы жыл 

сайын жас мамандармен толықтырылды, Соңғы 

үш жылда жүз елуден астам жас маман – магис-

трлер мен Ph докторлар жұмысқа қабылданды. 

Білім алушылардың түйінді құзірет-

тіліктерін қалыптастыруды қамтамасыз ететін 

жаңа технологиялардың оқу процесінде тиімді 

қолданылуы талап етіледі. Жаңартылған орта 

білім жағдайында «Критериалды бағалау тех-

нологиясын» жетік меңгерту мақсатында 

педагогикалық мамандықтар студенттеріне 

Үздіксіз білім беру институты тарапынан 

қосымша курстар ұйымдастырылады, студент-

тер 2 жыл бойы Назарбаев Зияткерлік мектебінде 

«Үйрен-б&ліс» жобасына қатысады, дуалдық 

оқыту аясында қала мектептері мұғалімдерінің 

тәжірибелерін меңгереді. 

Кітапхана қоры қажетті оқу ж не ғылыми 

дебиетпен жаңғыртылуда, студенттер әлемдік 

электронды ресурстар қорына қол жеткізіп 

отыр. Білім беру процесін зертханалық қолдау 

мақсатында оқу, ғылыми лабораториялар саты-

лып алынды, аудиториялар қорының 80%-і, ком-

пьютер кластары заманауи құрал-жабдықтармен 

жаңартылды, жаңа мамандандырылған кабинет-

тер іске қосылды, ІТ кабинеттер ашылды.

Білім сапасын бақылау және бағалау 

мақсатында университетте Білім сапасын 

қамтамасыз ету саясаты құрылды. #р оқу жы-

лына Білім сапасын мониторингілеу жоспа-

ры бекітіледі. Академиялық адалдық кодексі 

жасақталды, Кодекс талаптарының орында-

луы университеттің Тәртіптік-этикалық кеңесі 

арқылы реттеледі. Тұрақты түрде «Таза сес-

сия» акциясы, «Білім сапасы», «Оқытушы сту-

дент к&зімен» сауалнамалары жүргізіледі. ПО 

құрамның ғылыми-әдістемелік еңбектері, 

студенттердің ғылыми-жазба жұмыстары 

Плагиатқа қарсы рәсімдеуден &ткізіледі.

Студенттердің сабаққа қатысымы 

бақыланады. #р факультетте білім беру 

процесінің сапасын анықтау мақсатында 

құрылған Тәуелсіз комиссиялар жұмыс жасай-

ды. Оқытушылардың әдістемелік тәжірибесін 

насихаттау мақсатында дәстүрлі түрде «Үздік 

әдістемелік жоба», «Үздік интербелсенді сабақ» 

сайыстары &ткізіледі. 2018 жылы профессорлық-

оқытушылық құрам қызметін бағалаудың 

рейтингілік жүйесі енгізілді.

2018-2019 оқу жылының қысқы сессиясы-

нан бастап оқу және бақылау процестері ажы-

ратылды, емтихандардың 93%-і оқытушының 

қатысуынсыз жазбаша түрде қабылданады. Білім 

алушылардың курстан курсқа к&шуінің орташа 

баллы – GPA м&лшері ұлғайтылды. Нәтижесінде 

2019 жылы 200-ге жуық студент келесі курсқа 

к&шірілмеді.

Бұл шаралар білім алушылардан да, 

оқытушылардан да жоғары к&рсеткішке қызмет 

етуді, қызметіне жоғары жауапкершілікпен 

қарауды талап етеді.

Білім сапасын арттыру жұмыстары &з 

нәтижесін беруде. Оқу жетістіктері жоғары 129 

студент &ндіріс грантын, 172 студент облы-

стар әкімдері грантын, 19-ы Жұбанов атындағы 

грантты, 32-сі Президенттік стипендияны, 10-

нан астамы Жұбанов атындағы стипендияны 

иеленді. Студенттер жоғары оқу орындары ара-

сында жыл сайынғы &ткізілетін республикалық 

пәндік олимпиадалар жеңімпаздары қатарында 

аталады. Бітіруші түлектердің еңбекке орналасу 

к&рсеткіші жылдан-жылға &сіп келеді. Мысалы, 

университетті 2019 жылы «Білім» бағыты бойын-

ша бітірген  түлектердің 95%-і жұмысқа орнала-

сты.

Университет ұлттық ЖОО Бас рейтингінің 

2019 жылғы қорытындысы бойынша  4-орынға 

к&терілді, 27 білім бағдарламасы жетекші позици-

яларды иеленді. «Атамекен» ҰКП мен Білім және 

ғылым министрлігі жүргізген тәуелсіз бағалау 

қорытындысы бойынша университеттің 16 білім 

бағдарламасы жетекші орындардан к&рінді.

– Университеттің ғылыми потенциалы туралы 
не айтар едіңіз?

– #рбір ЖОО-ның елдің дамуындағы 

үлесі қазақ ғылымының сапасын арттыру-

мен &лшенетіні аян. 85 жылдық тарихы бар 

университетіміз де осы мақсаттың мүддесінен 

шығу үшін нақты шараларды қолға алуда. Атап 

айтар болсақ, қазіргі таңда 30 ғылым докторы, 

250 ғылым кандидаты мен Ph докторлар жұмыс 

істейді. 

Университетте физика-математика, тарих, 

әлеуметтану, филология бағыттары бойынша 

ғылыми мектептердің қалыптасқанын айтуға бо-

лады.

Бір мысал, профессор Қ.Ш.Шүңкеевтің 

ғылыми мектебі «Материалдардың радиациялық 

физикасы» зертханасында Эстонияның Тарту, 

Белорусияның Гродно және еліміздің Нұр-Сұлтан 

қалаларында Назарбаев университеттерімен 

біріккен жобаларды іске асыруда. Ғалымның 

жетекшілігімен 10-нан аса жас ғалым диссерта-

ция қорғады.

 2019-2020 оқу жылы ғылымды дамыту жылы 

болып  аталды дедік. Осы орайда «Zhubanov 

жастарды шақырады» атты жоба аясында жас 

ғалымдарды университетке шақырдық. Доктор-

антурада оқып жатқан  61 жас ғалымның жиырма-

сы оқуларын бітіріп, қара шаңырақтың ғылыми 

потенциалын к&теру үшін ортамызға оралады. 

Университет жанынан ашылған «Инновациялық 

технологиялар паркі» бірнеше бағыттағы зертха-

налармен жабдықтала бастады. 

Магистратура он бес мамандықтан қырық 

мамандыққа, докторантура бір мамандықтан 

алты мамандыққа ұлғайып, физика және мате-

матика бағыттары бойынша диссертациялық 

кеңестер ашылды.

Саннан сапа шығатыны ескеріліп, ғылыми 

жарияланым белсенділігі жыл сайын &суде. 

Оның сандық және сапалық к&рсеткіші Scopus 

және Web of Science сынды әлемдік басылымдар 

дерекқорындағы университет және университет 

ғалымдарының Хирш индексінен байқауға бола-

ды.

#рине, ғылымды дамыту қаржыны ғана емес, 

уақытты да қажет етеді. Бүгінгі жасалып жатқан 

істердің нәтижесі болашақта &з жемісін береріне 

сенімдіміз.

– Жалпы университеттегі әлеуметтік жұмыс, 
тәрбие мәселесіне аз-кем тоқталсаңыз. 

– Студенттер әлеуметтік жағынан 

толықтай қорғалған деуге болады. Жатақхана 

жеткілікті, студенттік емхана жоғары деңгейде 

қызмет к&рсетіп тұр, «Білім алушыларға 

білім беру қызметінің т&лемақысы бойын-

ша берілетін жеңілдіктер туралы ережеге» 

сәйкес ата-ана қамқорлығынсыз қалған сту-

денттерден басқа оқуда озат, шығармашылық, 

спорттық жетістіктерге жеткен студенттерге 

халықаралық, республикалық пәндік олимпиа-

далар, ғылыми жобалар, шығармашылық байқау 

жеңімпаздарына, шетелдегі қазақ диаспорасына 

университет тарапынан к&мек к&рсетіліп келеді.  

 Жұбанов университеті қала ғана емес, бүкіл 

облыстың әдеби, мәдени, рухани &зегі деуге бо-

лады. Бірер мысал, оқу орны жанынан ашылған 

Ақт&бе облысының «Рухани жаңғыру» жобалық 

кеңсесі, Қазақстан Жазушылар одағы Ақт&бе 

облыстық филиалы кабинеттері с&зіміздің 

айғағы.

«Жұбанов парасаттылық ордасы» жобасы ая-

сында да кешенді жұмыс т&рт бағытта жүргізілуде. 

Бірінші – академиялық процесті ұйымдастыру 

мен қаржыландыруда әділ шешім қабылдау 

мақсатында алқалы органдарға сүйенеді. Екінші 

– «Бір терезе» қағидасын ұстану. Үшінші – 

адалдық принциптерін сақтау. Т&ртінші – сту-

денттер мен қызметкерлер арасында адалдық 

мәдениетін қалыптастыру. Бұл тұрғыда студент-

тер тарапынан   «Адалдық дүкені», «Саналы 

ұрпақ» клубы, «Парасаттылық мектебі» нәтижелі 

жұмыс жасап жатыр.

Сонымен қатар, 2017 жылы Тәртіптік-

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кеңесі 

құрылды. 2019 жылы «Академиялық адалдық 

Кодексі» жасақталды. #р оқу жылының 

академиялық кезеңдерінде Сапа мониторингі 

б&лімі тарапынан «Оқытушы студент к&зімен», 

«Білім беру сапасы», «Таза сессия» сауал-

намалары жүргізілуде. Білім алушылар мен 

профессорлық-оқытушылық құрамның ғылыми 

жазба жұмыстары университеттегі Антиплагиат 

бағдарламасынан тексеруден &ткізіледі.

Университетте студенттердің  &зін &зі басқару 

ұйымы – студенттік парламент құрамында 17 

студенттік ұйымдар мен клубтар жұмыс жасай-

ды. 

Орайы келгенде қолға алынып жатқан 

әлеуметтік жобалардың біразын атап &тейін.  

:ңірден шыққан белгілі тұлғаларды насихат-

тайтын «Ақт&бе ақтаңгерлері», музей қорын 

толықтыратын «Жәдігер жерде қалмасын», 

университетке жомарт жандарды тарта-

тын «Жұбановқа жомарттық», университет 

ғалымдары еңбектерін жарыққа шығаратын 

«Жұбанов кітапханасы» сериясы, «Қанатты с&з 

– қазына» тағылымдық тақталары, универси-

тет аумағын, одан әрі қаланы к&ркейтетін «Жа-

сыл желекті Жұбанов», жемқорлыққа қарсы 

«Жұбанов – парасаттылық ордасы», «Жұбанов 

жылуы» қайырымдылыққа негізделген еріктілер 

ұйымы – осының бәрі қара шаңырақтың 

әлеуметтік тағылымдық тынысын кеңейте түсіп, 

&з жемісін беріп жатыр. Биыл еріктілер жылы. 

Оларды біріктіретін «Жұбанов жылуы», «Ізгілік 

елшілері», «ECOARSU», «Volonteer-2020», 

«INVO» бес волонтерлық клубы университеттің 

қайырымдылық сипатын айқындайды.

– Ғалымсыз, игі дәстүрлер қалыптасқан іргелі 
оқу орнының басшысысыз. >ңірде болып жатқан 
қоғамдық-саяси шаралардың бел ортасында 
жүресіз. Бос уақыт бола бермейтіні де рас. Деген-
мен, үйреншікті хоббиіңізді білген артық болмас... 

– Жастау кезімде қанатты с&здерді жи-

найтынмын. Соған қарап &зім де қанатты с&з 

жазуға тырысқан кездерім болды. Студент-

терге тағылымдық жағынан үлкен әсер ететін  

«Қанатты с&з – қазына» атты жоба университетте 

қолға алынуда. Жалпы бір жобаны ойлап тауып, 

соны іске асыру хобби болса, сол менің хоббиім 

деуге болады. Мәселен, Ақб&кен деген аң бар. 

Отаны – осы &ңір. Киелі аң, мінезі, тағдыры 

қазаққа келеді. Ол туралы к&п айтуға болады. 

Студенттерге «Ақт&бе – ақб&кендер мекені» де-

ген жоба ұсындым. Мақсат – ақб&кенді Жұбанов 

жастарының бойтұмарына (талисман), одан 

әрі Ақт&бенің символына айналдырсақ. Бүгінгі 

Ақт&бенің символы қызғалдаққа Алатау &ңірі 

де, шетелде голландықтар да таласа алады, 

ал ақб&кен бізге жақын ғой. К&зі м&лдіреген 

бейкүнә құралайдың суреті біздің символымыз 

болса қандай керемет.

– 	ңгімеңізге рақмет!
Сұхбатты жүргізген 

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ 

АҚТ:БЕ
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– Аға! =р нәрсенің #з себеп-салдары 
болады ғой. Сондықтан «Қара с#здерге» 
қатысты әңгімені бастамас бұрын 
#зіңіздің бала кез бен жастық шағыңызда 
танып-білген Абай ж#нінде аз-кем с#з 
қозғасаңыз.

– #кем мұғалім еді. Кітапты к&п 

жинайтын. Міне, сол кісі менің орыс 

мектебінде оқығаныма қарамай, 

4-5-сыныптан бастап қазақ ақын-

жазушыларын танып-білуіме аянбай 

тер т&кті. Солардың ең басында ұлы 

ақынның 1933 жылы М.#уезов редак-

циясымен шыққан екі томдық кітабы 

тұрды. Одан кейін дала данасының 1940 

жылы Л.Соболевтің құрастыруымен 

орыс тілінде жарық к&рген жинағы 

қосылды. Мектепте, міне, Абайды 

осы еңбектер арқылы тани жүріп, 

1957 жылы РСФСР-дің Орынбор 

қаласындағы ауыл шаруашылығы ин-

ститутына оқуға түстім. Бірақ, бұл білім 

ордасында оқуын оқысам да әдебиет 

пен кино десе елеңдеп, ішкен асым 

бойыма сіңбей тұратын. Қолым қалт 

етсе болды, ауылымнан алып келген 

бір дорба кітап: М.#уезовтің «Абай» 

романы мен Ғ.Мүсрепов, Т.Ахтанов 

және Б.Соқпақбаевтың әңгімелерін 

оқимын. :стіп жүргенімде, 1958 жылы 

Н.К.Крупская атындағы кітапханада 

үлкен кеш болды. Ол сол кездері 

Мәскеуде &тіп жатқан қазақ әдебиеті 

мен мәдениетінің онкүндігіне Орынбор 

жұртшылығының үн қосқан жиыны 

еді. Сонда Абай есімі құрметпен еске 

алынып, шығармалары жиі айтылып 

жатты. Солардың арасында Вельями-

нов деген қарт оқытушының с&зі маған 

ерекше әсер етті. «Абай ақын ғана 

болмаған, – деді әлгі кісі. – Ол кәдімгі 

қара с&збен философиялық ой-пайымға 

толы ғақлия да жазған адам. Оның 

30-жылдары ғана ел қолына тиген сол 

еңбегі қазақ тілін жақсы білетін біздің 

жерлесіміз, орынборлық казак Василий 

Тимофеевич Селезневтің үстелі үстінде 

тұратын қадірлі кітабына айналған».

– Мынау бір ғажап с&з екен!..

– Иә. Бұған кейін тағы бір ай-

налып соғармыз. Айтайын дегенім, 

м е н і ң  А б а й  ж & н і н д е г і  б а л а л ы қ , 

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

Қаламгер, аудармашы, ки-
ноактер Сәтімжан Санба-
ев! Әдебиетімізге 60-шы 
жылдардың ортасында келіп, 
70-ші жылдардың басында 
шығармашылық бар күш-
қуатын айқын танытқан бұл 
есім сол кездегі оқырман 
қауымға өте жақсы таныс 
еді. Ол уақытта жазушы 
өзінің жастығына қарамастан 
«Ақ аруана» повесі арқылы 
одақтағы «Дружба народов» 
журналына шығып үлгерді. 
Мұнымен қатар ол кино өнері 
саласында да бақ сынап, та-
лантты актер екенін таныта 
білді. Оған оның әр жылдары 
«Қазақфильм» киностудиясы 
түсірген В.Карповтың «Ұшы-
қиырсыз жол» туындысындағы 
Әліби Жангелдинді, 
А.Әшімовтің «Шоқан 
Уәлиханов» сериалындағы Те-
зек төрені, С.Тәукеловтің «Батыр 
Баян» картинасындағы Абы-
лай ханды сомдаған рөлдері 
анық дәлел. Ал Сәтімжан 
Хамзаұлының аудармашылық 
қырын сөз етер болсақ, бұл 
әмбебап қалам иесінің төл 
әдебиетіміздің М.Әуезов, 
Қ.Ысқақов, Т.Әбдік, Д.Исабеков 
секілді көрнекті өкілдерін 
тәржімелегені өз алдына, ұлы 
Абайдың «Қара сөздері» – 
ғақлияны орыс тілінде тұңғыш 
әрі толық сөйлеткені өте үлкен 
еңбек дер едік.
Сол Сәкең, Сәтімжан ағамен 
Алматыда тұрғанымызда 
жақсы таныс-біліс болдық. 
Әсіресе 1986-1996 жылдар 
есімнен кетпейді. Ол бұрынғы 
Ленин, қазіргі Достық даңғылы 
деп аталатын бір көшенің бой-
ында тұруымыз еді. Міне сонда 
кейіпкеріміз «Самал-3» ықшам 
ауданынан, мен «Алатау» 
қонақ үйі жанындағы орам-
нан шығып, Көктөбе етегіне 
баратынбыз. Сөйтетінбіз де 
терренкурды бойлаған бойы 
ұзақ әңгімеге ерік беретінбіз. 
Соның нәтижесінде кейін мен 
жазушы, киноактер бұл ағамыз 
туралы «Егемен Қазақстанға» 
«Өзгеге ұқсамайтын өмір» атты 
портреттік эссе жазғаным бар. 
Бірақ онда шығармашылық 
иесінің аудармашылық қыры 
туралы көп айта алмағанмын. 
Себебі, газет көлемі мұны 
көтермейтін еді. Енді соны, 
яғни, Сәтімжан Хамзаұлының 
тәржімешілігі, онда да қаламгер 
ағаның Абайдың «Қара 
сөздері» – ғақлияны орыс 
тіліне толық аударудағы еңбегі 
жөнінде айтудың реті келген 
сияқты. Өйткені ұлы ақынның 
175 жылдығы қарсаңында 
мұны елеп-ескермеуге болмай-
ды. Осы мақсатпен 1995 жылғы 
қойын дәптерге түскен сұрақ-
жауап сұлбасына үңілгенімізде, 
жадымызда төмендегідей ой 
үзіктері жаңғырығын қоя берді.

ҒАҚЛИЯ
жазушы Сәтімжан Санбаев ұлы ақынның «Қара сөздерін» 

орыс тіліне қалай аударып еді?

жастық шағымдағы дүниетанымым 

жоғарыдағы жайттар арқылы бірден 

емес, біртіндеп қалыптасқан еді. Оған 

кейін &зім оқып бітірген институттағы 

а у ы л  ш а р у а ш ы л ы ғ ы  ж & н і н д е г і 

мамандығымды мүлдем тастап, жазу 

&неріне біржолата бет бұрғаннан соңғы 

әдеби ортаның да ерекше әсері болды.

– Ұлы ақынның «Қара с#здері» к#ркем 
проза талаптарынан мүлдем #зге, 
құрылымы б#лек, құпиясы мол күрделі 
туынды ғой. Осыны біле тұра бұл еңбекті 
аударып, тәржіме жасауыңызға не себеп 
болды?

– Оған сол кезең ұрпақтарының 

бойындағы буырқана оянған ұлттық 

сана-сезім рухынан туған қажеттілік 

қозғау салды деп жауап берер едім. Иә, 

алпысыншы жылдары халқымыздың 

болмысын, тарихы мен мәдениетін 

жаңаша танып білуге деген құлшыныс 

керемет болатын. Мұндай жағдайда 

Абайды оқымау, зерттемеу,  оған 

жүгінбеу мүмкін емес нәрсе еді. #сіресе 

ол орыстанып, ана тілінен адасып 

қалған жас интеллигенция &кілдерінің 

ұлттық сезімін ояту үшін &те қажет-тін. 

Абайдың «Қара с&здері» – ғақлияны 

тәржімелеуді мен, міне, осындай кезде 

қолға алдым және ол &з уақытында 

істелген дұрыс шаруа болды ғой деп 

ойлаймын.

– Ақынның с#з етіліп отырған еңбегі 

бұрын, яғни 1970 жылға дейін орыс тіліне 
аударылмаған ба?

– Жекелей тәржімеленген. Толық 

емес. Оны Л.Соболевтің редакторлық 

етуіндегі Абайдың 1940 жылғы &лең, 

дастандары мен ішінара «Қара с&здер» 

бар кітаптан, содан кейін ақынның 

т у ғ а н ы н а  1 0 0  ж ы л  т о л у  м е р е й -

тойы қарсаңында В.Шкловскийдің 

аударуындағы 1945 жылғы жинақтан 

к&руге болады.

– Сонымен сіз аудармаға кірістіңіз. 
Ж ұ м ы с  қ а л а й  б а с т а л ы п ,  қ а ш а н 
аяқталды?

– Ұлы ақынның 45 с&зден тұратын 

ғақлиясын тәржімелеуге кіріскенімде 

28 жаста едім. XIX ғасырдың соңғы 

онжылдығында жазылып біткен бұл 

шығарма XX ғасырдың 70-ші жыл-

д а р ы н а  д е й і н  о р ы с ш а ғ а  т о л ы қ 

аударылмағанын жоғарыда айттым 

ғой. Мұны былай қойғанда ғақлияның 

кейбір с&здері мен с&йлемдерінің 

&зі ана тілімізде үнемі қысқарып, 

қырқылған күйде жарық к&ріп келген-

ді. Мен сол қиянаттардың бәрінің 

орнын толтыруды, «Қара с&здерді» 

толық күйінде аударып шығуды алдыма 

басты мақсат етіп қойдым. Аталмыш 

шығарманы тәржімелеу үшін орыс-

ша с&йлейтін емес, орысша жазатын 

адам керек деген принцип ұстандым. 

:йткені Абайды с&збе-с&з аудару 

Абай шығармашылығының құнын 

түсірумен бірдей еді. Сондықтан ұлы 

ақынның «Қара с&здерін» басқа тілге 

тәржімелегенде, ондағы ой орамдарын 

к&ркем әдебиет заңдылықтарымен 

үйлестіре отырып түзіп шығуға тура 

келді. Солай істедім де.

Ғақлияны 1968 жылдың аяғында 

аударып біт ірдім.  К&п кешікпей 

«Жазушы» баспасының к&ркемдік 

кеңесінде үлкен талқылау болып, са-

рапшылар қолжазбаға жақсы баға 

берді. Сонымен оған арнаулы редак-

тор болып Рая Арысланова бекітілді 

де, тиісті корректуралық, техникалық 

ж&ндеулерден соң баспаханаға терілуге 

жіберілді. Бірақ содан кейінгі бір жыл 

бойына жуық уақытта қолжазбаны 

қайтып к&ре алмай-ақ қойдық. Ау-

дарма қайда? Ол кімдердің қолында 

жүр? Білмейміз. Ақыры 1970 жылы 

Абайдың 125 жылдық тойына 4 ай 

қалғанда қолжазба баспаға кітап боп 

бір-ақ келді. Тәртіп бойынша бұлай 

болмауы керек еді. Таңдана отырып 

салыстырсақ, аударманың біраз жері 

&згертілген және қысқарған. Кейін 

білдік, оны істеген Орталық комитеттің 

қызметкерлері болып шықты. Бірдеңе 

дейін десек, кітап &ндірістен мүлде алы-

нып қала ма деп жасқанамыз. Ақыры 

директор I.Есенберлин боп бәріміз: 

«Не де болса шықсын. Елдің қолына 

тисін. Кем-кетігін кейін толтыра жа-

тармыз», – деген тоқтамға келдік. Міне, 

ғақлияның орыс тілінде алғаш рет 

толық жарық к&руінің қысқаша тарихы 

осылай. Жоғарыдағы қолдан жасалған 

кедергілерді есептемегенде, «Қара 

с&здердің» аталмыш тілге аударылуы 

Абайдың 125 жылдық тойы кезіндегі 

үлкен оқиға болды.

– Енді мына сұраққа келейік. Сіз 
ғақлияны аударып-т#ңкеріп оқып, к#з 
майыңызды тауыса тәржімелегеніңізде 
одан адам, пенде ретінде не біліп, не 
ұқтыңыз? Бұл сауалға деген жауапты 
академиялық жоғары деңгейде қозғамай, 
асқақ пафосқа бармай, кәдуілгі табиғи 
ұғыммен түсіндіруге тырысып к#ріңізші.

–  А т а п  а й т а т ы н  н ә р с е ,  А б а й 

әлемі шексіз. Алдымен ол сезіміне 

селкеу түсірмей &лең жазды. Со-

дан соң сайын дала аспанын сазды 

үнге б&леп ән қалықтатты. Ал к&ңіл 

к&кжиегіндегі заман, уақыт, қоғам ту-

ралы туындаған пікір-пайымдаулары 

келе-келе ойшылдыққа ұласты. Де-

мек, Абай ақын, композитор, фило-

соф. Бұл біз с&з етіп отырған тұлғаның 

бәрімізге белгілі қырлары. Ал былайғы 

жұртқа беймәлімдеу жағы ол әкімшілік 

қызметте де болған және соған он 

жылын арнаған адам. :мірінің бұл 

кезеңінде ақын тағдыр тәлкегіне 

ұшыраған адамдардың басына түскен 

ауыртпалықты &з  басына түскен 

істей к&ріп дауға араласуға, к&птеген 

руаралық тартыстарды шешуге тура 

келді. Бұл орайда Даланың этикалық 

конституциясын ескеріп отырмаса 

болмас еді. Ойшыл ақын к&шпелі &мір 

салтын ұстанған елінің тіршілігіне ре-

форма жасауға әрекеттенді. Ал бұл арада 

патшаның отарлық жүйесіне бітіспес 

күрес жариялау керек еді. Болмады. 

С&йтіп &мірінің сол кезеңінде Абайдың 

барлығына демесек те к&п нәрсеге к&зі 

жетті. Ол кезде ақын жас та қайратты еді. 

Жарқылдаған жалын с&зді шешендігі &з 

алдына, дәлелдері анық-қанығымен 

таңғалдыратын. Бірақ ол тау етегіндегі 

тасты &рге домалатып шығарамын деген 

Сизифтің ауыр тағдырын бастан кешті.

Осыдан соң Абай с&з әлеміне қайта 

оралды. Сұңғыла ақыл-ойдың иесі 

ретінде ол &мірдің мәнін жан тәнімен 

сезініп: «Адамды сүй, Алланың хикметін 

сез, не қызық бар &мірде онан басқа?» 

– дегенді шынайы к&ңілмен айтуға 

кірісті. Осы арқылы &мірге дендей ен-

ген ол адам дүниеге келген соң қызық 

пен қиындықтың, бейнелеп айтқанда 

«жұмақ пен тозақтың» да қоса жүретінін 

білді. Оның даналар айтқан: «Руха-

ни кемелдену ақылмен жасалар әлем 

тіршілігіне бастайды», – деген ой &мірлік 

қағидасы болатын. Егер Абай с&здің 

Құдайдан басталатынына, ал &з ойын 

жүректен &ткізетініне сенбеген болса, 

жазған дүниелері таза тәжірибелік ұғым 

сияқты болып к&рінер еді. Осы себепті 

ақынның «Қара с&здерінде»: «Мен 

адамның денесінің патшасымын. Қан 

менен тарайды, жан менде мекен етеді. 

Менсіз тіршілік жоқ», – деп жүректі 

символдық тұрғыда с&йлеткені содан.

Жә,  с&з імді  түйіндеп айтсам, 

ғақлия – ақынның жылдарға созылған 

ой-толғаныстарының, ізгілікке де-

ген ұмтылыстарының жемісі. Олар 

философиялық-моральдық, қоғамдық-

саяси және сатиралық сындардан 

тұрады. Қысқасы, біз дүние мен адамзат 

тіршілігі саналуан қырларынан қарала 

отырып, әңгімеленетін кітапқа иеміз.

– «Қара с#здерді» аударып отырғанда 
қиындықтар болды ма? «Абай ғақлияны 
не үшін жазған?»,  – деген сауал-
ды #зіңізге сан қайтара қоя отырып, 
ондағы с#здердің астарынан қандай жаңа 
ұғымдарды тауып, тың тұжырымдарға 
к#з жеткіздім деп ойлайсыз?

– Ақын аталмыш туындылары-

на он жылға жуық &мірін арнады. 

«Бірінші с&зінің» жазылуын 1890 жыл 

деп белгілесе, соңғы «Қырық бесінші 

с&зінің» жазылу уақыты 1898 жыл 

делініп тұр. Аудармамен жұмыстағы 

күрделілік Абайдың &зіне, оның дүниені, 

адам ерекшеліктерінің к&ріністерін ой 

елегінен &ткізу әдістеріне, ойды баяндау 

тәсілдеріне, мысалы, осылай деу мүмкін 

болса, с&здердегі алуан мағыналық 

&лшем – терминологиялық тізілімдерді, 

жекелеген ұғымдардың &зін түсіндіру 

тәсілдеріне барып тіреледі.

А б а й  с & з д е р і  к ү р д е л і ,  а л у -

ан мағыналы. Сондықтан да «Қара 

с&здерді» орыс тіліне аудару барысында 

шығарманың жалпы астарына үңілу 

және әрбір с&здегі композиция мен 

ойды үнемі солармен түйістіріп отыру 

керек болды. :йткені тақырып жағынан 

бұл с&здердің бірі – адам баласының 

ерекшеліктеріне, екіншісі – адам 

бойындағы қайсыбір келеңсіздіктердің 

пайда болу табиғатына, үшіншісі – 

айталық, отырықшы және к&шпелі &мір 

салтындағы жандардың ойлау машығын 

салыстыруға, т&ртіншісі – адамдардың 

рухани шыңдалу жолдарының бірі 

ретінде т&зімділік рухына табиғи түрде 

ұмтылуына арналған.

Ал егер мұндағы пайдаланылған 

с&здің алуан мағыналылығы туралы ай-

тар болсақ, онда, мысал үшін «надан», 

немесе «надандық» деген ұғымдарды 

алғанда, оларды тікелей осы мағынада 

түсіну шарт емес. Қандастарым ұлы 

ақынға кінә артып шамданбай-ақ 

қойсын, бұлар кейде шалағайлық, 

&мір туралы алдамшы түсінік ретінде 

к&рінсе, к&біне Абай жоғарыдағы 

атаудың кайсыбір әрекеттің салдарын, 

айталық асығыстықты, салғырттықты, 

&зіне қатаң талап қоя білмеушілікті 

немесе &зге адамдардың, тіпті бүтіндей 

б і р  х а л ы қ т ы ң  т ә ж і р и б е с і н е  д е н 

қоймаушылықты сыйдырады.

«К&кіректе сәуле жоқ, к&ңілде сенім 

жоқ», – деп жазады Абай «Жетінші 

с&зінде». – Қайта бала күнімізде жақсы 

екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек 

екен деген адамның баласы екенбіз. 

Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. 

Хайуан білмейді, білемін деп таласпай-

ды. Біз түк білмейміз, біз де білеміз деп 

надандығымызды білімділікке бермей 

таласқанда, &лер-тірілерімізді білмей, 

күретамырымызды адырайтып кетеміз».

Мірдің оғындай тұжырым. Мұндай 

пайымдау далалықтар &мірінен алы-

нып отыр ғой. Сондықтан Абайды 

ағайындарына әділетсіз к&зқараста 

б о л д ы  д е п  с а н а й т ы н  б і р қ а т а р 

қандастарымның &кпе-реніші астарын-

да не жатқанын түсінемін.

Жалпы осы тұжырым неғұрлым 

кеңірек түсіндіруді талап етеді. Егер 

Абайдың «қазақ надан» дегенін, сонан 

соң іле-шала «қазақ та адам баласы ғой» 

деп бекемдей түсетінін ескерсек, онда 

оның жалпы адам ж&ніндегі әңгімеге 

салмақ салып отырғанын аңғаруға бо-

лады. Салтыков-Щедрин &з кезінде Ре-

сейде сексен миллион бюрократтанған 

кеудемсоқ жан иелері жосып жүр деп 

бүкіл Русьтегі қандастарын сын тезіне 

алған ғой. Немесе «:лі жандардағы» 

&зінің кейіпкерлеріне бірде-бір ж&ні 

түзу фамилия қоймаған Гогольді 

алайық. Ресейліктердің намыстанғаны 

соншалық, оған, яғни, авторға деген 

пікірі де кереғар болды емес пе. Иә, гу-

манист адам зерттеуге &зіне етене жақын 

объектіні алады да, туған халқын бүкіл 

адамзаттың құрамдас б&лігі ретінде 

қарастыра отырып, оның бойындағы 

кемістікті жойып, жетілдірудің жол-

дарын іздейді. Жоғарыда аталған ұлы 

тұлғалардың арасында, міне осын-

дай тіке рухани интуиция бар. Ар-

ұжданды бәрінен жоғары қоятын олар 

туған халқының бойындағы титімдей 

кемшіліктің &зін &лімге пара-пар 

келеңсіздік деңгейіне к&тереді. Халық 

&зінің мұндай күйіне ұялатын бол-

сын, олардан арылуға ұмтылсын деп 

ойлайды. Бір с&збен айтқанда, Абай 

жоғарыдағы еңбегін «Тағылымдар» 

трактатын жазған француз ойшылы 

Мишель де Монтень сияқты &зінің 

к&зқарасын қуаттайтын, демек жаны 

&зімен бірдей сыздайтын оқырманға 

арнап жазды.

– =ңгімеңіздің басында сіз Абайдың 
#ткен ғасырдың 30-шы жылдарында 
шыққан «Қара с#здерін» қазақ тілінде 
оқыған орынборлық орыс Василий Се-
лезнев туралы айтып қалған едіңіз. Ол 
кісі кім? Тәржіме барысындағы ізденіс 
үстінде бұл адамды анықтаудың сәті 
түсті ме?

– ХХ ғасырдың басы мен орта 

кезіндегі талай оқиғаларға куә болған 

ұлт зиялысы Ғалым Ахмедовтің айту-

ынша Василий Тимофеевич Селезнев 

&лкетанушы екен. :ңірлік, аймақтық 

деңгейдегі халық ауыз әдебиетін жи-

наумен шұғылданыпты. Ботаник-

терге еліктеп &сімдіктер әлеміне ден 

қойыпты, Қазақ тілін жетік білген. 

Далалық экспедицияларға қатысқан. 

Мұны к&рнекті ғалым Тұрсын Жұртбай 

да растайды. Міне, орынборлық сол қарт 

казак Абайды қатты құрметтеген ғой. 

30-шы жылдары қолына тиген «Қара 

с&здерді» жата-жастана оқыған. Оқып 

қана қоймай, пікір де жазған. Бізге жет-

кен солардың бірінде: «Философ Абай, 

– дейді ол кісі, – &зінің еңбектерінде 

&ткенді, қазіргіні және болашақты бір 

жерге түйістіруге ұмтылады. Кейбір 

келеңсіздіктер келешекте адамдардың, 

әсіресе қазақтардың &мірінде белең 

алмаса екен дейді».

– Соңғы сауал. . .  С із  аударған 
жоғарыдағы ғақлия және сол кездегі 
орыс тілді оқырмандар. Олар оны қалай 
қабылдады?

– «Жақсы!» – деп айтар едім. Мұны 

елдің аталмыш кітапқа деген сұранысы 

анық к&рсетті. «Қалай?» – дейсің ғой. 

«Қара с&здер» алғаш, яғни 1970 жылы 

«Жазушы» баспасынан жарық к&рді 

емес пе. 56 800 данамен. Міне, сонда 

ол тез &тіп кетті. 1975 жылы, ақынның 

туғанына 130 жыл толу мерейтойында 

да солай болды. Дүкен с&релерінде к&п 

тұрған жоқ. Ал 1982 жылы... Иә, сол 

жылы менің аударуымдағы бұл дүниені 

«Жалын» баспасының 99 000 данамен 

шығарғаны есімде. Демек, елге керек, 

сұраныс мол болғаны ғой. #йтпесе, 

жоғарыдағыдай тиражды бекітуге ешкім 

тәуекел ете алмас еді.

...Сәкеңнің, жазушы Сәтімжан 
ағаның Абайдың бір кездегі 
өзі аударған ғақлия кітабы 
жөніндегі бұдан көп жыл 
бұрынғы айтқан әңгімесін 
осымен аяқтаймыз, құрметті 
оқырман. Автор ретінде ай-
тарым, қаламгердің сол 1995 
жылғы «Қара сөздерге» бай-
ланысты баяндаған сөздерінің 
үзік-үзік нұсқасы қойын 
дәптерімізде жазулы тұр. Мұны 
Сәкең туралы 1996 жылғы біз 
жазған «Өзгеге ұқсамайтын 
өмір» портреттік эссесіне га-
зет көлемі көтермегендіктен 
кіргізбегенімізді осы мақала 
басындағы алғысөзде 
айтқанбыз. Бұған қосарымыз, 
ақынның туғанына 150 жыл 
толу мерейтойы қарсаңында ол 
кісі «Абай» деген тақырыппен 
үлкен зерттеу мақала 
жазған еді. Онда қаламгер 
дала данасының ақындық, 
композиторлық, ойшылдық, 
қайраткерлік қасиеттеріне 
жан-жақты тоқталған-тын. 
1995 жылғы 20 және 27 ма-
усымда «Российская – казах-
станская газета» апталығында 
жарияланған сол дүниеден 
қазақ оқырмандары хабар-
дар болсын деп әріптесім 
Орынбек Жолдыбаев екеуміз 
аталған жылдың 15 шілдесінде 
оны «Халық кеңесіне ауда-
рып басуға талпынғанбыз. 
Бірақ ол тәржімеміз көлемді 
материалдың бір кішкене үзігі 
ғана болатын. Егер бүгінгі га-
зет-журналдар тарапынан 
қызығушылық туып жатса, 
олар биылғы Абай жылында 
біз көрсеткен «Российская – Ка-
захстанская газетадан» оны 
түгел тәржімелеп басуларына 
болар еді. Осыны айта оты-
рып жазбамызға өзек болған 
жоғарыдағы ой-пікірлерімізді 
жазушы Мұхтар аға Мағауиннің 
әңгімелерінің біріндегі түйін 
сөзбен тиянақтаймыз. Иә, со-
нымен...
...Тәмәт-тәмәм.
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Иса – қазақтың айтыс &нері тарихындағы 

ұлы құбылыс. Исаның әп-сәтте ой-сезім әлемі 

дүр сілкініп, буырқанып-бұрсанып, қауға 

түскен &рттей лапылдап жанып, найзағайдай 

жарқылдаған ұшқыр ойы соншалықты шапшаң 

жайнаған жанды суреттерге айналатын к&к 

мұхиттай күмпілдеп тебіренген, ақпа-т&кпе 

телегей айтыс ақыны. Екіншіден, шар болаттай 

шамырқанған шабытты Иса топ алдында тоты 

құстай сайрайтын, әрі &лең с&зге жанын салатын, 

ән шығаратын әнші-композитор. Үшіншіден, 

ра, домбыраны қонаққа неге ұсынбайсыздар? 

Сіздер білмесеңіздер, бұл – Иса ақын». (Қазақ 

ССР Ғылым академиясының Орталық ғылыми 

кітапханасы, 119-бума).

Исаның айтқыштық, тапқырлық &нері 

Е.:мірзақовтың «Ұстаздарым – достарым» 

(Алматы, 1976 жыл) атты кітабындағы «Исаны 

к&рген мына к&з...» дейтін жезмойнақ естелігінен 

(17-29 бет) толық тануға болады:

«1914 жылы Тройцк маңындағы Оспан деген 

мұғалім «үзбелі домбыраны» маған сыйлаған-ды. 

Осы бір керемет домбырамен А.Затаевичке ән 

жаздырып отырғанда: «Екі к&зі оттай жайнаған, 

жүріс-тұрысы шапшаң бір жігіт мен ән салған 

сайын: «Ой, бәрекелді!» деп, к&термелеп отырған. 

С&йтсем Иса екен. «Домбыраны ұстаған бойда 

безілдетіп ала ж&нелді. Біраз &леңді құйындатып, 

т&гіп-т&гіп алды да, енді бір кезде термелетіп 

келіп, мені де келістіре суреттеп &тті».

«Қарашы қарағайдың еркесін-ай, 

Исаның шығып кетті желкесін-ай,

#ккадай, шіркін, &теді-ай бір күн! –

дегенде, домбыра желкесіне &рмелеп, 

&леңінен айрылмай қоса жүретін. Неше түрлі 

құбылып домбыраны ойнақтата қасқая қарап, 

халыққа иілгенде, соққан шапалақ, шулаған жұрт 

күн күркірегендей болатын».

Орынборда Иса мен Нұрлыбек айтысқан-ды. 

Жарнама мәтіні: «Тоқта, жолдас! Оқып кет!». 

І-б&лім. Спектакль. ІІ-б&лім. Нұрлыбек ақын 

мен Исаның айтысы. Келушілерге есік ашық». 

«20 минутке жетпей Нұрлыбек желкесін сипап 

сахнадан кетті. Иса сахнада жалғыз кезіп жүр, 

к&зі қызарып кеткен, желдірмені құйындатып 

барып тамамдады» деп жазған Е.:мірзақов.

1926 жылы Қарқарада алтын балық үйіріндей 

#міре, Иса, Қалибек, Елубай, Құрманбек, 
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еңбекшілермен кездеседі. Сонда О.Жандосов 

жалынды с&з с&йлеген. Ол шешен с&здің шебері 

екен. Сонда Иса дауылдатқан. Ол – шешен 

еді. Сахна әдебиетінің саңлағы Исаның үздік 

орындаушылық шеберлігі табиғи дауысы, 

сиқырлы, сазды үні қандай дегенде мына бір 

пікірдің ж&ні б&лек.

«ҰСТАЗДЫҚ ЕТКЕН 
ЖАЛЫҚПАС»

ОҚЫРМАН ХАТЫ

Біз үлкендерді құрметтеу жай-
лы, олардан үлгі-өнеге алу туралы 
әңгімені көп естіп өстік. Сондықтан 
болар, алдымыздан үлкендер шыға 
келсе, иіліп сәлем береміз, алды-
нан қия өтпеуге тырысамыз. Мұның 
барлығы үлкендерден алған тәлім. 
Саналы ғұмыры ұстаздықпен өткен 
атамның құлағымызға құйған әдебі. 
Менің атам Досмайыл Төлепұлы 
Бекішев ел-жұртқа, оның ішінде 
жастарға үлгі-өнеге боларлықтай 
ғұмыр кешті. Ғибратты ғұмырымен 
мақтанышымызға айналып, абырой-
лы азамат атанудың нағыз идеалы 
болды...

Қызылорда облысының Терең&зек ау-

данына қарасты Айнак&л ауылында 1930 

жылы &мірге келген атамның балалық шағы 

соғыс жылдарымен тұспа-тұс келген еді. 

Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда ол 

11 жастағы ойын баласы екен. Ер-азаматтың 

барлығы соғысқа аттанып, ұжымшардың 

жұмысы бала-шаға мен қарттарға, әйелдерге 

қарап қа лған кез. Ба ла Досмайыл «Бәрі 

де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін» деген 

ұранды басшылыққа алып, таңның атысы, 

күннің батысы бел жазбай еңбек етті. Атам 

қашан да адал болуға, ғайбат с&з айтпауға, 

айналасына тек қана жақсылық жасауға асық 

болды. Қиын-қыстау жылдардың жетегінде 

ж үрсе де оқу оқысам, білім а лсам деген 

құштарлығын жоғалтпады. Қолы қалт етсе 

оқып, білімін жетілдіруге тырысты. Білмеген 

нәрсесін білуге талпынды. Оқуға, білімге де-

ген ізденіс атамды Қызылорда қаласындағы 

педагогикалық институтқа алып келіпті. 

Институтта жақсы оқып, қатарының алды 

болуға ұмтылған ол 1952 жылы Кызылорда 

педагогикалык институтының жаратылы-

күрт алмасуында, к&мей талшықтарының ба-

рынша керіліп, тартылуында. Мұндай кездерде 

созыла түскен мойнындағы тамырлары жуан жіп 

секілдене білеуленіп кететін, даусы әбден шегіне 

жете шамырқанатын. Ал «Гәккуді» ол керісінше 

&те жұмсақ айтатын. Тәттімбеттің «Былқылдағы» 

секілді мың бұралған әуеннің айшық иірімдерін 

жақсы сезіне отырып, қайырмасына келген-

де мойнын аққудайын ғажайып соза отырып, 

әннің «Гәк-ку, Гәк-ку, га-га-га-га-гага-га-

га...» дейтін нәзік буындарына дейін қуалай 

мүсіндеп, шырқай айтатын. #лбетте, бұл оның 

бойына тән үздік дарынның барлық белгілерін 

танытарлықтай ән еді (Е.Г.Брусиловский. Дүйім 

дүлдүлдер. Алматы: «Ана тілі», 1995. 70-71 бет-

тер).

Иса композиторлар Рамазан Елебаевтың 

«Ана сыры» мен Зайнаутдиновтың «Алатау» де-

ген әндеріне мәтіндер жазған.

«Алатау» мәтіні былай:

Бұлт буған басыңды қарлы Алатау,

Бір заманда қайғылы зарлы Алатау.

Қойныңа жез тырнақты қолын салып,

Сұмырай сорған сүтіңді шерлі Алатау.

Қайырмасы:

Асқақтаған Алатау,

Баурың толған бақша-бау.

Май айында майысып,

Жұпар исің аңқыды-ау.

Мұзың күміс, суың бал, тасың мыстан,

Таудан бұлақ ағады алтын құсқан.

Қызыл туың желбіреп, желкілдетіп,

Қоныс алды іргеңнен Қазақстан

Салаң салқын кең әнші

Бұлақ аққан мың тарау.

Алма – миуаң жетіліп,

Бұлбұл құсың сайрайды-ау!

***

Хас жүйрік Исаның &мірі, шығармашылық 

&мірбаяны ж&ніндегі  кейбір  деректерді 

с&йлетейік: Ол 1914 жылы «Ғалия» медресесінің 

шәкірті Құсайын Күрлеуітұлынан 4 ай дәріс 

алған. 1916 жылы Том шаһарының к&мір шахта-

сында әкесі Байзақ, ағалары Мұса, Арындармен 

бірге қара жұмыс істеген. 1921 жылы Керекуде 

Автономия тойы ұйымдастырылғанда жыр 

т&ккен, ақ боз арғымақтың үстінде қаңбақтай 

д&ңгелеп, қосаяқша қарғып, тиінше секіріп 

ойын к&рсеткен. Сонда «менің қолымнан 

келмейтін &нер кемде-кем» деген-ді. Осы 

жиында Қаныш Сәтбаевпен кеңескен, сол 

кісінің ақылымен Семейге сапар шеккен. 23 

күн жұмысшы факультетінде оқыған. 1922 

жылы «Ес-аймаққа» мүше болған. Осы жылы 

Нұрлыбек Баймұратовпен айтысқан. Алтай, 

Тарбағатай, Зайсан елдерінде гастрольде болған. 

1922 жылы Орынборда Мұхтар #уезов пен 

Жұмат Шаниннің тілегі бойынша «Бәйбіше 

– тоқал» спектакльінде ойнаған. Мұнда Иса 

Елубай :мірзақов, Қапан Бадыров, Тайыр 

Жароков, Александр Затаевич сынды &нер 

майталмандарымен танысқан. 1924-1925 жыл-

дарда Ташкентте САГУ-де &з бетінше лекция 

тыңдаған. 1925 жылы Қоянды жәрмеңкесінде 

Қажымұқан, Қалибек, Зәрубай, Омар Иса 

&неріне қаныққан. 1926 жылы «Құралай сұлу» 

поэмасы Ташкентте жарияланған. 1927 жылы 

Мәскеуде Этнографиялық концертте #міре, 

Елубай, Ғаббас Айтбаев, Қали Байжанов, 

Дәлила Оңғарбаева, Құрманбек Жандарбеков, 

Жанбике Шанина сынды &нерпаздардың сана-

тында &нер к&рсетеді. Осы бір сапарында Иса 

Арал, Ақт&бе, Омбы, Семей, Қызылжар елін 

аралап, ән-жырымен сусындатады. 1929 жылы 

ҚазПИ-ге түседі. 1930 жылы Республикалық 

радио комитеттің әншісі болады. 1936 жылы 

Жұмат Шаниннің шақыруымен Оралда 

жұртшылықпен кездеседі. 1937-1939 жылдар 

Алматы филармониясында, Қазақстан Жазу-

шылары Одағында қызмет жасайды. 1939 жылы 

Киевте – Днепр жағасында Тарас Шевченконың 

125 жылдығы &теді. Бұл салтанатқа М.Шолохов, 

А.Толстой, А.Фадеев, Н.Тихонов, Н.Анов, Се-

рафимович қатынасқан. Мұның куәгері #бділда 

Тәжібаев айтады: 

– Сахнаға екі к&зі жоқ екі кобзарь шықты. 

Ғажап дерсің! Оларға Иса қосылды. Сонда 

дейсің-ау! «Мына үшеу жер басып келген 

адамдар емес, жаңа ғана ақ қанаттарын жайып 

к&ктен түскен періште секілді. Олар ғайыптың 

хабарын әнмен айтып тұрған сәуегейлер секілді, 

бүгіннен бастап адамзат тілмен с&йлесуден 

тыйылып, тек әнмен түсінісетін болған секілді» 

десті ел-жұрт.
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ақындарының айтысына қатысады. Сонда 

Қырғыстан жазушыларының Пленумын-

да қырғыз елінің к&не тарихы, ескі к&не 

оқиғалары, Енисей &зені бойындағы тұрмыс-

тіршілігі жайында жыр т&ккен. Амал-нешік, 

хатқа түспеген. Сондай-ақ ақын-жазушылар 

бригадасы құрамында Түрксіб темір жолының 

10 жылдығына орай Шу – Луговой – Жамбыл 

– Шымкент елінде алуан-алуан кездесулер де 

рухты жырлар толқындатқан. Ұлтқа, ұрпаққа, 

халыққа жанқиярлықпен қызмет еткен Иса 

Қызылқұмда 2 тәулік бойы боранда қалғаны 

бар. 

:рен жүйрік Иса, шын мәнісінде, халық 

жыршысы. Ел ішінде ертегілерін м&лдіретіп 

жатқа айтқан, желдірмелерімен желдей ескен, 

ел к&ріністерін, егінші-малшы қауымды жырға 

айналдырып суреттеген, бір с&збен айтқанда, 

ойын-сауықтың гүлі болған... Дария суындай 

сырлары-жырлары ел аузында қалғаны дау-

сыз. Солардың бірен-саранына с&з берейік. 

1943 жыл, маусым айы. Иса Алматы облысы 

Жамбыл ауданы Шолақ-Қарғалы аулында 

дүркіретіп-селдетіп былайша жыр к&рігін 

қыздырған:

Сұрасаң атым Иса, әкем Байзақ,

Бұлбұлдай халық үшін отыр сайрап.

К&ңілін малшылардың к&теруге,

Келіппін ортаңызға дәм-тұз айдап –

деп, әрі қарай ешкі баққан Мырзабаевқа:

Босаға жақта отырған,

Сіріңке қара жігітім.

Бағып жүрген ешкіңнің,

Жинадың қанша түбітін?

Шыныңды айт тоқталмай,

Құдайдан болса үмітің.

Сен болсаң ешкі құлпысы,

Мен ашатын кілтің –

дегенде жиналған әлеумет күлкісіне шы-

дай алмай, тырсылдап, шытынай бастаған 

кейіпкеріне:

Намыстан ба, #беке,

Қатар құрбы екенсің.

:стіп жүріп бір күні,

Дүниеден &терсің.

Сіріңке қара дегенге

Намыс етпе, #беке!

Қателік болды менен де,

Қайтып алдым ей, #беке!

:неріңді шегенде,

К&мектес іспен Отанға.

Орындалар үмітің.

Ыза болмай құлақ сал,

Сізге айтар үгітім –

деп, оларды берекелі істер тындыруға 

шақырады (Мүсілім Нұрпейісовтың естелігі. 

1950 жылдың 30-наурызында жазылған). 

Шабыттанған Иса жиналғандарды қыран-топан 

күлкіге батырған. Сонан соң «Рүстем-дастанды» 

жырлаған...

Халқыма жаныммен қызмет етіп, 

Кетіп ем мұң-мүддесін &леңдетіп, 

Халқым да «бұлбұлым» деп сыйлаушы еді, 

Жалынды жырларымен тағзым етіп.

Жаныммен халқыма мен жанасып ем,

:нердің бәйгісіне таласып ем.

Қаулаған &рттей жанған жырымменен,

Кеңестің кең сарайын қаласып ем –

деген жан сыры анық, айқын ақиқат.

Исаның импровизаторлық тұлғасы аңызға 

бергісіз. Оның мейір қандырарлық мұрасы 

– ұлттық игілік. Ол ұлт жүрегін ізгілік пен 

сұлулыққа байытып, толқытып тербетті, 

к&ркейтті. Қазақ жырына &згеше бір ұшқыр 

қанат, нұрлы сипат, жойқын ағын қосты.

«ОЛ БІР СОҚҚАН 
ДАУЫЛ, ЕМЕНДІ ДЕ 

СУЫРЫП КЕТЕДІ»

Серік НЕГИМОВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
филология ғылымының докторы, 
профессор

стану факультетін тәмамдап, мұғалім атанды. 

Осыдан кейін ол кісінің қырық жылдан 

аса уақытқа созылған ұстаздық қызметі ба-

сталды. Қызылорда облысының Қармақшы 

ауданына келіп, х ими я және биолог и я 

пәнінің мұғалімі болды. Жұмысқа деген 

жауапкершілік атамды жоғары лауазымды 

қызметтерге жетеледі. 

Атамнан дәріс алған оқушылары оның 

сабақ берудегі &зіндік әдіснамасын ерек-

ше атап &теді. Арада а лпыс жылдан аса 

уақыт &тсе де, атам бір кезде &зі оқытқан 

оқушыларының аты-ж&нін ұмытпай, жатқа 

айтып отыратын. Халықтың білімін к&теру 

жолында Досмайыл Т&лепұлы елге таны-

ма л басшылармен бірлесе ж ұмыс істеді. 

#сіресе, облыстық халық ағарту б&лімінің 

басшысы Уали Тұралиев, аудандық партия 

комитеттерінің бірінші хатшылары Елеу 

К&шербаев пен Қонысбек Қазантаев және 

басқа да басшылармен тең жүріп еңбек етті. 

1967 жылдан 1986 жылға дейін, яғни 20 

жылға жуық уақыт бойы Досмайыл Т&лепұлы 

әуелі Қызылорда облысының Терең&зек, одан 

кейін Қазалы аудандық халыққа білім беру 

б&лімдерінің басшысы қызметін абыроймен 

атқарды.  

Атам маған қ ызмет те а да л бол уд ы ң 

ғана емес, досқа беріктіктің де ерен үлгісін 

к&рсетіп кеткен жан. Жұмысы бір басынан 

артылса да, достарына хабарласып тұруға 

әрдайым уақыт табатын. Атамның Мәдібек 

Ыбыраев,  Болатбек Аманбаев, Бәрзу Ахме-

тов, тағы да басқа достары менің де жадым-

да. Олармен кездескенде к&ңілі к&теріліп, 

балалық, жастық дәуренін еске алысып, мәз-

мейрам болып қалатын. 

Қызылорда қаласындағы Юрий Гагарин 

атындағы та лантты ба ла ларға арна лған 

мектеп-интернаттың директоры лауазымы-

нан зейнеткерлік демалысқа шыққан атам 

балаларының қасына қоныс аударып, мұнда 

да нағыз еңбек адамы екенін дәлелдеп, Алма-

ты облысы К&лді ауылына к&шіп келісімен 

бау-бақша &сірді. Үйінің айналасын жа-

сыл желек пен әсем гүлге к&мкерді. А л-

маты іргесіндегі К&лді ауылындағы орта 

мектеп оқушылары атамды жиі қонаққа 

шақырып, кейінгі ұрпаққа деген &сиетін, 

&негелі әңгімесін қызыға тыңдайтын. 

Атам Досмайыл әжем Дина Тұрғанбайқызы 

екеуі екі ұл, бір қыз тәрбиелеп &сірді. Балала-

ры ел қатарлы оқып, білім алды. Немерелері 

де ер жетіп, ата &сиетін ұлықтап келеді.

Атам арамызда жүргенде биылғы жылдың 

17 наурызында 90 жасқа толатын еді. Де-

генмен, ол кісінің жүріп &ткен жолы бүгінгі 

ұрпағы үшін үлгі-&неге болып қала бермек. 

«Атаң кім?» дегенде мен сенімді түрде «До-

смайыл Бекішев, ол кісі нағыз Ұстаз болған» 

деп мақтанышпен айтамын. 

Азамат ГИМРАНОВ
АЛМАТЫ

Ызботтан с&зім шықсын уыс-уыс!

Майра апам домбырасын алып берді.

Исада түні бойы болмас тыныс – деп ағыза 

ж&неледі дейді.

Біреу: «Ешкі бас жігіттің к&зіне қарашы. 

Қарағанда тесіп &те жаздайды.. :зі ойнақтап 

бір жерде отыра алмай отыр» деп, әрқайсысы 

осындай с&здерді естір-естірместен қып айтып, 

қымызды жұта түсіп отырысты.

Бұл кезде т&рде отырған қонақтың ішіндегі 

ешкі бас &ткір к&зді жас жігіт күйіне келіп, бабы-

на түскен, безбүйрек қызыл шұбар қаршығадай 

ойнақтап отыра алмай отыр еді.

Қасындағы ұзын бойлы жасы үлкен кісі 

қарынан қысып қап, санынан нұқып қап, 

етегінен басып қап тоқтатып отырған-ды: «Май-

 «Иса Байзақов сирек кездесетін дарынды, 

&згеге ұқсай бермейтін ерен әнші еді. Алуан 

сырлы айтыс сайыстарына түскен суырып салма 

танымал ақын қазақтың «терме» деп айтылатын 

бір ырғақты ән жүйесін ұнататын. Бұл жанрдың 

да ол желдірме сынды түрін тапқан еді. Мен 

оның орындауында осы жанрға және оның жеке 

шығармашылығы мен орындау мәнеріне &те-

м&те деп келетін «Желдірме»  және «Нағашым» 

дейтін екі әнін жазып алдым. Оның дикциясы 

жақсы еді, дауысы сәл барлығып шығатын, 

бірақ ойнақы әсем ырғақпен, екпінмен аяғына 

тақағанда екпінін үдете айтатын. Оның әнінің 

әсері тосыннан ойнақы құбылуында. «Ги, ги, ги, 

га, гок», «ги, ги, ги, гак-гак, гок» дейтін секірмелі 

серпінді айғайында, «форте» мен «пианиноның» 

сан замандар мен ғасырлар бойы мүлтіксіз 

қызмет етіп келе жатқан туған халқының жауһар 

мұраларын: әпсана-хикаяларын, аңыздарын, 

ертегілерін, тәмсілдерін, ән-жырларын, айтыс 

&леңдерін жүйрік білген жыршы-әңгімеші. 

Оның үстіне К&теш, Құдайбергсн, Құлтума, 

#здембай, Сейітжан сал, Естай сияқты &лең 

десе &ршеленген дүлдүлдердің асыл дүниелерін 

к&кірегіне тоқыған &релі &нерпаз. Т&ртіншіден, 

#міре, Ғаббас, Қали, Майра, Қалибек, Елу-

бай, Қапан, Серке, Құрманбек секілді ұлттық 

&неріміздің ұлы шоғыры ішіндегі шоқтығы 

биік сахна шебері. Бесіншіден, арқалы ақындар 

Кемпірбай, Шашубай іспеттес ат үстінде нешеме 

алуан қызық к&рсететін ойыншы.

Сол бір заманның атақты жыршылары Ке-

нен, Нартай, Қалқа, Үмбетәлілер «Ол бір соққан 

дауыл, қара еменді де суырып кетеді» дейді 

екен. Сахна шебері Қалибек Қуанышбаев: «Ой, 

шіркін-ай! Еліре шабатын ешкі бас екен ғой!». Не 

болмаса ақын Жақан Сыздықов «Иә, Исаның &зі 

де ерке, домбырасы да ерке еді!». Қапан Бадыров 

оны Ұлт театрының «Құты, қасиетті к&ркі еді!» 

деп, оның импровизаторлық жойқын талантына 

баға берген. Елубай :мірзақов «Исаны к&рген 

мына к&з» деп масаттанған.

Сонымен қатар КСРО-ның Бас газетінде: 

«Иса Байзақов &зінің жастығына қарамастан 

&те тапқыр, суырып салма қызба ақын және 

&зі тамаша әнші» деп, шынайы тілек айтылған 

(«Правда», 1926 жыл, 30 шілде).

Қайраткер Тұрар Рысқұловтың: «Шіркін-ай, 

адамды жаратайын десе, дүние-ай, жаратады 

екен-ау... Табиғат бұл адамға күреп берген, 

бере салған. Бәрімізде де білім, ақыл, парасат 

жетіп жатыр. Ал мұндай суырып салма ақындық 

ешкімнің пешенесіне біте қоймас. Бұл не деген 

ғажап ертегі адам» деген с&зі бар.

Қ . Қ у а н ы ш б а е в  И с а м е н  е ң  а л ғ а ш қ ы 

кездесуінен алған әсерін былайша әңгімелейді: 

кейінгі келген 3 қонақтың біреуін Зәрубай: «Ұзын 

бойлы, терең ойлы, кешкі түйенің к&леңкесіндей 

ербиген адам екен» десе, Омар тұрып: «:зі әр 

ұлттан құралып жасалған ба, қалай түр-сипаты 

әркімге ұқсайды екен» депті. Тағы бір жігіт: 

«Тілі де қызық екен, ауыздығын шайнап тұрып 

кісінеген асау тай сияқты» дегенде Исаның 

к&зі ойнақтап, тұмсығын алақанымен сипай 

сүртіп бір тартып қойып, қолын домбыраға со-

зып, домбыраға қолы тиер-тиместен, зарлай 

айғайлап:

Домбыра 2 шекті ішің қуыс,
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ANA TILIН А Р К Е С К Е Н  Ж Ы Л Д А Р  Ж А Ң Ғ Ы Р Ы Ғ Ы
Осы мақаламыз алаштың арда туған 

арыстарының бірі, республика шегінде 

халық ағарту, мәдениет пен әдебиет 

саласының &ркендеуіне &зіндік үлес 

қосқан к&рнекті мемлекет және қоғам 

қайраткері, сыншы, к&семс&зші, ақын, 

Сейілбек Үсеновтің қайраткерлік бол-

мысы, әдеби-шығармашылық мұрасы 

жайында болмақ. 

Сейілбек Үсенов 1905 жылы, Сырда-

рия облысының Шымкент уезі Сарык&л 

болысында (қазіргі Қатын к&пір елді 

мекені) дүниеге келген. Бес жасқа жет-

пей әкесінен айырылған оны тағдыр 

ерте қатайтып, ерте есейтті. Жастай-

ынан білімге ұмтылған ол 1917 жылы 

Шымкенттегі бірінші сатылы мектеп-

ке оқуға барады. Оны аяқтаған соң, 

мұғалімдер дайындайтын үш айлық 

курста оқуын жалғастырады. 1920 жылы 

педагогикалық техникумға түсіп, ол 

жерде 1923 жылға дейін білім алады. Ол 

кезеңде мұғалімдер даярлайтын жоғары 

оқу орнын ашпай, халыққа білім беру 

мәселесін дұрыс жолға қою мүмкін емес 

еді. 1920 жылы Ташкентте мұғалімдер 

институты ашылып, ол 1925 жылдан 

бастап Қазақ педагогикалық инсти-

туты ретінде жұмыс жүргізе бастады. 

Міне осы оқу орнында білім ала жүріп, 

С.Үсенов қоғамдық-саяси жұмысқа бел-

сене қатысады. Қалалық кітапханаларда 

отырып, саяси әдебиеттермен таны-

сады, студенттік үйірмелерге мүше 

болады. «Кедейшіл жас» жастар басы-

лымына редактор бола отырып, қазақ 

студенттерінің арасында үгіт-насихат 

жұмыстарын жүргізеді. Аталмыш оқу 

орнынан 1925 жылы 16 студент бітіру 

ж&нінде куәлік алған болса, солардың 

қатарында Сейілбек Үсенов, Құрманбек 

Жандарбеков, #уелбек Қоңыратбаев, 

т.б. болған.   

1925 жылы, күзде 20 жасар С.Үсенов 

Ш ы м к е н т  қ а л а с ы н д а ғ ы  Қ а з а қ 

педагогикалық техникумында оқытушы, 

оқу б&лімінің меңгерушісі, 1926 жыл-

дан Шымкенттегі қазіргі Қ.Сыпатаев 

атындағы жеті жылдық мектептің бас-

шысы болады. Сол кезде &зі оқытқан 

шәкірттеріне білім ғана беріп қоймай, 

&мірді тануға да ықпал еткен. Олардың 

арасынан елімізге танымал тұлғалар, 

халқымыздың мақтанышы Бауыржан 

Момышұлы, #бділда Тәжібаев, Қажым 

Жұмалиев, т.б. шыққаны белгілі. 

1928 жылдан 1929 жылғы ақпан 

айына дейін Сейілбек Үсенов Сырда-

рия округінің халық-ағарту б&лімінде 

нұсқаушы болды, сонан соң Бостандық 

ауданына партия комитетінің хатшысы 

қызметіне жоғарылатылады. Ол кезде 

Сейілбек Үсенов бар-жоғы 24 жаста 

еді. Сол жылдың қараша айында Шым-

кентке қайта шақырылып, Сырдария 

округінің «Ленин жолы» газетінің ре-

дакторы қызметін атқарады. Ал 1930 

жылдың к&ктемінен Сырдария округтік 

комитетінің мәдени-ағарту б&лімінің 

меңгерушісі болады. 1931-1932 жыл-

дары Мойынқұм ауданында жауапты 

хатшы (бірінші хатшы), 1932-1934 жыл-

дары Алматыда «Социалды Қазақстан», 

(қазіргі «Егемен Қазақстан») газетінің 

б а с  р е д а к т о р ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы 

қызметін атқарған. Осы басылымда 

қызмет ете жүріп, «аса маңызды саяси-

шаруашылық науқанында жіберген 

қателігі  үшін» партия қатарынан 

шығарылды. Біздіңше, бұл да қолдан 

жасалған қысастық. :йткені,  ту-

мысынан «шындықтың шырағын 

с&ндірмеуге» ұмтылып, ақиқатты бетке 

айтқан &ткір тілді сыншы – журналистің 

к&семс&зі талайлардың шымбайына 

батқаны анық. Осылайша «Социалды 

Қазақстандағы» қызметі бұқаралық 

жұмыстар б&лімінің меңгерушілігіне 

т&мендетілген Сейілбек партиялылығын 

қайтып алған соң, 1934 жылдың сәуір 

айынан 1936 жылдың тамыз айына дейін 

«Қарағанды пролетариаты» газетінде ре-

дактор, ал 1936-1937 жылдары Солтүстік 

Қазақстан облыстық «Ленин туы» 

газетінің редакторы қызметін атқарған.

С.Үсенов кезінде әдеби ортаға сын-

шы ретінде де кең  танылды. «Сын 

шын болсын, шын сын болсын» дейтін 

ұстанымды құп к&рген қаламгер де 

қашанда туралығынан таймай, т&л 

ә д е б и е т і м і з д е г і  т а б ы с ы м ы з  б е н  

жетістігімізді жұртшылыққа жеткізумен 

бірге, жаңа заманның бет-бейнесін 

сомдауда шынайылығы күмән тудыра-

тын бәзбір шығармалар хақында да дер 

кезінде үн қатып, орнықты пікір білдіріп 

отырған. #сілі, әдебиетіміздегі сын 

жанрының ақтаңгері М.Қаратаевтың 

1987 жылы жарық к&рген «Қазақ совет 

әдебиеті» оқулығында сынға әр кезде, 

әр дәрежеде О.Беков, #.Мәметова, 

Ш.Орынбаев, #.Тәжібаевтармен бір 

қатарда Сейілбек Үсеновтің де ара-

ласып отырғанын атап к&рсетуі бе-

кер емес. Осынау пікірдің &зінен-ақ 

қайраткерлігі мен қаламгерлігі қатар 

ұштасқан, ұлтқа қызмет етудің білімнен 

емес, мінезден болатынын тереңінен 

түйсінген С.Үсеновтің сын жанры-

на белсене араласып, едәуір еңбек 

сіңіргенін байқаймыз. 1929 жылы «Жаңа 

әдебиет» журналының №18 санында 

жарық к&рген «Сұлушашқа сын» атты 

еңбегінде әдебиетіміздің к&рнекті &кілі 

Сәбит Мұқановтың &леңмен жазылған 

«Сұлушаш» поэмасының мазмұнына 

мін таға келе, шығарманың пішіміне де 

сыни к&зқарасын білдіреді. 

С.Мұқановтың «Сұлушаш» поэмасы 

«Қазақстан» баспасынан 1928 жылы 5000 

данамен жарық к&рген еді. Ұлылардың 

қ а л а м ы н а н  т у ғ а н  к е с е к  д ү н и е г е 

қоғамдық ортаның пікірі қашан да сан 

алуан болған. Айталық белгілі ақын 

#ділғазы Қайырбеков «Сұлушашты» 

к&ркемдігі, оқиға құрылысы ж&нінен әлі 

күнге дейін қазақ поэмаларының алдын-

да тұрған шығармалардың бірі деп білсе, 

сәбиттанушы, филология ғылымының 

докторы, профессор Құлбек Ерг&бек 

«Сәбит Мұқанов &з заманының жазу-

шысы» атты сұхбатында оның белгілі 

бір дәрежеде уақыты &ткен, тап бүгінгі 

к&зқараспен қарағанда, белгілі бір 

жағдайда &ткен заманның жаршы-

сы, Кеңестік кезеңнің аса ірі жазу-

шысы болғанын баса айтып,  оны &зі 

&мір сүрген уақытпен бірге жүремін 

деп заманалардан артта қалып қойған 

жазушының бірі деп атап к&рсетеді. 

Сәбит Мұқанов бар болмысы-

мен қазақ әдебиетінің алыптар к&шін 

бастаған аса ірі қаламгердің бірі болғаны 

тереңірек тоқталуымыз да осы мақсаттан 

туындап отырған талпыныс.

Асылы С.Үсенов  сын жанры -

на кездейсоқ келген қаламгер емес. 

Ол заманында қайраткерлікпен қатар 

қаламын да тастамай, әдеби сынға да 

белсене араласып, едәуір жемісті еңбек 

атқарған азамат. Бұл с&зімізге оның 

«Ауыл мұғалімі», «#дебиет майданы» ба-

сылымдарында жарық к&рген к&птеген 

сын мақалалары дәлел бола алады.

Біз басты зерттеу нысанына ай-

налдырып отырған «Сұлушашқа сын» 

еңбегінде автор әдебиетіміздің к&рнекті 

&кілі С.Мұқановтың 1928 жылы жазы-

лып, 5000 данамен оқырмандар қолына 

тиген &леңмен жазылған романының 

мазмұнын бірнеше б&лімге б&ле отырып, 

шығарманың пішініне сыни к&зқарасын 

білдіреді. Жалпы шығармаға қойылатын 

талаптардың бірқатарына тоқталған ав-

тор: «Шығарманың мінсіз болуы, оның 

жалғыз сыртқы пішімінің әдемі, яки 

мазмұнының әдемі болуымен бітпейді. 

Екеуі де керек. Бірінсіз бірі жадағай. 

#йтсе де мазмұнның пішінінен кейіндеп 

қалуы кемістік делінеді. Екі жағынан да 

қисыны келген шығарма болса қане!» 

– дей келіп, «Сұлушаш» поэмасында 

пішін кемістігінң толып жатқанымен 

бірге романның к&зге ұрып тұрған басты 

сегіз қателігін де атап к&рсетеді.

Олар: романның &н бойында &леңнің 

ұйқасын таппайтын тұстарының 

к&п ұшырайтыны, &лең ағынының 

айта алмаймыз. Жалпы шығарманың 

кеңестік цензураның қатаң сүзгісінен 

&ткені, сол қоғамның идеологиясы-

на негізделіп жазылғаны да даусыз. 

:йткені Т.Нұртазин атап к&рсеткендей, 

«Сұлушаштың» жазылу тарихы мен 

к&ркемдік ерекшелігін зерттеушілер 

жазушының романды қазақтың &ткенін 

керек дегендік шықпайды. Керегіне 

қарай айтылуы ж&н еді дейміз. #йтпесе 

күнделікті табиғат құбылысын сурет-

теп отырумен роман жазсақ, жылына 

жүздегенін жазып үлгеруге болар еді. 

Қараңыздар, таң бозарып атып келеді, 

жауын жауып келеді деп қайталап айта 

берген. Орынсыз, керексіз айтылған 

шақырып алды. Оған: «Мына баланың 

&леңдерін оқып шық та, жарайтында-

рын жарияла! Содан соң қаладағы түрлі 

мәдени мекемелерге жіберіп, мақалалар 

жаздырып үйрет. Баулы!» – деді.

А б д о л л а  б & л м е с і н е  а п а р ы п , 

б і р а з  & л е ң д е р і м д і  о қ ы п  ш ы қ т ы . 

«Кейбіреулерін жариялаймыз. Біразы 

түкке  тұрмайды! :лең жазған соң 

Мағжанша жазу керек», – деді.

– Мағжаның кім? – дедім мен, 

&тірік түк білмегенсіп. Содан бір күн 

бұрын ғана Мақаңның үйінде болып, ол 

кісімен әңгімелескем. 

– Ой, сен жаңа «Булаевтанмын» 

дегенің қайда? :з ауылыңның ақынын 

білмегенің қалай? Онда «сенен берекелі 

ақын шығады» деп үміттенуге де бол-

майды.

– «Толқыннан толқын туады,

Толқынды толқын қуады,

Толқынмен толқын жарысқан!..» 

Осындай &лең оқымадың ба?

– Оқығанмын!

– Оқысаң, жаңағы мен оқыған 

жолдардың жалғасын оқышы! – деді. 

Мен жұлып алғандай:

Сыбыр – сыбыр кеңескен,

Бітпеген бір егеспен 

Жарысып жарға барысқан! – деп 

суылдата ж&нелдім.

– #й, қу бала-ай, Мағжанның атын 

айтуға қорқып, &тірік айтып тұрсың 

ғой! – деді. 

– Мүмкін солай да шығар, – деп мен 

күліп жібердім.

...Ақыры Абдолла екеуміз жақсы 

танысып кеттік. Ол мені мектептерге, 

клубтарға жіберіп, ұсақ мақалалар, 

кейіннен кішігірім очерктер жазуға 

үйретті. Кейінірек &леңдерімді де баса 

бастады. 1937 жылдың 15 қаңтарында 

«Айша» деген &леңім жарияланды. 

1937 жылдың соңғы айларында 

Сәдуақасов пен Үсеновті «үндемес» алып 

кетті. Айыптары: екеуі де Мағжанды 

қонаққа шақырған екен...». 

Олай болса Сейілбек те, Сәкен 

де кеңестік тоталитарлық жүйеде 

жемісті қызмет атқарғанымен, алаш-

шыл азаматтармен байланысын үзбей, 

күрескерлігінен танбай, ұлт мұраты жо-

лында басын бәйгеге тіккен деуге толық 

негіз бар. 

Сондықтан Мағжан үшін айыпты 

болған мәлім де беймәлім Сейілбек 

Үсеновтей тұлғаның қайраткерлік 

болмысын ашып к&рсетер уақыт 

жақын деп білеміз. :йткені ҰҚК 

мұрағаттарында сақталған тергеу ма-

териалдарында Үсеновке тағылған 

айыптың бірі ретінде осы Мағжанмен 

етене байланысы да айтылады. Сәбит 

Мұқановпен де бір «ұйымда» болды 

деген де айып тағылады. Дегенмен 

бұл құжаттардың барлығы шындыққа 

сай десек қателесеміз. Себебі айып-

талушы Үсеновтің атымен жазылған 

хаттамаларда ол контрреволюциялық 

ұйымның белсенді мүшесі болғанын, 

сол астыртын ұйымның басшы-

сы Құрамысовпен ұдайы байланыс 

жасағанын, «Социалды Қазақстан» 

газетінде жүріп те партияға қарсы 

белсенді жұмыс жүргізгенін «мойын-

дайды». Бірақ, сол құжаттарға Үсенов 

қол қоюдан бас тартқан. Сондықтан 

мұны дәлелді құжат деп айтуға бол-

майды. Қаламгерге тағылған тағы 

бір айып – «Ленин туы» газетіне 

басшылық ете отырып, халық жау-

ларын әшкерелеуде белсенділік та-

нытпауы. Бұл, біздіңше, шындыққа 

жақын келетін пікір. Олай дейтініміз, 

С.Үсенов &зіне жабылған жаланың 

бәрін жоққа шығарып, әріптестерінің 

бірде-бірін айыптамаған. Керісінше 

оның маңайында жүрген, талай ша-

рапатын к&рген бәзбір қаламгерлер 

сын сағатта солқылдақтық танытып, 

басшысының үстінен жалған куәлік 

беруге мәжбүр болған. Мәселен, 

газеттің жауапты шығарушысы болған 

Ш.Молдабеков тергеу барысында 

Үсеновтің  газеттің бағытын &з арна-

сынан ауытқытып жібергенін, халық 

жауларын әшкерелеу үдерісіне үлес 

қоспай, ол турасында бір мақаланың 

да басылуына жол бермегенін атап 

к&рсетеді... 

Ұлт руханиятының тамыршысы 

болған С.Үсеновтің «Сұлушашқа сын-

нан» б&лек бірқатар басқа да еңбектерін 

айтуға болады: «Жиренше шешен 

с&здері» («Жас қайрат», 1924 ж. №6), 

«Түсінбеймін» &леңі («Жаңа әдебиет», 

1928 ж. №10), т.б. Бұл еңбектері  де 

алдағы күнде арнайы зерттеуді қажет 

етеді.  С.Үсенов сынды тұлғаның 

әдеби-шығармашылық мұрасын ар-

найы зерттеу бүгінгі күннің кезек 

күттірмейтін міндетіне айналуы ке-

рек. :йткені, С.Үсеновтің қоғамдық-

әлеуметтік қызметі зерттелу былай 

тұрсын, қаламгерлік қарымы түгелдей 

назарымыздан тыс қалып келеді.

Оның объективті де, субъективті 

де себептері бар екенін айтуға болады. 

Біріншіден, оның к&ркем шығарма 

жазғаны соңғы жылдары ғана белгілі 

болып отыр. Екіншіден, С.Үсеновтің 

қаламгерлік қабілеті  әлеуметтік 

қызметінің тасасында қалды. Яғни 

С.Үсеновтің қоғам және мемлекет 

қайраткері ретіндегі тұлғасын одан 

әрі жан-жақты сомдау үшін оның осы 

саладағы қызметімен қатар, әдеби-

шығармашылық мұрасын да түбегейлі 

зерттеу, қала берді, ұлт тарихындағы 

алатын орнын нақтылау алдағы 

күндердің еншісіндегі іс деп білеміз.  

келмейтін жерлерінің к&п болуы, &лең 

&лшемінде шалағайлықтың молынан 

кездесуі, тілдің орынды қолданылмауы, 

шумақтардың әртүрлі формада жаса-

луы, тілге кедейлігі, пейзажға к&бірек 

орын берілуі, тіл қуатының олқы соғуы, 

ең бастысы, романда шынайылықтан 

г&рі қолдан жасалған жасандылық пен 

тұнып тұрған олақтықтың к&п болуы. 

Сондықтан да автор «Асылы Сәбит 

(Мұқанов) мақсатшыл емес, затшыл 

ақын» дей келіп: «...шығармада біз нағыз 

тұрмысты к&ре алмаймыз. :тіріктің енді 

қадірі кем... бізге барып тұрған шындық 

керек», – деп орынды, қатал талап 

қояды.

Жалпы С.Үсенов осынау сыни 

м а қ а л а с ы н д а  ш ы ғ а р м а ғ а  & з і н і ң 

обьективті пікірін ашық білдіріп, шы-

найы баға беруге тырысып бағады. 

Енді осы жоғарыда айтылған сын-

ескертпелерге толығырақ тоқталайық.

Алдымен қаламгер шығарманың 

мазмұнымен оқырманды хабардар етіп, 

поэманың 4 б&лімінің сюжетіне си-

паттама береді. Поэманың пішіміне 

сын айтады. Автор поэмадағы &лең 

ұйқастарының бұзылуына,  айты-

лып отырған ойға сәйкеспейтініне, 

романдағы &леңдердің &лшемінде де 

шалағайлыққа жол беріп, бірде 12, бірде 

10 буынға түсіп отырғанына тоқтала 

келе, Сәбит сынды белгілі ақынның, 

к&пке үлгі болып жүрген қаламгердің 

бұлайша шынайылықтан шет кетуіне 

қынжыла сын айтады да, былай дейді:

«:ткен қаталық келешекке сабақ» 

деген. Аз ғана деп к&зге ілмей кетпейік. 

Елеп айтайық. Қолдан келсе аз қатаны 

да, міне мына ұйқасымды к&ріңіздер. 

Ел к&шіп қысқы мекен алар жаққа, 

Бір күні жаппа тікті бір бұлаққа.

Шалғын орып, малдардың 

бүйірі шығып,

Шынықты шаршап келген 

қозы-лақ та.

Бұдан тақыр күз болып елдің қысқы 

мекеніне к&шіп келе жатқаны мәлім. 

Олай болса, тақыр күзде жайқалып 

тұрған қай жердің шалғыны? Тақыр күзде 

қозы-лағы несі? Кенже туғандар ма? 

Мәлімі жоқ, «текке», «жаққа», «бұлаққа» 

дегенге ұйқастырам деп «қозы-лаққа» 

деген-ау деймін. Нағызында бұлай 

ұйқасуы теріс. :згеше болғаны ж&н еді. 

:йткені жоғарғы жағдай тақыр күзде 

болмайды ғой. 

Олай болса табиғи болмайтын 

нәрсені жоғарғы с&здің әуеніне салып, 

ұйқастыра бергеннен мән шықпайды. 

:леңнің шындық қадірі кетеді». 

Шындығында да халықтық да-

стан негізінде жазылған «Сұлушаш» 

поэмасының, автордың &зі бастапқыда 

«фантазиялық роман» деп айдар таққан 

әйгілі шығарманың сол кезеңде қатты 

сынға ұшырағаны белгілі. С.Үсенов 

те, біздіңше, &з к&зқарастары арқылы 

заманында к&лемді әлеуметтік роман 

атанған еңбектің олқы тұстарын тап ба-

сып танып, орнықты пікір айтқан.

Сондықтан да оның жоғарыдағы 

ескертпе-ұсыныстары орынсыз деп 

мадақтаған ұлтшылдарға қарсы идеяда 

жазғанын айтады. 

Б і з  д е  С . Ү с е н о в т і ң  с ы н ы н а 

бүгінгі уақыт к&зімен қарап, әсіресе 

жазушының с&з қолданудағы к&зге 

ұрып тұрған кемшіліктеріне тереңірек 

тоқталып к&рейік.

Біздіңше сыншының «Ақ сүтіңді 

еркелеп емген апа, Түн ұйқыңды т&рт 

мезгіл б&лген апа» деген тармақты 

«Ақ сүтіңді еркелеп емдім, апа» деп 

түзетуін қарапайым оқырманның да 

құптайтыны анық. Сонымен қатар 

автордың «Сұлушаштағы» шумақтардың 

алдының 14, онан соң 12, 16, 8, 6 соңы 4 

тармақпен бітетінін де тілге тиек етіп, 

оның айтарлықтай мін еместігін де мой-

ындап, егер поэма 8 яки 10 тармақтан 

ауытқымай жазылғанда шығарманың 

шоқтығы мұнан да биік болып, &лең 

құрылысы  да сұлуланып, жұтынып 

тұрар еді дегені де туған әдебиетімізге 

шынайы жанашырлығын білдіреді. 

Яғни, нағыз сыншыға тән мінез та-

нытады. Мұнан біз автордың сыпыра 

сынауға емес, салқынқанды сараптауға, 

салмақты байлам жасауға бейім екенін 

к&реміз. Енді сыншының поэманың 

басты кемшілігі ретінде к&рсеткен 

шығармадағы тіл кедейлігі ж&нінде де 

аз-кем с&з &рбітіп к&релік.

  С.Үсенов: «... Сұлушаш» романы, 

оның үстіне Сәбитті жекелеп алғанда, 

тілге кедейлігі к&рінеді. Оқи бастасаң, 

тіл жағынан түрленуді к&рмейсің. Осы 

кедейлік Сәбитті қайталаққа соқтырды. 

# с і р е с е  « С ұ л у ш а ш »  р о м а н ы н д а 

қайталақтау к&п.

Мынаны қараңыздар: «...Жердің 

жүзін шық басқан қалың булап (32-бет); 

Шықтар күмістей боп жарқ-жарқ та-

мып (35-бет); Буланып шық басқан жер 

тыңдады (51-бет); :рген қойды айналып 

шық болып (53-бет); #лемді шық басқан 

тұманданып (69-бет); Жер үстін белуар-

дан шық к&мген (113-бет); Аттыларды 

к&рсетпей шық жапты (113-бет)». Бейне 

«шықпен» ауыздандырғандай, айналды-

рып айта берген. «Шықтан» аяқ алып 

жүре алмайсың. Осы жағдай ақынның 

тілге, тыңнан тауып суреттеушілікке 

кедейлігін к&рсетеді.   Мұндайлар к&п 

ұшырайды», – дейді.

Шындығында  да  сыншы атап 

к&рсеткендей, мезгіліне сай, шықтың 

да түсетін уақыты болады. К&ктемде, 

жазда, яғни шіліңгір шілдеде шық 

болмайды. Демек ақынның «шыққа» 

құмарлығы шығарманың шырайын 

келтіріп тұрған жоқ. С.Үсенов те мұны 

аңғарымпаздықпен байқап, ақынды 

алдағы уақытқа мұндай орашолақтықтан 

аулақ болуға шақырады.

Сондай-ақ ол ақынның әсірелеуге 

тым бой ұрып, поэмада табиғатты 

суреттеуді тым к&бейтіп жібергенін де 

кемшілік санайды. #рине, бұдан по-

эмада пейзажға орын аз болуы тиіс 

деген ой тумауы керек. Мұны сыншы да 

мойындады, &з айтар уәжін де ұтымды 

білдіреді: «...Романның 50 пайызға 

жете қабасы табиғат суретіне кеткен. 

Мұнан табиғат қалпын суреттемеу 

жері к&п. Кей жерде қолжаулық қылып 

кеткен. Жаңа жоқ, кенеттен бұлт, 

тұман қаптап кеткен. К&ктемде де, 

жазда да жауын үзілмейді. Бұл – басым 

кемшіліктердің бірі. Аңғару керек». 

Сыншының уәжін орынсыз деп айта 

алмаймыз. Осы тұста «Сұлушашқа» 

С. Қожанов сынды тұлғалардың  да 

&ткір сын айтқанын айта кеткеніміз 

ж&н. Мәселен, ол 1929 жылы «За пар-

тию» журналында жарыққа шыққан 

«Жылтырағанның бәрі алтын емес» 

мақаласында «Сұлушаш» поэмасын-

да әлеуметтік мәселелердің дұрыс 

к&терілмегенін  сынға ала отырып, 

авторға бірқатар ескертпелер жасайды. 

С.Үсенов поэмада оқырманды 

еліктіріп, &з иіріміне  үйіріп әкетер 

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

қауқарлы бола тұра кемеліне келтіре 

алмағанын шынайы жеткізеді. Сондай-

ақ ол азын-аулақ міні болса да поэманың 

пішіні мазмұнынан басым, тіпті сұлу 

шыққанын да ескерте кетеді. 

...Мағжанның Омбыда Сәкен Сей-

фуллинмен бірге оқығаны белгілі. 

С ә к е н н і ң  М а ғ ж а н д ы  А л м а т ы ғ а 

шақырып, сол жерде оның қызмет 

істеп, әдеби ортаға оралуына жағдай жа-

саймын деп әрекеттенгені де шындық. 

Осы жолдардан-ақ тағдыр-талайы 

Мағжан мен Сәкенді таразының екі ба-

сына, «тап тартысының» қарама-қарсы 

бетіне қойса да, олардың арасындағы 

екеуара рухани байланысының, етене 

жақындығының, әдеби достығының 

еш үзілмегенін байқаймыз. Сәкеннің 

1937 жылдың 24 қыркүйегінде ұсталып, 

КСРО Жоғары сотының к&шпелі әскери 

коллегиясының Алматыда істі 20 минут 

ішінде асығыс-үсігіс қарап, ату жаза-

сына ұсынуында оның осынау «алаш-

шыл» Мағжанмен байланысының да 

ықпалы болғанын жоққа шығармаймыз. 

Ал мұрағат деректері дәл сол күні 39 

адамның ісі қаралып, Сәкенмен бірге 

Сүлеймен Есқараев, Құдайберген 

Жұбанов, Темірбек Жүргенов, Сейітқали 

Меңдешев, Ұзақбай Құлымбетов, т.б. 

атылғанын дәйектейді. Тек 20 жылдан 

соң КСРО Бас әскери прокуратурасы 

істі қайта қарап, КСРО жоғары соты 1957 

жылы 21 наурызда Сәкен Сейфуллиннің 

толық ақталғаны ж&нінде шешім 

шығарды. Бір қызығы, қаламгер Хамза 

Абдуллин бір мақаласында Сейілбек 

Үсеновтің де Мағжанмен пікірлес, 

сыйлас болғаны үшін сотты болғанын, 

қуғындауға ұшырағанын жазыпты. 

Қараңыз:

 «1936 жылы мен Омбы рабфагін 

б іт ірген  соң Қызылжарға  келіп, 

облыстық оқу б&ліміне қызметке орна-

ластым. Газеттің редакторы – Үсенов. 

#дебиет б&лімінің бастығы – Абдолла 

Сәдуақасов. Сейітжан Омаров пен 

Қазбек Сүлейменов – секретариат-

та істеді. Ғазез Нұрмолдин – б&лім 

бастығы. Дәуітов (гимназист) – аудар-

машы. 

Бір күні, бір топ &леңді құшақтап, 

Үсеновке бардым. Ол жақсы кісі екен, 

&леңдерімнің біразын оқып, Абдолланы 

Әлібек СЕЙДЕХАН,       
тарих ғылымының докторы  СЕЙІЛБЕКТІҢ 
«СҰЛУШАШҚА» СЫНЫ

даусыз. Оның еңбектерін саралай оты-

рып байқағанымыз – Сәбит Кеңес 

үкіметіне шүбәсіз сенген, қалтқысыз 

қызмет еткен жазушылардың қатарында. 

Мәселен ол Алаш қайраткері Ахмет 

Байтұрсынұлының шығармашылығын 

сараптап, саралай отырып, оның 

&мір жолы мен саяси қызметіне &з 

к&зқарасын білдіріп, «Қырық мысал» 

мен «Маса» жинақтарын ғылыми талда-

удан &ткізген. 

Белгілі зерттеуші Қ.Ерг&бектің жазу-

ына қарағанда «Сұлушаш» поэмасының 

прототипі – Сәбеңнің асыл жары 

Мәриям Қожахметқызы Мұқанова 

болғанға ұқсайды.   

Бұл туралы белгілі ғалым, әдебиет 

зерттеушісі Құлбек Ерг&бек «Еге-

мен Қазақстан» газетінде жарық 

к&рген «Ел анасы» атты мақаласында 

б і р қ а т а р  о р н ы қ т ы  п і к і р л е р 

білдіріп,  С.Мұқановтың Мәриям 

Қ о ж а х м е т қ ы з ы н ы ң  а д а м и  а с ы л 

қасиеттерін айрықша бағалағанын 

айта келе, С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, 

Б.Майлин секілді  әдебиетіміздің 

алыптарының оны «Сұлушаш келін» деп 

ерекше құрметтегенін атап к&рсетеді. 

О д а н  б & л е к  қ а р ы м д ы  қ а л а м г е р 

Ғ.Мүсіреовтың де кезінде Мәриям 

апаны «#дебиеттің анасы» деп басын 

игенін, зор ілтипат танытқанын да айта 

кетейік. Ал С.Мұқановтың «Сұлушаш» 

поэмасының прототипі болғандығын 

автор осынау мақаласында былайша 

келтіріпті:

  « М ә р и я  а п а й  –  С ә б е ң 

жарықтықтың біраз шығармасында &з 

атымен бейнеленетін кейіпкер де, енді 

біраз шығармаларында кейіпкердің 

түптұлғасы (прототипі) кейпіндегі жа-

сырын тұлға. :з басым «М&лдір ма-

хаббат» романындағы Бәтес бейнесін 

к&ркем образға айналдыру жолын-

да Мәриям апайдың к&птеген адами 

қадір-қасиетін пайдаланғанын шама-

шарқымша дәлелдегенмін. «Он алтыға 

келгенде кемел жасы, Тізесіне салбырап 

түсті шашы» деп жырлайтын «Сұлушаш» 

та солай! Поэма жазып аяқталған жазу-

шы: «Мәриям, сенің шашыңа тартуым» 

деген ризашылықпен.

Демек біз тілге тиек етіп отырған 

бұл поэманың жазылуына жазушының 

жарының да белгілі бір деңгейде ықпал-

әсері болғаны анық. Музасыз мықты 

дүниенің жазылмайтыны тағы белгілі. 

Поэманың &з &міршеңдігін тапқандығы, 

ұлттық әдебиетіміздің «Алтын қорында» 

қала беретіні де дәлелдеуді қажет 

етпейтін шындық. 

Біз де бұл халықтық шығарманы 

шынайылықтан ада дей алмаймыз, 

дегенмен ол турасындағы белгілі 

қаламгердің «сын шын болсын, шын 

сын болсын» деген ұстаныммен қалың 

оқырманға  ұсынған,  кез інде  ба-

спа бетін к&ргенімен, аса бір еленбей 

мұрағатта шаң басып қалып қойған 

мәні жоғалмаған мақалаларына да 

бүгінгі заман к&зімен қарап &з бағасын 

беретін уақыт келген сияқты. Сейілбек 

Үсеновтің  «Сұлушашқа сынына» 
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ҰЛАҒАТЫ 

Наухан Алтайұлы мектеп қабырғасында 

жүргенде-ақ алғырлығымен, белсенділігімен 

к&зге түсіп, сабақты үздік оқыды. Қай 

пәнді де бірден қағып алып, ұстаздарының 

мақтанышына б&ленді. Маржандай жазу-

ымен қабырға газетін және сабақ кестесін 

безендіріп, жоғарғы кластарда аудандық, 

облыстық, республикалық газетттерге мақала 

жазып, нашар оқитын балаларға арнап әзіл-

сықақ &лең де шығаратын. Оттай жанып 

тұрған шәкіртінің ертеңіне сенген ұстаздары 

да оған үлкен үміт артып, болашағының 

жарқын болатынына сенгені анық. Мұқыры 

ауылындағы орта мектепті күміс медальмен 

бітірген ол сол үмітті ақтау жолында ар-

ман қуып қазақтың қара шаңырағы, білім 

ордасы, сол кездегі С.М.Киров атындағы 

ҚазМУ-дің химия факультетіне оқуға түсті. 

Мұнда да бар күш-жігерін білім алуға, білімін 

нығайтуға, тәжірибесін шыңдауға жұмсады. 

Біз, оның студенттік әрі жастық кезін бірге 

&ткізген достары, курстастары Нәкеңнің 

сол кезде де талапты шәкірт, білімді студент 

болғанына куәміз. Қызықты да, естен кетпес 

сол жылдарға ой жүгіртсек, талабы таудай жігіт 

елестейді, білім-ғылым саласында қажымай 

еңбек еткен азамат к&з алдымыздан кетпейді.

Оқуын ойдағыдай аяқтаған ол сол кездегі 

кіндік қала Алматы шаhарындағы ҚазКСР 

Ғылым Академиясының #.Б.Бектұров 

атындағы Химия институтында жұмыс істеп 

жүріп-ақ ғылым әлемінің тереңіне сүңгіді, хи-

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден 
балаға» деген Абайдың сөзін жүрегіне 
түйіп, Абай көрсеткен ұстаздықтың кең 
даңғылымен абыроймен жүріп өтетін 
жандар болады. Олар үшін ұстаз биігі 
– ұрпақтың биігі, немесе керісінше, 
ұрпақтың жарқын болашағы – ұстаздың 
тамшылап төгілген маңдай тері дер едім. 
Қазақ жерінде, шүкір, мұндай жүкті үлкен 
абыроймен алып жүрген нағыз маман 
жетерлік. Олардың әрқайсысы да қазақ 
болашағы үшін кірпіш болып қаланып, 
қазақ келешегіне үміт болып жалғанған. 
Олардың қатарында үлкен мақтанышпен 
есімін атауға тұрарлық жанды таны-
стырып өткім келеді. Ұстаздық – барлық 
мамандықтың бастауы деп жан-
жүрегімен сезінген Наухан Алтайұлы бала 
күнінен ұстаз болуды армандаған ұл еді. 
Абайдың «ғылым таппай мақтанба, орын 
таппай баптанба» деген сертіне адал 
болды. 

мия ғылымының қыр-сырын білуге ұмтылды. 

Оннан аса ғылыми мақала жазып, жаңалық 

ашып, 4 авторлық куәлік алып, 1979 жылы хи-

мия ғылымының кандидаты ғылыми дәрежесін 

иеленді. Ғылымға адал шәкіртінің таудай тала-

бына сүйсінген ұстаздары оның болашағынан 

к&п үміт күтті. Наухан Алтайұлы сол үмітті 

толық ақтады. 1979 жылы Жамбылдағы Жеңіл 

және тамақ &неркәсібі технологиялық инсти-

тутына ұстаздық етуге шақырту алғанда жүйрік 

уақыттың арман қанаты Наухан Алтайұлын 

аңсаған арманына жетелеп, сол кездегі Жам-

был қаласына жол тартты. Осында жүріп 

қатардағы мұғалімнен бастап доцент, кафедра 

меңгерушісі, деканның орынбасары, балама 

негізде химия-технология факультетіне де-

кан қызметіне дейінгі лауазымды міндеттерді 

зор жауапкершілікпен атқарды. Жамбыл 

ҚОС ШЫНАР

Х Х  ғ а с ы р д ы ң  8 0  ж ы л д а р ы 

қазақтың қара баласы бүгінгідей 

АҚШ-ты армандамайтын. Арманның 

ұлысы ару қала Алматыға жетіп, Қазақ 

руханиятының ордасы Қазақ  ұлттық 

университетінде оқу еді.  Бізде ау-

ылдан үлкен арманмен аттанғанмен, 

бірнеше қайтара жолымыз болмай 

әскерге кеттік. #скерден келіп 1984 

жылдың күзінде дайындық курсына 

тұяқ іліктірдік. Дайындық курсына 

мектеп бітіріп, бір-екі жыл ауылда 

еңбек етіп, буыны қатқан қыздар мен 

бірнеше жылдық еңбек &тілі бар тіс 

қаққан жігіттер жиналып қалыппыз.  

Кеудесі арманға толы, партаға оты-

руды ұмыта бастаған арындаған 

жігіттерді сабаққа ұйытқан, анамыз-

дай тәрбиелеген қазақтың дана қызы  

Алма апай еді (Алма Қыраубаева). 

Келесі жылы маңдайымыз жарқырап 

бәріміз оқуға түсіп, біріміз филфактің, 

біріміз журфактың студенті болып 

шыға келдік. «Қазақ тілі мен әдебиеті, 

араб тілі» б&лімінде оқығандықтан ба 

қазақ филологиясының корифейлері 

Зейнолла Қабдолов, Тұрсынбек 

Кәкішевтердің дәрісін тыңдауға бірден 

қолымыз жете қоймады. Керісінше, 

алғашқы курстарда сол мықтылардың 

жолын қуған шығыстанушы #бсаттар 

Д е р б і с ә л и е в ,  с ы р б а з  Ж а н ғ а р а 

Дәдебаев,  талап қойғыш Зинол-

Ғабден Бисенғали сияқты білгір 

жігіт ағаларының дәрісін тыңдадық. 

Білмейтініміз к&п екенін осындай 

мықты ұстаздардың алдында отырып 

ұқтық. Біліктілігінен енші алып &стік.

Марқұм  профессор Серікқали 

Шарабасов әдеби мәжілістерде «Мен 

білетін Зинолдардың бәрі мықты» деп 

мәз болып отыратын. Оларыңыз кім 

тағы деп &тірік білмегенсиміз. Сәкең  

саусағымен санамалап к&рсететін: 

«Біріншісі – ұлы Зинол – Зейнолла 

Қабдолов, екіншісі – дара Зинол 

– Зейнолла Серікқалиев, үшіншісі 

– &зіміздің Зинол – Зинол-Ғабден 

Бисенғали.

Бүгінгі әңгімеміздің кейіпкері – 

Ш.Айтматов атындағы халықаралық 

академияның академигі, Қазақстан 

жазушылар одағының мүшесі, фи-

лология ғылымдарының докторы, 

профессор, &зіміздің Зинол-Ғабден 

Б и с е н ғ а л и .  С е р і к а л и  а ғ а й д ы ң 

&зіміз дейтіні ол – жан досы. Біздің 

де &зіміздің деп айтуға құғымыз 

бар сияқты. :йткені ағай қадірлі 

ұстазымыз, ғылым жолындағы жақсы 

ағамыз. Ағайдың &зі еңбекқор, &зіне 

де, &зге де талап қойғыш.  Еш уақытта 

студентке артық баға қоймайтын. 

Ұстазымыздан қандай баға алсақ та 

ренжімейтін едік. #діл бағаға кім не 

десін. Бірақ шәкірттерінің білгеніне, 

бір нәрсе игергеніне шын қуанатын. 

#сіресе ағайға курстық жұмыс тап-

сыру қиынның қиыны болатын. Сту-

денттер &з қолдарымен ақ қағазға 

жазып келген жұмыстарын (әрине, 

біреудің жазуы тәуір болса, біреуінің 

жазуы нашар) ерінбей түзеп, күзеп, 

қызыл сиямен жазып, сызып қайтарып 

беретін. Ұстаздың ақылын тыңдап бо-

лып, ұлттық кітапханаға қайта жол 

тартамыз. Мұның &зі үлкен мектеп, 

ғылымға баулу екенін кейін түсіндік. 

Ал Зинол-Ғабден ағайдың ұстазы 

– қазақ әдебиеті ғылымының еңбек 

торысы, асықпай жүріп үлкен істер 

тындырған – Бейсенбай Кенже-

баев екен. Ғұлама профессор жұрт 

м ұ р н ы н ы ң  а с т ы н а н  а с а  а л м а й 

жүргенде қиырға к&з тастады. Та-

лабы тау қопаратын қыз, жігіттерді 

шәкірт етіп, баулып, томағасын сы-

пырып ғылымның басы ашылмаған 

күрделі қалың шұбарларына салды. 

М.Жолдасбеков к&не түркі әдебиетін, 

М.Мағауин жыраулар поэзиясын, А. 

Қыраубаева  Алтын Орда әдебиетін 

зерттеп, қазақ әдебиеті тарихының 

тың беттерін ашты. Зинол-Ғабден 

Қабиұлы Бейсенбай Кенжебаевтың 

жетекшілігімен Қазан т&ңкерісіне 

дейінгі «ХХ ғасырдың басындағы 

қазақ прозасының қалыптасуы» деген 

тақырыпқа түрен салды. Империялық 

тұжырым дәуірлеп тұрғанда мұндай 

күрделі тақырыпқа барып, зерттеу 

жүргізу оңай емес еді. Шешінген 

судан тайынбас дегендей, Зекең 

мұрағаттарды,   қолжазбаларды 

ақтарып, «Айқап»  сияқты журнал-

дар жарияланған проза үлгілерін 

саралап зерттеп, к&з майын тауы-

сып, 1984 жылдары «қазақ проза-

сы ХХ ғасырдың басында-ақ үлкен 

к&ркемдік деңгейге к&терілді» деп 

тұжырымдаған кезінде сынаушылар 

да, күлгендер де, күңкілдегендер де 

к&п болды. Тек сұңғыла ұстаз  Бейсен-

бай Кенжебаев  қана шәкіртін қолдап, 

қанаттандыра түсті. Қансонарда ізге 

түскен аңшыдай ізденгіш ғалым одан 

сайын ізерлей зерттеді. ХХ ғасырдағы 

қазақ прозасының тез &ркендеуіне 

ықпал еткен негізгі факторларды атап 

к&рсетті: Біріншіден, Қазақстандағы 

саяси-әлеуметтік жағдайлар мен 

экономикалық &згерістер, екіншіден, 

баспа мен баспас&з &нерінің да-

муы, үшіншіден, қазақ жұртының ел 

қатарлы мәдениетке, &нерге, білімге 

ұмтылуы, т&ртіншіден, кітап, газет 

ісімен айналысатын зиялы адам-

дар тобының пайда болуы. С&з жоқ, 

осындай қоғамдық сілкіністер ХХ 

ғасыр басындағы қазақ прозасының 

дамуына игі әсер етті. Проза жанрлық 

тұрғыдан байыды,  к&ркемдік тәсілдері 

ұшталды, кейіпкерді бейнелеудің ішкі 

иірімдері дамыды.

1997 жылы Зекең «ХХ ғасыр 

б а с ы н д а ғ ы  қ а з а қ  р о м а н ы » 

тақырыбында докторлық диссерта-

циясын табыспен қорғады. #рине, 

кедергісіз болған жоқ.  Тұлпардың 

дүлдүлдігін бір емес, бірнеше бәйгеден 

озып келгенде  ғана мойындайтын 

біздің жұрт, ғалымның білгірлілігін, 

зерттеу еңбегінің құндылыған да 

мойындауға сараңдау. Бірақ уақыт 

т&реші. Мықтыларға биікте  орын к&п. 

Дегенмен к&п жылдар бойы М.Дулатов, 

Ж.Аймауытов, Ш.Құдайбердиевтердің  

шығармалары қамауда жатып, кеңес 

заманына дейін қазақта роман болған 

жоқ деп қатып қалған сеңді бұзу үшін 

мұз жарғыш кемедей болмасаң да, 

қатепті қара нардай болуың керек 

еді. Ғалым &з тұжырымдарын нақты 

деректермен дәлелдеп шықты. ХХ 

ғасырдың басындағы романдардың 

пайда болуының негізгі к&здерін, 

арналарын ашып берді. «Қазақ  жаңа 

романы &з құрылымы мен бейне-

леу құралдарын ұштауда дәстүрлі 

әдебиетке, ауыз әдебиеті мен халық 

прозасына, романдық эпосқа сүйенді. 

Содан нәр алды». ХХ ғасыр басындағы 

қазақ романдарындағы ой еркіндігін, 

&зіндік &рнек-әдемілігін, ұлттық бояу-

нақыштарын ерекше талдап, к&рсете 

отырып, 1925 жылдардан кейін 

Кеңестік идеологияның қыспағына 

түсе бастағанын да ашық айтады.  

Қазақ романының қалыптасу жолына 

ұлттық деңгейде қарау керек екенін, 

оны роман жанры ерте қалыптасқан 

халықтар әдебиетімен бірдей салы-

стыра қараудың қажет еместігін баса 

к&рсетеді. Ғалым терең зерттеулердің 

нәтижесінде «....қаншама қисық тео-

риялар тезінен &тіп, ресми идеология 

тарапынан қытымырлық к&рсе де 

қазақ романы &з тарихында талай та-

маша туындыларды дүниеге әкелді» 

дей отырып, роман жанрының даму-

ына қоғамдық санадағы &згерістердің 

ықпалын, шығармалардың бейнелеу 

ұстанымдарын, к&ркемдік тәсілдерін, 

қазақ қаламгерлерінің тақырыптық-

идеялық ізденістерін, ХХ ғасыр басын-

да елдік сананың оянуын, шығарманың 

әлеуметтік мазмұнын жан-жақты тал-

дап,  қазақ романының тұтас тарихын 

жасап, қазақ әдебиеттану ғылымына 

сүбелі үлес қосты. #дебиет тарихы-

на арналған монографиялары мен 

оқу құралдары қазақ, орыс, түрік 

тілдерінде жарияланды.

Зинол-Ғабден Қабиұлы әдебиетті 

з е р т т е п  қ а н а  қ о й м а й д ы  о н ы ң 

болашағын ойлап, алдағы күндердің, 

тіпті жылдардың к&кжиегіне к&з 

жібереді. Ол: «ХХІ ғасыр басындағы 

әдебиет дегенде мұқият ойланатын бір 

мәселе – әдіснама. Бұрынғы маркстік, 

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

тастаған тәріздіміз, алайда заман тала-

бына жауап беретін жаңасын таптық 

деп айта алар ма екенбіз? Ұлттық иде-

ология мен эстетикалық, к&ркемдік 

ұстанымдар жаһандану жағадан алған 

заманда іргелі еңбектерде тіреу бо-

лардай іргетас бола ала ма..., мәселе 

осында» дейді. Міне, бұл ұлттың, 

ұлттық әдебиеттің алдында тұрған 

күрделі мәселе. Қолына қалам ұстаған 

жанның ойланбаса болмайтын басты 

проблемасы да – осы.

Зекең ардың ісі әдебиеттің қамын 

ойлап жүрегі ауыратын қазақ. «Менің 

ойымша, – дейді ол, – енді қазақ 

әдебиетінің болашақ тарландары, 

негіз інен,  ауылдардан шығады. 

:йткені, қазіргі қала қазақтарының 

тілі –кәдімгі қатынас құралы ғана – 

жұтаң. Бұларда қазақ тілі дүниетаным 

«мен» деңгейіне жеткен жоқ. Бұған 

бірінші кінәлі ата-ана, екінші мем-

лекет». Қазақ тілі мемлекеттік тіл 

ретінде қашан тұғырына  қонады деген 

сұрақ бәрімізді мазалайтыны шындық. 

Ғ.Мүсірепов «#дебиет пен &нер ұлы 

болмаған жерде ұлт та ұлы бола алмай-

ды» деген. 

Зинол-Ғабден  Қабиұлы қара 

шаңырақ әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінде к&п жыл-

дар бойы ұстаздық қызмет атқарып 

келеді. Оқу ісін ұйымдастыруға, 

кафедраның күнделікті күйіп жата-

тын қара шаруасына, қандай да бір 

университет үшін атқарылатын іс 

болса білек сыбанып кірісіп кететін 

Зекеңнің еңбекқорлығы, қоғамшыл  

қайраткерлігі бір т&бе. Ең сүйікті ісі 

шәкірт тәрбиелеу, к&кірегінде к&зі 

бар жанның санасына сәуле құйып, 

ғылымға баулу. Қазақстанның әр 

қиырынан, тіпті алыс-жақын түркі 

жұртынан келіп жататын шәкірттер, 

аспиранттар, докторанттар ағайдың 

т&рінен, Жамал апайдың дастарханы-

нан табылып жататынын к&зімізбен 

к&ріп жүрміз. Зекең досқа адал, 

шәкіртке пейілі ақ, қарапайым, 

қонақжай қазақ. Талай қазақтың 

жақсылары мен жайсаңдары дүниеге 

келген Құрманғазы топырағында 

туып &сіп, арманға толы жүрекпен 

білім-ғылым қуған, сонау жылдары 

тұрмыс тауқыметін тартып, пәтерден 

пәтер ауыстырып жүрсе де ұрпақтарын 

ана тілде тәрбиелеп, рухани астана-

мыз Алматыны тастамаған, мақсат-

мұратынан жаңылмаған  ұлтжанды 

атпал азамат. 

 Ал әрбір мықты еркектің артында 

ақылды әйел тұратыны аян. Ағамыздың 

асыл жары, жүрегінің ақжамалы, 

балалардың анасы, ақ әжесі, қазақтың 

дана әйелдерінің бүгінгі жалғасы, 

филология ғылымының докторы, 

профессор Жамал Айтқалиқызы Ман-

кеева. Сыңғырлап аққан Шыңғырлау 

&зенінің бойында дүниеге келіп, 

ғылым шыңына шыққан қазақтың 

дара қызы.

1967 жылы ауылдан арман қуып 

шыққан бойжеткен С.М.Киров 

а т ы н д а ғ ы  Қ а з а қ  м е м л е к е т т і к 

у н и в е р с и т е т і н і ң  ф и л о л о г и я 

факультетіне оқуға түсіп, үздік бітірді, 

аспирантураға қабылданып, ғылым 

жолын таңдады.  Жамал Манкееваның 

бар саналы ғұмыры қазақ тіл білімінің 

қара шаңырағы А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институтымен 

тығыз байланысты. Осы ұжымға 1977 

жылы жұмысқа келіп,  академиктер 

І.Кеңесбаев, А.Қайдар, Р.Сыздық, 

Ш.Сарыбаев бастаған ұлы к&штің 

соңына ерді. Бүгінде қазақ елі ғана 

емес, түркі әлемінде тарихи морфоло-

гия, лексикология салалары бойынша 

жетекші ғалымдардың бірегейі.

Кеңестік тіл ғылымында тіл тек 

қарым-қатынас құралы ретінде 

қаралып, ұлттық дүниетанымдық 

қыры зерттеуден тыс қалған еді. Егер 

тіл шын мәнінде ұлттың жаны бол-

са, тіл бойындағы к&не тамырлы 

с&здерде тұтас ұлттың салт-дәстүрі, 

ой-жүйесі, дүниетану әлемі жатыр. 

Осы бағыттағы кешенді ғылымдар, 

атап айтсақ тіл тарихы, этнолингви-

стика лингвомәдениеттану, ономо-

сиология, когнитивтік линвистика 

Ж.Айтқалиқызының атымен тығыз 

байланысты. «Жамал Манкеева алды-

мен теоретик ғалым. #у бастан-ақ, оқу 

жылдарында қазіргі қазақ тілінде та-

мыры тереңге кететін с&здерге үңіліп, 

зерттеу жұмысын бастаған ғалым 

соңғы онжылдықтарда тіл білімінің 

жаңа бағыттарын игеріп, дүниежүзілік 

лингвистика  ғылымының үлкен 

к & ш і н д е  қ а з а қ  т і л т а н ы м ы н ы ң 

шаң жұтып, артта қалмағанын, 

қалмайтынын танытып отыр» деп 

академик Рабиға Сыздықованың бер-

ген бағасының маңызы зор.

Қазақ тіл білімі ХХ ғасырдың соңғы 

онжылдықтарында  структуралистік 

бағыттан (тілдің құрылымын зерттеу) 

антропо&зектік (антропоцентристік) 

бағытқа ауысты. Бұл бағыттағы 

зерттеулердің күрделігі тіл арқылы 

адамның ішкі әлеміне үңілу еді. 

Лингивистикалық ізденістерді жалаң 

қарамай, философия, тарих, психо-

логия, логика, мәдениет, этнография 

салаларымен тығыз сабақтастықта 

қарастыру қажет. Ж.Манкееваның 

2008 жылы жарық к&рген  «Қазақ 

тіліндегі этномәдени атаулардың 

танымдық негіздері» атты моногра-

фиясы осы антропо&зектік бағыттағы 

терең зерттеу болды. Ғалым қазақ 

халқының ұлттық және материалдық 

м ә д е н и е т і н  б о й ы н а  с а қ т а ғ а н 

этномәдени тілдік бірліктерді жи-

нап, зерделеу арқылы ұлттың ішкі 

әлемін,  рухын,  дүниетанымын 

теориялық тұрғыдан танытты. «#рбір 

тіл &з &згешелігімен «әлем бейнесін» 

&згеше қалыптастырады» деген 

антропо&зектік бағытқа сай қазақ 

дүниесін, қазақ әлемін, қазақ сана-

сын, қазақ тұрмысын, қазақ танымын 

қазақ тілі деректері арқылы дәлелдеді. 

Бес б&лімнен тұратын күрделі зерт-

теу ұлт мәдениетінің алтын қорына 

қосылған  маңызы зор дүние. 

Мұрат Б>КЕНБАЙҰЛЫ, 
филология ғылымының докторы, 

профессор

облыстық Жас ғалымдар кеңесін 

басқарды. Жамбыл қалалық 

кеңесінің (1989-1994 жыл-

дар) депутаты болды. Бір емес, 

бірнеше буын ұрпаққа дәріс 

оқыды, олардың ұстаз болуы-

на еңбек сіңірді, шәкірттерін 

ғылым жолына баулыды, талап-

ты жастарды ғылым-білімнің 

биігіне к&терді. Парасат-пайы-

мы терең, білімді, сабырлы, әділ 

қалпымен к&пке үлгі болды.

Ғылым мен білімді қатар 

алып жүрген, ақыл, әділдік, 

қ а й р а т ,  е ң б е к п е н  б а р л ы қ 

қиындықтарды жеңе білуге бо-

латынын іс жүзінде дәлелдей 

б і л г е н  Н а у х а н  А л т а й ұ л ы н 

Қазақстан Республикасының 

Білім мен ғылым министрлігі 

1997 жылы жоғары оқу орын-

дарын тексеру, лицензиялау және аттеста-

циялау басқармасы бастығының орынба-

сары лауазымына тағайындады, соңынан 

аттестаттау б&лімінің бастығы қызметін 

атқарды. Нәкеңнің ерекше мінезі – жоғары 

оқу орындарына арналған заңдарды тараула-

ры мен тармақтарына дейін жатқа білуі және 

сол талаптарды қатаң сақтауды талап етуі. 

Жүрегі таза, әділдікті жақтайтын, &р мінезді, 

батыл жан есебінде мұндай да абыройлы 

еңбек етті. Еңбек жолындағы тәжірибесінің 

молдығы, парасаты мен білімінің арқасында 

бірнеше жоғары оқу орындарына жауапты 

басшылық жұмыстарға тағайындалды. 1994 

жылдан Жансүгіров атындағы Талдықорған 

мемлекеттік университетінің бірінші прорек-

торы – оқу-әдістемелік жұмыстар ж&ніндегі 

проректоры, ректордың міндетін атқарушы, 

2008-2010  жылдары Т.Рысқұлов атындағы 

Қазақ экономикалық университетінің оқу-

әдістемелік жұмыстар ж&ніндегі проректоры, 

:.А.Жолдасбеков атындағы Экономика және 

құқық Академиясының ректоры қызметтерін 

атқарды. Бұл лауазымды міндеттерді де 

біліктілікпен, асқан білімдарлықпен атқарып, 

к&птің к&ңілінен шықты. Шәкірттерге білім 

беріп қана қоймай, тәрбие жұмыстарын 

ұйымдастыруда да үлкен жетістіктерге жетті. 

2011 жылдан әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің әдістемелік б&лімінің, 

оқу-әдістеме басқармасының бастығы, 

академиялық мәселелер ж&ніндегі департа-

мент директоры қызметіне кірісіп, мұны да 

абыроймен атқарды.

Осы тұста Н.Асановтың ерен еңбегі 

мен атақ-марапаттарын атап айтқанның 

еш с&кеттігі жоқ-ау деп ойлаймыз. Үздіксіз 

ізденіс пен ғылыми зерттеу нәтижесінде 

оның 230-дан аса ғылыми және ғылыми-

әдістемелік жұмыстары жарияланды, 20-дан 

аса оқу құралдарын жазды, білім беру сала-

сына арналған монографияның, 4-авторлық 

куәлік пен  патенттің авторы. Науханның 

ғылыми-әдістемелік жұмыстары жоғары 

мектептің кәсіптік-білім беру бағдарламаларын 

дайындауға, жоғары оқу орындарының оқу 

үдерісін жоспарлау, ұйымдастыру және 

бақылауға,  сабақтың барлық түрлерін 

оқытудың талаптарын жүйелендіріп, жаңа 

инновациялық технология шарттарын 

қолдануға арналған. Еңбектері алыс және 

жақын шет елдерде жарық к&рді. 

«Бейнет түбі – зейнет» қой, Наухан 

Алтайұлының да еңбегі еленіп, елімізге 

белгілі ұстаз-ғалым 2005 жылы педагогика 

ғылымының докторы дәрежесін алу үшін 

«Университеттік білім беру жүйесіндегі оқу 

үдерісін басқарудың педагогикалық негіздері» 

тақырыбы бойынша докторлық диссертация 

қорғады, 2006 жылы профессор атағын алды.

Ұстаз-ғалым Наухан Алтайұлы Асановтың 

к&п жылғы басшылық жұмыстардағы біліктілігі 

мен ғылыми еңбектері бағаланып, 2014 жылы 

Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығымен «Ерен еңбегі үшін» медалімен 

наградталды.

Наухан Алтайұлы ҚР БжҒМ-нің «Қазақстан 

Республикасы білім беру ісінің үздігі» (2000 

жылы),  «Қазақстан Республикасының 

ғылымын  дамытуға сіңірген еңбегі үшін» 

(2010 жылы), «Қазақстан Республикасының 

білім беру ісінің құрметті қызметкері» (2019 

жылы) және әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің 

т&с белгілерімен марапатталған.   

Нәкең зейнеткерлікке шыққаннан кейін 

де ұстаздығы мен ғылымнан қол үзбей, 

қазіргі кезде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-

нің педагогика және білім беру менеджменті 

кафедрасының профессоры. ҚР Білім мен 

ғылым министрлігінің ғылыми гранттарын 

жеңіп алып, магистранттар мен заманауи PhD 

докторларын дайындады. 

О с ы н а у  ж ы л д а р  і ш і н д е  Н а у х а н 

Алтайұлының &мірдің талай белестерінен  та-

бысты &тіп, жетпіс деген ақсақалдық биікке 

к&терілді. Тамырын тереңге тартқан алып 

байтеректей  үлкен бір әулеттің ақылшы 

тірегі, арқасүйері болып отырғанына жұбайы 

Баянның да қосқан үлесі зор. Адам &міріндегі 

үлкен қуаныш бала сүю бақытына кенеліп ұл-

қыз тәрбиелеп, олардан алтын асықтай неме-

релер сүйіп отырған отбасының мерейі үстем.

Құсман ДОСЫМОВ, 
химия ғылымының докторы, профессор, 

академик
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ANA TILIХ А Т  Ж А З Д Ы М  Қ А Л А М  А Л Ы П . . .
Екінші дүниежүзілік соғыстың 

аяқталғанына 75 жыл. Бұл соғыстың 

қасіреті аз айтылған жоқ. Кітап бо-

лып жазылды, кино болып түсірілді, 

тарих болып хатталды. Елге аман-

есен келген жауынгердің сыр сұхбаты 

болып та баяндалды. Кейінгі буын 

«ешкім де, ешқашан да ұмытылмайды» 

ұстанымын атадан балаға &сиет қылып 

насихаттап та келеді.  

Дейтұрғанмен, Екінші дүниежүзілік 

соғыс кезеңін кең панорамада к&рсетуге 

септігін тигізетін эпистолярлық жаз-

балар, яғни, ұрыс даласы мен бейбіт 

&мірді жалғаған жауынгер хаттары 

әлі де болса ғылыми тұрғыда арнайы 

зерттеу нысанына айналған жоқ. Жа-

уынгер хаттары солдаттың елге деген 

сағынышы ғана емес, майдан &мірі, 

окоп шындығы. Дала поштасынан 

жолданған бұл хаттардың к&бі бүгінгі 

күнге жеткен жоқ. Алайда, елім деп 

еңіреген ерлердің үшбұрышты үшбу 

сәлем хаттарын еміренген елі, асыл 

аналар к&зінің қарашығындай сақтап, 

ұрпағына рухани мұра қылып жеткізе 

алған екен.  

К е ң е с  О д а ғ ы н ы ң  Б а т ы р ы 

Мәншүк (Мәнсия) Жиенғалиқызы 

Мәметованың Орал қаласындағы 

музейінде қаһарман қазақ қызының 

алты хаты сақтаулы. Оның біреуі 1938 

жылы латын графикасында жазылған 

хат болса, бесеуі орыс тілінде майдан 

даласынан жазылған хаттар. Музей 

қорындағы әріптері к&мескіленіп, 

тозығы жеткен Мәншүк хаттары 

бізге дейін түпнұсқалық текстоло-

гиясы толықтай қалпына келтіріліп 

оқылған да, жарияланған да емес. 

Осы олқылықтың орнын толтыру 

мақсатында алғаш рет жеңістің 70 

жылдығы қарсанында Мәншүктің 

майдан даласынан жазылған бес ха-

тын 2015 жылы тоғызыншы мамыр 

күні «Приуралье» газетінде жария-

лап, Ақжайық жұртын к&зайым еттік. 

Бұл істе материалдармен танысуға 

мүмкіндік жасаған музей қызметкері 

#лия  Жант&реқызына алғысымызды 

білдіреміз.  

Мәншүк Мәметованың хаттары-

на да адресатпен амандық сұрасу, 

ақпарат б&лісу, бірінші жақтан баян-

далатын к&ңіл-күй реңіктері сынды 

эпистолярлық стиль ерекшеліктері 

тән. Ал хат мәтініндегі жеке с&йлемдер 

жазушының дүниетанымы мен заман 

шындығын к&рсетеді. «Дорогая апа» 

деп басталатын бірінші хатында анасын 

бірінші мамыр мерекесімен құттықтап, 

Қызыл әскер қатарында Отанын жа-

удан қорғауда алғы шепте жүргенін 

мақтан ететін тұстан кейінгі: «Выпол-

няя приказ Сталина, не отступать ни на 

шаг назад. И я лично оправдаю доверие 

партии, храня в груди кандидатскую 

САРҒАЙҒАН СОЛДАТ
ХАТТАРЫ

АТБЕГІ АЛЕКСЕЙ
ҚАЗАҚТЫҢ ТӨЛ ӨНЕРІ

Қазақта атбегілік дейтін өнер бар. 
Ол – жүйрік жылқыны таңдап-танып, 
баптап бәйгеге қосып, бабын таба-
тын адам. Өте ертеректе оңтүстік 
өңірде ғұмыр кешкен атақты атбегі 
Мақұлбек, керекулік Бежу,  жетісулық 
Бақай, сондай-ақ сіргелі Меңдекелер 
жайлы ел аузында сақталған де-
рек көп. Кіл мықты жүйрікті бәйгеге 
қосып, мерейі асып жатқандар да жоқ 
емес. Дәл бүгін текті өнерді үзбей өрге 
сүйреп келе жатқан Алматы облысы, 
Ескелді ауданы, Жалғызағаш ауы-
лында  Алексей Казай дейтін атбегі 
бар. Ұлты орыс болғанмен қазақшаға 
судай. Тек қазақ тілін меңгеріп қана 
қоймай, салт-дәстүрін ұлықтап, 
ұлттық құндылықтарды құрметтеп, 
айналасындағыларға да үйретіп жүр. 
Әсіресе, ұлттық ойындарға, соның 
ішінде бәйгеге деген қызығушылығы 
ерекше. Облыс аумағына аты 
мәлім мықты атбегінің бірі Марлан 
Бектеновтың көмекшісі болып жүріп, 
атбегіліктің сыры мен сынын жетік 
меңгерген. Ат баптауды сүйікті ісіне 
айналдырған Алексейді арнайы іздеп 
барып, сұхбаттасып қайттық.   

−  А л е к с е й ,  С і з д і ң  қ а з а қ  а у ы л ы н -
да %скенің ізд і білеміз. Қазақ ы қаймағы 
бұзылмаған ау ыл да қазақ т іл ін меңгеру 
қаншалықты қиынға соқты? 

− Ау ы л – қазақтың қара шаңырағы. 

Барлық қасиет те, жақсылық та, бірлік пен 

береке де ауылда болады деп айтар едім. Мен 

қазақтың қара домалақ балаларымен бірге 

&стім. Ауыл деген қасиетті қара шаңырақта 

туып-&скеніме қуанамын. Ана тілім – орыс 

тілі болса да менің жаныма жақыны – қазақ 

тілі. Қазақша қалай с&йлеп кеткенімді &зім 

де байқамай қа лдым. Қазақшаны жетік 

меңгергеніме әсіресе, қазақ ау ы лының 

ықпалы зор болды деп ойлаймын. Доста-

рыммен ойнап ж үргенде «#ке, ана» деп 

үйлеріне жүгіріп кіретін. Сол с&зді жаттап 

алып, мен де үйге айтып баруды әдетке ай-

налдырдым. Ол с&здің алғашында қандай 

мәні мен мағынасы барып білмесем де, жақсы 

с&з екенін ішім сезетін. Міне, мен осындай 

жақсы адамдардың арқасында жақсы с&з ай-

туды үйрендім. Ең бастысы адамда ниет бол-

са болды деп ойлаймын. Бірақ мен ниетсіз-ақ 

тіл меңгердім. Соның жақсылығын к&ріп 

жүрмін. 

− Ата-анаңызбен үйде қазақша с%йлесесіз 
бе?

– Үйде орыс тілінде с&йлесеміз. Ата-анам 

қазақша с&йлей алмайды. Сол үшін мен ол 

кісілерге қазақ тілін үйретуді қолға алдым. 

Қазақ жерінде тұратын &зге ұлт &кілдерінің 

барлығы қазақ тілін білуге тиіс. Себебі, бізді 

жатсынбай, бауырына басып, жарты на-

нын үзіп беріп, басымызға қиын-қыстау күн 

туғанда талай ұлтты аман алып қалған елге 

біз мәңгі қарыздармыз. #сіресе, жас ұрпақ 

қасиетті қазақ ұлытының бұл жақсылығын 

ешқашан да ұмытпауымыз керек. 

− «Ата-анама тіл үйретіп жатырмын» деп 
қалдыңыз, қандай әдіс-тәсілдерді қолданасыз, 
күніне қанша уақытыңызды б%лесіз?

− Естеріңізде болса, осыдан біраз жыл 

бұрын «Жаралы сезім» деген кино к&рдік 

емес пе бәріміз. Кинода Иван деген орыс жігіт 

болған. Достары қазақ азаматтары. Сол Иван 

күніне қазақша бір с&з жаттап, кино соңына 

дейін қазақша мақал-мәтел айтып кеткенін 

к&ргенде бала болсам да риза болған едім. Мен 

де осы тәсілге сүйендім. Бірақ сәл ғана &згеріс 

енгіздім. Ауылды жерде тұратындықтан, 

күніне бір емес он с&з үйретуді ж&н санадым. 

#зірге осының &зі жеткілікті деп ойлаймын. 

Ата-анама 10 с&зді күні бойы қайталатып, 

с&з арасына қосып үйретсем ол кісілер үшін 

осының &зі үлкен жетістік болмақ. 

− Қазіргі таңда қандай кітап оқып жүрсіз?
− Қ а з а қ әдебие т і н оқ у ғ а к&п к&ң і л 

б&лемін. Қазір қазақтың бас ақыны Абай 

Құнанбайұлының, Мұқағали Мақатаевтың 

&леңдерін жиі оқимын. Абай атамыздың 

туғанына 175 жыл толуына орай жолданған 

челенджді жалғастырмақ ойым бар. Қазақты 

тану үшін, қазақтың салт-дәстүрін білу үшін, 

бір с&збен айтқанда қазақ елін сүю үшін 

Абайды оқу керек.

− Бос уақытыңызда тұлпар баптаумен 
айналысатыныңыз талайды таң қалдырмай 
қоймайды. Ұлттық спортымызға, соның ішінде 
бәйгеге қызығушылығыңыз жоғары екен. Олай 
болса, %зіңіздің ат баптау тәжірибеңізбен б%лісе 
отырсаңыз?

– Егер жүйрік біткенді тек бір әдіспен 

баптаймын десеңіз, ол қате. Қазақтың «алу-

ан-алуан жүйрік бар әліне қарай шабады» 

дегені орынды с&з. Ат баптау деген телегей 

теңіз ілім. Оны бір ауыз с&збен айтып бере 

алмаймын. Бір ғана мысал жүйріктің бабын 

тері арқылы білуге болады. Сондықтан к&п 

жағдайда атбегілер жүйріктің терін жасырып, 

түнде алады. Мен де сол әдісті к&п қолдандым. 

Тер қырудың да мәні бар. Шауып келген 

жылқыны ықтасын жерге тұрғызып терін 

қырған соң, екінші бір атпен жарты сағат 

тоқтатпай жетелеу керек. :йтпесе аяғына қан 

түсіп қалуы мүмкін. Баптаған жылқымды 

бәйге таяғанда жетектеп жүріп, мол қияқты, 

таза жерге жайылдырамын. #сіресе, қара 

жарысқа шауып келген жүйріктің ентігін 

аңдаған дұрыс. Яғни ентігі басылып, табиғи 

қалпына қанша уақытта келді, осыған бай-

ланысты баптау жұмысын реттеп отырамын. 

Жалпы, к&п жыл байланған жүйрік &з ба-

бын &зі табады. Осы жылқы бәйге таяғанда 

үйірде жүріп &зінен &зі жарайды. Үйірден 

ұстап кермеге әкеліп байлағанда жер тарпып, 

шыр айналып, саңлақтанады, шіркін! Қарап 

тұрып к&ңілің тояды. Осындай к&ріністерден 

ерекше жігерленемін. Ауылда жиі к&кпар 

тартамыз. Қолым босай қа лса тай мініп 

қызықтауға шығамын. Сонымен қатар «Экс-

по–2017»  аламан бәйгесінің бас жүлдесін 

жеңіп алған Олжас Қойшыбай менің сынып-

тасым. Досымның қасында жүріп жылқыға 

деген қызығушылығым артты. Атқораға 

барып т ұлпарларды уақыты лы серуенге 

шығарып жүрдім. Уақыт &те келе бұл менің 

хоббиіме айналды. Ата-анам рұқсат берген 

соң атбегінің к&мекшісі болдым. 

– Сіз жүйрікті қалай сынайсыз?
– Бала кезімде «Күдір» жүйрік жайлы к&п 

естідім. Бұл бап таңдамайды. «Мұзбүйрек» 

деген жүйрік болады. «Қызбел» деген жүйрік 

бар, ол &те ұшқыр шабады. «Созақ» де-

ген жүйрік болады. Бұл бірқалыпты ша-

бады. Бұны ұзақ жортуылға мінеді. Мен 

білетін жүйріктің 20-дай сыны бар. Осының 

10-ы бір жылқының бойынан дәл табылса, 

баптауға болады. Кейбірін айтайын: жүйрік 

жылқының иегінің асты – алқымы кең болуы 

керек, шынтағы қабырғадан алыс тұрады, 

мұны қалбағайлы дейді және мықыны тар 

болғаны жақсы. Содан кейін ж үйріктің 

алдыңғы екі аяғын біріктіріп тұсағанда, 

екі шашаның ортасына жұдырық сыйса, ол 

шын жүйрік. Нағыз жүйріктің белі бүкір, 

желкесі ой, қабырғалы келеді. Шашасы ұзын 

жылқының ішкі қуат-қарымы нашар болады.

– Ат баптау да оңай %нер емес, осы ж%нінде 
не айтар едіңіз?

–  Иә, к&п адамның ат баптау ісіне батылы 

бара бермейді. Бұл &нер кенжелеп қалды ғой. 

Ең алдымен ат баптауға үлкен жүрек, тәуекел 

керек. Күтіп-баптаған сәйгүлік қана топтан 

озып шыға алады. Бұл үшін құлын кезінен 

баптау керек. Мысалы, ащы тері алынған 

соң қанжылым сумен жуындырған абзал. 

Жылқы түлігі табиғатынан тұнық су ішіп, 

ш&птің шүйгінін жейді. Сол себепті т&ре мал 

тұқымын таза ұстау әр атбегінің күнделікті 

жұмысына айналуы тиіс. Мысалы, бәйгеге 

қосқан кейбір аттарымыз &зге &ңірлерге 

барғанда сол жердің ш&бін де жемей, суын 

да ішпей қоюы мүмкін. Осыны ескеріп, 

&з ауылымыздың ш&бін, суын бірге алып 

жүреміз. Жылқының тектілігінің бір дәлелі 

осы емес пе?

	ңгімелескен 
Дәулет ХАЛЫҚҰЛЫ 

Алматы облысы

карточку» деген екі с&йлем назар ау-

дартады.

Екінші  дүниежүзіл ік  соғыста 

Кеңес елі бұрын-соңды соғыс тари-

хында болмаған адам шығынына бат-

ты. Мұның барлығы «қарыс қадам 

шегінуге болмайды» деген Сталиннің 

бұйрығының кесірі екенін соғыс зар-

дабын зерттеуші ғалымдар дәлелдеді. 

Ш е г і н е  ұ р ы с ы п  а д а м  ш ы ғ ы н ы н 

мейлінше аз болуын қарастырудан 

к&рі, қауқарсыз қарумен қарыс қадам 

шегінбеу стратегиясы адам &лімін 

еселей түсті. Адам шығынының к&п 

болуына және бір себеп Мәншүктің 

хатынан алынған үзіндідегі екінші 

с&йлемде жатыр. Комунистік пар-

тия қатарындағы және оған канди-

дат жауынгерлер кеңестік идеология 

жүргізген саясаттың салқынымен «я 

лично оправдаю доверие партии» деп 

қарыс қадам шегінбей және &згені де 

осыған үгіттеді. Бұл соғыс &рті шар-

пып тұрған ұрыс даласында басын 

бәйгеге тігіп, жауына қасқайып қарсы 

тұрған қазақ қызының қапылыста 

жазылған бас-аяғы жүз с&зге жетпейтін 

хат мәтініндегі заман шындығы.          

Мәншүктің 20.05.1943 ж. хаты 

к&ңіл күй реңкіне толы. Елге деген 

сағынышы, елден келген хаттың жа-

нына шуақ құятыны: «Апатай, я очень 

соскучилась о Вас... Когда получаю 

от Вас письмо, оно мне дает больше 

энергии в дальнейшей моей жизни...» 

деген тебіренісінен анық сезіледі. Осы 

хаттағы: «Я всегда буду жива, здорова и 

меня никакая немецкая пуля не возь-

мет, только лишь Вы пишите письма 

почаще» с&йлемі бір Мәншүктің ау-

зымен айтылғанымен елден келген 

үшбу хат жауымен бетпе-бет келіп 

алысып жатқан мыңдаған жауынгерге 

қаншалықты қуат беретінін боямасыз 

к&рсетіп беруімен де құнды.

М ә н ш ү к т і ң  7 . 0 8 . 1 9 4 3  ж . 

жазылған үшінші хаты деректердің 

н а қ т ы л ы ғ ы м е н ,  қ о р ш а ғ а н  о р т а 

с у р е т і н і ң  д ә л д і г і м е н ,  а х у а л д ы ң 

ашық айтылуымен құнды. Дерек 

нақтылығын: «Наша сотая бригада, 

которая формировалась в Алма-Ата 

сейчас находится в Калининской 

области, недалеко от Великих Лук. 

Пока ст. от передовой находится 10-

12 километров» с&йлемдері аңғартса, 

соғыс жылдарындағы қоршаған орта 

суретінің дәлдігі: «...а если есть дерев-

ня, то разрушена, населения не живут. 

Живем рытой из земли в землянке» 

жолдарында жатыр. Ал: «Сейчас в 

нашей бригаде казахов мало, так как 

были в двух боях... Но моя судьба в 

боях шаткое, иначе говоря, трудно 

сказать, что буду цела. Абкетай, ко-

нечно я Вам пишу откровенно, только 

не огорчайтесь и не думайте ни о чем. 

Если погибну то за Родину, за отца и 

за Вас» с&йлемдерінде ахуал бүкпесіз 

баяндалады.

Соңғы с&йлемдегі «...за отца и за 

Вас» с&з саптауы кім үшін және не үшін 

қолына қару алғанынан сыр аңғартады. 

Мәншүк майданға шақырылып емес, 

сұранып барғандар қатарынан. Се-

беп, Кеңес үкіметі ел ішінен жау 

іздеп, &з халқын &зі жазықсыз қырған 

тұста Мәншүктің де әкесі ызғарлы 

жылдардың құрбаны болып кете 

барды. Отағасын опат еткен үкімет 

&здерін халық жауының отбасы деп 

қарады. Соғыс басталған сындарлы 

сәтте  «халық жауының отбасы» отан 

халық жауы болып ұсталғандардың 

үштіктің қаулысымен атылып кеткенін 

жасырып, ел арасына ұрпақтары 

соғысқа қатысса тұтқындалғандарды 

ақтайды деген де сыбыс шығарды. 

Қаршадай қазақ қызының: «Если по-

гибну то за Родину, за отца и за Вас» деуі 

міне осыдан.   

М ә н ш ү к т і ң  т & р т і н ш і  х а т ы 

адресаттың ортасы, оның жан дүниесіне 

әсер еткен детальдардың нақты әрі 

мерзім дәлдігі к&рсетілуімен құнды. 

Мұны Мәншүктің: «Дорогая мамоч-

ка! Долгожданное письмо и посылку 

получила в тот же день и в тот же час, 

когда мы тронулись на передовую. Это 

было 10.ІХ.1943 г. В этот день в 7 часов 

должны были двинуться вперед, а мне 

сказали только в 6 часов, что приехал 

этот капитан, но я все-таки сумела 

дойти к нему и взять, но поговорить 

не пришлось, что я до сих пор жалею. 

Была очень рада, хотя только мне до-

сталось одно яблоко, так как наши 

бойцы и командиры встретили меня 

также, как и я, ожидали маленький по-

дарок. Мамочка уже второй год, как мы 

не видим фруктов и вообще что-нибудь 

домашнее» дейтін хатынан оқи аламыз. 

Бұл да Мәншүктің хаты арқылы 

жеткен сұрапыл соғыстың жазылмаған 

шындығы. Сыз топырақ окопта түнеп 

жүрген жауынгерге бейбіт &мірдегідей 

тәбетін шапқаннан дәм татуға май-

дан мұрша берген бе? Сондай-ақ, 

хаттағы «мне досталось одно яблоко» 

үзіндісі елден жеткен сәлемдемені 

қаруластарымен теңдей б&лісіп, 

қолында жалғыз түйір алма ұстап тұрған 

Мәншүк қыздың мырза бейнесін 

мәңгілікке қалдырған авторлық жол-

дар емес пе. 

Осы хаттағы Мәншүктің к&рген 

түсі баяндалатын: «Дорогая Абкетай, 

сегодня днем легла отдохнуть, целую 

ночь не пришлось спать, парочку ус-

нула, сразу мне приснился такой сон. 

Приехал папа, но с ним не разговари-

ваю, он как будто служит в армии и 

вдруг слышу, приехала делегация из 

Алма-Ата и открываю дверь, слышу 

Ваш голос, подхожу к Вам и обнимаю, 

целую и говорю, неужели я вас вижу. 

Что-то никогда не думала встретить вас 

и будто целую и потом как будто это в 

настоящем. Начинаю рассказывать, 

как мы живем, рассказала встречу с 

отцом, потом спросила, как пришел 

сюда, а вы отвечаете, что вам посчаст-

ливилось попасть с этой делегацией и  

вдруг будят меня на обед и вся эта слад-

кая минута оказался сном» деген үзінді 

жазушының (хат иесі) жан дүниесінің 

хабаршысы сынды. Мәншүктің ерек-

ше алабұртқан к&ңіл күйін к&рсететін 

«...мне приснился такой сон. При-

ехал папа...» с&здері &ңінде жоғалтқан 

әкесін түсінде тапқан Мәншүк қыздың 

к&ңіл шуағының қоңырауы десе 

болғандай. Түсінде әкесінің әскери 

адам болып к&рінуі, елден әскери деле-

гация келуі хат иесі сана сезімінің соғыс 

жағдайындағы жаңғырығының к&рінісі 

деп қабылдаған дұрыс. 

Болашақта Мәншүк Мәметованың 

&мірін жолын зерттеймін деушілер 

табылып жатса 22.ІХ.1943 жылы 

жазылған хатына ерекше к&ңіл б&луге 

кеңес береміз. Мұнда к&зін тауып 

с&йлете білген адамға Мәншүктің 

әлемін тануға септігін тигізер детальдар 

жетерлік.     

Мәншүктің бесінші хаты қысқа бас-

аяғы жеті-сегіз с&йлем. Хат мәтінінен 

батырлар жырындағы «аспанды бұлт 

торлайды» психологиялық паралле-

лизм к&ңіл күйін аңғаруға болады. 
Шабынған ажалды к&зімен к&ріп, 

к&ңілмен қорытқан Мәншүк анасына: 

«Дорогая мама! ... а сейчас я нахожусь 

в передовой, сумею ли еще раз напи-

сать письмо не знаю... Теперь ждите 

письмо после боя. Хош, крепко целую 

Вас, дочка Манчук» деп хатын аяқтаған 

екен. Бұл Мәншүктің 11.10.1943 ж. елге 

жазған соңғы хаты болатын.     

Соғыс жылдары жазылған хаттар 

зерделеп қараған жанға есен-амандық 

қана емес, &мір шындығын бүкпесіз 

к&рсететін тарихи құжат. Бір ғана 

Мәншүктің хаттары мезгілсіз қиылған 

миллион тағдырдың арманы мен 

аманатын, ызғарлы жылдардың са-

ясаты мен салқынын тануға септігін 

тигізетіндей. Бұдан бес жыл бұрын 

Мәншүктің хаттарын жариялаудан кейін 

Жайық жұртынан жиналған жауынгер 

хаттарының негізінде «Сарғайған солдат 

хаттары» атты кітапты шығаруды жо-

спарлап отырмыз. Кітаптың ерекшелігі 

жауынгерлердің &з қолымен жазған 

хаттары сол күйінде сканерленіп 

берілді. Бұл оқырманға к&не жәдігерді 

к&збен к&руге мүмкіндік туғызуымен 

қатар, түпнұсқаның редакцияланбай 

теріліп басылғанына к&зін жеткізеді. 

Сондай-ақ, кітапта эпистолярлық жанр 

табиғаты мен заман шындығын таныту 

мақсатында хат мәтініне ғылыми талдау 

жасалды. Мұны мақтан үшін емес, елден 

жиналатын жауынгер хаттарымен жұмыс 

осы бағытта жалғасын табатындығын 

айту үшін жазып отырмыз.  

Ардақты ағайын, сарғайған сол-

дат хаттары біржола тозығы жетіп 

ж о й ы л ы п  к е т п е й  т ұ р ғ а н  к е з -

де жинақталып, к&п томдық кітап 

болып жарық к&руге тиіс. Бірліктің 

күші мен бейбіт &мірдің қадірі жау-

ынгер хаттарында. Бүгінгі таңда БҚО 

Орал қаласындағы Батыс Қазақстан 

и н н о в а ц и я л ы қ - т е х н о л о г и я л ы қ 

университеті жанындағы «Академик 

Қажым Жұмалиев атындағы ғылыми 

зерттеу орталығы» бұл жұмысты кезең-

кезеңмен жүзеге асыруды жоспарлап 

отыр. Осы сауапты іске атсалысайық.

Жауынгер хаттарын осы күнге 

дейін сақтап жеткізген әулет адам-

дары мен хаттарды жинақтап бізге 

жеткізуші архив, музей, кітапхана, 

т.б. қызметкерлер есімі жарияланым-

да міндетті түрде к&рсетілетін бола-

ды. Хаттарды сканерлеп, байланыс 

телефонымен (8777-704-59-57) мына 

электронды поштаға mamyrov.69@mail.

ru, жолдасаңыз қазақ руханиятына &з 

үлесіңізді қосқан болар едіңіз.  

Азамат МАМЫРОВ,
Батыс Қазақстан инновациялық-

технологиялық университетінің доценті, 
филология ғылымының кандидаты 

алдындағы кінәларын қолына қару 

алып, майдан даласындағы ұрысқа 

қатысу арқылы &тей алады деген 

жымысқы үндеу таратты. Сондай-ақ, 
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Аманхан  	ЛІМҰЛЫ
#ріптесіміз, белгілі ақын, «Ақиқат» журналының шолушысы, 

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, «Құрмет» орденінің 

иегері Аманхан #лімұлы 30 наурызда &мірден &тті. 

Ол 1952 жылы 20 қаңтарда Түркістан облысы, Отырар ау-

даны, Қожатоғай ауылында туған. 1969 жылы сол ауылдағы 

Амангелді атындағы орта мектепті, 1981 жылы ҚазМУ-дің жур-

налистика факультетін бітірген. 1981-1989 жылдар аралығында 

республикалық басылымдар: «Қазақстан пионері» (қазіргі 

«Ұлан»), «Лениншіл жас» («Жас алаш»), «Қазақ әдебиеті», 

«Түркістан» және «Қазақ радиосында» қызмет етті. 1991-1993 

жылдар аралығында Мәскеудегі М.Горький атындағы #дебиет 

институтының жанындағы жоғарғы курсының күндізгі б&лімінде 

оқыған. 1994-2012 жылдар аралығында «Заң газетінде» жауапты 

хатшы және шолушы болып қызмет атқарған. 2012 жылдан ұзақ 

уақыт бойы «Ақиқат» журналының бас редакторы болды. 

:мірін &леңге, әдебиетке, сын мен журналистикаға арнаған 

қаламгердің әр жылдары «:ткірдің жүзі», «Ай нұры алақанымда», 

«Жанымның жапырағы», «Бес қоңырау», «Кездесу», «Атақоныс» 

және тағы да &леңдер мен публицистикалық жинақтары жарық 

к&рген.

Аманхан #лімұлы М.Мақатаев атындағы сыйлықтың лау-

реаты. Қазақстан Республикасының «Мәдениет қайраткері» 

т&сбелгісімен, Оңтүстік Қазақстанға «Еңбегі сіңген азамат» 

медалімен, «Ұлт патриоты» алғыс хатымен, Журналистер 

академиясының толық мүшесі-академигі дипломы және 

т&сбелгісімен және ҚР Президенті Қ.Тоқаевтың 2019 жылғы 29 

қарашадағы жарлығымен «Құрмет» орденімен марапатталған. 

:мірде ашық-жарқын қалпынан айнымаған, &леңге адалдығын 

сақтап &ткен әріптесіміздің отбасына, туған-туыстары мен дос-

жарандарына қайғырып к&ңіл айтамыз. 

«ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРІ» ЖШС

Ғибратты ғұмыр 
кештіңіз

Ұлы Отан соғысының ардагері, кеудесі орденге толы Сырдың батыр 

жауынгері, асылдың сынығы, дербес зейнеткер, абыз ақсақал, жүрегі 

мейірім мен шуаққа толы асыл азамат Ибрагим Нұрымбетов 99 жасында 

дүниеден озды. 

Бұл кісінің &мірге деген құлшынысы, келешекке деген ұмтылысы, 

дүниетанымдық к&зқарасы &те терең, әрі зор болатын. Ол 99-ға келдім деп 

бір сәтке де қол қусырып, бос отырған жоқ, әрдайым газет-журнал оқып, 

ұрпағын тәрбиелеп, терең ақылын айтып, қолына қалам алып, к&рген-

білгенін, ойға түйгенін ақ қағазға түсіріп, жазып отыратын, ұрпағына ұран, 

еліне үлгі, жаны ізгілікке толы жан еді. 

Ибрагим ата ізін, &мірін жалғастырар керемет ұрпақ тәрбиеледі, 

немере-ш&бере сүйді, ел-халқына, туған-туысқа аса сыйлы, ерекше қадірлі 

болған, жан-дүниесі жақсылықтан ғана жаратылған жан болатын.

Жаныңыз жәннаттың т&рінде болып, нұрыңыз пейіште шалқысын 

аяулы АТА!

Тұяғы едің тұлпардың,

Қанаты едің сұңқардың.

Аппақ қардай едіңіз

Басында тұрған шыңдардың!

Т&рт кластық біліммен,

Тәшкенге тура тарттыңыз.

К&рсетіп білім қазығын

Келешек кілтін таптыңыз.

:з еркіңмен сұранып,

Майданға, ата, аттандың.

Қорғау үшін еліңді

Толсын деп жасым жатпадың.

Жауды жеңіп оралдың,

Зор үміт, үлкен сеніммен.

Екі мәрте даңқ ордені

Жарқырап тұрды кеудеңнен.

Арнайы іздеп ат бұрып,

Батаңызды алған жан едім.

Жаныңыз болсын жаннатта

Жайлаңыз пейіш әлемін!

Жаратқанға мың Тәубе,

Ғибратты ғұмыр сыйлаған.

:зіңіз жайлы толғанып

Осындай келді ой маған!

Болат МАХМҰТОВ

Аманханмен  70-жылдардың  

аяғында  табыстым. Біз журфакты  

бітірерде  олар  оқуға  түсті, әдебиет  

айдынында  тәй-тәй  басқан  шағы  

к&з  алдымда.                                      

 «Қазақ  газеттерінің»  қабырғасын-

да жүргенде  қатты  араластым. Жас  

жағынан  қатарлас, сол  жердің  с&з  

айтар  ересегі  екеуміз  еді.  Жиналыс  

бола  қалса  түйінін  екеуміз   түйіп,  

Аманхан  нүкте  қоятын.  #рине,  

арасында  Мәскеу  тәжірибесі  де  ай-

тылмай  қалмайтын. 

Ол – ақын.  :леңімен  &згені  

жалт  қаратқан  ақын.  Бұны  кезінде  

бәрі  мойындады.  Тек  салтанатты  

сәттерде  &лең  оқыса  махаббат тура-

лы (әрине,  Күләйға  арналған)  бір-ақ  

&лең оқитын.  Бұл  да ақын  болмысы-

на  жарасып  тұратын.  

 Ол – к&семс&зші .  :мірдің  

қайсыбір  саласы  болса да к&семс&з  

арқылы  араласып,  тігісін  тігіп, 

жыртығын  жамап  жүретін.  Оның  

жазған  тегеурінді  к&семс&зі  де  к&п, 

қазақ баласының  ұшқыр  қиялына  

тигізген  әсері  де  аз  емес.

Ол – іскер басшы  еді.  Қауырт  

тірлікке  &зі  араласып, баспас&здің  

қан  майданының  қақ  ортасын-

да  жүретін. «Ақиқатқа»  еңбегі  

сіңді.  «Ақиқаттың» мұқабасындағы  

М.Шоқай  мен  #.Б&кейхановтың  

суретінен  бастап,  журналдың  барлық  

беттерінде  оның қолтаңбасы  қалды. 

Ол – ұстаз.  Қол  астындағы  

қаншама  жас  журналистің  аузына  

сүт тамызып,  биікке  алып  шықты.  

Олар жақсының  шарапатын  ұмыта  

алмайды.  

Ол – шікәмшіл  еді.  Шахмат  ой-

нап,  Айекеңнен (Аян  Нысаналин)  

>мір  деген  
%ткінші

жеңіле  қалса  бұртиып, жеңе  қалса  

Рейхстагқа  Ту  тіккендей  күндер 

бойына  шаттанып  айтып жүретін.   

Бала  мінезді   еді.   Айтысса  

ақырына  дейін айтысатын.  #зілді  

тура  түсініп, тұра  жүгіретін. Темірхан  

ағамыздың «Аманханның  амандасуға  

келе  жатқанының  &зі  т&белесуге  

келе  жатқан  адам  секілді»  деуінде  

шындық  бар.   Ақжарма  ақын  

к&ңілдің  кепиеті  осы  емес  пе?  Ол  

&мірден  ақын  боп  &тті.

Жастарға  тілектес  еді.  Кімнің  не  

жазып,  не  сызып   жүргенін  біліп  

отыратын,  ар жағында   сәулесі  бар-

ларды  қолтықтан  демейтін.  Мен  

«Үркер» журналында  жүргенімде  

қаншама  жасты  алдыма  әкеп,  «Сені  

де, «Үркерді» де  ұятқа  қалдырмайды»  

деп,  үкілі  үміттерді  ұшырып  жіберді.  

Бір  жақсы  &лең  оқыса жаны  рахат-

танатын.

:мірдің  бел  ортасында,  құбылыс  

атаулыға  иығын  тығып  жүретін 

қызу  қанды азамат  еді.  Қарашы,  

&мірдің  уақытша  дағдарысы – 

мырзақамақта  отырғанда  тар  қуысқа  

сыймай арамыздан  сытылып  кетті. 

Мәңгілікке  кетті.  Енді  оның  асып-

тасып  с&йлейтін  с&зі  мен  ақжарқын  

күлкісін  сағынамыз.

Ділі  мықты  еді.  Мықтылар  ғана  

осындай  ер  сыналар  шақта бір  

жағына шығады. Д&ңгелек  дүниеден  

шаршаған да  шығарсың.  :зіңнің  

сүйікті  Пушкиніңнің «Анекреон  

табытына»  &леңіндегідей  &мірге  бір  

рахат  қалдырып  аттандың.  :мір  

деген  &ткінші.

 Қуандық  ТҮМЕНБАЙ

Аманхандай айбоз ақыннан ай-

ырылып қалдық-ау!.. Оның аты-

ж&нін, еңбегін, шығармашылығын 

жақсы  білетіндердің  бәрі де осы-

лай деп &кінетіні с&зсіз. Ал, біздер, 

курстастары үшін орны, тіпті б&лек 

еді. Иә, иә, ол  бірде алысқа асау 

аттай арындап шауып, енді бірде 

майдақоңырлап жорғалай желіп 

жететін, арамыздан атойлап шыққан 

жүйрігіміздің бірі болатын. 

Шынымен жүйрік еді. :леңде 

де, &мірде де. Жазуда да, жалпылық 

істерде де.

#рдайым адамдықтың ақ жолы-

нан айнымай жүрді. К&ңілі к&біне 

к&ктемдей к&рікті болып, жаны 

жайымен жаздай жадырайтын. 

Алайда, ерекше екпінмен еркін ой-

лайтын ақындық мінезі  де болды. 

Онысы &зіне жарасатын. Осын-

дай досымыздың бақиға аттануы 

қабырғамызға қатты батып отыр.

Ендігі айтарымыз, Аманхан ал-

дымен &з оқырманын тапқан ай-

дынды ақын еді, әсіресе, лирикалық 

жырлары жүрекке жылы тиетін.

Аманхан #лімұлын әрі к&рнекті  

к&семс&зші деуге де болады. Оның 

публицистикалық &ткір мақалалары 

тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын-

да баспас&зде жиі шығып, егемен 

Орны б%лек еді...
елімізді, қазақ ұлтын, оның жан 

жан-дүниесін кемсітіп намысына 

тигендерге қарша жауған оқтай 

қаптап қадалған еді. 

Ол, сондай-ақ, мықты  журна-

лист ретінде, &зінің тәуелсіз елінің 

шын патриоты ретінде қоғамдық 

мәселелерді тайынбай, талмай 

к&теріп, қалың қазағының қамын 

жеген азаматтың бірі еді.  Осы 

орайда он жылдан астам уақыт 

республикалық ұлттық қоғамдық-

саяси «Ақиқат» журналын байып-

ты басқаруы да к&п нәрсені анық 

аңғартпай ма!

Ең ақырында ол жанымызда 

жүрген кәдімгідей, қарапайым ақ 

пейілді, ақ ниетті адамның бірі еді.

Енді &зің жайында осылай «еді» 

дегенді қосып айтпасқа амалымыз 

жоқ, айналайын Аманхан!..

...Алдың пейіш, артың  кеніш, 

иманың жолдас болсын!  Алла 

әманда жатқан жеріңді жарық етсін!

Т у ғ а н  е л - ж ұ р т ы ,  д о с т а р ы 

Аманханның атын есінде ұзақ уақыт 

сақтайды.

Курстастары: 
Сатыбалды С	УІРБАЙ, 

Ұлбосын АЙТ>ЛЕН, 
Гүлзия ПІР	ЛІ.

:зіңіз қамқор  болмаған жан жоқ 

екен-ау, Аманхан аға!..

Үлкен де, кіші де жоқтауда...

:зі н і ң ж а з ған ы н ғана бі л і п, 

&згені оқымақ түгілі к&зге ілгісі де 

келмейтін мүйізі қарағайдай үлкен 

қ а лам г ерлерд і ң і ш і н де т ү к п ір-

түкпірден жылт ете қалған бір ұшқын 

к&рсе, іздеп жүріп, жағып тұтатуға  

тырысатын,  ж ы лы с&зін аямай, 

басыңнан сипап, арқаңнан қағуға 

ерінбейтін, Сіздей ақеділ ақынның 

да барына &зім куә болмасам  сенбес 

ем.

Бірталай уақыт бұрын  бір &леңімді 

А.С.Пушкиннің шығармаларымен 

шен дест іре  та л қ ы ла п, жо ғ ары 

бағалаған пікіріңізді әдебиетіміздің 

белді бір басылымынан оқып қалып, 

айран-асыр болғам.

«Айран-асыр» дегенім дұрыс емес. 

Атағы дардай Аманхан #лімұлының 

менің қарапайым бір шығармама 

осынша мән бере, мақ тағанына 

қатты қысылғам. Іштей қуандым, 

әрине.

Иә, « і ш тей». :й т кен і, мен і ң 

т&ңірегімде әлгі мықты газетті үйіне 

арнайы жаздыртып алып оқитын 

&зімнен басқа ешкім жоқ еді.

Сондықтан, мені атақты Аман-

хан #лімұлының &зі арнайы мақтап 

Қош,  аға!..
жазғанын  ешкім білмей де қалды. 

Б і р а қ ,  ә д е б и - ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  

ғұмырымда санаулы ғана адамнан 

жылылық сезген  &з басым ол  жайт-

ты  қалай ұмытам?!.

Кейін әлеу мет тік желіні кеш 

мең г ерсем де,  А ма н х а н а ғ а мен 

фейсбукте байланыс  орнатуға  зор 

мүмкіндік туды.

Бұл кісіні тым ерте кетіп қалады 

деп кім ойлапты. Алматыға жолым 

қанша түссе де ол кісімен бетпе-

бет жолығып, с&йлесіп, араласып-

құраласқан емес ем.

Тым болмаса, әдеби жиындарда 

да іздеп барып, «мен сол баяғы &зіңіз 

мақтаған Үмітпін» деп танысып, 

суретке неге түспегем деп отырмын 

енді.

Тосын хабар т&беден жай түсірген-

дей...

 Мұндайды ақ &лім, жақсы &лім 

деп жатады біздің қазақ.

Б і з д е р  д е  & з і м і з д і  с о л а й 

жұбатармыз. 

Алайда енді Сіздей ерекше аңқыл-

даған ақ к&ңіл ақын адамның ара-

мызда болмайтыны жанға батады.

Қазақ әдебиетіне де ауыр қайғы. 

Бақұл болыңыз, Ағажан!..

Үміт БИТЕНОВА

:лең &лді!

Ал, кәнеки, жоқтаңдар,

:лгендерді жоқтаудан 

еш қашпаңдар.

Дүние – дүние,

Адам – адам болғалы,

Болған талай оттаулар,

Болған талай соттаулар,

Құрған небір тұзақтар,

Қойған небір қақпандар,

Соның бәрін зіл батпан қып

 жүрегінде к&терген,

Ақындарда не қақың бар боқ

 жалған!

Ақын &лді!

Ал, даттаңдар, даттаңдар,

:п-&тірік жылаған боп &п-&тірік

 мақтаңдар,

Күміспенен күптеңдер, 

Алтынменен аптаңдар,

«Мықты ақын еді» деп к&пшік

 қойып к&теріңдер аспанға,

Ақын 
қазасына

Жерге де сап таптаңдар,

Отқа да сап қақтаңдар,

Жалаңды жап, аяма,

Қара шыбын сияқтанып қаптаңдар,

Қайта-қайта &лтіріңдер, мейілің,

Қосауызды кезек-кезек оқтаңдар,

Шамаң келсе шығарыңдар 

жоққа оны,

Бекер қарап жатпаңдар.

Енді оған бәрібір!

:лең десе ақындардың ең алдында

 кеуде тосып тұратын,

Ағекеме бірақ кінә тақпаңдар.

:лгені үшін күнәлі емес бейуқта,

Жоқтау айтқыш,

Тоқтау айтқыш, жамағат,

:лгеннен соң жоқтағаның 

не керек,

Ақындарды тірісінде сақтаңдар!

                                  

         Болат 
ШАРАХЫМБАЙ

Аманхан аға �лімге

Дүние қалды қаңырап,

Ұл-қызы қалды аңырап.

«Жақсы адам ба еді» дегенде,

«Жақсы адам» дедік жамырап.

Салғандай сүрең қарттыққа із,

Жұбату с&зін айттық біз.

Ақк&ңіл, адал, аңғалақ,

Ақынды жерлеп қайттық біз.

Топырақ салдық асыға,

Қарайды демде басы да.

Қанатын кеткен қайырып,

Қызының жатты қасына.

К&ңілдер нені тоқыды,

Ажалдың болмас соқыры...

«Азығың енді осы» деп,

Молдекең құран оқыды.

Қоштасу
Жүректер жылап жүздеген,

:мірін солай үзді &лең.

Аманат етіп Аллаға,

Қайттық біз барған ізбенен.

Келместей бейне кезек түк,

Атқарып міндет мезеттік.

#лімнің ұлын...

Болған соң,

#лемнің дертін с&з еттік.

К&рінбес кейде алды-арты,

Кептеліс те жоқ албаты.

Қайғылы к&збен қарайды,

Қоршауда қалған Алматы! 

	лібек
ШЕГЕБАЙ

1980 жылы ҚазМУ-дің журналистика факультетін бітірген түлектер 
курстасымыз, белгілі ақын 

Аманхан 	ЛІМҰЛЫНЫҢ 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты досымыздың зайыбы Күләйға, 
перзенттеріне, туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып к&ңіл                     
айтамыз.

О, шіркін, &мір-ай, мына жарық 

дүниеден алаштың Аманхан ақыны 

да кетті!.. Суық хабарды алғаш 

естігенде қатты қайғырып отырып 

қалдым, тіпті, сәлден соң есім кет-

кендей етегіме де сүріндім...

Е н д і  ш е . . .  : з і  с т у д е н т 

кезімізде суретінің сыртына жа-

зып бергеніндей,  курстасым, 

құрдасым, рабфактасым (дайындық 

б&лімінде де бірге оқыдық қой) 

Аманхан #лімұлы екеуіміздің 

таныстығымызға 47 жыл болып 

қалыпты. 1973 жылы екеуіміз де 

әскерден келіп, құжатымызды 

КазГУ-дің философия және эко-

н о м и к а  ( Ф Э Ф )  ф а к у л ь т е т і н е 

тапсырдық. Себебі, оны журфакқа 

«газетке шыққан мақалаларың 

жоқ» деп алмай қойған. Босқа 

қаламыз ба, &зімізше құласақ нар-

дан құлайық деп (дәмеміз &те зор, 

&йткені, ол кезде ФЭФ &те мықты, 

әркім түсе алмайтын, аз ғана адам 

алатын, оқитындардың жартысы 

Қырғызстаннан келетін факультет 

еді) шешкенбіз. Күткеніміздей, 

алғашқы емтихан – шығарма 

жазудан-ақ «ұшып» кеттік. Ол СМУ-

15-ке жұмысқа кірді, мен ауылға 

қайттым. Келесі жылы тағы (бұл 

жолы журфакқа тапсырғанбыз) 

жолымыз болмады, конкурстан &те 

алмадық. 

Содан 1974 жылдың күзінде 

Курстасым еді, 
құрдасым еді...

дайындық б&лімінде қайта кездестік. 

Оны аяқтаған соң бірінші курсқа топ 

ете түстік қой. Бес жыл бойы бір топ-

та – «шалдар» тобында студенттік 

керемет күндерді бірге &ткіздік. 

С&йткен Аманхан досым ғой... 

Алдымен ол нағыз ақын еді. 

Бірақ, аз жазды, аз жазса да саз жаз-

ды. #сіресе, лирикалық &леңдері 

адамның жанын айрықша баурап 

алатын. 

Ол ұлтын шын сүйген азамат 

еді. Тәуелсіздіктің алғашқы жыл-

дарында қаламынан туған &ткір 

мақалаларымен егемен елімізге, 

қазаққа қарсы келіп, оның жетістік-

жеңісін т&мендеткісі келгендерге 

керемет тойтарыс беріп отырғанын 

к&зі қарақты оқырман қауым әлі 

ұмытпаған болар. 

Ол бүкіл &мірін баспас&зге 

арнаған журналистиканың қара 

нарының бірі еді. Ондаған жылдар 

республикалық ұлттық «Ақиқат» 

журналын абыроймен басқарды. 

О л  е ң  а қ ы р ы н д а  б е р е к е л і 

отбасының бас-иесі еді. :мірлік 

серігі Күләй екеуі ұл-қызын аялап 

&сіріп, &рістерін кеңейтіп жүрген. 

Енді, міне... 

Ж а т қ а н  ж е р і ң  ж а й л ы  б о л -

сын, Аманхан! Пейіште нұрың 

шалқысын!

Берікбай 
ҚАДЫҚОВ. 
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ANA TILI

«ҒАЖАЙЫП 
ТРАГЕДИЯСЫНДАҒЫ» 

ҺАКІМ БЕЙНЕСІ

Ш Ы М Ы Л Д Ы Қ

Режиссер Гауһар Адай  аталған 

т р а г е д и я н ы ң  А й д а р  м е н  А ж а р 

тағдырына қатысты тұсын  алып, оған 

ақынның «Ғылым таппай мақтанба!», 

«Балалық &лді білдің бе?», «Қалың 

елім, қазағым, қайран жұртым!», 

«Махаббатсыз дүние бос» &леңдері 

мен қара с&здерін (1,3,4,7,8,24,41) 

қосып, сахналық жүйе жасаған. 

Режиссердің жеке дара к&ркемдік 

ойынан туған бұл спектакльде мазмұн 

мен форманың үндестігі &зара үйлесім 

тапқан. Нақтылап айтқанда, спек-

такльде «Абай» трагедиясындағы Ай-

дар мен Ажар махаббатына қатысты 

ушығатын үлкен дау ақынды &мір 

бойы мазалаған басқа да әлеуметтік 

м ә с е л е л е р г е  ұ ш т а с а д ы .  : з і н і ң 

режиссерлік мақсатын дәл анықтап 

алған Г.Адай  авансценада  (үстел 

басында) қолына қауырсын қалам 

ұстап білім мен ғылымның терең 

мұхитына сүңгіген Абайды алдыңғы 

кезекке шығарып даралап к&рсеткен. 

Режиссердің сахна кеңістігін парадок-

салды қолдануы ұтымды шешілген. 

Бір мезетте екі басқа мағынадағы 

оқиғалар параллельді  к&рсетіліп оты-

рады.  Біріншісі, елдің қамын ойлап, 

ақыл-нақыл с&здер жазып отырған 

ақынның тыныс-тіршілігі; екіншісі 

оның ту сыртында  қарағылық шыр-

мауында маталған қара халықтың 

әрекеті қатар &рбиді. Осы арқылы 

режиссер Абай әлемі мен оның 

замандастарының келбетін контраст-

ты бояумен әрлеп, адамгершілік пен 

қатыгездіктің тайталасын к&рсетуге 

мән берген. 

 Спектакльде Абайдың  даналығы 

мен парасаттылығын  ол &мір сүрген 

қоғамның түсінбеуі «автор-режиссер-

актер-к&рермен» сұхбаттастығы 

жүйесімен берілді. Ақынның қолына 

қалам алып, ілім-біліммен  айналы-

суына к&птеген кедергілердің бо-

луы, оның  жанын шырқыратып, 

әртүрлі к&ңіл-күйге жетелеп оты-

рады.  Айталық, спектакль басында 

«Ғылым таппай мақтанба!» &леңін 

      Халқымыздың ұлы ойшылы, кемеңгер ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық 
мерейтойы қарсаңында Президентіміз Қ.Тоқаевтың «Абай және ХХІ ғасырдағы 
Қазақстан» атты мақаласы жарық көрді.  Мақалада: «Абай Құнанбайұлы ғұлама, 
ойшыл, ақын, ағартушы, ұлттың жаңа әдебиетінің негізін қалаушы, аудармашы, 
композитор ретінде ел тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Оның өлеңдері мен 
қара сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, тіршілігі, дүниетанымы, мінезі, жаны, 
діні, ділі, тілі, рухы көрініс тауып, кейін Абай әлемі деген бірегей құбылыс ретінде 
бағаланды», – деп ақынның  ұлт жадына сіңіріп кеткен ойлары мен өсиетін келе-
шек ұрпақтың өсіп-өркендеуіне, рухани кемелденуіне бағыт беретінін жан-жақты 
талдап берген болатын. Біртуар  ақынның мерейтойын лайықты атап өту үшін 
ел аумағында және халықаралық деңгейде ауқымды іс-шаралар ұйымдастыру 
жоспарланып отыр. Мемлекет басшысы тарапынан болған үлкен бастамаға 
республикамыздағы театр ұжымдары да белсене араласып, Абай туралы спек-
такльдер қоя бастады. Осының жанды айғағындай Семей қаласының «Дариға-ай» 
жастар театрында М.Әуезовтың «Абай» пьесасының желісі бойынша қойылған  
«Ғажайып трагедиясы» спектаклінің  премьерасы өткен еді.       

жазып отырған Абай – Еркебұлан 

Нұғмановтың қасына оның Жаны 

–  Г . А д а й  к е л е д і .  Л е к - л е г і м е н 

түйдектелген &лең с&здерін қағаз 

бет іне  мұқият  түс ір іп  отырған 

ақынның ойын Айдар мен Ажардың 

жағдайы алаңдатып жібереді. Ол амал-

сыздан тасқындап келген шабытын 

тежеп, жанжал іздеген  Жиренше 

мен Оразбай бастаған қатыгез топқа 

т&релік айтуға барады. Осылайша 

солармен алысуға к&п &мірін кетіріп 

алған Абайдың оңаша қалған сәттерде  

Жаны– Г.Адай шарқ ұрып ғылымы 

мен мәдениеті озық басқа елдерге кетіп 

қалуға шақырады. Жаны армандаған 

әлемге қиялымен самғаған Абайдың 

&зге елдерге «саяхатын» режиссер 

бейнепроекциямен  к&рсеткен. Бірақ 

жанының  қалауын тыңдамаған Абай 

– Е.Нұғыман халқын &згелермен 

терезесі тең ел болуға шақырып,  

ұрпақтан-ұрпаққа жететін &негелі 

асыл с&зін жазуға бар ғұмырын сарп 

етеді. Спектакльдің негізгі идеясы осы 

ойға бағындырылып, ақын &сиетінің 

мәңгілігі дәріптеледі.

А к т е р   Е . Н ұ ғ ы м а н  А б а й д ы ң 

ақындық қырын ашу үшін біраз 

ізденістерге барған. #сіресе, &лең 

жазу  сәт індег і  шығармашылық 

толғанысын нанымды бере алды. 

Орындаушының сахналық әрекетінде 

асқан сабыр, басы артық қимылға 

бармайтын ұстамдылық басым. Де-

генмен де, Абайдың &з жанымен сыр-

ласатын және к&пшілік алдына барып 

қорғансыз екі жастың тағдырына  

араша түсетін сахналарда  әділдік 

үшін арпалысқан  күрескерге тән 

&ршіл, &жет мінезін  к&рсету жағы 

кемшін соғып жатты. Біздіңше, алдағы 

уақытта  «сегіз қырлы, бір сырлы»  

адамгершілік қырлары мол «мыңмен 

жалғыз алысқан» ғұлама Абайды ке-

мел тұлға дәрежесіне к&теру үшін ак-

тер  әлі де к&п еңбектенуі керек. 

        Ал, Абайдың жанын ойнаған 

Г.Адай ақынның әр с&зінің аста-

рына үңіліп,  кейіпкерінің ішкі 

психологиялық толғаныстары мен 

сыртқы пластикалық әрекеттеріне 

сай келетін к&ңіл-күй таба білді. 

«Соқтықпалы соқпақсыз» &мір 

кешкен  ақынның бұралаң дра-

матизмге толы қиын сәттердегі 

қызуқандылығын, қуанышы мен 

күйінішін сыршылдықпен жеткізіп, 

Абай бейнесін толықтырып отырды.

Спектакльдегі  Жиренше, Ораз-

бай, Айдар, Керім Абаймен қарым-

қатынасқа  түскен кезде  қалың 

топтың арасынан суырылып шығып, 

к&птің арасына сіңіп кетіп отыра-

ды.  Пендешіліктің құлына айналған 

қара халықтың бейнесін бастарын 

аппақ дәкемен орап  алған  актер-

лер сомдайды. Бұл арқылы режис-

сер ғұлама дананың с&здері елдің  

құлағына жетпегенін символды 

түрде к&рсеткен. #демі актерлік 

ансамбльге  құрылған к&пшілік 

сахнасындағы орындаушылардың 

ойыны мықты динамикаға негізделіп, 

Абай ойларының терең ашылуы-

на мұрындық болды. Халық ақын  

ұсынған даңғыл жолмен жүрмей, 

тіпті оның орыс пен шетел ғылымын 

насихаттағаны үшін келеке етіп, 

сынап-мінеп, сыртынан &сектеп 

к ү л к і г е  а й н а л д ы р а д ы .  О л а р д ы 

қамшымен үйіріп, айтқанын жасатып 

отырған билік &кілдері Жиренше – 

Абдрахман Алмас пен Оразбай – Ра-

уан Бейсенұлының аузынан Абайға 

қарсы оқтай атылған әрбір с&з қара 

күшке толы қимыл-әрекетке ұласып, 

ерекше қуатпен ойналды.  

 Абайдың тәлім-тәрбиесін бойына 

сіңірген Керім – #ділжан Серікқалиев 

Айдардың ақындық дарынын к&ре 

алмай Оразбай жағына шығып кетеді. 

Осылайша жалғыз қалған Абай &з 

жанымен бірігіп  қазақ жесірлерін  

қорғайтын заң жазып, қос ғашықты 

ақтап алады. С&йтіп, спектакль 

соңында адам болып қалудың бес 

қасиетін жазып кетеді.            

С п е к т а к л ь д і ң  к е ң і с т і к т і к -

у а қ ы т т ы қ  к о м п о з и ц и я с ы н д а 

актерлердің &зара әрекеттестігі ерек-

ше маңыз алатынын жадына тұтқан 

режиссер с&з бен қимыл-қозғалыс 

бірлігіне қол жеткізген. Абай &леңдері 

мен қара с&здерінде айтылып кет-

к е н  х а л қ ы м ы з д ы ң  б о й ы н д а ғ ы 

к е л е ң с і з д і к т і ,  н а д а н д ы қ т ы , 

жалқаулықты актерлердің пласти-

касымен және музыкалық интер-

медиямен мағыналық мазмұн бере 

отырып ашқан.  Данышпанның 

күрделі ойларының символдар мен 

метафоралар арқылы &рнектелуі де 

орындаушылардың жанды дауысы-

мен  (бүркіттің шаңқылы, қарғаның 

қарқылы, иттердің үруі, т.б.)  жүзеге 

асырылған. Бұл тұста дыбыс қоюшы 

Серәлі Мұхаметсадықовтың еңбегін 

айрықша атап &ткен орынды.  

Спектакльдің музыкалық парти-

турасы к&п дауыста хормен Абайдың  

«Желсіз түнде жарық-ай», «Сегіз 

аяқ», «Татьянаның хаты», «К&зімнің 

қарасы» тәрізді т&л әндерімен бірге 

қазақ халық әні «Елім-айды» орында-

удан тұрады. Бұл әндерді актерлердің 

бірнеше дауыстарға  б&ліп сау-

атты айтуы  олардың музыкалық 

орындаушылық мүмкіндіктерінің 

жоғары екенін к&рсетті. Бұдан хор-

мейстер Олжас Тезекбаевтың да 

жемісті жұмысын к&руге болады. 

Режиссер мен қоюшы суретші 

Гульдана Журкабаева кейіпкерлердің 

киім үлгісін белгілі бір дәуір аясы-

мен шектемеген. Абайдың үстіндегі 

ақ шапан мен  басына киген ақ 

тақияның &зінде ешқандай  ою-

&рнек жоқ. Күнделікті &мірде киіп 

жүретін қарапайым киім. Ал, басқа 

қатысушы кейіпкерлердің барлығы 

да  (ерлер мен әйелдер) бірыңғай сұр 

матадан тігілген, ұзындығы тізеден 

түсетін түсетін киім киген. Бұл  

орындаушылардың дамылсыз қимыл-

әрекет жасауына &те ыңғалы. Деген-

мен де, спектакльдің  декорациясы 

плакаттық сипатта қалған. Трапеция 

пішініндегі баспалдақтарға әртүрлі 

тілде жазылған Абай &леңдерінің 

спектакль соңында жарқырап жа-

нуы кемеңгер ақын мұрасының 

жалпыадамзаттық құндылыққа ай-

налып, дүниежүзін шарлап кеткенін 

ұқтырады. Бірақ дәл осы спектакльге 

психологиялық драманың табиғатын 

тереңірек ашатындай бейнелі шешімді 

әлі де қарастыруға болар еді. 

Ойымызды жинақтап айтқанда, 

театр ұжымының Абай әлеміне &зіндік 

к&зқараспен келіп, бүгінгі жаңа 

театрлық тілмен спектакль қоюға 

деген талпынысын к&рермендер 

жылы қабылдады. Ал, спектакльді 

сахнаға шығарған  Г.Адай кесек 

тұлғалы, к&п қырлы кейіпкерлер 

мінезін ашуға заман тынысына сай 

режиссерлік ой-тұжырыммен келе 

алатын ізденгіштігін таныта алды. 

Алдағы уақытта аталған спектакльдің 

театр репертуарына тұрақтап, табы-

спен жүретін спектакльдер қатарынан 

орын алатына сенім білдіреміз. 

Бақыт НҰРПЕЙІС, 
%нертану докторы, 

Т.Қ.Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық %нер академиясының 

профессоры

ЕЛДЕН-ЖЕРДЕН

Елде т&тенше жағдай жарияланбай тұрып 

Алматы облысы Қарасай ауданы Еңбекші ау-

ылында «Туған жерге тағзым» атты тағылымды 

шара &ткен еді. Жер дүниені шайқап тұрған 

індеттің кесірінен сондай тағылымдық маңызы 

зор іс-шаралардың тасада қалып қойғаны жа-

рамас деген оймен қолға қалам алдық. 

Түркіменстаннан Қазақстанға әр жылдары 

қоныс аударған Байрам Тағанов атындағы 

колхоздың Мәдениет ауылының тұрғындары 

алыс-жақындағы ауылдас ағайындарына, 

жерлестеріне сауын айтып, хабар жіберіп, 

«Рухани жаңғыру» аясында «Туған жерге 

тағзым» атты тағылымды шара &ткізейік 

деп бастама к&терген екен. Мәдениет ауы-

лынан шыққан атпал азаматтар бастамасын 

барлығы бірауыздан қолдап, Еңбекші ауылын 

бетке алды. Жақсы с&здер с&йленді. #демі 

естеліктер айтылды. #н мен күйден шашу 

шашылды. Ақсақалдар мен ақ жаулықты 

аналардан бастап, үлкен-кіші, орта және жас 

буын &кілдері қатысқан шара &те тағылымды, 

&негелі рәсімде ұйымдастырылды. «Бір ау-

ылдан түлеп ұшқан» ағайындар бір-бірімен 

к&рісіп, әз-Наурыз мерекесімен құттықтады. 

Дүниеден &ткен ата-бабаларына арнап ауыл 

имамына құран бағыштатты. Атамекенге 

оралып, әр салада жемісті еңбек етіп жүрген 

азаматтар жақсы тілектерін айтты. «Туған 

жерге тағзым» шарасын Мәдениет ауылынан 

шыққан азаматтар – Мырзабай Ахметов, 

#бдіқадір Сәндібаев, Қалаубай Джаниязов, 

Жұмабай #ділмағанбетов, Қайырғали Ужа-

зов, Мырзағали Нұрақов, Андрей Абулғазиев, 

Асқар Туғанбаев, Тоғызбай Алдамжаровтар 

жоғары деңгейде ұйымдастырғанын айта 

кетуіміз керек. Алыс-жақындағы ағайынның 

БІР АУЫЛДАН ТҮЛЕП ҰШҚАН...

басын құрап, ел-жұртты жиып, к&пшіліктің 

к&ңілінен шығатындай дүние ұйымдастыру 

да оңай іс емес. Оның артында қаншама 

еңбек бар. Мәртебелі басқосуда белгілі ақын 

Сағи Жиенбаевтың жары Уәзипа Жиенбае-

ва, белгілі жазушы, қоғам қайраткері Смағұл 

Елубай, Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық 

университетінің және Ресей жаратылыстану 

академиясының профессоры, педагогика 

ғылымының кандидаты Назира Сәндібаева, 

белгілі әнші-композитор Жалғас Кеңесов, 

Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық 

ауылы ақсақалдар алқасының мүшесі Мисекен 

Нұрғалиев, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауда-

ны Батыр ауылының әкімі Оңдабаев Қалнияз, 

Батыр ауылдық ақсақалдар алқасының 

т&рағасы Жұппанов Қыдырбай, ардагер-

ұстаз Аманкелді Ужазов, ҚР Парламентінің 

фототілшісі Сайлыбай Майлыбаев, Абай 

атындағы ҚазҰПУ-дың Жаратылыстану және 

география институтының доценті Андрей 

Абулғазиев және т.б. азаматтар жүрекжарды 

лебіздерін білдірді. 

 «Ауыл бар ма, ақсақалсыз, данасыз» 

демекші, ауыл ақсақалдары Мұса :міров, 

Рысбай Дүйсенов, Сағи Ержанов, Ережеп 

Тәжімұратов, Тектұрған Нұрақов, Жомарт 

Қошмағанбетов, Құрбанбай Базарбаев, Са-

быр Дүйсеновтер той барысында шынайы 

жүректен шыққан тілектерін айтып, баталарын 

берді. 

Еліміз азаттығын алып, егемендігіміздің туы 

биікке &рлеп, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

бастамасымен сырттағы қандастарымыз Ата-

мекенге орала бастады. Қазақстанға к&ршілес 

Түркіменстаннан ат басын бұрған ағайындар 

заманында елінен жырақта жүрсе де тілін, дінін, 

салт-дәстүрін, тарихын, шежіресін ұмытпады. 

Дәстүрді сақтап, келесі ұрпақтарға аманаттап, 

жеткізіп отырды. Жалпы, Түркіменстанда 

дүниеге келген қазақтар к&ші 1960 жылдары 

бастау алса, Тәуелсіздік алған жылдардан ба-

стап к&ш байсалды болды. «Ел елге қосылса 

– құт» дегендей, ел іргесі нығая түсті, санымыз 

к&бейіп, сапамыз да артты. Олардың арасында 

&з саласының мықты мамандары, ғалымдар, 

оқымыстылар, ақын-жазушылар, зиялы 

қауым &кілдері, спортшылар аз емес. 

Тағылымы б&лек бұл іс-шараға ардагер 

ұстаздар да қатысты. Атап айтқанда, Ізбасқан 

Сарходжаев, Аманкелді Ужазов, Қыдырбай 

Жұппанов, Кеңес Нұрымов, Сағима Сар-

балаева, Қалимаш Сәндібаева, Тұрсын 

Жаманқараева, Мұқаншәріп Нұрғалиев, 

Орынбасар Мәденов, Қадір Қарашаш, 

Ұлбалай Лұқманова, Роза Ұбайдуллаева, 

Қалдыгүл Нұрғалиеваларға құрмет к&рсетілді. 

Ел келешегі – жастар екені белгілі. Дүбірлі 

той барысында Түркіменстаннан келген 

ағайындардың бүгінде немере-ш&берелері 

к&птеген салада жетістіктерге жетіп жүргені ай-

тылды. Ол саланың бірі – спорт саласы. Қазақ 

күресінен Алматы облысындағы дүбірлі жары-

ста топ жарып, бас жүлдеге ие болған Ерасыл 

Майлыбаев, бокстан еліміздің жас&спірімдер 

арасындағы чемпионы Азат Жаңабай (Ақт&бе 

облысы); спорт шебері, бокстан Қазақстан 

Республикасы «Батыс» аймақтық чемпионы 

Нұртілек Абай (Маңғыстау облысы, Жаңа-

:зен қаласы), таэквондо спортынан жастар 

арасындағы ел чемпионы Шыңғыс Сәндібаев 

және т.б. жастар республикамыздың спорт 

саласына зор үлес қосып келеді. Аталған 

жастардың бірқатары той барысында ел 

алдына құрметпен шақырылып, есімдері 

к&пшілікке таныстырылды. «Туған жерге 

тағзым» атты шарасына демеушілік к&рсеткен 

Жаңабай Еңсепов, Ғалымбек Нұрымов, Аси-

хан #бдіхалыққызы, Ильяс Омаров, Мыр-

забай Ахметовтерге елдің айтар алғысы да 

шексіз болды. Сауапты іске қолдау к&рсеткен 

азаматтарға «Алла разы болсын!» дейміз.   

Дәуіржан Т>ЛЕБАЕВ

Алматы облысы.

ANA TILI


