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Фараби және музыка 
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ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ  

ласын кәсіпкерлікке үйретіп жатқаны 
менің к�зіме жас әкелді. Міне, азамат!

Еліміз егемендік алып жатқан тұста 

кім қиналмады?!

Дені сау адамдардың �зі абды-

рап жатқанда, асырауында балалары 

бар, кенеттен мүгедек болып қалған 

мүгедек аналардан «Сіздің �міріңізді 

біз жақсы білеміз, шіріген күріш, 

шіріген ұн жеп отырмыз» деген хаттар 

алысымен «Казахстанская правда» 

газетіне «Я завидую только Матери 

Терезе» деген мақала жаздым. Осы 

күнге  шейін есімде, бір күнде 147 

0р дәрігер оқуға түскенде және 

диплом алғанда ақ халатын киіп, ант 

береді. Індеттің беті қайтпай тұрған 

осы бір алағай да бұлағай шақта 

дәрігердің антына адалдығы біздің 

де к�ңілге медеу, жанымызға тіреу. 

Күллі әлемді жаулаған індеттің аясы 

ұлғайған бұл шақта күн мен түннің 

ауысқанына қарамай алдыңғы шеп-

те дертпен күресіп жүрген осы-

н а у  ж а н д а р д ы ң  ә р қ а й с ы с ы н а 

айтар алғыс шексіз. Иә, олар да 

ет пен сүйектен жаралған. Олар 

да, міне бірнеше апта аунап �тсе 

де, жақындарының қасында бола 

алмағанына іштей жабырқайтын 

шығар. Олардың да �з үйі, �лең 

т�сегінде отырып күллі әлемді уы-

сына ұстаған індеттің жай-жапсарын 

сырттай ғана бақылап отырғысы 

келіп кететін к�ңіл қалауы болмай-

ды деп кім айтты? Бірақ олардың 

анты бар. Ел мен жерді ауру шар-

пыса ең алдымен соны емдеймін 

деген ұстанымына берік. Олар біздің 

заманның қаһармандары, бүгінгінің 

батырлары. «Кез-келген адамға 

дәрігерлік к�мегім қажет болғанда 

бас тартпай орындаймын; ең ал-

дымен аурудың қамын ойлаймын; 

дәрігерлік �нерге қызығушылық 

адамдар немесе әріптестерім ме-

нен к�мек талап етсе,  оларға 

ақыл-кеңесімді, керек болса, тегін 

әрі ешқандай шарт жасаспай-ақ 

к�мектесемін деп ант беремін. 

Жариялауға мүлдем болмайтын 

дәрігерлік құпияны, сондай-ақ 

маған сеніп айтқан жеке сырларын 

мүгедек ана хабарласып, �здерінің 

Қоғамын құруымды �тінді.

Мақаламды оқыған шенеуніктер 

� з  к � м е к т е р і н  ұ с ы н ы п  ж а т т ы . 

Тамақты тегін үлестірумен қатар, 

олардың балаларының жоғары білім                                  

алуын алдымызға жоспар етіп қойып, 

алғашқы жылы бір Алматының �зінен 

14 баланы жоғары оқу орындарының 

студент болуына ықпал жасадық. Жаз-

да менің Алматыдан шыға алмайтын-

мын, себебі Алматыға Қазақстанның 

бар бұрышынан балаларымыз жоғары 

оқу орындарына келіп жататын. 

Жанарбек 0шімжанның мақала-

сын оқып шығып, үн қосуға, ойымда 

жүрген түйткілдерді ашық талқылауға 

бекіндім. Мақала �те орынды және �з 

уақытында жазылған. Және дәл осы 

бір қиын күндерде жарияланғанына 

тәнті болдым.

Елдің басына іс түскенде күндіз 

күлкіден, түнде ұйқыдан айыры-

лып, қара халықтың еңсесін к�теріп, 

жылағандардың к�з жасын құрғатып, 

тыныс-тірліктеріне жан-тәнімен 

араласатын Зиялыларды к�ре алмай 

келеміз.

Бір қаламсап берсе телеарналарға 
жүг ірет індерден  емесп ін,  маған 
популизмнің қажеті жоқ, еш уақытта 
болған да емес. Мүгедектіктің бар 
тауқыметін тарта жүріп, қиналғандар 
мен тарыққандарға есеп-қисапсыз 
жақсылық жасаудың үлкен бақыт 
екенін ертерек түсінетіндей �зіме түйсік 
берген Алама ризамын... 

Телеарналардан «Үйден шық-

п а ң ы з »  д е г е н д е й  ә р т і с т е р д і ң 

ақылдарын тыңдап, уайымға ба-

тамын. Бір б�лмеде бірнеше жан 

қамалып отырғандардың нанның �зін 

үнемдеп жатқандарын білгендіктен, 

іштей «Алла-ай, 42 500 теңгемен қай 

жыртықтарын жабар екен» деп, тағы 

да �зімнің болмашы жинағыма қол 

салып жатырмын. 

Бұл індеттен кейін ешуақытта 
басымызға күн тумайды деп қай Күшті 
айта алар екен?! Қазақтың «Үш күндігін 
ойламаған әйелден без, үш жылдығын 
ойламаған еркектен без» дейтін қанатты 
с�зі бар.

«)р қолға бір күрек!» дейтін ұраны-
мыз іске аспайынша Елдің ішіндегі 
жоқшылық жуық маңда жойылмасы 
анық!

Орнынан тұра алмай қалған бір 
мүгедек азаматтың он бір жасар ба-
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Келесі жазға шейін аймақтарды ара-

лап, мыңдаған мүгедек аналармен, 

әкімдермен, басқа да шенеуніктермен 

кездесетінмін.

Сол кездердегі әр күнім есімде...

Жаныма облыстағы филиалдары-

мыздың т�райымдарын ертіп алып, 

Қазақстанның бар облыстарын аралап 

шыққан болатынбыз. Сонда әкімдер 

қонақ үйлерден әрқайсымызға бір 

б�лме дайындатып, ол қонақ үйлердің 

алдына жедел жәрдем машинасына 

шейін қойып қойған болатын. Астана-

дан түн ортасында Қарағандыға келген 

бізді Қарағанды облысының әкімі 

құшақ-құшақ гүлдерімен қарсы алды. 

Қонақ үйдің кең дастарханында шай 

ішіп отырғанымызда 0кім «Бибі-Ана, 

партия құру қажет болса бір айда-ақ 

құратын боларсыз?!» деді. Бір де бір 

партияға мүше болып к�рмеген, пар-

тия құру ойымда да жоқ екенін айтып 

ем, аналарымыз «Біздің партиямыз 

Бибі-Ана» десті.

Біздің қазақ күншілдіктен жер 
жүзінде бірінші орын алатын болу керек!

Сол кездегі бастамама қарапайым 

Халық қуанғанмен мені күндеушілер 

де  жетіп-артылып жатты.  Алла 

қайырымдылық деген с�зді қазақтың 

жүрегінің ортасына жазып қойған ғой. 

Енді сол қазақ  қайырымдылық деген-

ге күмәнмен қарайтынды шығарды. 

Еш уақытта қарным ашып к�рмеген 

ж а н  е к е н і м д і  б і л г і с і  к е л г е н д е р 

ЖЕРДЕ БІР БАЛА ҚУАНСА...

АЛДЫҢҒЫ ШЕПТЕ 
АҚ ХАЛАТТЫЛАР

БІЗ БІРГЕМІЗ!

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ana tili»

(Жанарбекке хат)

ешкімге тіпті, ол қайтыс болып кет-

се де жарияламайтындығым үшін 

ант етемін». Бұл Қазақстан Респу-

бликасы дәрігерінің антынан үзінді. 

Олар індеттің таралуы �ршіген 

бүгінгінің күнінде осы антына адал 

болып қалды...

Дәл қазір коронавирус инфек-

циясына қарсы күрестің алдыңғы 

легінде жүрген медицина саласының 

қызметкерлерін қолдау мақсатында, 

мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаев медицина қызметкерлерінің 

еңбекақысына ай сайын үстемақы 

белгілеуді тапсырды. Осы орайда 

«Ана тілі» басылымы қауіпті дерт-

пен күресіп жүрген дәрігерлермен 

тілдесіп к�рді. 

(Жалғасы 7-бетте)

«Тауқымет» атты романымды оқыса 

екен. Сол жылдары бар дүниямызды 

бір б�лмеге жинап тастап, елдің камаз-

бен жеткізіп беріп жатқан тамақтарын 

екі б�лмеге сыйғызатынбыз. Солардың 

ортасында бала-шағамызбен ұйық-

таған кездеріміз де болған. Таңғы 

жетіден түн ортасына шейін есігіміз 

жабылмайтын.

Алматының маңындағы Есік де-

ген ауданнан бір тонна капуста ала-

тын болғанбыз.Үшінші рет шіріген 

капуста жіберген соң, �зім бардым. 

Сонда маған ашуланған бір шешен 

«Мына сылқым бұл капустаны апа-

рады да, базарға �ткізеді» деді. Оны 

да жұтып қойып ем, ертеңіне бір 

орыс әйел «Fзіңізге қанша капуста 

қалдырдыңыз» деді, оған «Мен ка-

пуста емес, қазы, қарта жейтін адам-

мын» дедім.

Сол жылдары демеушілер �здері 

хабарласатын, неге екенін білмеймін, 

әйтеуір маған Ел сенді... 

Fздерінің қолынан келмейтін 

істі біреу қолына алса, биліктегілер 

де ол адаммен санаса бастаса, сол 

адамды қалайда қаралап, билікке 

шейін ауыздары жеткенше жамандап, 

ақыры дегендеріне жететіндерден 

қазақ жуық маңда құтыла алмай-

тын сияқты. Сондайлардың �здерін 

Тұлға етіп к�рсетуге тырысатындары 

жаныңды күйдіреді.
Екіжүзділік! Тағы екіжүзділікті 

басқадан емес, елдің  арқасүйер, пір 
тұтар адамдардың  бойынан к�ру жасқа 
да, кәріге де оңай емес...

Екіжүзділіктің не екенін білмейтін, 

тұлға деген с�зді  естімеген бала 

кезімізде ауылдың ақсақалдарынан ғана 

ығатынбыз, алдарынан кесе к�лденең 

�тпейтінбіз. Райым деген атамыз бол-

ды, қандай мәселе болсын, Райым 

атамсыз ол мәселе шешілмейтін, ол 

кісі аптап ыстықта да, үстіне жеңіл ақ 

пальто, оның астынан қысқа жеңді 

желет киіп жүретін. К�п с�йлемейтін, 

сабырлы, кербез Райым атам маған бір 

жұмбақ адамдай к�рінетін. Райым атам 

туралы сұрай қалсам, әкем «Ой, Райым 

атаң ақсүйек қой, оқымағанның адамы 

ғой» дейтін.

Біз енді оқығаны к�бейген заманда 

қансырап �мір сүріп жүргенімізді қалай 

жасырамыз?!

С�йтсем, Райым атамыз Тұлға екен 
ғой... Осы заманда да менің Райым атам 
сияқты Тұлғалар бар, бірақ, бастары  
бірікпейді, сондықтан да зиялы қауым 
жоқ!

Жұртшылық бұрын зиялы қауымға 
ақындар мен жазушыларды жатқызатын. 
Мына мақаланы оқып отырған, әбден 
шаршап жүрген қарапайым Халықтың 
алдында не деп ақтала аламыз?!

)кімді мақтап �лең жазатын ақын-
дарды түсінбейтінімді талай жерде ай-
тып та, жазып та келемін. Соным  үшін 
талай рет жолым жабылып қалды... 
Қайтейін, шындықты жұтып қою мен 
үшін уланып �лгенмен тең. Еш уақытта 
халықтың арасына іріткі салатын ештеме 
айтып та, жазып та к�рген жоқпын. Бірақ, 
бастықтардан тек қана заң жүзінде жұмыс 
істеулерін талап етемін. Бірде-бір мүгедек 
заңсыз ештеме талап етпейді, �здеріне 
тиесілісін ала алмай жүретіндер ауылдар-
да менің шашымнан к�п...

(Жалғасы 6-бетте)

Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, РВ90 
Көпбейінді инфекцияға қарсы медициналық 
орталықтың дәрігерлері  үзіліс кезінде

Суретті түсірген Тұңғыш КЕСЕБАЕВ 
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ANA TILIҚ О Ғ А М

РАМАЗАН АЙЫ 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

24 СӘУІР – РАМАЗАН АЙЫНЫҢ БІРІНШІ КҮНІ!

Наурызбай қажы ТАҒАНҰЛЫ,
Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының төрағасы, 
Бас мүфти

Аса қамқор ерекше мейірімді 
А л л а н ы ң  а т ы м е н  б а с т а й м ы н ! 
Барлық мақтау Аллаға тән. Ардақты 
П а й ғ а м б а р ы м ы з  М ұ х а м м е д к е 
Алланың салауаты мен сәлемі болсын!

Құрметті отандастар!
Баршамызды қасиетті Рамазан 

айына аман-есен жеткізген Аллаға 

сансыз шүкір!  

Сіздерді  исі  мұсылманның 

ұлық айы – Рамазанның келуімен 

шын жүректен құттықтаймын! 0р 

отбасыға бақыт пен береке, бірлік 

пен татулық тілеймін! 

АҚОРДА

Президенттік билік 
институты және жеке 

тұлға факторы
1990 жылдың 24 сәуірінде Қазақ КСР-

нiң Жоғарғы Кеңесi «Қазақ ССР Президенті 

қызметін тағайындау және Қазақ ССР Конс-

титуциясына �згерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» заң жобасын қабылдады. 

Сол күні Жоғарғы Кеңестің 335 депутаты 

қатысқан жасырын дауыс беру нәтижесінде 

317-ның қолдауымен Нұрсұлтан 0бішұлы                                              

Назарбаев Қазақстанның Тұңғыш Президенті 

болып сайланды. 30 жыл бойы біздің еліміздегі 

Президенттік институт Елбасы факторымен 

және жеке тұлғасымен тығыз байланыста болды.

Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздікке ие бола 

отырып, мемлекет пен қоғамды жан-жақты 

жаңғырту қажеттігінің алдында тұрды. Бұл 

ірі ауқымды міндет бірқатар объективті және 

субъективті шарттарға байланысты күрделенді. 

О с ы н д а й  к ү р д е л і  т а р и х и  ж а ғ д а й л а р д а 

Н.0.Назарбаев �зін жаңғыртудың теоретигі 

және оны нақты жүзеге асыра алатын саяси 

к�шбасшы ретінде �зінің қасиеттерін толық 

к�лемде к�рсеткенін атап �ткен ж�н.

ҚР Тұңғыш Президенті Н.0.Назарбаев 

стратегиялық жоспарлау саласында мақсатты 

болжаудың жаңа тәсілін к�рсетті. Қарапайым 

�мір сүрудің мазмұны мен рухы жағынан 

ш е к т е у л і  м і н д е т т е р і н  ж ү з е г е  а с ы р у ғ а 

бағытталған ойлаудың стандартты тәсілдері 

мен стилі мемлекеттің алдына тек қолда бар 

ресурстар негізіндегі нақты және жүзеге асыру 

мүмкіндігі бар міндеттерді ғана қою арқылы елді 

тұғырыққа тірейді. 

Сондықтан Н.0.Назарбаев алдымен қоғам 

мен ел үшін мақсатты және қалаулы болашақтың 

үлгісі құрылатын, содан кейін осы модельге 

сүйене отырып, ұзақ мерзімді, орта мерзімді 

және қысқа мерзімді перспективаға арналған 

міндеттер тұжырымдасының перспективалық  

үлгісін қолданбады. Уақыт Н.0.Назарбаевтың 

экономикалық және саяси жаңғырту, ішкі және 

сыртқы саясат, елдің жақын және ұзақ мерзімді 

мүдделері арасында осындай қажетті теңгерім 

таба алатындығын к�рсетті.

Қазақстанның бірінші Басшысы шынайы 

к�шбасшының уақытша саясаткерден қазіргі 

тарихи сәттің оңтайлы ұлттық-мемлекеттік 

мүддесін түсіне алатын және оны жүзеге асы-

ра алатындығымен ерекшеленетінін, ал бұл 

мүддені бір рет және мәңгі априори ретінде 

қалыптастыру мүмкін емес екендігін атап �тті. 

Ол мемлекеттілікті дамытудың белгілі бір са-

тысына және оны ел ішінде де, одан тыс жер-

лерде де іске асыру үшін жеткілікті мемлекеттік 

қуатты шоғырландыруға ғана құралады.

Елбасы шын мәнінде мықты билік пен жеке 

беделге негізделген қоғамдық тұрақтылықтың, 

этносаралық және конфессияаралық келісімнің, 

қазақстандық бірегейліктің және жалпы 

қазақстандық патриотизмнің, қазақстандық 

моделінің негізін қалаушы.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президентінің саяси к�шбасшы, стратег 

және реформатор ретіндегі ерекше қасиеттері 

Қазақстан астанасын Алматы қаласынан 

қазіргі Нұр-Сұлтан қаласына ауыстыру туралы 

мәселені шешуде айқындалды. Бұл ретте Елба-

сы Қытай, Жапония, Ресей, АҚШ, Бразилия, 

Австралия, Испания, Финляндия, Норвегия, 

Үндістан, Пәкістан, Түркия және т.б. елдердің 

�з астаналарын к�шірудегі әлемдік тәжірибесін 

негізге алды.

Біздің сыртқысаяси бағытты да Н.0.Назарбаев 

қалыптастырды. Ол Батыспен де, Шығыспен де 

ортақ тіл таба отырып, к�пвекторлы сыртқы 

саяси бағытты табысты іске асыруда үлкен р�л 

атқарды. Президенттік институттың арқасында 

Қазақстанның бренді халықаралық кеңістікте 

Зарема ШӘУКЕНОВА, 
Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы 
Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының 
директоры

танымал болды. Нұрсұлтан Назарбаевтың 

стратегиясы тәуелсіздіктің басынан бастап 

еліміздің қауіпсіздігіне жауапкершілікті сыртқы 

саяси ведомствоға және басқа да құрылымдарға 

патриоттық к�ңіл-күйдегі мамандардың, �з 

ісінің энтузиастары, әлемге ашық және ең бас-

тысы �з елінің мүдделеріне берілген ұрпағының 

келуін мақсат еткен болатын.

Олардың арасында Елбасының лайықты 

ізбасары – Қазақстан Республикасының 

Президенті, оның стратегиялық бағытын 

жалғастырушысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 

Тоқаев бар. Қазақстанның Тұңғыш Президенті 

– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бірегей 

тұлғасының арқасында мықты президенттік 

билік институты құрылды. Ел ішінде және 

одан тыс жерлерде үлкен беделге ие Ұлт 

К�шбасшысы бола отырып, Нұрсұлтан На-

зарбаев �зі жүргізіп отырған саясатқа және 

тұтастай алғанда Қазақстан халқы тарапынан 

президенттік институтқа қолдау к�рсету үшін 

сайлауға әрдайым атсалысты. Елбасының 

жоғары үлгісіне сүйене отырып, Қасым-

Жомарт Тоқаев 2020 жылдың сәуір айында 

�кілеттіктерінің аяқталу мерзімін күтпестен 

кезектен тыс президент сайлауын жариялап, 

қатысты. Бұл біздің еліміздегі жалғыз билік к�зі 

және қазақстандықтар тарапынан президенттік 

институтқа сенім мандаты ретінде халыққа де-

ген жоғары құрметтің к�рінісі болып табылады.

Қ.К.Тоқаевтың «Күшті  Президент – 

ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет» 

формуласы �зінің табыстылығын ел ішінде 

және әлемдік аренада республиканың орасан 

зор нәтижелерімен дәлелдеген Президенттік 

институтты басты орынға қояды.

Қ а з а қ с т а н н ы ң  Т ұ ң ғ ы ш  П р е з и д е н т і 

Н.0.Назарбаевтың тарихи еңбегі – �те күрделі 

жағдайларда қазақстандық қоғамды терең 

модернизациялық қайта құруды бастау туралы 

шешім қабылдап, соған қатысты реформалар-

ды бастауы болып саналады. Саяси күресте 

Нұрсұлтан Назарбаев біржақты ұстанымға 

ие болды және қазақ ұлтын, қоғам мен 

экономиканың барлық жақтарын жаңғыртуды 

жалғастыруға белсенді атсалысты.

Қазіргі Қазақстан �зінің қарқынды дамуы-

мен және қалыптасқан мемлекеттілігімен 

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  Т ұ ң ғ ы ш 

Президенті Н.0.Назарбаевтың тұлғалық  және 

жеке басының қасиеттеріне міндетті. Бұл ел 

ішінде де, шетелде де мойындалған. Бұған 

Нұрсұлтан Назарбаевты �з бастамашы, идеялық 

шабыттандырушы және жүзеге асырушы болған 

бірқатар халықаралық ұйымдарда Құрметті 

Т�раға болып сайлануы мысал бола алады. Ол 

Жоғары еуразиялық экономикалық кеңестің, 

Түркі кеңесінің, Орталық Азия мемлекеттері 

басшыларының консультативтік кездесуінің 

Құрметті Т�рағасы.

Тәуелсіздік жылдары Қазақстанда маңызды 

и н с т и т у ц и о н а л д ы қ  ж ә н е  қ ұ р ы л ы м д ы қ 

�згерістер �ткізілді, олар күшті президенттік мо-

дель шеңберінде демократиялық саяси жүйенің 

базалық негіздерін бекітті.

Е л б а с ы н ы ң  Т ә у е л с і з  Қ а з а қ с т а н н ы ң 

қалыптасуы мен жаңғыруына қосқан үлесі 

отандық және шетелдік мамандардың  бірнеше 

рет мұқият зерттеулерінің тақырыбына айна-

лады. К�пэтносты және к�пконфессиялды 

Қазақстан жағдайында жаңғыртылатын қайта 

құруларды табысты іске асыру, жаһандық 

ойыншылардың стратегиялық серіктесі болуға 

қабілетті күшті және қарқынды дамып келе 

жатқан мемлекет құру Н.0.Назарбаевты 

президенттік билік моделінің иесі ретінде 

к�рнекті реформаторлармен бір қатарға қойды.

РУХАНИЯТ

ЖАҚСЫ КІТАП ЖАНҒА АЗЫҚ
«Наданмен дос болғанша, кітаппен дос 
бол», – деген сөзді қазақ атамыз текке 
айтпағаны белгілі. Кім болса да білім 
кітапта екенін түсінеді, білімді адамның 
шетте қалмайтынын анық ұғынады. 
Кітаптың бетін ашқан сайын оның сы-
рына ынтық болған адам әлемінің тыл-
сым табиғатын, жаңа құндылықтарды 
үйренуге ден қояды. 

Fкінішке қарай, байқап отырсақ, қазір 

балалардың к�ркем әдебиетке құлықсыз, 

қызығушылығы азайған. Fз бетімен оқу, 

кітапханаға бару, тіпті бір-бірімен кітап туралы 

пікір алмасу да азайған сыңайлы. Осындай-

да Ғабит Мүсіреповтің: «Кітап дегеніміз – 

алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған 

рухани �сиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой 

ойлаудан да тыйылар едік» деген с�зі еріксіз 

еске түседі. Кітап оқылмаудың салдарын к�п 

жерде айтып та, жазып та жүр. Бұл әрине са-

налы жұртты алаңдатарлық мәселе. Алайда біз 

оқырман қауымның кітапқа деген ынтасының 

т�мендеп кетуінің себеп-салдарын анықтауға 

емес, мақаламызда болашақ жастарымызға 

сапалы білім, саналы тәрбие берудегі кітаптың 

р�лі туралы с�з қозғамақпыз. 

Елбасы Н.0.Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласы – еліміздің рухани тәуелсіздігін 

нығайтып, болашақтың иелері шалажансар 

болмай, жаһандану жағдайында �зіміздің 

мемлекеттілігімізді, тілімізді, дінімізді, 

ділімізді, салт-дәстүрімізді, жалпы ұлттық 

ерекшеліктерді сақтап, батыл істің басын-

да жүрсін деген ойынан туындады. Саналы 

ұрпақ тәрбиелеу әрбір азаматты толғандырып, 

�ркениет к�шіне ілесу үшін білімді де, білікті 

маман елімізге керек екенін жақсы түсінері 

с�зсіз. Біздің бабаларымыз саналы бала 

тәрбиелеуде �з міндеттерін мүлтіксіз орын-

дады. С�йтіп атадан балаға мұра болған ауыз 

әдебиетін ұрпаққа аманат қылып табыстап 

кетті. Олардың ісін жалғастырушы қазақтың 

біртуар ғалымдары мен айбынды азаматта-

ры қағаз бетіне түсірді. Ұрпағының білімсіз 

қалмауын сонау қиын-қыстауды бастарынан 

�ткізе жүріп орындады емес пе?

Қарлығаш 
НҰҒЫМАНҚЫЗЫ,
Т.Жүргенов атындағы 
Қазақ Ұлттық Өнер 
академиясының 
профессоры, филология 
ғылымының кандидаты

оқитын кітаптарының тізімін белгілеп, оны 

ата-анасы, ұстазы  ұсынуға тиіс. Мысалы, 

жақсы кітап жан азығы деп білген 70-80 

жылдары атақты Даниель Дефоның  «Робин-

зон Крузо» атты шығармасын қазақ тіліне 

аударылғаннан  кейін оқушшылардың 80%-

ының кітапқа деген ынтасы артқан.

Елбасымыз ұсынған «Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық» жобасы да уақыт талабынан 

туындап отыр. Жаһандық деңгейде бәсекеге 

қабілетті ел болудың бірден-бір жолы – 

әлемдік деңгейдегі ең озық оқулықтардан, 

ғылыми әдебиеттер мен мазмұны терең 

бағдарламалар құрып, соларды кеңінен пай-

далануымыз керек. Білім беру саласында 

к�бінесе орыс тіліндегі шетелдік әдебиеттерді 

к�бірек қолданатынымыз жасырын емес. 

0рине бұл қазақ тілін кең қолданудың ая-

сын тарылтады, әрі мемлекеттік тілді ғылым 

тіліне айналудағы басты олқылық екенін де 

айтуға болады. Орыс тіліне деген тәуелділікті 

жоюдың негізгі жолы – қазақ тілін дамытып 

қана қоймай, оны білім мен ғылым тіліне 

айналдыру. Шет тілдеріндегі оқулықтар мен 

ғылыми әдебиеттердегі маңызды ақпаратты 

түпнұсқадан алу, оны қазақ тіліне аудару 

меніңше жеткіліксіз.

Шынайы рухани жаңғыруға жол салатын 

«100 оқулық» бағдарламасын жүзеге асыруда 

ғылым мен білім, �неркәсіп пен техника т.б. 

салалардағы оқулықтар мен оқу құралдарын, 

жіті қадағалап, оларды дұрыс пайдалана білсек, 

сол кезде ғана мақсатымызды айқындаймыз, 

БІЛІМ

Ғарыш кеңістігінің 
жаңалықтары

Бүкіләлемдік авиация және космонавтика күніне 

арналған «Тұрақты даму мақсаттары аясындағы білім 

мен ғылым» атты IV халықаралық ғылыми онлайн 

семинары �тті. 

Онлайн шараға БҰҰ Жаһандық  коммуникация-

лар департаментінің Қазақстан Республикасындағы 

�кілі Властимил Самек, Қазақстан Республикасы 

Сыртқы істер министрлігінің саяси топ �кілдігінің 

басшысы Алмаш Аренова, Орбиталық және жер үсті 

ғарыш жүйелерінің қауіпсіздігі зертханалық қауіпсіздік 

кафедрасының басшысы, доцент Валентина Грищен-

ко, ҚазҰУ-дің Журналистика факультеті, Баспа және 

электронды БАҚ кафедра басшысы, осы шараны 

ұйымдастырушы профессор Гүлмира Сұлтанбаева 

қатысты. Сондай-ақ, ҚазҰУ-дің Механика-математи-

ка факультеті, Механика кафедрасының басшысы, доцент Зауре Ракишева да семинардың �ткізілуіне үлкен 

үлес қосты. ҚазҰУ студенттерімен бірге �ткізілген семинарда ғарыштық технологиялар саласында   мамандар    

даярлау мәселелері қаралды. Авиация және космонавтика дамуындағы жастардың р�лі тақырыбы да тыс 

қалмады.

Онлайн семинарда ғарыш әлемін жазудағы журналистика заңдылықтары мен журналистке қажет білім 

к�здері туралы да айтылды. 

Айжан БҮРКІТБАЕВА,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранты 

Алла Тағала ұстаған оразамызды, 

жасаған дұғамызды, орынды себеп-

термен ауыз бекіте алмай қалған 

жандардың қайырлы амалдарын 

қабыл еткей! 0мин!

Fздеріңізге белгілі, елімізде 

жарияланған т�тенше жағдайға 

байланысты мешітте жамағатпен 

оқылатын намаздарға уақытша шек-

теу қойдық. 0р азаматтың �мірі 

мен денсаулығы қымбат құндылық 

болғандықтан, жұқпалы індеттің 

алдын алу үшін осындай шешім 

қабылдауға мәжбүр болдық.  

Алайда уақытша сынақ кезінде 

Е н д е ш е ,  б е р е к е л і  а й д ы ң 

берекетінен құр қалмайық, халайық. 

Жәннат есіктері ашылатын айда 

жақсылықта жарысайық.

Алла Тағала ниетіміз бен ама-

лымызды қабыл етіп, баршамызды 

Рамазаннан Рамазанға дейін айдан 

аман, жылдан есен жеткізе бергей! 

Жер бетінде жұқпалы індет 

жойылып, ораза айтты мешітте 

қарсы алып,  қуанышты сәтте 

қауышуды жазғай! Жаратушы Иеміз 

жұртымызға жар болғай, елімізді 

аман, жерімізді тыныш еткей! 0мин! 

Рамазан айы құтты болсын!

жамағат намазы үшін мешіт есігі 

жабылғанымен, сауап есігі ешқашан 

жабылмайды. Қасиетті хадис-ша-

рифте айтылғандай, мұсылманның 

ниеті – амалынан қайырлы. 

Интернет желісі арқылы онлайн 

насихат тыңдап, үйден шықпай 

сауапты амалдарға ортақтасуға бо-

лады. Біз т�тенше жағдай кезінде 

пітір садақасы мен зекетті онлайн 

режимде берудің оңтайлы жолын 

таңдадық. 

Қадірлі халайық!
Рамазан – жақсылықта жарыса-

тын ай. Алла Тағала қасиетті Құранда 

«Бақара» сүресінің 148-аятында: «...
Жақсылықта жарысыңдар», – деп 

әмір еткен. 

Карантин кезінде ауыз бекіткен 

жандарға азық-түлік жеткіз іп 

беруді ұйымдастырсаңыз, тіпті 

к�мекке  мұқтаж отбасыларға 

ауызашарға кететін шығынды 

ұсынып, оларға қаржылай қолдау 

к�рсетсеңіз, Алланың қалауымен 

ауызашар бергеннің сауабын ала-

сыз. Жоғарыда айтқанымыздай, 

мұсылманның ниеті – амалынан 

қайырлы. 

Осы ретте барша отандаста-

рымды қасиетті айдың құрметі 

үшін ақысыз демалысқа шыққан 

азаматтардың пәтер ақысына 

мүмкіндігінше жеңілдік жасауға, 

күнделікті тұтынатын тұрмыстық 

заттар мен азық-түлік бағасын 

б а р ы н ш а  т � м е н д е т у г е ,  к ү л л і 

жамандықтың бастауы болған 

арақ-шараптың сатылуына шектеу 

қоюға, к�мекке мұқтаж отбасыларға 

ж а н - ж а қ т ы  қ о л д а у  к � р с е т у г е 

шақырамын.

Садақа – пенденің мал-дәулетін 

азайтпайды, керісінше, берекесін 

арттырады. Біз берген садақа бір 

отбасын қуанышқа б�лейді. Ен-

деше, к�мекке зәру шаңырақты 

шаттыққа б�леп, үлкеннің батасын 

алып, алғысына б�ленейік. 

А р д а қ т ы  П а й ғ а м б а р ы м ы з 

Мұхаммед (оған Алланың салау-

аты мен сәлемі болсын): «Кімде 
кім бауырының қажетін �тесе, 
Алла оның қажетінде болады. Кімде 
кім мұсылманның бір қайғысын 
сейілтсе, Алла оның қайғы-қасірет-
терінің бірін сейілтеді», – деген. 

Х а л ы қ  д а н а л ы ғ ы н д а  а й т ы л а -

тын: «Қайырымдылық жасасаң – 

қайырын �зің к�ресің», – деген 

нақыл с�здің мәні осы болса керек.

Құрметті жамағат!
Рамазан – тәубе мен тәрбие, 

тақуалық пен қанағат, шүкір мен 

сабыр, мейірім мен қайырымдылық, 

береке мен бірлік айы. Ораза – 

сауап жинап, рухани кемелдену 

айы. Түйіндеп айтқанда, Рамазан – 

Раббымыздың мейрім-махаббатына 

б�ленетін ай. 

Алла Тағала Құдси-хадисте: 

«Аузы берік адам ішіп-жеуін Мен 
үшін доғарды. Ораза – Мен және 
құлымның арасындағы ғибадат. Оған 
берілетін сыйды Мен ғана �лшеп, 
Мен беремін. Аузы берік құлымның 
аштық пен ш�лдеу себебінен шыққан 
ауыз иісі Мен үшін миск әтірінен де 
қайырлы», – деген. 

Ғалымдардың зерттеуінде баланы кітап 

оқуға баулу тек 4-6 жаста бастаған ж�н. 

Себебі кейін, баланың ынтасы жоғалады. Бұл 

баланың ой-�рісін кеңейтеді, ойлауға үйретеді, 

с�йлеу қабілетін, есте сақтауын, қиялын 

дамытады, танымдық және дамытушылық 

қызметін анықтайды. Баланы кітап оқуға 

к�бірек баулудың ең басты пайдасы баланы 

жауапкершілікке үйретеді. Балаларға кітапты 

сүюге к�мектесіп, алдын ала бос уақытында 

әрі жүзеге асыра аламыз. «Келісіп пішкен тон 

келте болмайды» деген қағиданы ұстанатын 

болсақ, уақыттан ұтылып, болашақ жастардың 

еншісіне тиетін қазына сын к�тере алмайтын 

жағдайға ұшырауы әбден мүмкін. Тағы бір 

ескеретін жағдай, әлемдік тұрғыдан алсақ, 

қазақ тіліне аударылуы қажет оқулықтар саны 

100-ден де к�п екені түсінікті. Таяу жылда-

ры философия, саясаттану, мәдениеттану, 

әдебиет салалары бойынша бірқатар шетелдік 

классикалық еңбектерді қазақ тіліне аударып, 

баспадан шығарылды. Осының нәтижесінде 

қазіргі таңда біздің жастар сол кітаптардан 

білім алып, �з біліктілігін к�теруде.

«Тәрбие мен оқу егіз» демекші, Мұхтар 

0уезов: «Ұлт боламын десең, бесігіңді түзе» 

деп, к�ңілге ой саларлық с�з қалдырды. Дана 

Абай да «Адамның адамшылығы – ақыл, 

ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, 

жақсы ұстаздан болады» деген болатын. Ен-

деше жаңа кезеңдегі білім берудің де �зекті 

мәселесі – адамгершілік арқылы �з елін сүйетін 

рухы биік, адамгершілігі мол салауатты ұл мен 

қызға рухани тәрбие беру.

Уақыт талабынан туындап, білім беру 

жүйесінде болып жатқан оң �згерістердің басты 

міндеті – саналы болашақ тәрбиелеу, демек, 

шәкіртке жан-жақты терең білім беріп, оның 

жүрегіне адамгершіліктің асыл қасиеттерін 

ұялатып, ұлтжанды азамат қалыптастыру. 

«Тәрбие бар жерде ғана сапалы білім, саналы 

ұрпақ болады» деген қағиданы да дана халқымыз 

тектен-текке айтпаса керек. Осы орайда Руха-

ни жаңғыру аясында шетелдік ғалымдардың 

еңбектерімен қатар, Т.Жүргенов атындағы 

қазақ ұлттық �нер академиясы «Қазақстан тари-

хы және әлеуметтік ғылымдар» кафедрасының 

оқытушы-прфессорлар құрамы жыл сайын 

оқулықтар мен оқу құралдарын жарыққа 

шығаруда. Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламасына сәйкес 

жаңаша гуманитарлық білім беруде, саналы ұлт 

тәрбиелеуде �з үлесін қосып  еңбек етіп келеді. 
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

Дүкен МӘСІМХАНҰЛЫ,
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық 
университетінің жанынан құрылған Қытайтану 
институтының директоры, филология 
ғылымының докторы, профессор: 

«КӨРШІНІ ҚҰДАЙ 
ТАҢДАЙДЫ»

Қытайтану ғылымы қазір 
дүниежүзінде қанатын кеңге жайып 
келе жатқан елтану ғылымының іргелі 
саласы. Қытайтанудың маңызы мен 
өзектілігін, мақсаты мен міндеттерін 
әр ел синологтары өзінше сипаттай-
ды. Ол орынды да. Өйткені қытайтану 
ғылымын әрбір мемлекет саяси-
әлеуметтік жағдайы мен мүмкіндігі 
және содан туындайтын ұлттық 
мүддесі тұрғысынан қарастырады. 
Ал Қазақстандағы қытайтану 
ғылымының бүгінгі жай-күйі қалай? 
Оның біздің елдегі көкейтестілігі мен 
маңызы, мақсаты мен міндеті жөнінде 
газет оқырмандарын хабардар ете 
отырсақ деген мақсатпен Елордадағы 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық 
университетінің жанынан құрылған 
Қытайтану институтының директоры, 
филология ғылымының докторы, про-
фессор, еңбегі мен есімі елімізге ғана 
емес, шетелдерге де танымал көрнекті 
қытайтанушы-ғалым, ақын, аудар-
машы Дүкен Мәсімханұлын әңгімеге 
тартқан болатынбыз. 

– Дүкен Мәсімханұлы, «Қытайтану 
ғылымы» деп жүргеніміз қандай ғылым? Ол 
нені зерттеумен айналысады? )ңгімемізді 
осыдан бастасақ.

– Fте жақсы сұрақ. Себебі «қытайтану 

ғылымы» десең, бүгінде әлдекімдер «оның 

бізге не қажеті бар?» деп, сол салада 

жүргендерге кәдімгі «қытайды насихат-

тап» жүргендей қарайтынды шығарды. 

Немесе «ана мәселеге неге үн қатпайды? 

Мына мәселеге неге ат салыспайды?» деп 

ғылымды, ғылыми орталықтарды саяси 

науқандардың, к�ше аттаншыларының 

қолшоқпары деп ойлайтындар да пайда 

бола бастады. Шынтуайтында, мәселеге 

сауатты, �ркениетті, ояу ой-санамен қарай 

білетін адамдар үшін, істің мәні мүлде 

басқаша. Атап айтқанда, халықаралық 

кеңістікте «Синология» (sinology) деген 

атпен �ркен жайған қытайтану ғылымы 

– бүгінде ҚХР, Тайвань, Сингапур, Ма-

лайзия, Тайланд, т.б. елдерде �мір сүріп 

жатқан, �здерін «ханьзу» деп атайтын, 

этникалық қытайлардың тілі мен әдебиетін, 

мәдениеті мен �нерін, діні мен филосо-

фиясын, географиясы мен демография-

сын, салт-дәстүрі мен саяси-әлеуметтік 

мәселелерін зерттеумен айналысатын, 

сонымен бірге қытай халқы шоғырлана 

қоныстанған ҚХР-ның ішкі-сыртқы сая-

сатына, экономикалық-әлеуметтік салала-

рына қатысты барлық мәселелерді ғылыми, 

жан-жақты қарастыратын пәндер жүйесі. 

«Пәндер жүйесі» деп шартты түрде айтып 

отырғанымыз болмаса, аталған салалардың 

бәрі бүгінде Қытай елінде де, �зге елдерде 

де жеке-жеке ғылым ретінде �ркен жайып 

отыр. Алайда бұл ғылымдардың зерттеу 

бағыттары бір ғана нысанға – Қытай елі 

ж�ніндегі білімге тұмсық түйістіретіндіктен, 

«қытайтану» атты ортақ ұғым келіп шығады. 

Міне «қытайтану» (Синология) деп аталып 

жүрген ғылымның қысқаша сипаттамасы 

осы. 

– Еліміздегі Қытайтану ғылымының негізі 
қашан, қалай қаланды? Оның басында кімдер 
тұр?

– Еліміздегі қытайтанудың жағдайына 

келсек, «қытай, қытай халқы, қытай елі, 

Шын-Машын, Шүршіт, Табғач...» де-

ген атаулар к�зқарақты қазақ баласы-

на аса беймағлұм ұғымдар болмауға 

тиіс. Fйткені бұл атауларды тарихтың 

әр кезеңдерінде қазақ халқы күнделікті 

пайдаланып қана қоймай, сол бір тарихи 

кезеңдерге лайық �здерінің қытай туралы 

түсінік-пайымдарын ауызша да, жазбаша 

да таратып, ұрпақ санасына сіңіріп отыр-

ды. Мәселен, «Күлтегін» ескерткішінен: 

«Бектерінің, халқының ымырасыздығынан, 

Табғаш халқының тепкісіне к�нгендігінен, 

арбауына түскендігінен, іні-ағалының 

дауласқандығынан,  бекті-халқының 

жауласқандығынан Түркі халқы елдігін 

жойды» деген, немесе «Табғаш халқына 

бек ұлдары құл болды, пәк қыздары күң 

болды. Түркі бектер түркі атын жоғалтып, 

табғаш бектерінің табғаш атын тұтынып, 

табғаш қағанына бағынды, елу жыл ісін-

күшін берді» деген рәуіштегі жолдарды 

к�птеп ұшыратамыз. 0рине, мұны қатепті, 

жүйелі «қытайтану» ғылымының т�л пікірі 

десек, әбестік олар еді. Дей тұрғанмен 

біздің ата-бабаларымыз бен Табғаштар 

арасындағы тарихи қарым-қатынастың 

белгілі бір кезеңін саралауда, Түрік-

Табғаш елдерінің бағзыдағы саяси, әскери, 

әлеуметтік әлеуетін қарастыруда �зіндік 

дәлел-дәйек болары даусыз. Ал бұдан �зге 

де халық фольклорындағы «ақырзаман 

б о л ғ а н д а  ж е р д і ң  б е т і н  қ а р а  қ ы т а й 

қаптайды», «к�зі қысық, тісі қисық к�ршің 

болады», «орыс темір ноқта, қытай қайыс 

ноқта»... деген сияқты халық тәмсілдерін 

немесе Жалпетекұлы Нақысбек шешен 

сықылды халық даналарының «орысқа 

ойыңды, қытайға қиялыңды айтпа» дегені 

секілді қысқа да нұсқа, елге елді таны-

туда зілмауыр жүк арқалап тұрған нақыл 

с�здердің танымдық құнын кем бағаламауға 

хақылымыз. Fйткені осы халық ауыз 

әдебиетіндегі қытай (табғаш, шүршіт...) 

ж�ніндегі танымдық мақал-мәтелдер мен 

нақыл с�здер халқымыздың қытай ж�ніндегі 

сан ғасырлық танымына негіз болып келгені 

айдан анық. 

– Иә, айтып отырғаныңыз халқымыздың 
бағзы замандардағы қытай туралы түсінігі ғой. 
Менің сұрап отырғаным, қазіргі қазақ еліндегі 
қытайтану ғылымының негізі қашан, қалай 
қаланды деген мәселе. 

– Қазақ топырағындағы «қытайтану» деп 

аталатын ғылымның алғашқы мұзжарғышы 

ғұлама ғалым Шоқан Уәлиханов десек 

қателеспейміз. Оның сонау 1856 жылғы 

Қ ы т а й  с а п а р ы н а н  ж а з ғ а н  « Қ ы т а й 

империясының батыс �лкесі және Құлжа 

қаласы» деп аталатын саяхат күнделігі қазақ 

топырағындағы қытайтану ғылымының 

алғашқы ғылыми үлгісі деп айтуымызға 

әбден болады. Себебі ғалымның бұл еңбегі 

жай-әншейін жолсапар естелігі  ғана 

емес, қытайдың дәстүрлі тұрмыс-салтына 

жасалған тамаша этнографиялық сипат-

тама екені арғы-бергі, алыс-жақынның 

бәрі  мойындаған  ақиқат .  Fкінішке 

қарай, Ш.Уәлиханов сәтті бастап берген 

«қытайтану» ғылымы Қазақ даласында әрі 

қарай жалғасын табудың орнына сұйылып, 

суалып барып жоқ болды. Ал уақыт к�ші 

жылжып ХХ ғасырға келгенде Қазақ даласы 

еуразиялық алып империяның құрамына 

еніп кетті де, қытайтану былай тұрсын, 

қазақ халқының �зі жоғалып кетуге шақ 

қалды. 

Қазақстандағы қытайтану ғылымын 

с�з еткенде әңгімені тағы да айналып келіп 

қытайтанудың кеңестік кезеңінен бастамай 

тұра алмаймыз. Иә, кеңестік қызыл импе-

рия қазақ халқы үшін қасірет ошағындай 

болғанымен, ғылым-білім,  әдебиет-

мәдениет саласында әлемдік �ркениет 

к�шіне қосылуымыздың �зі де осы кезең 

еншісінде жатқанын жасыра алмасақ керек. 

Бұған біз қазақстандық қытайтанудың тари-

хына тоқталсақ та к�з жеткізе аламыз. Атап 

айтқанда, біріншіден, қазақ жұрты қытай 

ж�ніндегі ғылыми, жүйелі білімді алғаш 

рет кеңестік кезең тұсында алғаны белгілі. 

Екіншіден, «қытайтану» деген ғылым бой-

ынша қазақ баласының мамандық ала 

бастауы да сол КСРО дәуірінің еншісінде. 

Атап айтқанда біз білетін, бүгін әр салада 

жемісті еңбек етіп жүрген ғалымдар, тарих 

ғылымының докторлары, профессорлар 

К.Ш.Хафизова, Н.0.Алдабек, мемлекет 

және қоғам қайраткерлері Қ.К.Тоқаев, 

М.М.0уезов сынды азаматтар сол кеңестік 

қытайтану мектебінің түлектері еді. 

 Ал қытайтанудың тәуелсіз Қазақстан 

тұсындағы хал-ахуалы қалай деген мәселеге 

келсек, бұған бір ауыз с�збен «�ркенін 

кеңге жайып, қалыптасып келе жатқан 

ғылым» деп жауап беруге болады. Олай 

дейтініміз, тәуелсіздіктен кейін отандық 

қытайтанушылар қосынына қытайдан 

келген қандас ғалымдардың қомақты бір 

шоғыры келіп қосылды. Сонымен бірге 

соңғы жылдары тәуелсіз Қазақстанның 

таза �з мектебінен шыққан қытайтанушы 

жас мамандар да бұл салада жемістерін бере 

бастады. 

 Дегенмен, алдағы уақытта аталған 

ғылымның іргесінің бекіп, керегесінің кеңи 

түсуі үшін, оған жас та білікті мамандар-

ды к�птеп тарту үшін мемлекеттік қолдау         

ауадай қажет. 

 – Отандық қытайтану ғылымының ба-
сында тұрған к�рнекті �кілдің бірі Қасым-
Жомарт Кемелұлы екенін айтып қалдыңыз. 
Мемлекет басшысы қытайтанушы ғалым 
ретінде отандық қытайтану ғылымына оң 
к�зқараспен қарап, тың бетбұрыстар әкеледі 
деп үміт күтуге бола ма? 

– Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 

ә л е м г е  ә й г і л і  М ә с к е у  м е м л е к е т т і к 

халықаралық қатынастар институтының 

түлегі. Мамандығы дипломат. Бірақ Шығыс 

елдеріне, оның ішінде Қытайға бағытталып 

дайындалған дипломат. Аталған оқу орнын 

бітіргеннен кейін КСРО-ның ҚХР-дағы 

елшілігінде ұзақ жылдар жауапты қызметтер 

атқарған. Сол жылдарда Қасым-Жомарт 

Кемелұлы қытай тілі қабілетін тереңдетумен 

бірге, Қытай елінің тарихы мен мәдениетін, 

ішкі-сыртқы саясатын жан-жақты зерттегені 

белгілі. Соның негізінде кейін Қытайға 

қатысты іргелі еңбектер жазды. Ең басты-

сы тәуелсіздік жылдарында, әрі білікті 

дипломат, әрі қытайтанушы-ғалым ретінде 

Қазақ–Қытай елдерінің қарым-қатынасын 

қалыптастыруға айтарлықтай үлес қосқаны 

әмбеге аян. 

 Ал енді бүгінгі күні ол кісі халық 

сайлаған мемлекет басшысы. Демек, 

ол кісінің мойнында қазір «қытайтану 

ғылымына оң к�зқараспен қарап, тың 

бетбұрыстар әкелу» ғана емес, тұтас ел 

халқы жүктеген, уақыт арқалатып отырған 

ұ л ы  м і н д е т т е р  т ұ р .  А т а п  а й т қ а н д а , 

«мемлекетімізді одан әрі �ркендетіп, 

тәуелсіздігімізді нығайту; азаматтардың әл-

ауқатын арттырып, халықтың тұрмыс сапа-

сын жақсарту; Билік пен халық арасындағы 

�зара сенімді күшейту», міне бұл – мем-

лекет басшысының басты бағдарламасы 

және ел басқару саясатының �зегі. Ол 

кісі билік басына келгелі, еліміздегі �зге 

салалар секілді, ғылым-білім бағыты да 

одан әрі дами түскені жасырын емес. Бұл 

қатарда қытайтану ғылымы да жүйелі даму 

арнасына түседі деп үміт күтуге болады. 

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Кемелұлы бұдан 

былай Қазақ-Қытай қарым-қатынасында 

тек қана ғылыми к�зқарас пен ғылыми 

пайымдарға иек артады деп те сенеміз. 

Қазір мен басқарып отырған қытайтану 

институтының құрылуына да, PhD доктор, 

ЕҰУ доценті Айнұр 0биденқызы екеуміз 

құрастырған «Қытайша-қазақша үлкен 

с�здіктің» жарыққа шығуына да Қасым-

Жомарт Кемелұлының мұрындық болғанын 

ескерсек, қытайтану ғылымына ол кісінің 

бұрыннан-ақ оң к�зқараста екенін аңғаруға 

болады. 

– Қытайтану ғылымы Қазақстан үшін аса 
маңызды деген әңгімені саясаткерлердің аузы-
нан жиі естиміз. Қытайтанушы-ғалым ретінде 
аталған ғылымның еліміз үшін маңызын қалай 
сипаттап берер едіңіз? 

– 0лемдік қауымдастықта бір елдің 

екінші бір елді зерттеп-қарап отыруы 

бұрыннан бар, қалыптасқан, әдепкі құбылыс. 

Мақсаттары әр қилы болуы мүмкін. Бірінікі 

– қарсы жақтан үлгі-�неге алу, екіншісінікі 

– қарсы жақпен экономикалық сенімді 

әріптес болу, үшіншісінікі – қарсы жақты 

�зінің ықпал аумағында ұстау, т�ртіншісінікі 

– қарсы жақтан �з еліне келуі мүмкін қауіп-

қатерінен сақтану, тағы біреуінікі – қарсы 

жаққа түрлі тәсілмен экспансия жасау... 

дегендей. 

Тағы бір маңызды мәселе бар, барлық 

к�ршілермен, мейлі ол Ресей немесе Қытай, 

әлде Fзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, 

Моңғолия... болсын, сауда-экономикалық 

қарым-қатынастар к�бінде халықаралық 

аумақта қалыптасқан, белгілі бір заңдық, 

құқықтық негізге сүйенеді де, �зара �те 

ұқсас тәжірибемен жүргізіледі. Ал мемле-

кеттер арасындағы саяси-стратегиялық, 

рухани-мәдени қарым-қатынас бір-біріне 

мүлдем ұқсамайтын, басқа әдіс-тәсілдермен 

жүзеге асырылады. Атап айтқанда, саяси-

стратегиялық саладағы Ресеймен қарым-

қатынасымыз бір б�лек те, Fзбекстанмен 

�зінше �згеше, Қырғызстанмен басқаша. 

Еуропа елдерімен, Араб елдерімен тағы 

басқаша. Ал к�ршілердің ішінде Қытаймен 

саяси-стратегиялық қана емес, тіпті әдеттегі 

мәдени-рухани қарым-қатынастың �зі 

мүлде басқаша сипатта �рістейді. Қытаймен 

қарым-қатынастағы осынау «басқаша си-

пат» еліміздегі қытайтану ғылымының 

к�кейкестілігі мен маңызын айқындаушы 

�зекті  тұғырнама. Осы тұғырнаманы 

ақаусыз әзірлеу үшін бізге ең әуелі қытай 

халқын, қытай елін жеткілікті зерттеу-

ге, ұлттық менталитетін, психологиясын 

түбегейлі танып білуге тура келеді. Fкінішке 
қарай, Шығыстағы алып к�ршіміз Қытай, 

ұлт ретінде де, мемлекет ретінде де, біздің 

елімізде тәуелсіздік алғанға дейін жеткілікті 

зерттелмеген, мүлде бейтаныс мемлекет 

болды. Қазірдің �зінде де біздің қытайды 

білеміз деуіміз тым үстірт. Қытайды біле 

бермейтініміз, әсіресе тәуелсіздіктен 

кейінгі отыз жылға таяу уақытта анық 

б а й қ а л ы п  қ а л д ы .  Б ұ л  м ә с е л е н і ң 

�зектілігі мен маңыздылығы еліміздегі 

саясаттанушыларға, әсіресе қытайтанушы-

ғалымдарға анық байқалады. Сондықтан да 

мен Отанға оралған күннен бастап аталған 

бағытта арнайы ғылыми орталық құра 

отырып, зерттеулер жүргізудің қажеттігін, 

жүйелі ізденістер жасаудың маңыздылығын 

айтып, жоғары-т�менге дабыл қағып келдім. 

 Қазақстан үшін қытайтану ғылымының 

к�кейкестілігі, мақсаты мен міндеттері 

мына тұста айқын аңғарылады. Біріншіден, 

Қытай, не десек те, адамзаттың ежелгі 

мәдениет ошағының бірі. Сондықтан 

а д а м з а т т ы ң  т у  а р ы д а ғ ы  б а ғ з ы л ы қ 

мәдениетіне, этнографиясына және �зге де 

тыныс-тіршілігіне ден қойып, оны ғылыми 

зерделеу үшін де қытайтану ғылымының 

жетістіктеріне иек артуға тура келеді. 

Екіншіден, бұл ел – ежелден бергі іргелес 

жатқан к�ршіміз. Сол себептен де ежелгі 

тарихымызға қатысты ең байырғы, біршама 

жүйелі, мол, әрі біршама құнды деректер 

Қытай мұрағаттарында жатқаны құпия емес. 

Ендеше сол деректерді алу үшін де, екшеу 

үшін де қытайтану ғылымын тереңдетудің 

маңызы ерекше. Үшіншіден, ол эконо-

микасы ауқатты екінші мемлекетке айна-

лып, әлемдік дамуда к�ш бастап тұрғаны 

жасырын емес. Ендеше бұл елден біздің 

аларымыз бен үйренеріміз де аз болмауға 

тиіс. Бұл ретте Президент Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың Қытай сапары кезінде ол елдің 

инновациялық және ғылыми-техникалық 

бағыттарына зор ықылас танытқанын еске 

алсақ та жеткілікті. Т�ртіншіден, ҚХР 

– әлемдік қауымдастықта �з орны бар, 

Азия құрлығындағы алып держава. Жер 

бетіндегі тірі адамның 4/1-не жуығы осы 

елдің тұрғыны. Оның үстіне арамызды 1700 

шақырымдық ортақ шекара б�ліп тұрған 

к�рші елміз. Сонымен бірге ол елде екі 

миллиондай қандасымыз �мір сүреді. Міне 

осы айтылғанның бәрі біздің еліміздегі 

қытайтану ғылымына күрделі міндеттер 

жүктейтіні айтпаса да түсінікті. 

Қысқасы, еліміз  үшін қытайтану 

ғылымының �зектілігі �те зор. 

– С�зіңізден түсінгенім, қытайтану 
ғылымының қамтитын аясы кең, ол қытайдың 
салт-дәстүрі, тарихы мен мәдениеті, әдебиеті 
мен тілі, діні мен философиясы, экономика-
сы, ішкі-сыртқы саясаты, демографиясы мен 
географиясы... Осы ретте ұлттық мүддеміз 
тұрғысынан қытайтанудың нақты қай сала-
сына басымдық берген дұрыс деп ойлайсыз?

– Менің ойымша, «қытайтанудың мына 

саласына басымдық беріп, мына саласын 

қоя тұру керек» деуге болмайды. Себебі, 

қытайдың тілі мен әдебиеті, салт-дәстүрі, 

тарихы мен мәдениеті, діні мен фило-

софиясы деген салалар елімізде жас буын 

қытайтанушыларды дайындауға, жал-

пы халықтың қытайдың мәдениетімен, 

менталитетімен танысуына жол ашады. 

Ал оның экономикасы, ішкі-сыртқы сая-

саты, демографиясы мен географиясына 

жеткілікті назар аудару күнделікті қарым-

қатынасымыз үшін, ұлттық қауіпсіздігіміз 

үшін маңызды. 

–  К � р н е к т і  қ ы т а й т а н у ш ы - ғ а л ы м , 
ұлағатты ұстаз, белгілі ақын ғана емес, аудар-
ма саласында да жемісті еңбек етіп келесіз. Біз 
білгенде қытай әдебиетінің Ли Бай, Ду Фу, Лу 
Шүн, Ба Цзинь, Мао Дун, Ай Чиң, Уаң Мың, 
Мо Янь, Бэй Дао секілді әлемге әйгілі ақын-
жазушыларының шығармаларын қазақ тіліне 
аударып, оқырмандардың назарына тұрақты 
түрде ұсынып келесіз. Мақсатыңыз қытай 
әдебиетін насихаттау ма, әлде басқа себебі бар 
ма? Бұл салада тағы қандай жаңалықтарыңыз 
бар? 

– Қай елдің, қай халықтың мәдениеті 

мен әдебиеті сол елдің т�лқұжаты, жанының 

айнасы. Олай болатыны, халықтың ұлттық 

коды, негізінен, сол халықтың әдебиеті мен 

мәдениетінде сақталады һәм �мір сүреді. 

Осы тұрғыдан келгенде, кейде басқа бір 

халық туралы сенің айтқа-ныңнан г�рі, 

сол халықтың �з ақын-жазушысының, �з 

қаламгерлерінің шығармалары арқылы 

танып-білгеннің әсері, �німі тіптен жемісті 

болады. Осындай мақсатпен біз қытай 

ақын-жазушыларының шығармаларын, 

тарихи-танымдық дүниелерін аударуға 

да к�бірек к�ңіл, уақыт б�ліп келеміз. 

Сондай мақсатпен қолға алған аударма 

саласы бойынша, бүгінде �зің жоғарыда 

санамалап айтқан қытайдың біраз ақын-

жазушыларының шығармалары біздің 

аудармамызбен қазақ оқырмандарына 

жол тартты. Соңғы жылдары Нобель 

сыйлығының иегері, жазушы Мо Яннің 

повестері мен әңгімелерінен құралған бір 

томдық таңдамалысын аударып, дайындап 

жатырмын. Міне, осы Мо Янь шығармалары 

да қытайдың ұлттық менталитетін таныта-

тын мазмұнға �те бай. 

 – Екі-үш жыл бұрын қытайтанушы-
ғалым, филология ғылымының докторы, 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ доценті Айнұр 
)биденқызы екеуіңіз бірлесіп «Қытайша-
қазақша үлкен с�здік» деп аталатын қос 
тілді, түсіндірмелі, іргелі еңбекті �мірге 
әкелдіңіздер. )лгінде осы «с�здіктің» шығуына 
сол кездегі ҚР Парламенті Сенатының 
т�рағасы Қ.Тоқаевтың қолдау к�рсеткенін 
айтып қалдыңыз. )рі «с�здік» шыққан кез-
де Қ.Тоқаевтың сізді қабылдағанын БАҚ 
беттерінен оқыдық. Осының �зінен-ақ бұл 
еңбектеріңіздің мән-маңызын аңғаруға бола-
ды. Дегенмен, ел ішінде қытайдағы қазақтар 
құрастырған «Қытайша-қазақша с�здіктен» 
к�шіріп алған дегенге саятын �сек-аяңның 
жүргені де жасырын емес. Бұл туралы не 
айтасыз?

– Атамыз қазақта «біткен іске сыншы 

к�п» деген с�з бар. Оның үстіне мынан-

дай ақпараттық технологияның дүркіреп 

тұрған заманда кімнің аузына қақпақ 

болғандайсың. Ондай күңкіл-сүңкілді 

біздің с�здік жарыққа шыға салысымен-ақ 

әлеуметтік желі бетінде бүркеншік ат-

пен таратушылар болды. Бірақ ешқандай 

дәлел-дәйексіз, негізсіз, «жаптым жала, 

жақтым күйе» ғана. Ондай �сек-аяңға мән 

бермеуге де болар еді. Бірақ мен әлеуметтік 

желі бетінде «К�к с�здік» пен «қызыл 

с�здік» немесе күншіл ағайынның күңкіл-

сүңкіліне жауап» деген шағын мақала жаз-

дым. Кейін ол мақаламды «Адым» (adym.

kz) деп аталатын республикалық қоғамдық-

саяси ақпараттық портал к�шіріп басты. 

Қызыққандар болса сол жерден тауып оқып 

алар. 

 Айналып келгенде, осындай әңгімені 

біріншіден, қаса надандар, екіншіден, 

қызғаншақ, ішітар, бақас пенделер тара-

тады. Fйткені, �ркениетті елдерде біздікі 

секілді қос тілді с�здіктердің, аптасына-

айына демей-ақ қояйын, жылына неше түрі 

шығып жатады. Fзге емес, мынау Ресей 

мен Қытай еліндегі жағдайды айтайықшы, 

«Русско-английский словарь», «Англо-рус-

ский словарь» дегендерді немесе «қытайша-

ағылшынша с�здік», «ағылшынша-қытайша 

с�здік» дегендерді санап тауыса аласыз 

ба?! Бірақ сол елдерде «мына с�здікті ана 

с�здіктен к�шіріп алған» деген бір ауыз 

с�з айтылмайды. Ал, біз ше? Қытайдағы 

қазақтар құрастырған «Қытайша-қазақша 

с�здіктің» шыққанына жарты ғасырдай 

уақыт болды. Сонымен «бітті шаруа» деп 

с�здік құрастыру жұмысын жауып қоюымыз 

керек пе сонда?! 

 Іс жүзінде қытайдағы қазақтардың 

с�здігі шыққан сонау 1970 жылдардан 

бері қанша уақыт �тті, қанша су ақты де-

гендей, �мірдің, ғылым-білімнің, адамзат 

ой-санасының қай саласын айтсаңыз да 

т�ңкеріске пара-пар жаңалықтар болды. 

Мысалы, ақпараттық технологияны не-

месе медицина саласын, басқа да іргелі 

ғылымдардың түрлі саласын алыңыз, тіпті 

гуманитарлық ғылымдардың әр саласында 

пайда болған жаңа атау, жаңа терминдер 

қаншама?! Fткен ғасырдың 70-ші жыл-

дарында адамзат мүлдем ойлап к�рмеген 

жаңалықтардың �мірге келіп, күнделікті 

тұрмысымызға еніп кеткеніне соңғы жарты 

ғасырлық тарих куә. Осы тұрғыдан келген-

де біз «Қытайша-қазақша үлкен с�здікте» 

қазіргі ғылым техниканың дамуындағы, 

қазіргі �мірдегі жаңа с�здерді, жаңа аталым-

дарды барынша толық қамтуға тырыстық.

Б і з д і ң  с � з д і к т і ң  ж а ң а л ы ғ ы  м е н 

артықшылығы туралы қытайтанушы 

ғалымдар, тарих ғылымының докторы, 

профессор Нәбижан Мұхамедханұлы мен 

филология ғылымының кандидаты, до-

цент Аида Кенжебаева республикалық 

басылым беттерінде пікірлерін айтып, 

лайықты бағасын берген. Оның сыртында 

біздің с�здікті құрастыру жоспары жасалған 

күннен бастап, құрастырылып болғанға 

дейінгі жұмысты к�зімен к�рген, кейбір 

тұстарына қол ұшын берген азаматтардың 

бәрінің к�зі тірі. Алдағы уақытта бұл с�здікті 

толықтырып, екі томдық етіп шығаруды  жо-

спарлап отырмыз. 

 Бір қызығы, мұндай �сек-аяңдар к�ркем 

аудармаға қатысты да айтыла береді. Яғни 

ілгеріде біреу тәржімалаған шығарма бол-

са, оған басқа адам жоламау керек деген 

түсінік қалыптасқан. Мұндай уәжсымақтың 

шығуының астарында да әлде надандық, 

әлде бақастық жатыр деуге болады. Fзге елде 

ондай түсінік атымен жоқ. Мәселен, �ткен 

ғасырдың 80-ші жылдары Ш.Айтматовтың 

шығармаларын қытайдың барлық �лкелері 

мен ірі   қалаларындағы     баспалар жап-

пай аударып жарыққа шығарды. Бір ғана 

«Боранды бекет» романының �зі оншақты 

аудармашының тәржімасымен, әртүрлі бас-

падан жарық к�рді. Бірақ «мынау ананың ау-

дармасын пайдаланып кетті» деген бірде бір 

с�з болған жоқ. Соңғы жылдары Мо Янның 

шығармаларын да орыстар жапа-тармағай 

аударып жарыққа шығарды. Мо Янның 

ұқсас бір шығармасын әлде неше аудармашы 

тәржімәлап, әр түрлі баспадан жарық к�ріп 

жатыр. Бірақ «мынау Иванның аудармасын 

анау Сергей ұрлап алды» деп аузы к�піршіп 

байбалам салып жатқан бір орыс к�рмейсің. 

Бұл арада «�зге жұрт мәселеге к�зжұмбайлық 

жасап қарап отыра береді» деген ұғым ту-

мауы керек. Шынымен «жиендік» байқалса 

олар да ондай мәселені жай қоймайды. Бірақ 

құры �сек, «жаптым жала, жақтым күйе» 

емес, аударма мәтіндерді �зара салыстырып, 

дәлел-дәйегімен, ғылыми негіздеп жазады. 

 Тоқсан ауыз с�здің тобықтай түйіні, бұл 

мәселеде менің басты ұстанымым мынау: 

«Ақиқат иіледі, сынбайды». «Аққа күйе 

жұқпайды». «Ит үреді, керуен к�шеді». 

– Жақында қытайдың «соху» деген ин-
тернет сайтында «Қазақстанның Қытайға 
қосылғысы келеді» деген мазмұнда бір жалалы 
жазба шыққанын, ол туралы біраз жұрттың 
дабыл қаққанын, артынша ҚР СІМ-нің 
бірінші орынбасары Ш.Нұрышевтің ҚХР-ның 
Қазақстандағы т�тенше және �кілетті Елшісі 
Чжаң Сяомен с�йлескенін, сондай-ақ біздің 
еліміздің ҚХР-дағы Елшісі ҚХР СІМ-не нота 
тапсырғанын естіп-біліп жатырмыз. Бірақ 
осы мәселе барысында сіздің үніңізді ести 
алмадық. Осының себебі қалай?

– Оның айта қаларлық соншалық 

маңызды себебі жоқ. Fйткені ҚХР қанша 

жерден тоталитарлы мемлекет, онда компар-

тия бәріне қатаң цензура орнатып тастаған 

делінгенімен, ол да шартты ұғым. Оның 

үстіне қытайдың ұраны қызыл болғанымен, 

«жыр-әні» ақша болып кеткелі қай за-

ман?! Қазір қытайда жалғыз «Соху» ғана 

емес, «Alibaba» тобы, «Тэңсюн», «Байду», 

«Цзиңдуң», «Чиху 360», «Ваң-и», «Sina» 

секілді неше жүздеген, тіпті мыңдаған 

ақпараттық компаниялар бар. Оның бәрі, 

әрине, алғаш тіркеліп, рұқсат алатын кезде 

Қытай цензурасының алдында жаңа түскен 

келіндей иіліп тұрады. Ал тіркеліп алғаннан 

кейін Қытай компартиясына, мемлекет 

басшыларына, Қытайдың территориялық 

тұтастығына, Қытайдағы халықтардың 

ынтымағына нұқсан келтірмеуді ғана ба-

сты назарда ұстайды. Қалған тақырып 

Қытайдағы әлеуметтік желілер үшін аса 

маңызды емес. Сондықтан әлеуметтік желі 

бетіндегі әлдебіреудің жасырын атпен жазған 

сандалбай жазбасына соншалық қатты мән 

берудің керегі де жоқ па еді. Бір есепте біздің 

елдің дипломатиялық корпусы дұрыс істеді 

деп те ойлаймын, Қытайдың әлеуметтік 

желілері бұдан былай Қазақстан туралы 

байқап-байқап с�йлейтін болады. 

«Мұндайға қатты мән берудің керегі 

де жоқ па еді» деп отырғаным, еліміз бос 

жатқан иен дала емес қой. Шекарамыз ше-

генделген, қатепті мемлекетпіз! БҰҰ-ның 

мүшесіміз! Территориялық тұтастығымыз 

бен қауіпсіздігімізге әлемнің к�птеген ал-

пауыт елдері кепілдік берген. Қазақстанның 

тыныштығы мен амандығына қазақтардың 

�зі ғана емес, оған Ресей, АҚШ, Түркия, Араб 

елдері, Еуропа елдері де мүдделі. Бұның �зі, 

түптеп келгенде Елбасы Н.0.Назарбаевтың 

к�пвекторлы саясатының жемісі. 

Оның үстіне, соңғы жылдары осы 

тақілеттес сандырақ Қытайдағы әлеуметтік 
желі беттерінде �те жиі жарық к�ріп жүр. 

Атап айтқанда, «Моңғолияның Қытайға 

қосылғысы келеді», «Непалдың Қытайға 

қосылғысы келеді», «Малайзияның Қытайға 

қосылғысы келеді», «Тәжікстанның Қытайға 

қосылғысы келеді», «Қырғыздың Қытайға 

қосылғысы келеді», «Африка елдерінің 

Қытайға қосылғысы келеді», т.с.с. жазбалар-

ды к�птеп кездестіруге болады. Бұл жазбалар 

ҚХР билік бұтақтарына қарасты ресми БАҚ 

беттерінде белгілі жауапты тұлғаның немесе 

ең кемінде нақты қызметкердің шынайы 

атымен жазылса, ол енді мүлде басқа әңгіме. 

Негізінде біз, қытайтанушы маман 

ретінде де, қытайтану институтының бас-

шысы ретінде де Қытайдың ресми БАҚ 

беттеріндегі ақпараттарды жіті қадағалап 

отырамыз. 0сіресе ҚХР ішкі-сыртқы сая-

сатына, екі ел қарым-қатынасына саятын, 

немесе еліміздің тәуелсіздігі мен абырой-

ына, ел болашағына нұқсан келтіретін 

ақпараттар, жазбалар болса, ол туралы 

ғылыми сараптама жасап, құзырлы меке-

мелерге ұсынамыз. Қысқасы, қашан да �з 

жұмысымызды ғылыми негізде, еліміздің 

құзырлы органдарымен бірлесе атқарамыз. 

Айғай, аттан, «алды-жұтты», ол – біздің 

жұмыс тәсіліміз емес. 

– Дүкен Мәсімханұлы, жалпы Қытайдан 
бізге келер қауіп бар ма? 

– Бұл сұрақ маған жиі қойылады. Менің 

жауабым мынау: Шыңның басында тұрсың 

делік, жол тауып түссең аман қаласың, 

шыңнан секіріп кетсең �лесің. Дала қатты аяз 

делік, жылы киініп шықсаң аман қаласың, 

жұқа киініп шықсаң қатып �лесің. Иен дала-

да аш арыстанға кез болдың делік, кездігіңді 

серт ұстап, бар күшіңді бойға жинап, айла-

мен айқаса білсең, аман қаласың, кездігіңді 

тастап, арыстанның алдына барып жүгінсең, 

оған жем боласың. Бұл күрес! Күрес, ол – 

�мір заңы! Біз де дәл осылай, мына жақта аю, 

мына жақта аждаһа бар екен деп бір жаққа 

к�шіп кете алмаймыз. Тәуелсіздікке жету 

жолындағы күрестен г�рі, тәуелсіздікті ұстап 

тұру мың есе, миллион есе қиын. Сондықтан 

біз Қытай елімен Жапон, Үндістан, Непал, 

Вьетнам, Корея, Моңғолия елдері секілді 

қарым-қатынас орнатсақ, онда бұл елден ке-

лер қауіп жоқ. Керісінше, біздің пайдамызға 

шешіледі. Неге? Қытай біздің іргемізде 

тұрған алып базар. Ертең әлемде жоқ бір 

тауар �ндірейікші, алып базар іргеңде тұр. 

Апарасың да сата бересің. Ал егер Қытаймен 

Оңтүстік Азия елдері (Cингапур, Тайланд, 

Филиппин, Индонезия) және кейбір Аф-

рика елдері секілді қарым-қатынас үлгісін 

таңдасақ, онда үлкен қауіп бар. Сондықтан 

бұл мәселеде, қарапайым тұрғындардан г�рі 

биліктегілердің мойыны мен ар-намысына 

артылар жүк �те ауыр! Бұл туралы менің 

шегелеп айтып келе жатқаныма отыз жыл 

болды. 

– )ңгімеңізге рақмет! 

Сұхбаттасқан Сержан ТОҚТАСЫН
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Тіл реформасының бірінші кезеңі, яғни 
қоғамның рухани жаңғыруының бастапқы 
сатысы мәрелі кезіне таяу.  Сөз қазақ тілінің 
латынграфикалы жаңа әліпбиінің қабылдануы 
туралы екені көзіқарақты жұртқа түсінікті бо-
лар. Қаншама нұсқа ұсынылды, пікірлер айтыл-
ды, мақалалар жазылды. Әліпбиге қатысты ой 
білдірушілердің қарқыны бәсеңдегенімен, бұл 
тақырып әлі күнге талқылану үстінде. Өйткені 
бұл тек рухани дүниедегі ғана емес, елдік 
көлемдегі маңызы зор іс. 
Таяуда ғана жаңа әліпбиді әзірлеушілерінің 
бірі, ғылыми ұжым – Ахмет Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының дирек-
торы, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі Ерден 
Задаұлы Қажыбекпен бүгінгі күннің өзекті 
мәселесі жөнінде әңгімелескен едік. Осы сұхбат 
оқырмандар назарына ұсынылып отыр...

ТІЛДІҢ   ТАБИҒАТЫН
 САҚТАУ КЕРЕК

– Бізді осы алфавиттің басты әзірлеушілері 

деп атағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Оныңыз, 

б ір  жағынан,  рас.  Fйткені ,  т ілтанушы 

ғалымдардан басқа әліпбиді ешкім сауат-

ты жасай алмайтыны белгілі. Атап айтсақ, 

ол – еліміздегі жалғыз кешенді ғылыми ме-

кеме, қазақ тілінің бүгінін де, тарихын да, 

болашағын да зерттейтін, тіл морфологиясын, 

с�зжасамын, синтаксисін, лексика-лексико-

графиясын, ономастикасын, фразеологиясын, 

Т І Л  Т Ұ Ғ Ы Р Ы  –  Ұ Л Т  Ғ Ұ М Ы Р Ы

ЗЕРДЕЛІ ЖАН
Ел Президентінің жыл сайынғы Жолдауын 
ұғындыру мақсатында арнайы топтар құрамында 
аудан-ауылдарға шығатынымыз бар. Оның үстіне 
Ақтөбе облысының әкімдігі «Халық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету» деген тамаша жобаны қолға 
алып, сапар жиілей түсті. Мұндай шаралардың 
пайдасы айтарлықтай: тұрғылықты жұрт билік 
қолға алған жұмыстардан дер кезінде хабардар 
болады, насихатшы топ елдімекендердің тірлігін 
көзімен көріп, сын-ескертпелерді тыңдайды. 
Біздің олжамыз – алуан кәсіптің әртүрлі жастағы 
өкілдерімен бірге сапарда жүріп, ой-түйсігімізді 
байытқанымыз.

ЗАМАНДАС

С а қ т а ғ а н  Б ә й і ш е в  а т ы н д а ғ ы  А қ т � б е 

университетінің «Экономика және басқару» кафе-

драсында аға оқытушы, экономика ғылымының 

кандидаты Ғалым Мүсіров – осындай зерделі адам-

дар санатынан. Салауатты �мір салтын ұстанған, 

мұсылмандық ілім қағидаларына мейлінше адал. 

Киелі Торғай �ңірінде Жангелдин ауданында 

к�нек�з қарттардың әңгімесін санасына сіңіріп 

�скендіктен болар, қандай ортада да �зін еркін 

ұстап, тақырыпты тыңдарман жұртқа ұғынықты 

жеткізеді, әсіресе нарықтық экономиканың 

былайғы жұрт біле бермейтін құпияларын әйгілі 

ойшылдар еңбектеріндегі тұжырымдармен бай-

ланыстыра айтқанда желпініп қаларың с�зсіз. 

Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Сырбай 

Мәуленов, Ғафу Қайырбеков шығармашылығынан 

нәр алғанына сүйсінесің.  Бірде Қайнекей 

Жармағамбетов жайында с�з қозғалғанда Ғалым 

ініміз ақынның т�мендегі жыр шумақтарын 

к�ңілге қондыра қойды:

 Асқанды да к�ргенбіз,

 Тасқанды да к�ргенбіз.

 Асып-тасып ақыры

 Сасқанды да к�ргенбіз.

 Fскенді де к�ргенбіз,

 Б�скенді де к�ргенбіз.

 Fсіп-б�сіп ақыры

 Fшкенді де к�ргенбіз.

 Болғанды да к�ргенбіз,

 Толғанды да к�ргенбіз.

 Болып-толып ақыры 

 Солғанды да к�ргенбіз.

«Рас-ау» дедік іштей. Дедік те әңгімешіміздің 

�мір дерегіне үңілуге талпындық. Ғалымның әкесі 

Мүсір небәрі 62 жыл тірлік кешкен, қаршадайынан 

жетім-жесірге, тұрмыс-тіршілігі ауыр жандарға 

қарайласып, қолдан келген жәрдемін аямаған. 1937 

жылы сталиндік қуғын-сүргінге ілігіп, қиырдағы 

Сібір түрмесінде он жыл отырып келіпті. Бұл 

кісі туралы Алаштың ардақтысы Міржақып 

Дулатовтың қызы Гүлнәр апамыз «Шындық 

шырағы» кітабында атап к�рсеткен. Жоғары 

адамгершілігімен алғыс арқалаған әке �мірден 

�ткенде біздің кейіпкеріміз небәрі он жаста екен. 

Ол бұдан кейін бауырларымен бірге аға-жеңгесі 

Бақыт пен Нәсираның аялы алақанында алаңсыз 

тәрбиеленгенін жыр қылып айтады. 

0рине, �зі оқыған Қаратүбек орта мектебі, 

ондағы ағай-апайлары кезекті әңгіменің желісін 

құрайтыны с�зсіз. Білімнің танымал шаңырағынан 

т�рт ғылым докторы – Сәбит Байзақов (ауыл 

шаруашылығы саласынан), Сайлау Байзақов (эко-

номика), Серікбай Айсағалиұлы (техника), Фа-

зылхан Бәйімбетұлы (физика-математика) түлеп 

ұшқаны – айта жүрерліктей мақтаныш. Ағалар 

үлгісі Ғалым Мүсірұлына да қанат бітірді. Мектепті 

үздік бітірген бозбала Қарағанды есеп-кредит тех-

никумын, кейін Қазақ мемлекеттік экономикалық 

университетін тамамдайды.

Ақт�бе облысының Мұғаджар ауданында 

(орталығы Ембі қаласы), Торғай облысында 

мемлекеттік Банк жүйесінде қызмет етіп, есеп-

қаржы саласының білікті мамандары санатына 

ілікті. Мінеки, жиырма жылдан асты: бастапқыда 

Қ.Жұбанов атындағы Ақт�бе �ңірлік мемлекеттік 

университетінде, кейін С.Бәйішев атындағы Ақт�бе 

университетінде ғылыми-оқытушылық қызметте. 

«Кредит-несие жүйесі: теориялық-экономикалық 

табиғаты, эволюциясы және әлеуметтендіру 

жолдары» тақырыбына кандидаттық диссертаци-

ясын сәтті қорғады. Авторлық ұжым құрамында 

бірнеше оқулықты баспадан шығарды, ғылыми 

мақалалары республикалық, халықаралық ба-

сылымдарда   жарияланды. Польшаның аста-

насы Варшава қаласында �ткізілген II ғылыми-

практикалық конференцияда жасаған баяндамасы 

қатысушылар тарапынан жоғары бағаланды. 

Түркияда II халықаралық Мерсин симпозиумында 

Ғ.Мүсіровтің қосқан үлесі арнайы марапатқа лайық 

деп танылды.

Тілімізді, дінімізді кие тұтқан Ғалым Мүсіров 

ғылым жолындағы тәлімгерлері Абат Пангереевтің, 

Жақсылық Тасманбетовтің, Орақ 0лиевтің, 

Үбәйдулла Мәмбетовтің азаматтық ұстанымын 

сүйсіне айтады. 

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның құрметті журналисі

АҚТFБЕ

терминологиясын, с�з шеберлігін, қолданбалы-

математикалық және әлеуметтік лингвистика-

сын, түркітану мен алтаистикасын, этнотілбілімі 

мәселелерін, жергілікті ерекшеліктері мен 

диалектологиясын, мемлекеттік тілдің дамуы 

мен қалыптасуын жан-жақты қарастыратын 

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі ин-

ституты. Алайда, екінші жағынан, оны талай 

жерде айтып та, жазып та жүрміз, осы күнге 

дейін қабылданып жатқан ресми әліпбилердің 

ешқайсысына республикамыздағы бірде-бір 

тілші-лингвист қатыспаған болып шықты. 

Мемлекеттік деңгейде к�птеген ұйымдар іске 

жұмылдырылғанда бұндай жағдайлар болып 

тұратыны түсінікті. Мәселен, түрлі комисси-

ялар, топтар мен комитеттердің құрамында 

ғалымдардың саны да талапқа сәйкес, шектеулі 

болады. Бірақ бұл құр қарап отыруға негіз 

бола алмайды. Лингвистердің маңызды мәселе 

шешілу сәтінде пессимист болуы ұят жай. 

Керісінше, қазақ әліпбиіне қатысты барша 

қоғамның етене араласуы – елімізде бұл үрдістің 

шынайы демократиялық жолмен іске асыры-

лып жатқанының бір к�рінісі деп есептеген 

ж�н. Fткен жылдың соңында Мемлекет бас-

шысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тілші 

ғалымдардан ұсыныс күтетінін айтқан болатын. 

Осы мүмкіндік  бізге  ғылыми негізделген әліпби 

нұсқасын  ұсынуға  зор сенім ұялатады.

– Нақтырақ түсіндіріп �тсеңіз, ғалымдар 
қандай алфавитті ұсынады және мұндай ғылыми 
тәсілдің мәні неде?

 – Алдымен бізге қандай әліпби қажет 

екендігі туралы әңгімелейік. Біріншіден, 

бізге қазақ тілінің әліпбиі қажет. Бұл мәселе 

к�пшілікке қарапайым к�рінетіні де рас. Себебі 

бір тілдің әліпбиі туралы мәселе қозғалып отыр 

деп түсінетіні де, с�зсіз, рас. Бірақ осындай 

�те қарапайым мәселенің не себепті шиеленісі 

к�п болып, шешіле алмай жатқанының басты 

себептеріне мән бере бермейміз.  Сондықтан біз, 

ғалым мамандар былай деп айтуға мәжбүрміз: 

қазіргі уақытқа дейін біз, яғни қазақ тілін 

тұтынушылар, бір қазақ әліпбиін емес, екі 

тілдің, яғни қазақ және орыс тілінің әліпбиін 

пайдаландық. Демек, біздің әліпбиде орыс 

және қазақ тілінің дыбыс-тарын таңбалайтын 

барлық әріптері болды, с�йлеу барысын-

да қазақ және орыс с�здерінің дыбыстарын 

анық, �згеріссіз дауыстап айтып келдік. Ең 

қызығы, бұл аталған тілдердің (қазақ және 

орыс тілдері) фонетикалық-фонологиялық 

принциптері бір-біріне ұқсамайтын, кейбір 

тұстарында диаметралды қарама-қайшы келетін 

қағидаттары бола  тұрса да соған қазақ тілінің 

заңдылықтарын да бұрып, әділін айтсақ, бұзып 

келдік. 0ліпбиге қатысты мәселенің мәні де 

осында! Біз үйреншікті екі тілдің алфавитін 

емес, жалғыз, тек қана қазақ тілінің алфавитін 

құруымыз керек. Тіл реформасының басты 

мәні де осы!  Бұл – ең бірінші және ең маңызды 

пос-тулат.

– Жақсы. Тағы қандай шешілмей жатқан  
м ә с е л е л е р  б а р  н е м е с е  қ а н д а й  м а ң ы з д ы 
қағидаттарды басшылыққа алу керек деп ойлай-
сыз?   

 –  Баршамызға қарапайым әрі түсінікті 

қағида болғанымен, әліпби жасауда үнемі 

қаперде ұстауды қажет ететін маңызды 

заңдылықты ескеруді ұмытпауымыз керек: 

әліпби құрамында қазақ тілінің барлық т�л 

дыбыстары міндетті түрде болуға тиіс. Т�л 

дыбыстардың саны белгілі: дауысты дыбыс – 9, 

дауыссыз дыбыс – 19.  Бұл – екінші базалық 

ұстаным.

Қазақ тілінің әрбір дыбысын бір жеке графе-

мамен, яғни бір әріппен белгілеу �те маңызды. 

0рине, бір графема немесе әріп қазақ тілінің 

бір ғана дыбысын таңбалауы керек. Бұл қазақ 

тіліне тән қажеттілік.  Сондықтан бұл  үшінші 

мызғымас ереже.

Сондай-ақ латын әліпбиіндегі белгілеулеріне 

сәйкес дауыстыларды дауысты дыбысты 

таңбалайтын әріптермен, ал дауыссыздарды  

дауыссыз дыбыстарды таңбалайтын әріптермен 

беру бірізділігі сақталуға тиіс. Бұл – т�ртінші 

ғылыми қағида. 

0ліпби жасауда басшылыққа алынатын 

аталмыш т�рт қағиданы айтқанда барлығы 

с�зсіз келіседі, ешкім дауламайды. Бірақ, 

�кінішке қарай,  іс жүзінде әліпби құрастыруда 

ғылыми тұрғыдан түбегейлі дәлелденген осы 

қағидаларды сақтамайды. Соның салдарынан 

әліпби құрастырудың қиындықтары туындаған. 

Қазақ тіліне тән әліпби заңдылықтары 

толық сақталмайынша, пікірталастар да, 

келіспеушіліктер де к�бейе береді. 

– Қазақ алфавитінде бұрын кездеспеген, бірақ 
қазір бар дыбыстар болмауы керек деп айтқыңыз 
келе ме? 

– Шетел тілінде бар және біздің тілімізде жоқ 

дыбыстар бүгінгі тілімізде айнытпай, �згеріссіз 

әрі дыбысталып, әрі ерекше, жекеше таңбаланып 

жатқанын мойындауымыз керек. Бұлар – қазақ 

тіліне тән емес дыбыстардың жиынтығы. 

Олар қазақ алфавитінде болғандықтан ондай 

әріптерді қазақтың дыбысы деп тану стереотипі 

қалыптасып кеткен. Мысалы,  ц, ч, щ дыбыста-

ры немесе ь, ъ белгілері осы күнге дейін қазақ 

алфавитінде тұрғанымен қазақ дыбыстары не-

месе әріптері деп танылмауға тиіс еді. Себебі біз 

кез келген шетел с�здерін қазақ тіліне аударып 

немесе икемдеп айтуға тез бейімделе аламыз 

және осы үдерісті қарқынды орындауымыз 

қажет. Fз уақытында біз кровать орнына кере-

ует, караван орнына керуен, пуховой орнына 

б�кебай, самовар орнына самаурын, Россия 

орнына Ресей, Москва орнына Мәскеу деп 

икемдеп айта алдық және бұл сәтті қолданыстар 

болды. Қазір бұндай қолданыстар үйреншікті 

емес екенін мойындауымыз керек. Fйткені 

қазіргі қазақ тілінде айтылымның маңызды 

принциптері �рескел бұзылған, оның салдары 

орфографияға да кері әсерін тигізетінін байқап 

келеміз. Қазіргі орфографиямыз да, қазіргі ки-

риллица алфавиті сияқты таза қазақша емес, 

орыс-қазақ жазу заңдылықтары араласып жүр. 

Бұл, әсіресе терминология саласында айқын 

к�рінеді. Қазақ тілінің табиғатына тән емес 

бар кемшіліктерді жоюға және ана тіліміздің 

табиғи тілдік заңдылықтарын қалпына келтіруге 

бағытталған лингвистикалық реформаны ба-

стайтынымызды жете түсінуіміз, түйсінуіміз 

қажет.

 – Қазіргі таңда  тілімізде  бар кірме  дыбы-
старды әліпбиден алып тастау керек пе?

 –  0лемдік тәжірибеде қабылданған 

қағидаттар бойынша,  кез келген тіл шетелдік 

дыбыстарды беру үшін алдымен қолда бар 

дыбыстық арсеналын пайдаланады. Яғни, кірме 

дыбыстар әдетте ұлттық әліпби таңбаларымен 

беріледі. Бір мысал келтіре кетейін. Орыс 

тілінде window, whatsapp, west, tower, own 

с�здерінде [w] сияқты қазақтың дауыссыз 

дыбысын беруге арналған арнайы дыбыс та, 

графема да болған жоқ. Сондықтан оны кейде в 

әрпімен (Кокчетав), ал кейде дауысты дыбысқа 

арналған графикалық – у (саумал) әрпімен 

таңбалау жүйесі қалыптасты. 

Қазіргі таңда ұлттық қазақ әліпбиіне w 

әрпін енгізбеуге және оны u дауысты дыбыс 

әрпімен беру ұсынысы – бұл дыбысты берудің 

«ескі» дәстүрлерін сақтау әрекеті. Дауысты 

дыбысты таңбалау үшін  дауыссыз дыбыстың 

әрпін ұсынуға болмайды (т�ртінші ереже), 

барлық т�л  дыбыстар  әліпбиде толық әрі 

дұрыс берілуге тиіс (екінші ереже). Тоқеретін 

айтқанда, бұрынғы «екітілді» буданды дыбы-

старды қалпына келтіруге тырыспай, қазақ 

тілінің жаңа әліпбиін (бірінші базалық ереже) 

жасап жатқанымызды ұмытпауымыз керек.

Тіліміздің т�л әрі �те жиі кездесетін 

және маңызды жүйеқұраушы қызметке ие, 

морфологиялық функциясы жұрнақтарда 

айқын және нақты к�рініс тапқан дауыс-

сыз й [у] және у [w] дыбыстарымызды дұрыс 

таңбалау – бүгінгі латынәріпті әліпбиге к�шу 

барысындағы ең маңызды және ең принципті 

мәселелерінің бірі. Осы мәселеге к�бірек на-

зар аударғанымыз ж�н. Ахмет Байтұрсынұлы 

бұлар ж�нінде: «дауыссыз й мен у... дауыссыз 

р мен л-ға қосылып кетеді. Бала, кісі, еге, оқы 

деген с�здердің аяғындағы дыбыстары дауысты, 

қар, жүр деген с�здердің аяғындағы дыбыстары 

дауыссыз р, сұу, сай, жұу, тій деген с�здердің 

аяғындағы  дыбыстары             дауыссыз у мен 

й... Дыбыс жүйесінше у мен й-дың дауыссыз 

р-дан еш басқалығы жоқ екені, екеуі де дауысты 

дыбыстарға қосылмайтыны сипатталады» деп 

түйеді. Тағы да Ахаңның түптеп айтқан, қорыту 

тұжырымдарын келтірейік: «У мен й дауысты 

дыбыстарының қатарына кіре алмайды. Дауыс-

сыз р мен л-ға қосылып кетеді». 

Ахмет Байтұрсынұлы пікірін толық білу 

үшін Халықаралық түркі академиясы шығарған 

«Қазақ білімпаздарының тұңғыш сиезінің» 

(факсимилесімен бірге 270 беттік) толық 

стенограммасына зер салсақ жеткілікті. 

1924 жылдың 12-18 маусымы аралығында 

Орынборда бір апталық құрылтай аясында 

Ахмет Байтұрсынұлы, 0лихан Б�кейхан, 

Міржақып Дулатұлы, Халел Досмұхаметұлы, 

Елдес Омарұлы, Телжан Шонанұлы, Нәзір 

Т�реқұлұлы, Сәкен Сейфуллин (ұзын саны жи-

ырма-отыздан аса адам) қатысқан үлкен жина-

лыс, жан-жақты талқылау �ткізіледі. Тақырыбы 

қазақ тілінің жазуы мен емле ережелеріне арна-

лады. Т�рағалыққа Ахаңның �зі сайланады. 

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша арнайы 

тағайындалған баяндамашылар с�з с�йлейді. 

Баяндамашыға бір сағат регламент, қосымша 

с�з с�йлегендерге жарты сағаттан уақыт, пікір 

айтушыларға 15 минуттан беріледі. Жиналыс 

күнде таңғы сағат онда басталып, кешкі тоғызға 

дейін үздіксіз жалғасады. Баяндамалардың, 

с�здердің бәрі қағазға түсірілген.

О л а й  б о л с а ,  о с ы  т а р и х и  т а л қ ы л а у 

нәтижесінде қол к�теріп мақұлданған Ахмет 

Байтұрсынұлы пікіріне тоқтайық: «Қазақ 

тілінде дауысты ұзын у мен и жоқ екенін 

мойындаған соң ыу, ұу-лардың орнына 

жалғыз у жазамыз деудің түк те қисыны жоқ. 

Мұнан былай у мен и-дің жазылуын дыбыс 

жүйесіне келтіріп, дұрысынша жазуымыз ке-

рек. Онан қашып, тілдің заңына келмейтін 

шатақ ереже шығарудың ж�ні жоқ». Ең ғажабы 

қолдаушылардың ішінде талқылау кезінде «ұу, 

ій деп ұзартып жазғанша у, и деген ж�н» деп 

қарсы пікір білдірген Міржақып Дулатұлы да 

болғанын ерекше атап �ту керек. Яғни мәжіліс 

Ахаңның пікіріне қосылған, ғұлама ғалым 

ойымен келіскен. Сол басқосуға қатысқан 

Хәлекеңнің (Халел Досмұхаметұлы) тоқетер 

с�зімен біз де бұл мәселеге нүкте қояйық: 

«Ахметтің келтірген дәлелдерінен асып кету 

мүмкін емес».

 –  Сіздің к�зқарасыңыз бойынша, алфавит 
жасау кезінде мамандар қандай қателерге бой 
алдырып жүр. Олардың типтік, жиі кездесетін 
қателерін атап берсеңіз.

 –   Сізді сәл түзетуге рұқсат етіңіз. Маман-

дар, әдетте, қателерге жол бермейді. Қазақ 

тілі мамандары мен түркологтардың  арасын-

да  отыз жыл бойы латын графикасындағы 

қазақ әліпбиінің қандай болуы керегі тура-

лы бірауыздан шешілген әрі құжатталған 

бірыңғай пікірі бар. Бұл қандай құжат? 

Бұл – соңғы 2-3 жыл ішінде жарық к�рген 

үлкен ғылыми ұжымдық және жеке моно-

графиялар, форумдарға қатысушылардың 

қолы қойылған халықаралық және отандық 

конференциялардың қарарлары, соның ішінде 

2017-2020 жылдардағы іс-шаралар, ресми 

мекемелер мен ведомстволардың жоспарлы 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері. 

Осы құжаттардың барлығында да латынәріпті 

қазақ әліпбиінің бір ғана нұсқасы ұсынылған 

болатын.

Ойланып к�ріңізші, тілдің �зіне тән 

дыбыстарының нақты саны мен сапасын 

білсеңіз, сондай-ақ мақаланың басында 

келтірген ең болмағанда әліпби құрастырудың 

т�рт негізгі қағидатты қатаң сақтасаңыз сан 

түрлі алфавит нұсқалары ұсынылар ма еді? Жа-

уап қарапайым: тіл заңдарын білетіндер және 

мүлтіксіз сақтайтындар үшін әліпбидің бір ғана 

нұсқасы бар және олардың пікірі де ортақ. Ал, 

керісінше, тілдің т�л табиғаты мен ерекшелігін 

сақтауға ұмтылмайтындар немесе одан хабар-

сыздар әліпби жасаса «жаңашылдық» та, әліпби 

нұсқаларын ұсыну да тоқталмайды.

Енді ең типтік қателер туралы сұраққа жа-

уап берейін,  айтпақшы, оны түзету �те оңай. 

Мысалы, дауыссыз й (йот) әрпін і белгісімен 

берсек, ал қазақтың і (іnі) дыбысын – ı түрінде 

(нүктесіз і) таңбаласақ, онда дауыссыз дыбыс-

ты дауысты графемасымен  белгілеуге  бол-

майды деген т�ртінші принцип орындалмай 

қалады. Бұл қателікті түзету үшін й әрпін латын 

графикасындағы тиесілі у (toyota) таңбасымен 

беру тиімді болады деп есептейміз. Оның 

үстіне, қазақ тілінде і және ы  –  жұптық дауы-

сты дыбыстары, сондықтан оларды бір әріппен 

беру тиімді әрі бірізді. Мәселен, o ~ ö, u ~ ü, i ~ 

ı (о ~ �, ұ ~ ү, і ~ ы) сияқты. Дәл солай,  ınımızdı, 

tıl ımızdı  түрінде емес – inimizdi, tilimizdi деп 

жазған дұрыс, ai, aiaq, Qonaiev дегеннен г�рі ay, 

ayaq, Qonayev  деп жазу оңтайлы.

Сондай-ақ, кейбіреулер қазақтың ұ дыбы-

сын макрон диакритикасымен  ū деп белгілеуді 

талап етеді. Бірақ лингвистикадағы әрбір 

белгінің �з мақсаты бар екенін ұмытуға бол-

майды. Мысалы  макрон дауысты дыбыстың 

ұзаруын, яғни оның ұзақтығын білдіреді және 

бұл жағдайда қазақтың ұ дыбысының табиғаты 

мен ерекшелігіне тікелей қайшы келеді. 

Осындай мәселелер  бойынша қызу 

пікірталастардың бірінде жаңалықтарды 

ұсынып жүрген «рационализатор» мен 

«�нертапқыштардың» с�зіне шыдай алмаған 

белгілі америкалық түркітанушы, Назарбаев 

университетінің Қазақ тілі және түркология 

кафедрасының меңгерушісі,  профессор              

Жолай Шәмілұлы былай деп жауап қайтарғаны 

еске түседі:  «Құрметті қазақ әріптестерім, 

мен сіздерден латын графикасындағы дыбыс-

тарды беру жүйесіне «�згертулерді» енгізуге 

тырыспаңыздар дегім келеді. Fйткені әрбір 

белгінің және әрбір графеманың лингвисти-

када белгілі бір орныққан функциялары мен 

мазмұны бар және оларды �з қалауы бойынша 

«жаңартуға» болмайды. Себебі оны бәрібір 

қоғам да, ғылым да қабылдамайды». Түсінікті 

болу үшін мысал ретінде түсіндірейік: қоғам 

Нұр-Сұлтан қаласын Nur-Sultan деп жазу-

ды таңдайды,  Nūr-Sūltan деп жазу сай емес, 

шатастыруға алып келеді. 

– Жаңа қазақ әліпбиін дайындауға әлі де ұзақ 
уақыт керек пе? 

–   Жоқ. Ақпарат және қоғамдық даму 

министрлігі  мен Мәдениет және спорт 

министрлігі осы саладағы ғалымдармен және 

бас ғылыми мекеме – Ахмет Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институтымен тығыз 

байланыста жұмыс істеп келеді. Дәл қазір 

сізге әліпби жасаудағы назар аударатын  әрі 

маңызды  түзетуді  керек ететін үш қажеттілікті 

атап �ттім. Себебі мұндай фактілерге на-

зар аудармағандықтан қателіктерге бой ал-

дыру к�бейіп жатқанын к�ріп отырсыз. 

Кәсіби мамандардың пікірі баяу, бірақ дұрыс. 

Ғалымдардың ұсынған нұсқасына қорытынды 

нұсқа жақындап, жоғары дәрежеге біртіндеп 

к�теріліп келеді. Ол отыз жыл бұрын акаде-

мик 0бдуәлі Қайдар (тіл білімі институтының 

сол кездегі директоры) ұсынған, 15-25 жыл 

бұрын тілтанушылардың бірнеше халықаралық 

форумдарда талқыланған, 14, 10 және 5 

жыл бұрын  біздің институтымыз бірнеше 

рет зерттеген, 8 жыл бұрын «Түркі кеңесі» 

халықаралық ұйымында мақұлданған, 4 жыл 

бұрын «Халықаралық Түркі академиясында» 

қаралған, 3 жыл бұрын латыннегізгі қазақ 

әліпбиін әзірлеу үшін құрылған Қазақстан 

Республикасы Президенті жанындағы Ру-

хани жаңғыру ж�ніндегі Ұлттық комиссия 

жанындағы жұмыс тобында, 2 және 1 жыл 

бұрын қазақ әліпбиін құру мәселелеріне ар-

найы арналған беделді халықаралық және 

р е с п у б л и к а л ы қ  к о н ф е р е н ц и я л а р д ы ң 

қарарларында таныстырылған, қазақ тілі ма-

мандары ұсынған қазақ тілінің латынәріпті 

әліпбиінің ортақ және бірден-бір нұсқасы. 

0ліпбиді дайындаудағы сапалы қарқын 

ілгерілеп келеді. Қазіргі уақытта апострофтар 

мен акуттардың орнына «умлаут» ұсынылды, 

бұл тілші ғалымдардың ортақ ұсынысы бола-

тын. Кейбір дауыссыздар үшін кеңейтілген 

латын графикасындағы «бревис» және «седиль» 

диакритикалық белгілері енгізілді. Бұл да  – 

кәсіби мамандардың ортақ ұстанымы болған 

еді.

Енді тек екі-үш таңбаны түзету қалды. 

–  Сонымен  латын графикасындағы 
жаңа қазақ әліпбиін �мірге келтірудегі басты 
қиындықтар қандай?

– Негізгі  мәселе санамыздағы, тіпті 

түпсанамыздағы ақиқат дүниені тану және 

мойындауда жатыр. «Рухани жаңғыру» мен 

тіл реформасының басты міндеті – әріптердің  

механикалық ауысуы емес. Біздің мақсатымыз 

– сананы жаңғырту, әрбір жеке тұлғаны «кедергі 

келтіретін �ткен заманның стереотиптерінен» 

босату, арылту, т�л мәдениеттің мәңгілік руха-

ни кеңістігі мен  шынайы құндылығына шіркеу 

болған ойлардан тазарту.  Болашаққа біз ұлттың 

шынайы болмысын қалпына келтіру арқылы 

ұмтыла аламыз. Мұның бәрі тіл проекциясында 

жүзеге асырылатынын ескергеніміз ж�н. Біздің 

тіліміз болашақ пен тарихтың алтын к�пірі 

ғана емес. Бүгін тіліміз мүмкіндігін жоғары 

деңгейде к�рсете алса, болашағымыз жарқын 

екеніне сенуге болады. Тіліміздің бастапқы 

табиғи қалпын орнына келтіріп, оның тазалығы 

мен сапасын сақтасақ қазіргі заманымыз да 

оңалады, кедергі болып тұрған тосқауылдар 

да жойылады.  Fкінішке қарай, бұл үдеріс біз 

ойлағандай жылдам емес. Қазақ «Батпандап 

кірген – мысқылдап шығады» дейді ғой.

Ұлттық мәдениетке оралу үдерісі – бұл тек 

ар мен ождан қағидаты емес, бұл, ең алды-

мен, әлемдік мәдениеттің макрокеңістігіндегі 

ұлттың �мір сүруі мен сақталуының тапжыл-

мас шарты, рухани бағдары кемел әрі берік 

дамыған әлемдік мемлекеттердің клубына 

енуге бағытталған біздің басты бағдарымыз, 

ілгері дамудың �зегі, тіршілік етудің негізі, адам 

�мірінің мәні болып отырғанын ұмытпауымыз 

керек.

– )ңгімеңізге рақмет!
Сұхбаттасқан  

Нұрперзент ДОМБАЙ
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Музыкалық аспаптардың 
шығу тегін, дамуын, 
құрылыс-құрылымын, 
жасалуын, дыбыстық 
ерекшелігін, әуендік-әуездік 
мүмкіндігін, қызметін, 
мақсатын, мән-маңызын 
зерттейтін ғылым саласы 
аспаптану деп аталаты-
ны мәлім. Ол сондай-ақ 
музыкалық аспаптарды 
тану барысында белгілі 
бір ұлттың  эстетикалық 
талғам-танымының даму 
динамикасын, рухани 
өресінің ауқымын, музыка 
ілімінің бағыт-бағдарын да 
саралайды; бір халықтың 
музыкалық аспаптарының 
басқа халықтар музыкалық 
аспаптарымен байланысын 
да қарастырады. Біз бұл 
мақаламызда әл-Фараби 
негізін қалаған аспаптану 
ілімінің сабақтастығына 
шолу жасап өтеміз.

Фараби және 
музыка  аспаптары 

0л-Фараби �мір сүрген заман да 

«қой үстіне боз торғай жұмыртқа 

салған» заман болмағаны тарих-

тан белгілі. Орталық Азияда небір 

шайқастар мен ұрыстар, күштінің 

әлсізді басып алуы, әділетсіздік пен 

күшк�рсетулер, жоқшылықтар пен 

қорғансыздықтар жүріп  жатты. Соны-

мен қатар адамзат  ақыл-ойы бұрын-

соңды болмаған  серпінмен биікке 

к�терілген тарихи кезең де  болды. 

0бу Насыр әл-Фараби, Ибн Сина, 

Бируни, әл-Хорезми секілді даныш-

пан-ойшылдар �здеріне дейінгі к�не 

мұралардан үйрене отырып, солардың 

негізінде ғылыми ойлау жүйесінің 

жаңа бағытына түрен салды. Бұлардың 

еңбектеріне соңғы жүзжылдықтарда  

Шығыстың ғана емес Батыстың да му-

зыка назариашылары назариасының 

[Ескерту: «синаъа әл-мусиқа ән наза-
риа» және «синаъа әл-мусиқа ән амалиа» 
деп әл-Фараби қолданған терминдерді 
«назариа» және «амалиат» деп қазіргі  
түркі  халықтарының к!бі «теория» 
және «практика» деген аталымдардың 
орнына қолданады, біз де бұдан әрі  
солай қолданамыз] арқа сүйеп келе 

жатқандығын музыка зерттеушілер 

айрықша айтады. Сол кезеңді терең 

зерттеген ғалым Е.Э.Бертельс: «дәл 

осы кезеңде ортаазиялық ғылым 

жергілікті халифат аумағында ғана 

емес, әлемдік ауқымда да  бірінші 

орынға к�терілді» деп баға берген еді. 

(Е.Э. Бертельс. История персидско-
таджикской литературы  - М., 1960, 
стр.111 ). 

Шындығында, сол заманда биікке 

самғаған ғылыми ой жетістіктері 

кейінгі замандарда да, тіпті бүгінгі 

күнге дейін дүние жүзі ілімі мен біліміне 

алтын арқау болып келе жатқаны жа-

сырын емес. 0йгілі ғалымдардың 

бірі Н.И.Конрад «Запад и Восток» 

деген кітабында (Конрад Н.И. Запад 
и Восток.- М., 1972 г.) Орталық Азия 

ғұламаларының адамзаттық  ақыл-ой 

биігіне к�терілуінің алғы шарттарына 

назар аудара келе, олардың екі бас-

таудан: біріншісі – �здерінің ежелгі 

дәуірінен, екіншісі – �здері �мір сүріп 

отырған заманнан сусындағанын атап 

�теді. Біздің бұған қосымша айтары-

мыз – 0бу Насыр әл-Фараби к�не 

дәуірдің де, �з дәуірінің де бастаула-

рын жұмыр жердің білім мен ғылым 

нәрі қордаланған үш аймағынан тап-

ты. Бірі �зі туып �скен қазақ топырағы 

болса, екіншісі – Шығыс, үшіншісі 

– Батыс болатын. 

М і н е ,  о с ы н д а й  қ ұ н а р л ы 

бұлақтардан нәр алған әл-Фараби 

секілді ғұлама дүниеге келген Отырар 

қаласы да Орталық Азиядағы білім 

мен ғылым жетістіктері шоғырланған  

озық ойдың ордасы болған. Орта 

ғасырдағы Орталық Азияда, оның 

ішінде Қазақстан аумағында жалғыз 

Отырар қаласы �ркендеген жоқ. Со-

нымен қатар  Алмалық, Баласағұн, 

Сайрам, Сығанақ, Үзгенд, Бар-

шынкент, Ашнас, Жент, Жаңакент 

(Янгикент), Зернуқ, Сауран, Яссы 

секілді қалаларда еркін ойлау үстемдік 

құрғандықтан,  �нермен де, ғылыммен 

де  айналысуға  шығармашылық 

бостандық берілгендіктен, білім мен 

ғылымның әр саласы (математика, 

астрономия, геология, гидрология, 

тарих, медицина), оның ішінде му-

зыка саласы да даму биігіне к�терілді. 

IX-X  ғасырларда Орталық Азия және 

Қазақстан аумағында   0бу Насыр әл-

Фараби (870-950)  ғұламаның музыка 

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті, Журналистика факультетінің 
деканы, ф.ғ.к., доцент

саласына сіңірген еңбегі ересен.

)л-Фараби айтады: «...әуенді... 
қолданған адамдар іздеген шамасының 
анағұрлым кемел түріне жету үшін 
!здері шығарған немесе басқалардан 
алған !леңнің (әуездің) әрбірін зерт-
теу және талдау қажеттігі туды. 
Адам түрі к!бейіп, оның басына туған 
құбылыс-жағдайлар да алуан түрлі 
болғандықтан, бұл !нерді зерттеушілер 
мен ой елегіне салушылар да арта 
түсті. Оларға сыйлық беріліп, құрмет 
к!рсетілді. Нәтижесінде бірі-бірімен 
бәсекелескендер мен оны мақтаныш 
т ұ т қ а н д а р  м о л а й д ы .  Б і р е у і н д е 
артығымен болған нәрсе екіншісінде 
жетіспейді немесе әуелгісі жасай 
алмаған нәрсені кейінгісі орындайды, 
[!нердің] кемеліне жеткенше неме-
се оған жақындай түскенше осылай 
жалғаса бермек». (0бу Насыр әл-

Фараби.»Музыка туралы үлкен кітап.

ауд.: Ж. Сандыбаев. Алматы: «Колор», 

2008. 59-бет.)  

Ғылыми танымның адамзаттық 

кеңістігендегі қазақ ұлттық  музыкалық 

аспаптану ғылымы дегенде  алды-

мен әл-Фарабидің есімі аталады.  Ол 

іргетасын қалаған музыка негізінде 

пифагорлықтардың математикалық 

қағидаттары жатқанымен, сандық 

тепе-теңдіктер назариасы ежелгі Азия 

жерінен Грецияға апарылғандығын 

және Пифагордың �зі Вавилон-

да бірнеше жыл �мір сүріп, сонда 

ғылыми еңбектер жазғандығын және 

музыка назариасын Азия жерінде 

меңгергеннен кейін �зімен бірге ала 

кетіп, �з елінде жалғастырғанын еш 

ғалым жоққа шығарған жоқ. Сол 

дәуірлерде әр елде, әр жерде және 

әр кезеңде  жазылған трактаттарды 

салыстыра келіп, ғалым А.А.Семенов 

Орталық Азия аумағында Иранда, 

Мавреннахрда, Хорезмде дүниеге 

келген  музыка назариаларының бәрі 

де ежелгі Месопотамия �ркениеті 

дәуірлерінен бастау алғандығын 

дәлелдейді. (Семенов А.А.К истории 
узбекской классической музыки. – Ли-
тертура и искусство Узбекистана, 
1938, №3) 

Шығыстан бастау алған  музы-

катану ғылымы кейінгі ғасырларда 

Греция-да даму жолына түскен. 

Араға бірнеше ғасырлар салып бұл 

ғылымның даму желісі қайтадан 

Шығысқа ауысады.  Міне, осы кезеңде  

музыка ғылымын шырқау биікке 

к�теріп, әлемді мойындатқан бірден-

бір тұлға – 0бу-Насыр әл-Фараби 

болатын.

0бу-Насыр әл-Фараби – тегі түрк, 

қазақ топырағында дүниеге келген 

тұлға.  Мұралары адамзатқа ортақ 

екендігін мақтанышпен айта оты-

рып, туған жері, шыққан тегіне қарап 

біз оны �з туысымызға балаймыз да 

оның мұраларына ие болатын мұрагер 

екендігімізді үлкен жауапкершілікпен 

с е з і н е м і з .  0 л - Ф а р а б и д і ң  б і з г е 

қалдырған аса құнды мұрасы – «Му-

зыка туралы үлкен кітабы». Онда 

музыкатану, оның ішінде музыкалық 

аспаптану ғылымының да негізін 

қалайды. Оның бұл саладағы ұлы 

еңбегін алдымен Шығыс, одан кейін 

Батыс елдері ғалымдары ғасырлар 

бойы ойына ұстын, тіліне тиек 

етіп келеді. Фарабиден кейін де 

музыкалық аспаптану басқа ғалымдар 

тарапынан да  сабақтастық тапқан 

еді. Уақыт жағынан оған жақыны 

Ибн Сина. Бұхара жанындағы Аф-

шане ауылында дүниеге келген ол 

медицинаға, математикаға, физикаға, 

астрономияға және, басқа да  білім   

салаларына ой жүгіртіп, �зіндік 

қолтаңбасын қалдырды. Солардың 

ішінде музыка назариасына да зерт-

теу жүргізді. «Шипагерлік кітабы»  

(«Китаб уш-Шифа») деген энцикло-

педиясына «Музыка туралы тракта-

ты» енген болатын. Осы трактатта 

әл-Фараби секілді ол да музыка на-

зариасын метематиканың бір б�лімі 

ретінде қарастырады. Оның «Музыка 

туралы трактатында» аспаптар тура-

лы да айтқандары бар. Музыкалық 

аспаптанушылар айналып �тпейтін 

Ибн Сина қалдырған пікірлер бүгінгі 

күні де �зінің маңызын жоғалтпаған. 

Оның аспаптарды топ-тармаққа б�луі 

де қызықты: плектрлі (барбат немесе 

уд біздің шертер секілді, танбур біздің 
домбыра тектес) аспаптарға; шанақ-

жәшіктің бетіне к�лденең тартылған 

ашық ішекті (біздің жетігенге ұқсас 
аспап – шахруд)  аспаптарға; екі 

ашаның ортасына тартылған ішегі 

бар (біздің адырнаға ұқсас аспап – 
лира)  аспаптарға     және  бұлардан 

басқа ішегін ысқымен ысып дыбыс 

шығаратын (біздің қобызға ұқсайтын 
рабаб) аспаптарға, сондай-ақ, дыбыс-

ты үрлеп шығаратын (біздің сыбызғы 
мен сырнайға ұқсас мизмар мен сурнай 
және византиялық органун) аспаптарға 

б�ліп  к�реді.   0л-Фараби мен Ибн 

Синадан кейін  музыкалық аспаптану 

ілімін Сафи ад-Дин сабақтастырған. 

Ол уд аспабына тәжірибе жасау 

арқылы перне әуездерінің жүйесін 

жасайды. Бұл жаңалығы оның әл-

Фарабиден кейін үш ғасыр �ткен 

соң жарық к�рген  «Қайырымдылық 

туралы рисалат» («Рисолатун аш Ша-

рафийа» деген еңбегінде жазылды.  Уд 

аспабын егжей-тегжейлі зерттеген ол 

сол заманғы осы аспаптың тұрпатын 

дәл танытатын сызба үлгісін де берген. 

Шындығында, ІХ-Х ғасырлардан бас-

тап  Орталық Азия елдерінде музыка 

туралы ғылым биікке к�терілгендігіне 

әлем ғалымдары ерекше мән береді. 

0сіресе, олар ХІІ ғасырда Хорезмде 

жарық к�рген  Фахруддин ар-Разидің 
«Джами ул-улум», яғни «Ғылымдар 

жинағы» атты энциклопедиясының бір 

б�лімі тұтас музыкаға арналғандығын, 

ХІІІ ғасырда Сафи ад-Диннің музы-

ка назариасы туралы зерттеулерін, 

ХІV ғасырда иран ғалымдары – аш-
Ширази мен аль-Амулилердің музыка 

рисалаттарын, ХV  ғасырда Гератта 

�мір сүрген )бдырахман Жәмидің 

және әл-Құсайынның, Самарқанда 

�мір сүрген )бділқадыр Марагидің  му-

зыка назариасына арнаған еңбектерін 

жоғары бағалайды.

Жәләләддин Румиден бір аңыз: 
«Хазіреті Пайғамбарымыз Аллах 
Тағаладан !зіне берілген сырлар  мен 
хикметтер  дариясының бір тамшысын 
Хазіреті Gліге тапсырып: – Бұл Сыр-
ды паш етуші болма,- деп ескерткен 
еді. Хазіреті Gлі !зіне тапсырылған 
бұл аманатты (бір тамшыны) таси 
алмай қиналады. Елсіз иен далаға бет 
алып, ...сырларды сусыз бір құдыққа 
ақтарады. Уақыт !те келе әлгі құдық 
суға толып, тасып, жан-жағына   
жайылады.  Құдықтан тасыған су ке-
ле-келе к!лшікке айналып, ол жерден 
қамыс !ніп шығады. Шопанның бір ұлы 
бұл жайқалған қамыстан жел ескен 
кезде тамаша үн шыққанын байқайды 
да, біреуін кесіп алып, сыбызғы жа-
сайды.  Бұл сыбызғыдан шыққан 
үннің !те әсерлі болғаны сонша, мұны 
естігендер әуеннің жағымдылығына 
әрі тартымдылығына тәнті болады. 
Естіген  әуенмен бірге жылап, онымен 
бірге күле бастайды. Аз уақыт ішінде 
әлгі шопан жан-жақққа танылып, 
адамдар шопанның сыбызғысын тыңдау 
үшін ағылып келе бастайды.(Осман 
Нури Топбаш. Мәснәуи дариясынан 
Абылхаят тамшылары. Алматы, Хик-
мет. 2009, 17-бет). 

Марага қаласында дүниеге келіп, 

1435 жылы дүние салған ғалым, музы-

кант, ақын, суретші )бдіқадыр Мара-
ги соңына «Жәми әл-алхан («0уендер 

жинағы»), «Макасид әл- алхан» 

(«0уеннің қызметі») және басқа да 

тақырыптарға арналған еңбектер 

қалдырған.  Оның еңбектерінде Тимур 

империясының аумағында тұратын 

халықтар пайдаланған музыкалық 

аспаптар туралы да айтады. Ондай 

аспаптардың қатарында түрк танбу-

расы (домбыра), йатуган (жетіген), 

копуз-и озан (қобыз) да бар. )лішер 
Науаи (1441-1501)  �з замандасы Устод 

Құлмұхаммедтің уд аспабында, гид-

жакта және қобызда шебер ойнағанын 

айтады.  Fзі де шығармаларында осы 

аспапты  тілге тиек етіп отырады:

Соқие, май тұлаким арбада 

истар кұнглум,

Эй мұғанний, чола бошла 

ұкурур в құбуз.
Немесе:

Эй қаландарваш муғанний, 

гар Навоий кұнглини

Истасанг хар лаһза беһол айла-

мак, тузгил құбуз (Айгуль Малькеева. 

Тюркские музыкальные инструменты в 
средневеквых персоязычных источниках 
по музыке. Кіт.: Музыка тюркского 
мира. А., «Дайк-Пресс», 2009. Стр.32-
34) 

Дәл осы ғасырларда �з еңбектерін 

музыка  назариасы мен амали -

атына арнамаса да адамзат ақыл-

ойының қазынасына �шпес мұра 

қосқан түркітамырлас тұлғалардың 

қатарындағы тарихқа аты мәлім  

Махмұд Қашқари, Жүсіп Баласағұн, 
С ү л е й м е н  Б а қ ы р ғ а н и ,  А х м е т 
Игүнекилердің  еңбектерінде музыкаға 

және музыка аспаптарына қатысты 

мәліметтер жоқ емес. Ол мәліметтер 

аспапты толық  танытпаса да сол 

замандағы болмысынан хабардар 

ететіні  с�зсіз.   Мысалы, Жүсіп 
Баласағұнның (XI ғ.) «Қалай бақытты 

болу ж�ніндегі ғылым» атты даста-

нында ұрмалы аспаптар ж�нінде хабар 

беретін мынадай жолдар бар: «Күн 

күркіреді, бұл – қарауыл соққан бара-

бан үні» ( Древнетюркский словарь, 34, 
35, 37, 38-беттер.) 

Қарауыл соққан барабан үні күннің 

күркірегеніндей естіледі екен. Демек, 

аспаптану  ғылымының қызықты 

тақырыптарының бірі. 

Барабанның дәл �зіне анықтама 

бермесе де басқа аспаптар атаулары-

на қатысты қысқа анықтамаларды  

М а х м ұ д  Қ а ш қ а р и д і ң  –  « Д и в а -

ни лұғат-ит-түрік» (XI ғ.) еңбегінен  

кездестіреміз. Назар аударыңыз: 

«BORҒUI- БОРҒУЙ – үрмелі кер-

ней;  BUЧЫ- БҰЧЫ – сазы �згеше бір 

әуезді аспап; ҚОҢРАҒU – ҚОҢРАҒУ 

– қоңырау;  KYVRYK –  КҮБҮРЫҚ 

– дабыл, дауылпаз секілді музыкалық 

аспап (біздіңше «күбі+ұрық» яғни, күбі 
тұрпатты ұрып ойналатын аспап. 
Авт.) ЧАҢ – ЧАҢ – шаң-жаң, әуен 

аспабы; (біздіңше шаңғауыз немесе 
шаңқобыз Авт.)  JETIGEN - ИЕТІГЕН 

– жетіген; ҚОВUZ – ҚОБҰЗ – қобыз, 

ысқымен тартылатын ішекті аспап, 

SЫВЫZҒU – CЫБЫЗҒҰ – сыбызғы. 

Бұлардың к�бі  бізге таныс музыкалық 

аспаптар атаулары (Махмұт Қашқари. 

Түрік тілінің с!здігі; (Диуани лұғат-
ит-түрік); 3- томдық жинағы. – Ал-
маты; ХАНТ.,1998. 600- б.).

Қазақ аспаптану ғылымы айналып 

�туге тиіс емес жәдігерлер түркі тілдес 

халықтарға түгел ортақ мұраларда 

молынан кездеседі. 0сіресе, ХVI –

XVII ғасырларда Науаи, Фирдоуси, 
Сағди, Низами, Дехлеви, Жами секілді 

шайырлар тудырған дастандардың 

оқиғасына сәйкес салынған мини-

атюраларда  сол заманда ең мәшһүр 

музыкалық аспаптар бейнеленген.  

Мысалы, 0лішер Науаидің «Хам-

са» дастанында Диларам ұстаған 

чанг (арфа сипаттас, әл-Фарабиде 
мизаф, қазақтарда жетіген) аспа-

бын ерекше суреттейді. Тіпті оның 

неден жасалғанына, оның үнінің 

ерекшелігіне ерекше мән бере си-

паттайды. Дастанға қосымша ретінде 

салынған суреттерде чангтан басқа 

гиджак,  рубаб және дойра жиі 

ұшырасады. (1-сурет)

X V  ғ а с ы р д а н  б і з г е  ж е т к е н 

айғақтардың бірі – )мір Хұсрау 
Дехлевидің «Хамсасына» салынған  

миниатюра.  Мұнда үш музыкант 

қатар тұрып к�ңілді музыка тартып 

тұр. (2-сурет) 

Назар аударатын сәт  – қолы 

б о с  м у з ы к а н т т ы ң  ш а п а л а қ п е н 

сүйемелдеп тұрғаны. Қос алақанды 

бір-біріне соғып, белгілі бір ырғақ 

шығару арқылы әуенді немесе биді 

сүйемелдеу дәстүрі туралы әл-Фараби 

�з еңбегінде ерекше айтқан болатын. 

Бұл сәтте адамның бос алақаны да 

музыкалық соқпалы аспап ролін 

атқаратынын к�реміз. 

)л-Фараби айтады: «...Уақыт !те 
келе кейбір аспаптарды зерттеген кез-
де олардан дыбысты... басқа да жолмен 
шығаруға болатындығы анықталды. 

...жоғарыда айтылғандарға басқа 
да !нерлерді қосуға болады... мыса-
лы шапалақпен соғу �нері[синаға 
әт-тәсфиқ]...  Бұлардың барлығы 
белгілі  бір деңгейлі  әнге ереді  де 
еліктейді,  бірақ оған қарағанда 
жетік емес. ...Алақанды соғу !неріне 
...  келер болсақ, ...ұзақтық[ләбс]
пен созылымдық[имтидәт әс-саут]
қасиеттері жоқ, соның нәтижесінде 
музыкалық емес дыбыстар [саут] 
музыкаға [нағма] айналады.» (0бу На-

сыр әл-Фараби. Музыка туралы үлкен 

кітап.ауд.: Ж. Сандыбаев. Алматы: 

«Колор», 2008. 60-61-бет.)  

XVI ғасырдың соңына таман 

салынған «Самархандық миниа-

тюра» деген атпен мәлім суретте 

музыкалық аспаптардың жоғарыда 

аталғандарынан басқа түрлері бейне-

ленген.  Мұнда алдыңғы қатардағы 

музыканттың қолында  гиджак (әл-

Фарабиде рабаб, қазақтарда қобыз), 

үшінші музыканттың қолында флейта 

(әл-Фарабиде мизмар немесе най, 

қазақтарда қоссырнай) анық к�рінеді. 

Фирдоусидің «Шахнама» дастаны-

на арнайы салған  Мұхаммед Мұрат 

есімді суретшінің миниатюрала-

рынан сол заманнан бүгінгі күнге 

дейін пішінін �згертпеген музыкалық 

аспаптардың кейпін к�реміз. Мы-

салы, 1556 жылы салынған мини-

атюрада қазақтың даңғырасы мен 

домбырасынан аумайтын аспаптар 

бейнеленген.(3-сурет) 

XV ғасырда �мір сүрген түркі 

дүниесіне түгел ортақ ақынның бірі- 

Ахмадидің «Музыка аспаптарының 

айтысы» атты шығармасы да аспап-

танушылар үшін аса құнды дүние. 

Б ұ л  ш ы ғ а р м а н ы  ә л е м г е  ә й г і л і 

аспаптанушылардың тілге  тиек 

етпегені кем де кем.

Онда мынадай оқиға баяндалады: 

Түнде қаңырап қалған шарапханада  

аспаптар бір- бірімен айтыса кетеді. 

0рқайсысы �зінің артықшылығын 

айтып  және әріптесінің кемшілігін 

бетке басады. 

Т а м б у р а  ( ә л - Ф а р а б и д е  т а н -
бур,  қазақтарда  домбыра)  �з ін 

«тілі тәтті құсқа» балайды. Уд (әл-
Фарабиде уд, қазақтарда шертер) 

«�зге аспаптардың ішінде �зімнің 

атағым әлдеқайда зор» дейді. Чанг (әл-
Фарабиде мизаф, қазақтарда адырна) 

«мен тек патшамен ғана сырласамын» 

деп мақтанады. Кобуз (әл-Фарабиде 
рабаб, қазақтарда қылқобыз) «махаб-

бат бұлбұлымын» деп керіледі. Ятуган 

(әл-Фарабиде шаһруд, қазақтарда 
жетіген)  �зін «махаббат ұшқыны ла-

улайтын жалынға» балайды. Гиджак 

(әл-Фарабиде рабаб, қазақтарда қобыз) 

«мен қолымда садағы бар дәруішпін, 

қауіптімін» деп сес к�рсетеді. Рубаб –  

(әл-Фарабиде рабаб, қазақтарда қобыз) 
–  «мен қарапайыммын, сондықтан, 

құрметтімін, шариғатта маған тыйым 

салынса да мен тариғат жолындағы 

адамдармен бірге �мір сүремін. Менің 

сұлтандарға деген ешқандай  к�ңілім 

жоқ» дейді. Кунгура (әл-Фарабиде – 
конрагу,) –  «тәкәппар, менменшіл 

болсам да менің үнім нәзік, жұмсақ» 

деп ақталады. (Вызго Т.С. Музы-
кальные инструменты Средней Азии. 
Исторические очерки. Изд. «Музыка» 
Москва, 1980, стр.122.)

Бұл айтылған поэтикалық сипат-

тамаларда әр аспаптың �зіне тән 

қадыр- қасиеті мен мінез ерекшелігі 

елес береді. Ал енді бұлардың бірінің 

біріне таққан сындарынан олардың 

пішінінен де аздап хабардар боламыз:

Удқа   «толық б!кселі,   қисық        
м о й ы н ,  қ а р н ы  қ а п а қ  қ о ж а с ы ң » 

деп мін тағады. Шындығында уд 

аспабының сырт пішіні осындай  

шанағы кең. Мойны иілген. Чанг 

аспабына «басыңнан аяғыңа дейін 
қисықсың»  дейді .  Шындығында 

доғалы чанг пен тік бұрышты чангтің 

(арфаның-адырнаның) екеуінің де 

сұлбасы бүкіш.  Қобызды «бетіңе тері 
жапқан к!н шарықсың (аяқ киім)» деп 

мінейді. Рас, қобыздың қобысының 

т�мен жағындағы шанағының бетіне 

к�ннен қақпақ тартылады. Ятаганға 

«жатағансың, тіпті т!секте жатып 
та с!йлесе бересің» деп сын айтады. 

Шындығында «ятаган» с�зінің т�ркіні 

сол «жатаған» деген сипаттамадан 

туындаса керек. Бірақ, қазақтың 

жетігенінің атауының астары басқа 

мағынада түсіндіріліп жүр. Бәлки осы 

қазақы нұсқаның этимологиялық 

айқындамасы («жеті+ген»  яғни «жеті 

+ саз») да  дұрыс шығар. Десек те 

бұл аспапты тізенің үстіне жатқызып 

(жатаған) қойып тартатыны- шындық. 

Бұл аспап қазір де хакастарда «чат-

хан», қалмықтарда «жатға», туваларда 

«чадаган» деп аталады.  Ортағасырлық 

шығармаларға салынған миниатюра-

ларда �зге де аспаптардың сұлбасын 

к�руге болар еді.0лі де терең тал-

дап, бұл ескерткіштерді аспаптық-

музыкаға,  аспаптануға қатысты 

қарастырар болсақ, мол дерекке, тың 

ойларға тап боларымыз хақ.

Қазақ музыка аспаптары деген-

де ойға оралып, тілге тиек болатын 

тұлғаның бірі – Қорқыт. Осы Қорқыт 

ата  кітабында  нақыл с�здер топ-

тамасы бар. Сондағы «Қорқыт ата 

с�йлейді, тыңдап к�релік, не айтар 

екен» дегеннен кейінгі нақылдардың 

ішінен   мынадай жолдарды оқимыз: 

«Қыл қобызын арқалап, елден-елге, 

бектен-бекке жырау кезер. Ер жомар-

тын, ер бақылын жырау білер.  Қарсы 

алдыңызда жолдан адастырмай, қобыз 

тартып жырлайтын жырау болсын, 

ей, ханым!». Мұнда айтылған  қобыз 

жыраулардың аспабы болған деп 

түсінуге болады.

Қорқыт атаға байланысты туған 

�леңдерде қобыздың неден жасалаты-

ны былай баяндалады: «...Қарағайдың 

діңінен  Қайырып алған қобызым, \\ 

Ақ қайыңның безінен Қағып алган 

қобызым...\\ Fзегінен қара емен, 

Ойып алған қобызым,\\ Қыл құйрығын 

тұлпардың Ішек қылған қобызым...» 

(Қорқыт ата .Энциклопедиялық жинақ. 
Алматы, 1999, 125-бет.)

Қ а з а қ  ф о л ь к л о р ы н ы ң  т а р и -

хын жан-жақты зерттеген к�рнекті 

ғалым 0уелбек Қоңыратбаевтың 

мына с�зі біздің тақырыбымызға сай  

айтылғандай: « Фараби мен Қорқыт 

замандас болған. Екеуі де Орта Азия 

халықтарының �нер-біліміне зор 

үлес қосып, жаңалық ашқан. Фараби 

ғылым мен жазба дәстүрде к�рінсе, 

Қорқыт күй мен жырдың алыбы, ауыз 

әдебиетінің үлкен �кілі болған. Мұның 

екеуі де Орта Азия Ренессансы үшін 

к�рнекті тұлғалар...» (Қоңыратбаев G. 
Қазақ фольклорының тарихы. Алматы, 
«Ана тілі», 1991, 87-бет.)

1-сурет.  Аспапты ансамбль. 

Музыканттар қолында чанг (әл-
Фарабиде сандж, қазіргі қазақтарда 
адырна), най (әл-Фарабиде сурнай, 
қазақтарда сырнай),  дойра  (әл-
Фарабиде дуфф, қазақтарда даңғыра). 
Сағдидің «Гүлістан» дастанына 

салынған миниатюрадан фрагмент. 

Бұқара., 1567 жыл. Лондон. Британ 

музейі. (к!шірме)

2-сурет. Аспапты ансамбль. 

Музыканттардың бірінің қолында 

н а й ,  ( ә л - Ф а р а б и д е  ә с - с и б з , 
қазақтарда сыбызғы) екіншісінің 

қолында дойра (әл-Фарабиде дуфф, 
қазақтарда даңғыра). Герат. ХV 

ғасыр. Дублин.

3-сурет. Танбур (әл-Фарабиде 
танбур,  қазақтарда домбыра) 
және дойра (әл-Фарабиде дуфф, 
қазақтарда даңғыра)  ойнаған 

музыканттар. Мұхаммед Мұрат 

Самарқанди салған миниатюра. 

1556 жыл. 

оның шанағының үлкен болғаны. 

Үлкен болған соң да оның үні зор 

болады да ауа кеңістігіне  күннің 

күркірі секілді  тарайды. Осы ұрмалы-

соқпалы аспап неден жасалды; қалай 

құрастырылды; дыбыс диапазоны 

қандай болды;  с�здікте келтірілген 

«барабан» атауы сол дәуірде дәл осы 

айтымында  қолданылды ма деген 

секілді сұрақтарға жауап беру де 
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ЖЕРДЕ БІР БАЛА 
ҚУАНСА...

(Басы 1-бетте)

Жүздеген хат аламын. Сондай бір 

хаттың мәселесімен ауданның әкіміне 

телефон соғып «Жаным-ау, мына от-

басында он екі жасар ұл тәрбиеленіп 

ж а т ы р ,  а т а - а н а с ы  ж а л д а м а л ы 

пәтерге тапқан-таянғанын т�лейді 

екен. Пәтерге немесе жердің кезегіне 

қойсаңшы, бұлар енді Американың аза-

маттары емес қой. Fздері қайыршылық 

�мір сүріп жатыр, ертең баласы да �мір 

бойы пәтер жалдап жүре ме, қашанғы 

қазақтың қайыршылығы жалғаса беру 

керек» дедім. С�зімді құптап, әкім он 

сотық жер алуға кезекке қойды.

Міне, осындай, әкімдердің ойына ой 
салып отыру үшін де міндетті түрде Тұлға 
болу керек пе?!

А л м а т ы  қ а л а с ы н ы ң  ә к і м і 

Бақытжан 0бдірұлы осыдан үш-т�рт 

ай бұрын ақын-жазушыларды жинап 

әрқайсымызға  500 000 теңгеден грант 

берді.

F з і  с � з  б а с т а ғ а н  Б а қ ы т ж а н 

0 б д і р ұ л ы н а  « С і з д і ң  А л м а т ы -

ны к�ркейту ж�нінде жасап жатқан 

жоспарларыңызды оқыдық. Алматыны 

�зіңіз айтқандай деңгейде к�ркейту 

үшін кемінде Сіз бұл Алматыда он жыл 

әкім болып отыруыңыз қажет, екі жыл, 

үш жылда Алматы �згере қоймайды. Біз 

Сізді қолдаймыз, Алматы жер жүзіндегі 

�зінің келбеті бар мығым қалалардың 

бірі ғой» дедім. Сосын мүмкіндігі 

шектеулі деп, мүгедектерді мүсіркейтін 

с�здің түбегейлі �згертілуі қажеттігін, 

мүгедек деген с�з тек қағаз жүзінде ғана 

болу керек екенін айттым. Бұл енді �зіме 

маза бермей жүрген шаруаларымның 

бірі еді. Денсаулығына байланысты 

зейнетақы алатындарды «Мүгедек» де-

ген с�зден құтқару ойымнан кетер емес. 

Осы бір үлкен мәселенің бір уақытта  

қолға алынатыны анық, сондықтан да 

ең алдымен �зіміздің әкіміміздің есінде 

болғанын ж�н к�рдім.

Мүгедектер биліктен мүсіркеуді 

күтпейді, барлығы да жұмыс істегісі 

келеді. Осыдан бірнеше жыл бұрын 

парламенттің алдында с�йлеген с�зімде 

«Мүгедектерге мүсіркеудің қажеті жоқ, 

мен он жеті жасымнан мүгедекпін. 

Дәрігерлер қарсы болса да, �мірге ұл 

әкелдім, қыз әкелдім, оларға білім 

бердім, екеуі де менің мақтанышым. 

М ү г е д е к т е р г е  т а ғ а й ы н д а л а т ы н 

зейнетақымен күн к�ру мүмкін емес. 

Тәні ауру болғанмен, жаны ауру емес 

адамға тиын санап �мір сүру де �те 

қиын. Менің сіздерден �тінішім, 

қай салада болсын, отырып істейтін 

жұмыстардың барлығына мүгедектерді 

қабылдау керек. Мүгедек аналарға 

арнап тігін цехын ашқанбыз, бір күні 

кабинетімнен шығып келе жатсам, 

балдағына сүйеніп жылап тұрған ананы 

к�рдім. «Бибі-Ана, бүгін балаларыма 

�зімнің еңбегіммен тапқан жалақымды 

к�рсететін болдым» деп, қуаныштан 

жылап тұр екен. Санасы сайрап тұрған  

адамға мүгедек деп қарауға болмай-

ды.  Алпауыт  Американың  жиырма 

жыл Президенті болған Рузвельттің 

де қоларбада отырғанын сіздер менен 

жақсы білесіздер ғой» деген болатын-

мын.

Мүгедектерді жұмысқа қабылдағысы 

келетін Басшылар �те аз. Денсаулығына 

байланысты зейнетке шыққандарды 

қолынан келетін кәсіпке оқытатын 

оқу орындары болу керек. Мүгедек 

балаларды шеттетіп, дені сау бала-

лар оқитын мектепке қабылдамайтын 

мектептің директорлары да бар, бұл да 

шешілмей жатқан үлкен мәселе. Тек 

қана үлкен қалаларда емес, ауданның 

орталықтарында да екі-үш жүзден аса-

тын мүгедек балалар бар. Егер сол ау-

дандарда Оңалту орталықтары  болса ол 

балаларды мектепке шейін дайындауға 

болар еді. Алла деген әділ, адам бала-

сын бір жағынан кемітіп қойса, екінші 

жағынан басқа бір мүмкіндік береді. 

Сол мүмкіндікті к�ппен бірге ашу үшін 

арнайы Орталықтар керек. Анасының 

к�з жасына малынып, орнынан тұра 

алмай жатқан балалар к�з алдымнан 

кетпейді. Менің әке-шешем де, �здері 

�мірден �ткенде менің жағдайымның 

не болатынын ойлап, к�зінен жас 

кетпейтін. Fкінішім, менің елдің Бибі-

Ана деген атағына ие болғанымды к�ре 

алмай кеткендері...

Басқа қалаларды былай қойғанда 

Астана мен Алматыдағы Оңалту 

орталықтарында орын жетіспейді. 24 

күн ғана емдеп, екі-үш жылға кезекке 

қойылу деген адамның басына сыймай-

ды. Аз күнде үйреніп қалған балалардың 

үйлеріне барғаннан кейін «Орталыққа 

барамын» деп, бірнеше күнге шейін 

беттерін басып жылайтыны қай ананың 

жүрегін шыдатар...

Жанарбек! Сен айтып отырған жиын 

сияқты Президенттің қатысуымен 

�ткен жиындарға мен де қатысқанмын. 

Бізге ақыл айтатын талай ағаларымыз 

бен апаларымыздың ж�нді-ж�нсіз 

елпілдегендерін к�ргенде қаның басыңа 

шауып, жайсыз күйге түсесің де, енді 

сондай жиындарға барудан бас тартуға 

мәжбүр боласың...

Қазаққа Алла бар қасиетті беріп, сол 
қасиеттерін үкілеп ұстай алмайтындар-
ды Алла басқаша жазалайтын сияқты. 
Сол жазаланған адамдардың қатарына 
е к і ж ү з д і л е р д і ,  ж а р п а ң б а й л а р д ы , 
күншілдерді,  мансапқорларды, дүния 
үшін досын сататындарды жатқызуға 
болатыны анық. 

Біреудің үзеңгісі жоғарыласа жарыса 
жүгіретіндерді, үзеңгісі т�мендеп бара 
жатса тұра қашатындарды шынымен 

(Жанарбекке хат)

«Алланың жазасына ұшырағандар» деп 
айта аламын.

Ештемеге сенбейтін болдық, әкем 
«Менің күнәм үшін жанымдай жақсы 
к�ретін қызымды жазалады» деп, мен 
мүгедек болып қалғаннан кейін еңіреп 
жылағанын к�рдім.

Болашақта немерелеріміз �мір сүретін 

Қоғамды осы бастан тазалау әр әкенің, әр 
ананың, әр атаның, әр әженің міндеті! 

Fтірік ақпар беріп, тек қана �зінің 

креслосынан айырылмауды ойлайтын 

басшылардың іс-әрекеттері ұнамаса да, 

амал жоқ, жұртшылық оларға қарсы бір 

ауыз с�з айта алмайды. Кішкене ғана 

ауданның әкімі жарты патшалықты 

ұстап отырғандай, сондықтан да, 

жұмысы барлары жұмыссыз қалмау 

үшін үндемейді,  жұмысы жоқтар 

жұмыстан дәмеленіп, ыза-ашуларын 

іштеріне тығып отырғандары да �тірік 

емес...

Менің ғана араласуыммен бітетін 
шаруалармен қалың  қазақты қарқ ете 
алмаймыз, әрбір саланың түбегейлі 
�згеруіне бірімізді біріміз күндемей, ат 
салысуымыз керек!

Тегі бар әкім ешуақытта асып-та-

са қоймайды, �тірік мақтау мен шын 

мақтаудың ара-жігін ажырата алады. 

Тегі бар әкім тексіздерді ж�нге сала 

алады, тексіз әкім �зінің жолына б�гет 

бола алатындардан құтылуға асығады.

Ауданның тұрғындары облыстың 

әкімінің келетінін бірнеше күн бұрын 

біліп отырады. Себебі, к�шені та-

залау,  сырлау,  әктеу,  жолдарды 

тегістеу бас-талады. Бұл енді барша 

халыққа таныс жағдай. Облыстың 

әкіміне телефондатып «Ауданның 

халқы сізді күтіп алу үшін әбігерге түсіп 

жатыр екен, сізге айтар екі �тінішім 

бар. Біріншісі – сіздің жиыныңызға 

жұмысы бар, жағдайлары жақсы адам-

дар  тізіммен ғана кіреді, мүгедектер 

мен жұмыссыздар, халықтың мұңын 

айта алатын ақсақалдар далада қалады. 

Жиналыс басталып, есік жабылғаннан 

кейін сыртқа шықсаңыз, с�зімнің 

шындығына к�зіңіз жетер еді. Екінші 

�тінішім – әкім қалап алған бір ақсақал 

тұрады да, бар �нерін салып, кемінде 

жарты сағат әкімді мақтайды, бұл да 

шындық, осыған к�ңіліңізді аударып, 

бір �згеріс жасаңызшы» дедім.

0кім кездесуге барды, далада 

мүгедектер мен ақсақалдардың кіре 

алмай қалғандарына к�зі жетті, жи-

налыс басталысымен сайрай бастаған 

ақсақалға «Отырыңыз, ақсақал» депті.

Сол ауданның тұрғындары үшін 

бұл бір үлкен жаңалық болды, к�п 

�згерістер де болды.

Мен бір аяғы к�рде,  бір аяғы 

жерде жүрген, жасы келген адам-

м ы н .  А л л а ғ а  ш ү к і р ,  ұ л ы м  б а р , 

қызым бар, немерелерім бар. Тек сол 

немерелерімнің �мір сүретін ортасына 

алаңдаймын. Бар малын сатып болыс 

болуды армандайтын арамдардың 

�здерінің ұрпақтарына да қандай 

тәрбие беретіні белгілі. Олай болса 

«Біреудің ала жібін аттама, �зіңнің 

еңбегіңе ғана сен» дегенді санасына 

құйып �скен бала �мір бойы қасірет 

шегумен �мірін �ткізеді ғой... Сол кезде 

олардың ата-аналарына деген �кпелері 

де аз болмас...

Қазақтың небір талантты, дарынды 

жастары �сіп келеді. Немеремнің до-

старына шай беріп отырып, оларды 

с�зге  тарта отырып, болашақтарына 

жоспар құрып жүргендерін, біреудің 

есебінен �мір сүргісі келмейтіндерін де 

байқадым.

Адам баласы атаулының бәрін үйіне 
қамап жатқан мына Індеттің �зі адамзат 
атаулының бәріне беріліп жатқан үлкен 
СЫНАҚ! Алла бізді аямай жазалап жа-
тыр, адам түгілі малдың құлағы саңырау 
болып қалатын масқаралардан Алла да 
шаршаған болар. Дүния үшін бауыры 
бауырын �лтіретін болды, еркек еркеке 
үйленіп, қыз қызға үйленіп, кемпірлерге 
шейін Алланың берген бет-пішінін �згерту 
үшін істемей жатқан әрекеттері аз емес. 
Туысың түгілі к�ршің аш отырса Алланың 
алдында жауап беретінімізді ұмыттық.

Адам жетпей жатыр, иә, адам жетпей 

жатыр... Ештемеге үлгере алмай жатыр-

мыз. Бұған келісе отырып, ренжимін. 

Тап қазір Қоғамдық ұйымның Басшы-

лары ауадай қажет екеніне менің к�зім 

жетіп отыр.

2000 жылдары бір Алматының �зінде 

бес мыңнан астам Қоғамдық ұйымдар 

жұмыс істеді, соның бірі мен құрған 

«БИБІ-АНА» Қоғамы болатын.

Қоғамдық ұйымды �зіне сенімді 

адам ғана құрады. Қоғамдық ұйымды 

басқарып отырған Басшы халықпен 

тығыз байланыста жүретін адамдар.

Билікте  отырғандар Қоғамдық 
ұйымның басшыларына ешуақытта 
ерк інд ік  берген  емес.  Сәл  басын 
к�тергендердің соңына шырақ алып 
түсулерін қоймады. 

Сол уақытта есепсіз к�п парти-

ялар  ашылып жатты.  Бір  де  б ір 

партияға мүше болмағанымыз үшін 

жазықты болдық, билікте отырған 

сылқым келіншектердің алдында 

жалпаңдамағанымыз үшін жазықты 

болдық, �з үніміз болғанымыз үшін 

жазықты болдық, бұрыстарын дұрыс 

демегеніміз үшін жазықты болдық... 

0йтеуір, бетімізге күле қарап, сырт-

тай арқамызға қанжар сұғуларын 

қоймай, ақыры бір түнде «БИБІ-АНА» 

Қоғамының шаңырағы ортасына 

түсірілді...

0ділетсіз сот пен прокурорлар мүге-

дек аналарды емес, Қазақстанның 

жарты байлығына ие миллиардерді 

қолдады.

Жазығымыз не еді? Fмірі жұмыс 

істеп к�рмеген мүгедек аналарды 

жұмыспен қамту үшін тігін цехтарын 

аштық, ауылдан келіп оқып жатқан 

балаларға компьютер б�лмелерін 

аштық, олар тегін тамақтанатын асха-

на аштық. Таңертеңнен кешке шейін 

күні-түні жұмыс істесек те, үлгере алмай 

жаттық.

Алғашқы күннен бастап мүгедек 

аналардың балаларының жоғары білім 

алуын жолға қойғанымды, күні-түні 

тегін тамақ үлестіріп жатқанымды «Би-

би-Ана иждивенчеством занимается» 

деп кінәлады.

Бір Женя деген баланың «Биби-

Ана, мамам шайыма екі қасық қант 

салуға рұқсат беріп жатыр, менің 

бетіме қан жүгіре бастады» дегенін мен 

осы күнге шейін ұмытпаймын, ұмыта 

да алмас-пын...

Адамның қолына балық емес, 

қармақ беру керек екенін бала күнімнен 

бойыма сіңіріп �скен адаммын. Бес 

жүзден астам балаларымыздың тамағын 

тойдыра жүріп, жоғары білім алып 

бергенімізді мен енді мақтанып айта 

аламын. Себебі, сол балаларымыз 

мүгедек аналарының зейнетақысына 

жабыспай, керісінше аналарын бағып 

отыр.

Ең бастысы �мірі к�ңілдері жарым бо-
лып жүрген балаларға «Қайырымдылық» 
дегеннің құдыретін бойларына сіңірдік. 
Диплом алған балаларымызға «К�мекке 
зәру он адамға қайырымдылық жа-
сап жүрсең, ешкімге қиянат жасамай 
жүрсең, еңбегіміздің қайтқаны» деген 
�тініш жасаймыз.    

Fздеріне арнап ашылған асхананы, 

�здеріне арналып ашылған компьютер 

б�лмелерін, аналарына арнап ашылған 

тігін цехтарының бір түнде шаңырағы 

ортасына түскендерін к�ріп жылаған 

б а л а л а р ы м ы з д ы ң  ж ү р е к т е р і н д е 

қайырымдылыққа орын қалды ма 

екен?! Осы сұрақ мені қатты мазалайды. 

Мені сүйреп келе жатқан, әр ісімді 

бақылап отырған бір АЛЛА! Сондықтан 

да ауруханада жатсам да қолымнан 

телефон  түспейді. Адал еңбектерімен, 

адамгершілікпен ғана абыройға ие 

болып келе жатқан азаматтардың 

арқасында жоспарларымызды іске 

асырып жатырмыз.

Бірде балаларымның «Мамеке, 

мынау сенің он т�ртінші отаң, �зіңді, 

бізді ойлашы. Бүгіннен бастап, тек қана 

денсаулығыңды ж�ндеуге кірісесің» 

дегендеріне «Мені бүгінгі отадан да аман 

алып қалған елдің алғысы, ешуақытта 

осыны ұмытпаңдар. Алла мені әзір 

алмайды, себебі, әлі орындалмаған 

жоспарым к�п...» дегеніме балаларым 

кәдімгідей қуанып қалды.

Есікке жетуге зар болып жатқан 

маған әкемнің «Сен Ел анасы боласың» 

деген с�зін кезінде түсінбеген ем, енді 

ойласам әкемнің маған берген батасы 

екен ғой. Күн сайын марқұм әкемнің 

алдында есеп беріп отырамын, мұныма 

сенбейтіндер «Тауқымет» атты рома-

нымды оқысын...

)кем «)р қазақтың жүрегінің орта-
сына ойып жазылған қайырымдылық 
деген қасиетті с�з бар» деп отыра-
тын. )кемнің осы с�зіне иланып �стік, 
қайырымдылықты к�ріп �стік. Ол кезде 
жасаған қайырымдылықты ешкім жария 
етпейтін, ол ұят саналатын. Қазақ енді 
қайырымдылықтың да сауда-саттыққа 
айналып кеткенін мойындамасқа шара-
лары қалмапты...

Бірнеше мысал келтірейін.
Nткен жылы Нұр-Сұлтан қаласында 

бес сәбидің �ртеніп кеткені елді дүр 

сілкіндірді. Жер жүзінде болмаған 

жағдай. Біреулері бес сәбидің �ліміне 

ата-аналарын кінәлап, баға алмаса не-

менеге туады деп жатты, осы ж�нінде 

тілшілер маған сұрақ қойды. Мен 

«Ата-анасы еріккеннен түн ортасын-

да жұмысқа кетпегені анық, түнде 

ғана жұмыстары қызатын кафелердің 

басшылары жұмысқа шықпай қалса, 

сол мезетте  жұмыстан шығарып 

жібереді. Олай болса байлықтан басы 

айналып жүргендердің тоқалдары мен 

бәйбішелері он баладан тусын, әйтпесе 

қазақ қалай к�бейеді» дедім. Телеар-

налардан естігендердің біреулері алғыс 

айтып жатса, біреулері әдеттегідей 

қылыштарын дайындап жатты...

Сол бір қайғылы оқиғадан отба-

сымызбен есеңгіреп қалдық. Fзімнің 

туған елімдегі  пәтердің кезегіне 

тұратын мүгедектердің тізімін б�лек 

ұстап отырғанмын. Барлығына теле-

фон соқтым, Бағила деген әйел менің 

даусымды естісімен еңіреп қоя берді.

Сегізінші баласынан кейін мүгедек 

болып қалыпты, оның үстіне күйеуге 

шыққан қызы қайтыс болып, оның үш 

баласын асырап алыпты, тағы жиырма 

жасар  қызы мүгедек екен. Кедейліктен 

тұралап отырғандарын, үйлерінің бір 

жағы құлап қалғанын  айтты.

Еш ойланбастан туыстарыма үй 

іздеуді тапсырдым. Ауылға ауданнан 

к�шіп келгендер пәтер жалдап жатса, 

ауданның тұрмыстары дұрыстары об-

лыс орталығына к�шіп жатыр екен. 

Бірнеше жыл бастық болып істеген бір 

ағамыз келістіріп сегіз б�лмелі үй салған 

екен. Туыстарымның «Ауласының �зі 

15 сотық, екі тайқазаны бар» дегендерін 

естігенде қатты қуандым. Енді тары 

түюдің саудасы қызатын болды деген 

ой келді. Үйді алатын болдық, енді 

Бағиланың күйеуін к�ндіру қиын бол-

ды. «Даладағы біреу қалай анау-мынау 

адамның қолы жетпейтін үйді алып 

береді екен, кейін ақшасын сұрайтыны 

анық деп туыстарым болмай жатыр, 

осы үйімізге де зар болып қалармыз» 

деп мені әбден шаршатты.

Қазақтың «Туыс бар болсаң к�ре 

алмайды, жоқ болсаң бере алмайды» 

дегенін де түсіндіре алмай қойдық.

Ақыры Бағила «Бибі-Ана, үйді 

менің атыма жаздырыңыз» деді. С�йтіп, 

«Тауқымет» романымның сатылымы-

нан түсіп жатқан ақшаға Бағилаға сегіз 

б�лмелі үйді алып бердім.

Арада бір жеті �ткен соң Бағиланың 

күйеуі менен кешірім сұрай тұрып 

«Бұрынғы отырған үйіміздің жерін біреу 
миллион теңгеге сатып алайын деп жа-
тыр, сізге сол ақшаның жартысын  салып 
жібермекшімін» деді. 

Мен «Маған қиналып жүрген 

Бағила мен ана балалардың қуанышы 

да жетеді. Енді үйің кең, сол ақшаңа 

балаларыңа болашақта нәпақа болатын 

бір тірлік жаса» дедім.

Ең бастысы қайырымдылықтың бар 
екеніне сенді...

Тағы бір мысал: К�п хаттардың 

ішінен екі қолы иығынан жоқ, бір 

жап-жас жігіттің суреті шықты. Үйі 

жоқ, күйі жоқ, екі баласы, анасы бар 

екен. Хатты оқи сала әкімге телефон 

соқтым. Келгеніне бір жылдан асқан 

әкім, әдеттегідей «Бибі-Ана, жалғыз 

мүгедек ол емес қой» дегеннен бастады. 

Екеуміз біраз жерге барыстық, ақыры 

«Бір жетінің ішінде мына балаға пәтер 

тауып бер» деп қатты айтуға мәжбүр 

болдым. Үш күннен кейін баласы жеке 

үй алған кемпір маған телефон соғып, 

біраз жылап болып «Бибі-Ана, бір 

жылқымыз бар еді, қалай жеткізіп 

береміз деп жатыр туыстар» дегені. 

Алладан қайтсын дегенді ұмытып, 

жылқысын ұсынып тұрған кемпірге 

«Ең болмаса қайырымдылықтың есеп-

қисапсыз жасауға болатынын жастарға 

үйретіңізші, сізден �тіншім осы, ал 

жылқыңызды сойып, тойыңызды 

жасаңыз» дедім.

Марқұм болып кеткен ата-анамызға 

ас беріп тұрамыз, сол астың үстінде 

бірнеше адам бірінен соң  бірі тұрып 

«Алла-ай, миллион жақсылық жасаса 

да бір тиын алмайтын адам біздің Бибі-

Ана апамыз ғана» деп, алғыстарын 

жаудырып жатқанын інім айтып берді.

Құрметт і  Тұлғалар!  Қазақтың 
қайырымдылығын бойларына сіңіре 
алсақ жұртшылық �здерін  �здері 
тәрбиелейді. Қазақты бар қасиетінен 
айырған сол сыбайлас жемқорлық! Бұл 
да қазақтың басына сор болып жабысқан 
індет, осы індеттен құтылу үшін бәріміз 
жабыла кірісейік! Nле жегенше б�ліп же 
дегенді қайтарайық.

Балалары мүгедек  аналардан 

жүздеген хат аламын. Қазақстанның 

бірде-бір ауданында мүгедек балаларға 

а р н а л ғ а н  О ң а л т у  о р т а л ы ғ ы н ы ң 

жоқтығына к�зім жетті. Екі жыл-

дан бері айналысып келе жатқан, 

мүгедек балаларға арналған Оңалту 

орталығы туралы жоспарымыз іске 

асып келеді. Сол орталықта жұмыс 

істейтін дәрігерлерімізді қазірден 

оқытып жатырмыз. Сексенге таянғанда 

жұмысымның басымнан асып кететінін 

білмеппін... Айтарым да к�п... Жоспа-

рым да к�п... Бірақ, бір мақалаға осы 

да жетер...

Бүгінгі жаңалықтардан «Карантинге 

бағынбайтын Тұлғалар» деп, моншаға 

түсіп жатқан лауазымды азаматтарды 

к�рсетті. Солар ТҰЛҒА болса жетіскен 

екенбіз. Тұлға деген с�здің құнын  
тілшілер де білмейтін болғаны ма?!

Президентіміз Қасым-Жомарт 

Кемелұлына бір топ ақсақалдардың 

атынан жазылған Ашық хатты оқып 

шықтық. Ашық хатты ақсақалдарымыз 

«БІЗ СІЗГЕ СЕНЕМІЗ» деп атаған екен. 

Біз де президентімізге сенеміз. Қасым-

Жомарт Кемелұлының «0лемді спорт-

шылар мен той бизнес �згертпейді, 

ғалымдар ғана �згертеді» деген с�зіне 

�те риза болдық.

0 р  к ү н д е р і н  с е р и а л д а р м е н 

алдарқатып, отбасының жағдайларын 

ж�ндеп алмай жатып, несие алып 

той жасайтын жастармен біз қандай 

мемлекет құра аламыз?! 0р адамның 

�з жоспары болу керек, әр адам �зінің 

мүмкіншілігіне қарай �мір сүруді 

үйрену керек. 0р баласы әр жерде, 

алимент т�леуден қашып жүретіндер 

қатты жазалануы керек. Fзінің ішінен 

шыққан баласының қандай күйде 

жүргенінен хабары жоқ әке біреуге 

бақыт сыйламақ түгілі, �зі де бақыттан 

жұрдай болатыны анық. 

Халықтың үні  жететін Үкімет 

болу үшін Ақсақалдар ұйымдарына, 

Қоғамдық ұйымдарға жол кеңірек ашы-

луы керек. 

Бала күнімде әкеме «Сен �зің 

п р о к у р о р с ы ң ,  н е г е  Р а й ы м  а т а -

мен ақылдасасың?» дегенім есімнен 

кетпейді. Шенеуніктердің де білімін 

алдыға тарта бермей, халыққа тіптен 

жақындай түскені жақсы еді.

Отанына, еліне,  жеріне есеп-

қисапсыз қызмет ететін, елдің басына 

күн туғанда елдің туын түсірмейтіндей 

тірек бола алатын Тұлғалар к�бейсе 

екен...

Қазақстанның байлығын жинап 

алып, бір аяғы шетелде жүретіндер 

аз ғана бір топ болса, сол топтардан 

құтылайық!

Қазақтың шынында к�зінің ағы мен 

қарасы, жалғыз Отаны – Қазақстан! 

Олай болса, ойланайық, ағайын!

«Жерде бір бала қуанса, к�кте 

мың періште шаттанады» деген мәтел 

бар. Менің �мір сүру принципімнің 

негізгі темірқазығы да осы, айналайын,              

Жанарбек!

Ел аман, сәбилердің шат күлкісіне 

толы күндерде жолығуға жазғай!

Бибігүл 
ИМАНҒАЗИНА,

жазушы, 
Қазақстанның 
еңбек сіңірген 

қайраткері,
«Бибі-Ана» 

қоғамдық 
қорының 
т�рағасы 

 21.04.2020 жыл

Әр күндерін сериалдармен алдарқатып, 
отбасының жағдайларын жөндеп ал-
май жатып, несие алып той жасайтын 
жастармен біз қандай мемлекет құра 
аламыз?! Әр адамның өз жоспары болу 
керек, әр адам өзінің мүмкіншілігіне 
қарай өмір сүруді үйрену керек. Әр ба-
ласы әр жерде, алимент төлеуден қашып 
жүретіндер қатты жазалануы керек. Өзінің 
ішінен шыққан баласының қандай күйде 
жүргенінен хабары жоқ әке біреуге бақыт 
сыйламақ түгілі, өзі де бақыттан жұрдай 
болатыны анық. 

Халықтың үні жететін Үкімет болу үшін 
Ақсақалдар ұйымдарына, Қоғамдық 
ұйымдарға жол кеңірек ашылуы керек.
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ANA TILI А Б А Й  М Е К Т Е Б І

Қазақстан Республикасының 
президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың «Абай және ХХІ 
ғасырдағы Қазақстан» атты 
мақаласында «...Абайды терең 
тануға баса мән бергеніміз жөн. 
Абайды тану – адамның өзін-өзі 
тануы. Адамның өзін-өзі та-
нуы және үнемі дамып отыруы, 
ғылымға, білімге басымдық 
беруі – кемелдіктің көрінісі. 
Интеллектуалды ұлт дегеніміз 
де – осы. Осыған орай, Абай 
сөзі ұрпақтың бағыт алатын 
темірқазығына айналуы қажет.
Абайдың мол мұрасы қазақ 
ұлтының жаңа сапасын 
қалыптастыруға қызмет етеді. 
Оның шығармаларындағы 
ой-тұжырымдар әрбір жастың 
бойында халқына, елі мен 
жеріне деген патриоттық сезімді 
орнықтырады. Сондықтан хакім 
Абай еңбектерінің нәрін өскелең 
ұрпақтың санасына сіңіру және 
өмірлік азығына айналдыру – 
ұлтты жаңғыртуға жол ашатын 
маңызды қадамының бірі» деп 
көрсетеді.

Нұридин БАЛҚИЯҰЛЫ, 
М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік 
және коммуникациялар академиясының 
профессоры

Тәрбие мен білім 
мақсатқа жетелейді

БІЗ БІРГЕМІЗ!

Қазіргі жаһандану жағдайында 

мемлекеттер мен әр адам бәсекеге 

түскен шақта жастарымыздың ал-

дында еліміздің тәуелсіздік жылда-

ры қол жеткізген жетістіктері мен 

құндылықтарды әрі қарай кеңейтіп, 

�здерінің әлеуетін белсенді жүзеге 

асырып, еліміздің дамыған 30 елдің 

қатарына енуді к�здеген саяси және 

экономикалық жобаларды орындау 

міндеті тұр десек, оған қол жеткізу 

үшін кемеңгер Абай ұлағатына к�ңіл 

аударалық.

«...Жас бала анадан туғанда екі 

түрлі мінезбен туады: біреуі – ішсем, 

жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар 

тәннің құмары, бұлар болмаса, тән-

жанға қонақ үй бола алмайды, һәм 

�зі �спейді, қуат таппайды. Екіншісі 

– білсем екен демеклік. Не к�рсе 

соған талпынып, жалтыр-жұлтыр ет-

кен болса, оған қызығып, аузына са-

лып, дәмін татып қарап, тамағына, 

бетіне басып қарап, сырнай-кер-

ней болса, дауысына ұмтылып, онан 

ержетіңкірегенде ит үрсе де, мал шу-

ласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да 

тура жүгіріп «ол немене?», «бұл неме-

не?» деп, «ол неге үйтеді?», «бұл неге 

бүйтеді?» деп, к�зі к�рген, құлағы 

естігеннің бәрін сұрап, тыныштық 

к�рмейді. Мұның бәрі – жан құмары, 

білсем екен, к�рсем екен, үйренсем 

екен дегені». (жетінші с�зі)

Он тоғызыншы с�зінде кемеңгер: 

«Адам ата-анадан туғанда есті бол-

майды: естіп, к�ріп, ұстап, татып 

ескерсе, дүниедегі жақсы, жаман-

ды таниды дағы, сондайдан білгені, 

к�ргені к�п болған адам білімді бо-

лады. Естілердің айтқан с�здерін 

ескеріп жүрген кісі �зі де есті бола-

ды. 0рбір естелік жеке �зі іске жара-

майды. Сол естілерден естіп, білген 

жақсы нәрселерді ескерсе, жаман де-

геннен сақтанса, сонда іске жарайды, 

сонда адам десе болады».

«Егерде есті кісілердің қатарында 

болғың келсе, күнінде бір мәртебе, 

болмаса жұмасында бір, ең болма-

са айында бір �зіңнен-�зің есеп ал! 

Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі 

�мірді қалай �ткіздің екен, не білімге, 

не ахиретке, не дүниеге жарамды, 

күнінде �зің �кінбестей қылықпен 

�ткізіппісің? Жоқ, болмаса, не 

қылып �ткізгеніңді �зің де білмей 

қалыппысың?» (Он бесінші с�з).

«Ырыс алды – тірлік» деп к�кірегі, 

к�ңілі тірі болса, соны айтады. Fзің 

тірі болсаң да, к�кірегің �лі болса, 

ақыл табуға с�з ұға алмайсың. Адал 

еңбекпен ерінбей жүріп мал табуға 

жігер қыла алмайсың.

Кеселді жалқау, қылжақбас,

0зір тамақ, әзір ас,

Сыртың – пысық, ішің – нас,

Артын ойлап ұялмас 

болып жүріп, тірімін деме, онан да 

Алла жіберген ақ бұйрықты �лімнің 

�зі артық (Алтыншы с�з).

«...Үлкендік – адам ішінен �зін-

�зі бағалы есеп қылмақ. Яғни, надан 

атанбастығын, жеңіл атанбастығын, 

мақтаншақ атанбастығын, әдепсіз, 

арсыз, байлаусыз, пайдасыз, 

сұрамшақ, �секші, �тірікші, ал-

дамшы, кеселді – осындай жарам-

сыз қылықтардан сақтанып, сол 

мінездерді бойына қорлық біліп, 

�зін ондайлардан зор есептемек. Бұл 

мінез – ақылдылардың, арлылардың, 

артықтардың мінезі. Олар �зімді 

жақсы демесе, мейлі білсін, жаман 

дегізбесем екен деп азаптанады». 

(Жиырма бірінші с�з).

Ғұлама Абайдың осынау ғақыл 

ғибратты с�здері ойланатын кісіге 

тайға таңба басқандай, адамдық 

ниетті түзетуге, �мірге деген ынта-

ықыласты оятып, сезім жолымен 

жүрек арқылы, �зін-�зі тәрбиелеу 

жолымен бойына жинаған білім мен 

ғылым негізінде рухани жан дүниесін 

байытып шапағатқа қол жеткізуге бо-

латынына к�з жеткізбей ме?

Fмірдің ащы-тұщысын дәмін та-

тып к�ргенін к�ңілге түйген жастағы 

біз үшін, бүгінде жинақталған күрделі 

мәселелердің шешімі табылып іске 

асуы ешкімді бей-жай қалдырмауы 

керек. Баспас�зде жарық к�рген де-

рек к�здерінде: «қазіргі ауыл мектебін 

бітірушіге дүниетанымды кеңейту, 

�з ісінің кәсіпқойы болу, ғылыммен 

айналысу, дүниенің құпияларын 

ашуға ұмтылу сияқты ұғымдар жат. 

Оны ештеңе – жұлдыздар, гүлдер, 

таудан сылдырап аққан бұлақ, 

еңбек, жетістік, елдер мен жұрттар 

қызықтырмайды. Ол адамгершілік 

қамтамасыздық, салауаттылық, 

азаматтық парыз, отбасын құру және 

оны қамтамасыздандыру сияқты 

ұғымдармен де бас қатырмайды. 

Оның себептерінің бірі, ауылды 

жерде білімді-білікті мұғалімдердің 

жетіспеушілігі. Екіншісі – �мірлік 

тәжірибенің үйреткені. Бір 

жағынан елді, жерді жан ұшырып 

қорғаушыларға, сондай-ақ нағыз 

ғалымдарға жеткілікті к�ңіл 

б�лінбейтіндігі. Керісінше білімсіз, 

мәдениетсіз болса да, аға немесе 

тәте тауып алып, түсімді орынға ор-

наласып, «жемқорлық сарбазына» 

айналып, ақшаны қаппен арқалап 

жүргендерді к�реді. Оқушы ондай 

ақпаратты бірге оқитын сыныптас-

тарынан да, туыстарынан да алып 

отырғаны» айтылады. 

Осынау �мірдегі келеңсіз болмыс-

тар туралы, ұлы ойшыл: «Адам бала-

сын заман �сіреді, кімде-кім жаман 

болса, оның замандасының бәрі ви-

новат. 

...Мал, мақтан, ғиззат-құрмет 

адамды �зі іздеп тапса, адамдықты 

бұзбайды, һәм к�рік береді. Егер де 

адам �зі оларға табынып іздесе, тап-

са да, таппаса да адамдығы жоғалады. 

Тыныш жатып, к�зін сатып, біреуден 

тіленбей, жанын қарманып, адал 

еңбекпенен мал іздемек – ол арлы 

адамның ісі» деген екен.

Олай болса «�скелең ұрпаққа мал-

ды қалай адал еңбек қылғанда таба-

ды екен, соны үйретейік», ағайын! 

Адамның рухани күш-қуатын, жан-

дүниесін, ішкі сарайын ашатын басты 

құрал – әрине тәрбие.

Тәрбиені ынта-ықыласты оята 

отырып, бойға сіңіру сезім жолы-

мен жүрек арқылы �ткізгенде ғана 

жасампаз құндылыққа, �мірлік 

шапағатқа жол ашады. Замана-

уи космоэнергетика ғылымының 

зерттеулері к�рсеткендей, әлемнің 

энергоақпараттық біртұтастығы тео-

риясына сәйкес ғалам энергетикалық, 

ақпараттық және генетикалық 

толқындар тербелісі түріндегі �рістер 

арқылы тіршілік жасайды. Осы 

толқындарды қабылдайтын жүрек. 

Жүрек тербелістері мидың жұмысын, 

адамның к�ңіл-күйін, барлық сана 

сезімдерін басқарады. Олай бол-

са балаларға сәби кезінен бастап 

жанға жақсы әсер ететін ойын, эти-

ка мен эстетика элементтері арқылы 

әдемілік, ізгілік, еркіндік сезімдерін, 

�з-�зіне сенімділігін, жігерін, 

ынта-ықыласын, икемділігін, дене 

мәдениетін дамытып, туған Отаны-

на, �скен жері мен ортасына, ұлттық 

мәдениетіне деген сүйіспеншілік 

пен сыйластық сезімдерін ұялатуға 

бағыттап, осы құндылықтарды 

жас�спірім жүрегінде қалыптастыра 

алсақ қой!

0л-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

университетінің социологиялық 

зерттеулер мен әлеуметтік инжини-

ринг орталығының сауалнамасына 

қатысқан жас қазақстандықтардың 85 

пайызы �з елінің тарихы мақтаныш 

сезімін тудыратынын атаған. Fз елі 

туралы ойлағанда келесідей ассоциа-

циялар жастар бойында мақтаныш 

сезімін ұялатады екен: «Ел мен 

халқымыздың тарихы (77 пайыз)», 

«Біз �мір сүріп жатқан территория 

(65 пайыз)», «Адамның туған (70 пай-

ыз)», және «�скен жері (63 пайыз)», 

«Атақты тұлғалар мен ана тілі (68 

пайыз)», «Шынайы, ішкі қасиеттер 

(қонақжайлылық, халықтың 

ақк�ңілдігі (75 пайыз) және «0дебиет 

(65 пайыз)».

К�ңіл аударарлық маңызды 

жайттардың бірі жастардың к�п б�лігі 

әлеуметтік әділдік қоғамын орнатуды 

қалайтындарын білдірген. Олардың 

пікірінше, ұятқа, мамандығы 

мен шыққан тегіне қарамастан 

адамдардың теңдігі басымдылыққа ие 

болатын қоғам ретінде айқындалады. 

Қазіргі кезде еліміздің болашағын 

әлемдік деңгейдегі білімді, білікті ма-

мандар анықтайды. Сондықтан бүгінгі 

жастар жақсы, ұтымды жаңалықтар 

Алдыңғы шепте
ақ халаттылар

(Басы 1-бетте)

«Қомақты қаржы береміз, қауіпті жолға 

дайынсыз ба?» десе не істер едіңіз? Fмір 

мен �лімнің ортасында жүруге тәуекел етіп, 

басыңызды қатерге тігесіз бе? Біздің бүгінгі 

кейіпкерлеріміз ешқандай қаржы ұсынбай-

ақ, �з еріктерімен қиындығы мен қатері 

қатар жүретін жолды таңдады. Ал олардың 

еңбекақыларына үстемақы тағайындау сәл 

кейінірек қабылданған шешім болатын. 

Алматы облысы, Қарасай аудандық 

ауруханасының жұқпа-лы аурулар б�лімінің 

меңгерушісі Сәуле 

Барақбаева 1991 жыл-

дан бері осы ауруханада 

жұмыс істейді. Дәрігер 

мамандығын алғаннан 

кейін аталған ауруханаға 

жұмысқа орналасқан ол 

29 жылдан бері жұқпалы 

ауруларды емдеуде 

қызмет етіп келеді. 

«Медицина са-
ласын таңдағанда 
!мірімде кездесуі мүмкін 
барлық жағдайға дайын болдым. Біз ақ ха-
латпен палатаға кіргенде, емделіп жатқан 
науқастардың к!зінен Құдайға деген үмітті, 
дәрігерге деген сенімді к!реміз. Сол үшін антымыз 
бен ақ халатымызға адал болуға тырысамыз. Ал 
қазіргі таңда барлық елде болып жатқан панде-
миямен күресте де бәріміз біріксек жеңеміз деп 
сенемін. Ең бастысы, карантин талаптары мен 
жеке бас тазалығын барынша қатаң сақтауымыз 
керек. Қарапайым халық осы жағдайда ғана бізге 
к!п к!мектесе алады. Сонда ғана қауіпті дерттің 
бетін қайтара аламыз» дейді инфекционист-

дәрігер Сәуле Барақбаева.

Қарасай аудандық ауруханасының жұқпалы 

аурулар б�лімінде  9 дәрігер, 45 медбике және 40 

санитар жұмыс істейді. 30 медицина қызметкері 

осы індетті емдеуге жұмылдырылса, бүгінде 19 

адам карантинде, 11-і жұмыста. Мамандардың 

үйлеріне бармағанына бір айға жуықтап қалған. 

«Міне, үйімізге бармағанымызға, отбасы-
мызбен қауышпағанымызға бір айға жақындады. 
Мені үйде 80 жастан асқан анам, жолдасым мен 
12 жастағы қызым күтіп отыр. Қолым босаған 
кезде телефонмен с!йлесіп, олардың да к!ңілін 
аулап қоямын. Gзіл әңгімелер айтып, менде бәрі 
жақсы екенін сездіремін. Tйткені олар мен үшін 
алаңдап, екі к!зі т!рт болып отырғанын білемін. 
Жолдасым мамандығыма әрдайым түсіністікпен 
қарап келеді. Ал қарт анам мен кішкентай 
қызымның к!ңілін арнайы аулау керек. Tйткені 
мен анам үшін әлі баламын, ал қызым үшін ана-
мын. 

Осы айда дәрігерлерге қауіптілігі аса 
жоғары, жоғары және орташа деген үш 
дәрежеге сай үстемақы т!лене бастады.  Біздің 
б!лім дәрігерлері қауіптілігі жоғары санатқа 

жататындықтан, соған сай үстемақыларын 
алды. Бәріміздің картамызға үстемақы қоса 
түскенде, к!ңіліміздің к!теріліп қалғаны рас. 
Мәселе ақшада емес, ойлаңызшы, біз бір айдан бері 
сыртқа шықпадық, отбасымызбен қауышпадық, 
әріптестеріміздің бірін к!рсек, бірін к!рмедік. 
Белгіленген территориядан ары аспадық. Тек 
қана науқастардың арасында, әр сырқаттың 
!мірі үшін күресіп жүрміз. Пандемия деген жақсы 
нәрсе емес. Соны біле тұра, сезе тұра осы қауіптің 
ішінде жүру оңай емес. Айлығымызға қосымша 
үстемақы алу – к!ңілді бір сәт болсын басқа 
жаққа аударуға жақсы себеп. 

Дегенмен бір нәрсені айта кетуіміз керек. Біз 
күрес жолына үстемақы үшін түскен жоқпыз. 
Бұған дейін «Коронавирус індетіне қазақстандық 
дәрігерлер дайын болды ма?» деген заңды сұрақ 

туындағаны рас. Біз !ткен желтоқсан айынан 
бері жағдайды біліп, дайындалып жүрдік. Вирус 
елге келе қалса, науқастарды емдейміз, күресеміз 
деп !зімізді моральдық, психологиялық тұрғыдан 
дайындадық. Сондықтан біз үшін үстемақы емес, 
халқымыздың денсаулығы бірінші орында болғанын 
айтқым келеді. Қалыпты !мір кезінде де айына 
7-8 ауысымға кезекшілікке түсіп, күндіз-түні дәл 
осы қызметімізді атқарып жүргенбіз. Біз үшін 
артқа жол жоқ, таңдаған жолымызбен !мір бойы 
алға басып келеміз» дейді Қарасай аудандық 

ауруханасының жұқпалы аурулар б�лімінің 

меңгерушісі Сәуле Барақбаева.

Ал инфекцио-

нист дәрігер 0сем 

Омарованың жасы 27-де. 

Коронавирус дертімен 

күресте алдыңғы шеп-

те жүрген медици-

на қызметкерлерінің 

қатарында. Алматы об-

лысы Еңбекшіқазақ 

аудандық жұқпалы ау-

рулар ауруханасында 

қызмет етеді. 

«Мен «Қауіптілігі ор-
таша» карантиндік стационарлардағы дәрігерлер 
қатарында қызмет етіп жүрмін. Біз осы жерде 

жұмыс істеп жатқаннан кейін еңбекақымызға 
қоса үстемақы да түсті. Мeдициналық 
үстeмақыға менің !з тарапымнан емес, жұмыс 
орнымнан !тініш бeрілгeн. 

Дәл қазір мен 80-нен аса науқаспен тікелей 
байланыста болған адамдармен жұмыс істеп 
жатырмын. Олар науқас емес, олар тек ауру 
жұқтырғандармен байланыста болғандар. 
Бірақ, алдын-алу шараларына байланысты 
тиісті анализдерін тапсырып, 14 күн бойына 
жағдайлары тұрақты түрде тексеріледі. Осы 
орайда  біз үлкен қауіптің алдын алып, олармен 
жұмыс істеп жатырмыз. Ол үшін біздің б!лімде 
7-8 дәрігер еңбек етіп жүр. 

Қазіргі таңда елімізде бұл індетті 
жұқтырғандар саны да !кінішке қарай, күн сай-
ын артпаса, кемімей тұр. Ал осының бәрін к!ріп 

отырып, қалай ақша туралы ойлауға болады? 
Егер денсаулық болмаса ешқандай атақ-дәреже 
де, ақша мен байлық та керек болмай қалады» 
дейді 0сем Омарова. 

0сем Бихасымқызының айтуынша, 

отбасың, жақындарың жаныңда болмағанда, 

азат елде еркін жүріп тұра алмасаң, қолыңдағы 

ақшаны жарата алмасаң онда оның маңызы 

шамалы. Үстемақы алған дәрігерлердің қазіргі 

к�ңілі қаражатта емес, қасындағыларының 

амандығында болып отыр. 

«Қазіргі кезде к!п жерде дәрігерлерге беріліп 
жатқан үстемақы туралы с!з болады. Иә, 
рас, ақша біздің !мірімізде аз орын алмайды. 
Қажеттілігі ешқашан жойылмайды. Деген-
мен бұл !мірде маңыздысы ақша емес екенін 
бәріміз түсінеміз. Gрине, мемлекет бізді қолдап, 
үстемақы беріп жатқаны бізді қуантады. Дәл 
осы қиын жағдайда дәрігерлердің мәртебесі 
к!терілді деп ойлаймын. Ең бастысы мына 
күресте біз жеңіп, осы сынақтан халқымыз аман-
есен, бәріміз бүтін шықсақ екен. Күндіз-түні тек 
осыны тілейміз. 

Мысалы, үйіме бармағаныма бір айдан асты. 
Ата-анамды, бауырларымды сағынамын, олар да 
мені асыға күтіп отыр, бір жағынан алаңдайды. 
Бірақ қолым қалт етсе, отбасыма хабарла-
сып, алаңдауға ешқандай негіз жоқ екенін ай-

тып, сабырға шақырамын. Бұйырса, мына 
індеттен аман-есен шықсақ, отбасымызбен де, 
жұмысымызбен де, халқымызбен де аман-есен 
қауышатын күн келеді.

Бізде маска, арнайы к!зілдірік, резина аяқ 
киім, қорғаныс костюмі бәрі бар. Бұл киімдердің 
!зін белгілі сағат арасында залалсыздандырып 
отырамыз. Неше сағат сайын дезинфекция жа-
сап, ол қанша уақыт тұруы керек деген арнайы 
нұсқаулық бар. Соның бәрін қатаң ұстанып 
отырмыз» дейді инфекционист 0сем Омарова.

Дәл осы Алматы облысы Еңбекшіқазақ 

аудандық жұқпалы аурулар ауруханасынның 

инфекционист дәрігері Махамбет Абдуллаев 

та барлық нұсқаулықтар 

бойынша қызмет етіп 

жүрген маман. Бұл ау-

руханада жұқпалы ау-

рулар б�лімі 60 орынға 

арналған, оның 30-ы 

ересектер үшін болса, 

30 орын балалар үшін. 

Мұнда жұқпалы ауру-

лар келіп түскен сәттен 

бастап шығару сәтіне 

дейін басқа жұқпалы 

аурулармен ауыра-

тын науқастармен араласпауы үшін ағынды-

�ткізу жүйесі негізінде қабылдайды және 

бокстарға орналастырады. Науқасты алғашқы 

санитарлық �ңдеу, оның заттарын дезинфекци-

ялау және дезинсекциялау, б�ліністерді залал-

сыздандыру, рационалды терапия, қорытынды 

дезинфекциялау және шығару алдында бакте-

рия тасымалдаушылыққа бақылау жүргізудің 

бәрі осы аурухана қызметкерлерінің атқарып 

отырған жұмысы.

Бұл туралы әңгімелеп берген Махамбет 

Абдуллаұлы дәрігерлерге оңай тиіп жатпағанын 

атап �тті.

«Иә, бұл қиын кезең ешкімге де оңай тиіп 
отырған жоқ. Gсіресе, осы күрес жолында еңбек 
етіп жатқан дәрігерлерге ауыр тиюде. Бірақ 
біз !з парызымыз бен міндетімізді мүлтіксіз 
атқарып, антымызға ақырына дейін адал бола-
мыз. Үстіміздегі ақ халатымызды сыйлаймыз. Бұл 
барлық медицина қызметкерлерінің, оның ішінде 
біздің жұқпалы аурулар б!лімінің қызметкерлерінің 
серті деп білемін. Ал айлап отбасынан жырақта, 
қауіп-қатердің ішінде жүрген дәрігерлерге Пре-
зидент Қасым-Жомарт Тоқаевтың үстемақы 
тағайындауы мамандарды жігерлендіре түсті. 
Ол үшін алғыс айтамыз» дейді инфекционист 

дәрігер Махамбет Абдуллаев.

Айта кетейік, үстемақы т�лемі коронавиру-

сты жұқтыру қаупі бар үш топ бойынша 3 айдың 

ішінде жүргізіледі: 

Бірінші, «Қауіптілігі аса жоғары» – жансақтау 

б�лімшелерін қоса алғанда, инфекциялық 

стационарлардың дәрігерлері, орта және кіші 

медицина қызметкерлері. Үстемақы 20 ең 

т�менгі жалақыны құрайды (Жалақының ең 

т�менгi м�лшерi – 850 мың теңге).

Екінші, «Қауіптілігі жоғары» – провизорлық 

стационарлар мен жедел жәрдем дәрігерлері, 

орта және кіші медицина қызметкерлері. 

Үстемақы 10 ең т�менгі жалақы – 425 мың 

теңгені құраса, үшінші, «Қауіптілігі орташа» – 

карантиндік стационарлардағы дәрігерлер, орта 

және кіші медицина қызметкерлері, санитарлық 

дәрігерлер (мемлекеттік қызметкерлер), же-

дел жәрдем жүргізушілері және т.б. Үстемақы 

5 ең т�менгі жалақы – 212,5 мың теңгені 

құрайды. Сондай-ақ, медицина қызметкері 

коронавирустық инфекциямен ауырған 

жағдайда мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 

қорынан б�лінетін бір реттік әлеуметтік т�лем 

к�лемі 2 млн теңгені, ал к�з жұмған жағдайда 10 

млн теңгені құрайтын болады.

Ал бұған дейін Бас санитар дәрігер Ай-

жан Есмағамбетова Қазақстанда 400-ден 

астам медицина қызметкерінен коронавирус 

табылғанын хабарлады. Оның 50 пайызынан 

к�бі алматылық дәрігерлер екенін айта кеткен 

ж�н.  

Сонымен қатар, Дүниежүзілік денсаулық 

сақтау ұйымы Еуропа елдерін коронавирус-

пен күресте қырағылық танытуға шақырған 

болатын. Себебі, Мемлекеттік комиссияның 

шұғыл штабы пандемиямен күресте алдағы 

бірнеше апта аса маңызды болатынын атап �тті. 

Ал Қазақстанда Т�тенше жағдай мамыр айына 

дейін созылып, барлық болуы мүмкін жағдайлар 

қатаң назарға алынып отыр. 

мен іскерлікке ынталы және ата-баба-

дан келе жатқан �негелі дәстүрлерін, 

туған мәдениетін бойына сіңіріп, жет-

кен жетістіктерді бағалай білсін десек, 

жоғарыда келтірілген ғұлама Абайдың 

�сиеттерін жүректен �ткізіп �скелең 

ұрпақ бойына сіңіру әрбір ата-әже, 

әке-шеше, тәрбиешілер мен ұстаздар, 

қоғамдық ортаның ұлағатты борышы. 

Халқымыздың мәдениеті мен ру-

хани әлемінің тарихи қойнауындағы 

асыл маржандарды, �мірлік оң 

тәжірибелерді, сан ғасырлық 

мәдени, ұлттық дәстүрлерді, сондай-

ақ тұлға дәрежесіне к�теретін 

ішкі жан дүниесін: рух, ар, намыс, 

жігер, ізгілік ниет, парасат сияқты 

құндылықтарды жастардың санасы-

на сіңіріп, оларға берілетін тәрбие 

халқымыздың келешегіне сәйкес 

елдің әлеуметтік-экономикалық 

мәселелерін шешуде жұмылып 

тіршілік ететін еңбекқорлықтың 

арқасында жоспарланған дамыған 30 

елдің қатарына енуге ат салысатын 

кемел жандарды қалыптастыру бүгін 

мен келешектегі ұлағатты міндет. 

Fйткені тәрбие біліммен қатар адам 

капиталының �суін қамтамасыз 

етеді. Бұл Абайдың асыл мұраларын 

оқығанда к�ңілге тоқыған кейбір ой-

лар.

Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев халыққа жол-

дауында қазіргі таңдағы �зекті: 

«... тұрғындардың �мір сапасын 

жақсарту, сыбайлас жемқорлықпен 

күрес, тұрақты және қарқынды 

экономикалық �сім, тұрғын үйді 

қолжетімді ету, сот және құқық 

қорғау жүйесін реформалау, әділетті 

әлеуметтік саясат, жастарымызға 

к�п мән берілу, елімізге бірыңғай 

экологиялық саясат, �ңірлерді 

дамытудың жаңа бағыттары, жаңа 

жұмыс орындарын ашу және 

халықты лайықты жалақымен қамту 

мәселелерін шешу қажеттілігін» қадап 

айтты.   

Бұл ұлағатты мақсат қағаз 

жүзінде қалмас үшін «адам баласы-

на адам баласының бәрі – дос» деп 

Абай айтқандай үлкен-кіші болып 

бәріміздің де бір кісідей жұмылуымыз 

керек. Ойымызды түйіндеу үшін ұлы 

ағартушыға жүгінсек:

Түбінде баянды еңбек егін салған,

Жасынан оқу оқып, білім алған.

Би болған, болыс болған �нер 

емес, 

Еңбектің бұдан �зге бәрі жалған..

Демек, қажымас қайрат пен білікті 

еңбек қана мақсатқа жеткізеді. 
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АЙТПАСА СӨЗДІҢ 
АТАСЫ ӨЛЕДІ

 «Ана тілі» газетінің № 9 5-11 наурыз 2020 жылғы са-

нында Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 

университеті «Ілиястану» ғылыми-практикалық 

орталығының аға ғылыми қызметкері, филология 

ғылымының кандидаты Шара Қыяхметованың «Айтар 

с�зге абай болсақ...» деген мақаласы жарық к�рді. Бұл 

мақала үстіміздегі жылдың 12 ақпанында  осы газетте 

жарияланған «Асылдарымыздың с�зіне абай болайық» 

деген мақалаға жауап ретінде жазылған.

Шынында «Аңызға бергісіз ғұмыр» деген жинақ біз 

к�рсеткендей 2002 жылы емес, 2007 жылы жарияланған 

екен. Және «дүлдүл» с�зі «дүлділ» болып кетіпті. 

Ақталып қайтейін, қателік менің мәтінімнен кеткенін  

мойындамасқа амал жоқ. Бауыржан Момышұлының 

«Благодарите тех, кто вас справедливо критикует! Оби-

жайтесь на тех, кто вас не заслуженно возводит в «клас-

сики» деген даналық с�зінің маңыздылығын осындайда 

еске түсірерің хақ.

Біздің мақаланың жазылуына М.О.0уезовтің «Ев-

гений Онегиннің» қазақшасы  туралы» мақаласының 

жоғарыда аталған жинақта неге «Құлагердей тұлпар 

еді» деп тақырыбының �згертілгені және оған 

б�тен бір абзац мәтіннің енгізілуі себеп болған еді. 

Ш.Қыяхметова : «...520-бетте «Мұхтар 0уезовтің 

«Құлагердей тұлпар еді» мақаласы 1994 жылы Сәрсенбі 

Дәуітұлының құрастыруымен шыққан «Азамат ақын» 

кітабынан алынды» деген түсініктеме берілген» дейді, 

�з мақаласында.

Біріншіден, бұл берілген түсініктемеде С.Дәуітұлы 

жинағының қай жылы, қандай баспадан жарық к�ргені 

ж�нінде мәлімет  жоқ. Ол толық күйде («Азамат ақын» 

(Ілияс Жансүгіров туралы естеліктер)//Құрастырған 

Сәрсенбі Дәуітұлы. – Алматы: Жазушы, 1994. – 192 бет) 

Ш.Қыяхметованың мақаласында ғана берілген. 

Екіншіден, мен «Аңызға бергісіз ғұмыр» де-

ген жинаққа және оған енген мақалаға  ғана 

қатысты ойларымды айтып отырмын. Үшіншіден, 

мақалаңызда: «Орталықты ашудағы мақсат-міндетіміз: 

Ілияс Жансүгіров мұрасын әдебиеттану ғылымы 

тұрғысынан жан-жақты қарастыру, жаңа к�зқараста 

зерттеу, қолжазбаларын сараптау, шығармашылық 

�мірбаянын жаңа зерттеулермен толықтырып, 

жаңсақтықтардан арылту....» дейсіз. Олай болса, кезінде 

жіберілген  қателіктерді «жаңа к�зқараспен зерттеп, 

жаңсақтықтардан арылтуға» неге к�ңіл б�лінбеген? 

Бір жіберілген қателік осылай кітаптан-кітапқа 

к�шіп жүре берсе, онда ғылыми орталықтарды 

ашып, «жаңаша к�зқарастармен зерттеуді міндет- 

мақсатымызға» айналдырудың қажеті қанша?! Бар 

нәрсені сол қалпында к�шіргеннен не ұттық? Ең ба-

стысы, қолыңызда М.0уезовтің �зі жазған мәтінінің 

түпнұсқасы  бар емес пе?!

«Бесіншіден...» деп келетін менен алынған 

сауалдарға жауапты С.Дәуітұлынан аларсыз» деп кеңес 

бересіз. «Азамат ақын» деген жинақ туралы с�з қозғар 

болсам, міндетті түрде тап осы сауалдарды сол  кісіге 

қоярым с�зсіз. Алайда бұл жердегі әңгіме  – орталық  

құрастырған «Аңызға бергісіз ғұмыр» атты жинақ. 

Сондықтан алдыңғы мақалада айтылған жайларды 

қайталамаймын.

Сондай-ақ, Мұхтар 0уезовтің Ілияс поэмалары 

туралы айтқан пікірін «Евгений Онегиннің» аударма-

сы туралы» деген мақалаға кіріспе ретінде  алынғаны 

ж�нінде: «Т�ртіншіден,...» деп басталатын с�йлеміңізде: 

«...Бірінші абзац та М.0уезовтің пікірі екендігін сіздің 

(М.0уезов атындағы 0дебиет және �нер институ-

ты «0уезов үйі» ҒМО-ның бас ғылыми қызметкері, 

филология ғылымының докторы) білмегеніңізге 

таңым бар. М.0уезовтің «Қайта туған халық әдебиеті» 

атты мақаласынан  қиылып алынғандығын қалай 

білмедіңіз?» деп таңырқайсыз. Оған таңырқаудың 

еш ж�ні жоқ. М.0уезовтің 50 томдық еңбегіндегі 

әрбір мақала мәтінін түгелдей білу қасиеті маған 

бұйырмапты. Білгенімнен білмегенім к�п екендігін 

жасырмаймын да. М.0уезовтің  (Шығармаларының елу 

томдық толық жинағы. Т. 40. – Алматы: Жібек жолы, 

2009. – 280 бет) 40-томындағы «Қайта туған халықтың 

әдебиеті» деген мақаласынан алынғандығын алдын-

ала білсеңіз, неге �зіңіз құрастырып отырған жинақта 

к�рсетпегенсіз? 0уезовтің елу томдық шығармалар 

жинағы қолдарыңызда бола тұра түпнұсқаға неге 

жүгінбегенсіз? Сондықтан �зіңіз  айтып отырғандай: 

«Мұхтар 0уезовтің Ілияс поэмаларына берген  

биік бағасын  мақаланың басында кіріспе ретінде 

беріп, мақала атауы неге �згертілгендігін» жинақты 

құрастырушы  ретінде  «байыптылықпен түсіндіріп 

беру» орталықтың, құрастырушылардың  мақсат-

міндетіне жатады емес пе?! 

Мақаладағы түпнұсқаға сәйкес келмейтін «Қайта 

туған халық әдебиеті» деп қате жазылған М.0уезовтің 

«Қайта туған халықтың әдебиеті» деген мақаласын 

«қолына ұстап к�рмеген-ау» деген күдік бізде де туды.

«Жетіншіден...» деген с�йлеміңіздегі орыс тіліндегі 

жинаққа байланысты үстірт пікірлеріңіз» деген с�зіңізге 

айтарымыз, оның бәрі �ткен мақалада нақты мәтіндер, 

ондағы к�рсетілген қателіктер ж�нінде жан-жақты 

баяндалған болатын. М.0уезов шығармаларының елу 

томдық толық жинағының (2004) 18-томында берілген 

түпнұсқадағы («Евгений Онегин» на казахском языке)  

бірнеше  ірі к�лемді абзацтардың орталық жариялап 

отырған жинақтағы мәтінде болмағанының �зі-ақ сол 

еңбектің  кемшілігін к�рсетеді емес пе?!

Енді �з сауалыңызға келейік: «Істің байыбына 

бармай, байбалам салып, Ілияс айтқандай «бұрқ-

сарқ құсып», осы мақаланы жазудағы мақсатыңыз не 

еді? 0уезовке деген жанашырлық па, әлде осындай 

әрекетпен �зіңізге назар аударту ма?». Біріншіден, мен 

елдің назары мен насихатына зәру емеспін. Екіншіден, 

мақаланы жазудағы мақсат-міндетім сол мақаламда 

толық баяндалған болатын. Бір айтылған жайға қайта 

оралудың қажеті шамалы деп ойлаймын. Fзіңіз де ашуға 

мінбей, мақаладағы басты мақсатқа тереңірек мән беріп 

оқысаңыз дәл бұлай «әдептен озбас едіңіз». Сосын ол 

мақалада бірде-бір автордың аты-ж�ні, олардың жеке 

басына бағытталған бірде-бір с�з жоқ. Біздің мақалада 

бәрімізге ортақ ілиястану мен мұхтартану, тіпті қазақ 

әдебиеті, әдеби мұра, түпнұсқадан ауытқу мәселелері 

ғана с�з болды.

Fкінішке қарай, жанашырлықты түсінбей, шамда-

нып қалған сыңайлысыз. 0рине, әркім �з деңгейінде 

қабылдап, түсінеді ғой. Мұхтар  0уезов те жеке адамның  

жанашырлығына, насихатына зәру тұлға емес. 0уезов 

мұрасының мұрты бұзылса, сауал салатын іздеушілері, 

�з ұрпақтары мен мұрагерлері, қазақ әдебиеті мен 

әдебиеттанушылары, қала берді әуезовтанушылары 

бар. Біздің мақсатымыз – қазақты әлемге танытқан 

0уезовтей тарихи тұлғаның әдеби мұрасына қиянат жа-

салып, мәтіні �рескел �згертілгеніне, �з қолтаңбасымен 

тасқа басып, жазып кеткен түпнұсқаның тасада қалуына 

к�ңіл аудару және мүмкіндік болса, ол олқылықты 

жоюдың жолдарын ойластыру болатын. Сенбесеңіз 

мақаланы тағы бір сүзіп шығыңызшы, мәселен, мына 

жолдарды: «...Асығыстықтың алдын алмасақ, бұдан да 

зор ағаттықтарға жол беруіміз әбден мүмкін, сондықтан 

жанашыр сыннан жамандық іздеудің қажеті жоқ деп 

ойлаймыз» немесе: «...0уезовтей ұлы тұлғамыздың 

туындыларына, ғылыми-теориялық тұжырымдарына, 

ойлау жүйесіне нұқсан келіп жатқанда жұмған аузымыз-
ды ашпай отыруға арымыз жібермеді».

Бүгін біз байқамасақ, ертең басқа біреу байқар еді, 

ал �кінішке қарай осы күнге дейін байқамағанымыздың, 

бейғамдығымыздың салдарынан осындай олқылықтар 

орын алып отыр. К�рген к�зде жазық жоқ, «айтпаса 

с�здің атасы �леді», қазір бұл мәселе қозғалмаса, ол 

мақала әлі де талай жыл сол қалпында  кітаптан кітапқа 

к�шіріліп жүре беруі әбден мүмкін. Біздің мақсатымыз 

– бәрімізге ортақ ұлттық құндылықтарымызды, 

әдеби мұраларымызды сол түпнұсқа қалпында 

ұрпақтарымызға сақтап жеткізу мәселесі. Оның �зінде 

біреуге ақыл айту, ж�н к�рсету емес, екеумізге де ортақ 

әдебиет мәселесіндегі олқылықтарға жол бермеу. 

Қысқасын айтқанда, Мұхтар 0уезовтей ұлы тұлға, 

классик суреткеріміздің әрбір с�зі біздің рухани 

байлығымыз емес пе?! Сондықтан  0уезовтің әдеби 

мұрасына, мәтініне мысқалдай да �згерту енгізу, менің 

де, сіздің де, �згенің де еншісінде емес. Ол – ұлттық 

мұра, мәңгілік рухани құндылық.

М.В.Ломоносов айтқандай, «Біреудің қатесін 

байқау тіпті қиын емес, ал оны түзетуге к�мектесу, міне, 

бұл – нағыз адамгершілікке байланысты қасиет». Олай 

болса, М.0уезовтің «Кемшілікті сын түзейді, к�п болып 

біріккен ой түзейді» деген даналығынан үлгі алайық!

Г.ПІР)ЛІ, 
әдебиеттанушы

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ   

Білгеніңді бағалай білу 
де, түйгеніңді тағалай 
білу де пенделік парыз.
Әйтсе де, кейде оны 
ескере бермейтініміз 
болмаса... Әркез пенделік 
бейқамдығымыз 
басым түсіп жата-
ды ғой. Аңсарымыз 
алысқа ауып  жаныңда 
жүргенді жайшылықта 
бағаламайтынымыз содан  
шығар. Әдет боп алып, 
жақсыны тек алыстан 
іздейтініміз, алыстағыға 
таңдай қағатынымыз 
қалыпты жай секілденіп 
кеткенін қайтеміз. Сірә, 
содан шығар, көзіміз түссе 
де көңіл қоймаған кейбір 
қарапайым жандардың 
қабілет-қасиетіне зер 
салып зерделеуге кел-
генде «кейін бір айтар-
мыз» дейтін әдет қалған 
ба, үндемеуге бейім 
әдетімізге тартып үстірттік 
танытады екенбіз.

ТАҒДЫРЛАР  
ТӘМСІЛІ

(Жазушы Әлібек Асқаровтың әңгімелері қақында)

О
лай деуге себеп болған «0йел 

парасаты» атты алақандай 

кітап. Авторы – бәріміз білетін, 

�зіміз �зімсініп с�йлейтін ақбейіл азамат 

0лібек Асқаров. Орайы келіп ойымыз-

ды оятып кеткені – 0лібекті бір кісідей 

білетініміз бар. Айтуын келістіретін жанға 

суыртпақтайтын сырлы әңгімесі жетерлік. 

Балалық  шағы асқақ Алтайда, жігіттік-

азаматтық белесі әсембаулы Алматыда 

�ткен 0лібектің �мір кешу жолы сыр 

тартуға сұранып-ақ тұрады. 0п дегеннен  

«Алтайдың ғажайып сұлулығына деген 

сүйіспеншілігі ме екен,  әлде Қалихан 

мен Оралхан ағаларының сол таңғажайып 

табиғатты с�збен сипаттаған суреткерлік 

құдіреті ме екен, әйтеуір қасиетті қалам 

әлеміне аңсары ауып тәуекелге баруы 

тегіннен-тегін емес-ау» деген ойдың 

тізгін қағары хақ. Қылқаламның қиын 

жолын таңдаған 0лібектің �міртану 

мен �нертанудың сүзгісінен �те келе 

қаламының қырық қатпарлы қиын жола 

түсуі жүрек қалауының қайсарлығын 

танытты. Бұл шығармашылық адамы 

үшін ең керекті қасиет еді. Сол қасиет 

0лібек қаламының қарымын – дарынын 

к�рсетті. К�ркемдігі кемел «Fр Алтай, мен 

қайтейін биігіңді» романы, «Тау самалы», 

«Кешегі күннің хикаясы», «Мұнар тауды, 

мұзарт шыңды аңсаймын», «Социализм 

әңгімелері», «Алтайда алтын күз еді» секілді 

туындылары оқығанды ойға қалдыратын, 

с�здің кәусарына қандыратын, табиғатпен 

туыстыратын – таңдандыратын, жазылу 

бітімі б�лек туындылар. 0ңгімелер циклы-

нан тұратын «0йел парасаты» кітабындағы 

дүниелердің бір ерекшелігі әйел тағдыры 

жайындағы әңгімелердің оқырманды бей-

жай қалдырмайтыны, тіпті тақырыптық-

сюжеттік, болмыстық толғауларының 

тосындығы. Автор әңгімелер �зегінде 

деректілік жатқанын аңғартқанмен әдеби 

баяндаудың әсері к�ркемдігімен к�ңілді 

баурап алады. Бұл тосындықты оқиғалар 

�рімі мен түйінінен  к�руге болады. 

Айталық, «Задаш пен Балғаным» 

әңгімесі қарапайым �мір үзігіндей болып 

к�рінгенмен, сюжеттің желісі шираты-

ла келіп, бірте-бірте бір отбасындағы 

ерлі-зайыпты егде жандар –  Задаш пен 

Балғанымның шуақты �міріндегі бұлтсыз 

күнгі найзағайдай оқыс жағдайға тап 

келуі �мірде бәрі де ойдағыдай бола 

бермейтіні, оның ойламаған одағай 

жайының да жеткілікті екенін алға тарта-

ды. Кейіпкерлердің оны қалай қабылдап, 

қалай шыдас беруі – адамның �зіне байла-

нысты екеніне куә боламыз. Оқиға желісі 

барлық пен шайлығы жарасқан отаудың 

иесі Задаштың кенеттен к�ңіл құпиясының 

«оянуынан» тін тартып түн ұйқысы т�ртке 

б�лініп мазасы қаша бастау сырына жете-

леп ала ж�нелді. Сүттей ұйыған отбасының 

шырқы бұзылады-ау деген күдік күшейе 

түседі. С�йтсе, Задашты соғыста �лімші 

болып жараланып ес-түссіз жатқанда, шы-

рылдап жүріп «Ағайлар, мына кісі тірі» деп 

аман алып қалған санитар қыз  Ленаның 

�з тағдырының бір тамыры болып, ақыры 

соғыс біткен соң үйленгенін жасырып 

келсе де жан дүниесінен ажырамағанын              

жайып салады құрдасына. Соны еске 

түсіріп, Мәскеуге бара беретіні, іздеп таба 

алмауы Задаштың қартайған шақтағы 

жан азабына, одан ар азабына айналуы 

оқиғаның шынайылығына ден қойғыза 

отырып, к�ркем баяндауының әсерімен 

алғаусыз адами сезімге б�лейді. Осын-

дай күйге ұшыраған отбасы хикаясында 

Задаштың бәйбішесі Балғаным бейнесі 

ұдайы ойдың бір ұшығы боп к�ңілден 

кетпей тұрады, әйел болмысының то-

сын қиындыққа шыдас беріп,  сыр 

білдірмей жүруі қалай болар екен дегізіп 

таңдандырады. 0ңгіменің сюжеттік 

ширығуы да осы бір Балғанымның аналық, 

адамгершілік парасатының кеңдігімен 

таңдандырып, тәнті етеді. Задаш сыры 

ашылып, Ленаның – Елена Николаев-

на болып қартайып, қайтыс болғаны, 

баласы Ескендірдің (Александр) табы-

лып отбасымен, балаларымен қауышуы, 

Балғанымның байыпты ақылымен бәрінің 

ың-шыңсыз ретке келтірілуі пенделікке 

тән байыпты нанымдылықпен суреттеледі. 

«Задаш қырық екі жыл отасқан әйелін 

жаңа танығандай сарғыш жанары жасау-

рап, біртүрлі елжірей қарап қалды» деген 

жолдардан кейін оқырман да Балғаным 

ананы жаңа ғана  танығандай қуанып 

жеңілдеп қалары с�зсіз. 

Fмірдің біз білмейтін қырлары мен 

сырлары к�п. 0дебиет әлемі, оның ішінде 

к�ркем проза болмаса оны түсінбей де, 

түйсінбей де �туіміз бек мүмкін. Сол 

байқай бермейтін пенденің қателігі мен 

тағдыр кешуін  қияннан к�ре біліп қалам 

ұшына ілетін қаламгерлік ой-сәуле адам 

тағдыры деген жұмбақтың шешуін табуға 

әркез тәуекел жасайды. Бұл қаламгердің 

а й т ы п  қ а л с а м ,  ж е т к і з е  б і л с е м  д е -

ген құлшынысымен кәсіби дағдысына 

айналған,  бәріне  жанашырлықпен 

қарайтын құштарлығынан болса керек. 

Fйткені қаламгер �зі тапқан тағдырдың 

адамдарға ой салатынын, сезіміне сынақ 

боларын біледі. Міне, сондай бір тағдыр 

жайындағы әңгімесі «Ғаббас пен Шура» деп 

аталады. 0ңгіменің ливмотиві жұмыр бас-

ты пенденің адамдығы �мірдің сынағында 

к�рінеді. Сыртқы кейпі мен ішкі жанын 

ақтарып к�рсететін �мір сынағының 

біздің айналамызда, ортамызда к�птеп 

кезігетіні, оны елемейін десең де �мірдің 

�ткелең сәттерінде алдыңнан шығатыны 

бар екен. Осы әңгімедегі оқиға да осының 

бір к�рінісі. «Бұл әңгімеге бірдеңе деп 

ойдан қосудың қажеті де шамалы еді. Бәрі 

тайға таңба басқандай айқын, �мірдің 

�зінен ойып алынған айдай шындық-ты» 

деп бастаған автордың кейіпкерлеріне 

деген уайымы мен қуанышы соңына дейін 

сезімің мен ойыңды ұстара жүзінде ұстап 

отырады. Себебі, Ғаббас пен Шураның 

�мірлік махаббаты мен мехнаты қалың 

ғаламат қасіреті, тағдырдың �зі т�зе ал-

мастай азапты еді. Тіпті жанды тілгілеп 

жүректі шіміріктіреді. Ойға жетелеген 

оқиғаның мәні былай: Олар бір әке-

шешеден екеу еді, ағасы Қалихан мен 

Гүлжан. 0кесі Қалиасқар – қаратабан шах-

тер болатын. Ғаббас – әкесі Қалиасқардың 

жалғыз інісі. Соғыс басталған жылы 

әскерге  алынып майданға кетіпті. Сол 

кеткеннен хабар-ошар болмаған. Кейін 

екі рет қара қағаз келеді. Соғыс та бітеді. 

Күндердің күнінде Ғаббас тірі екен, келе 

жатыр, вокзалдан к�ріпті деген хабар 

жетеді. Гүлжанның  бала к�ңілі  алып 

ұшып, туған-туыс, бүкіл ауыл боп қарсы 

алуға шығады. Ел арбада келе жатқан 

майдангерді к�ріп Гүлжанға: «0й, еркем, 

неғып тұрсың? Жүгір ағаңа... Бірінші бо-

лып сен құшақта! Жүгір!» дейді. Осы бір 
сәттің суреті автор қаламының сезімтал 

шеберлігін танытады. Бұл жас�спірім 

Гүлжанның балалық пәк қуанышының 

кенеттен қалай бұзылғанын ерекше 

серпінмен баяндалатын тұсы. «Арбаға 

алып-ұшып жақындай бергенде әлдебір 

қуатты қол Гүлжанды к�теріп �зінің ал-

дына топ еткізіп жатқыза салды... Сонан 

к�зін ашып жіберсе, масқара, т�бесінде 

шаншудай қадалып �мірі к�рмеген к�з 

тұр. К�з болғанда – тұздай  к�кпеңбек, ба-

данадай үп-үлкен... Баж етіп шыршық ата 

бұлқына қашты...». Ғаббас ағасын осылай 

к�рген Гүлжанның ой-қиялы астаң-кестең 

болады. Кейін оның мән-жайын қанығу 

барысында ағасының тағдырдың қатал 

сынына ұшырағанын біледі. Жау тылында 

қалып қу жанын сүйретіп келе жатқанда 

Шура деген байланысшы қыз ұшырасады. 

Бірде теміржолды миналау кезінде, оны-

сы жарылмай қалып қайта жалғаймын 

дегенде мина жарылып �лімші болып 

қалады. 0йтеуір госпиталда ұзақ жатады, 

екі к�зден айырылса да сол күндердің 

бәрінде Шура қасынан кетпепті. Елге 

қол ұстасып келе жатысы соның жарасты 

жалғасы екен. 0ңгімеде осы оқиғаның 

бас-аяғына қаныққанша к�ңіл алай-дүлей 

сезімге б�ленеді. Fмір деген сынақ қой, 

қалай болар екен? Ал �мір адамның ақыл-

парасатына бас иеді екен. 0ңгіменің басты 

түйіні де осында жатыр. Қос қарашығынан 

бірдей айырылып, алпыс екі жыл қара 

түнекте �мір сүрген азаматпен бірге отау 

отын лаулатқан Шура жеңгей (Александра 

Александровна Рустикова). Екеуі он бір 

баланы дүниеге әкеліп, тоғызын азамат 

етіп тәрбиелеп �сірген жандардың ерлігі 

мен парасаты оқырманды толғандырмай 

қоймайды, біресе жан дүниені тебірентіп, 

біресе қатыгез тағдырдың осыншалық 

оспадарлығына оқырманмен бірге опы-

на күрсініп отырасың. 0ңгіме деректік 

негізде жазылса да к�ркем бояуының 

м о л д ы ғ ы н а н ,  с � з  и і р і м д е р і н і ң 

сұлулығынан, кейіпкерлер психологиясын 

танытар диалогтардың шынайылығынан 

жеңіл оқылады, оқырманның ықыласты 

ізгі  к�ңілін баурап алады. Ендіше, 

әңгіменің желісі соңына дейін серіппедей 

ширығып отыруын идеялық ой-тізгіннің 

мықтылығынан деп білеміз. Оқиғаны 

ширату мен шынайылыққа б�леу жағы-

нан, кейіпкерлерді кейіптеу пайымынан 

автордың сезімді оятар тілдік қолтаңбасы 

анық та қанық к�рінеді.  Дерекпен 

емес, к�ңілдің к�ркем бояуымен жазып 

отырғанын сезіне де сүйсіне түсесің. 

Мұның �зі қаламгер шеберлігінің сыры 

мен сынын к�рсетсе керек.

«0йел парасаты» циклімен берілген 

әңгімелердің бәріне тән нәрсе �мірдің 

қалыпты арнасындағы кейіпкерлерінің 

тосын тағдырлы боп келуі және соны 

к�ре біліп ойлы оқиғамен �рнектей түюі. 

«Қалжан мен Ләзиза» да соның бірі бол-

са да сыры терең соқталысы. Бастысы 

кейіпкері – елдің басына түскен бар 

забалаңды (халық жаулары, ашаршылық, 

соғыс, тұтқын, НКВД, Сібір-Магадан) 

басынан �ткерген, тозағына тапталып, 

азабына қақталып қусүйегін сүйреткен 

Қалжан қарияның �мірі әңгіме желісіне 

тартылады. Қаламгер үшін тақырыптың 

кілтін табу жазар дүниенің басты сәттілігі 

болмақ. Кілтін табу деген – адамның 

жан сарайын ашуға, адамдық болмы-

сын қалыптап к�рсетуге, оқырманын 

ойландырып-толғандыруға бастайтын 

жол. Автор оны таба білуінің арқасында 

әсерлі әңгіме туғызып, оны к�ркемдікпен 

к�мкеріп кестелей білген. Бозала таңды 

бозбалалық бұлаң шағында к�ргені мен 

естігені авторды  әсерлі күйге б�легендей 

күй кешеді. К�птің к�зінен тыс, елге 

елене бермейтін құпия тағдырдың кейіп 

кескінін, адамның к�ңілін не қилы күйге 

түсіретін, санасын сансыратып жанын жа-

нитын болмысын к�з алдымызға әкеледі. 

0келеді деуге аз шығар, бізге таңсық 

та тұйық к�рінетін Қалжан қариямен 

бірге бір сәт бір �мір кешуге сеп жа-

сайды. Оқиғаны Қалжан  кейіпкердің 

атынан баяндауы (авторлық десе де бо-

лады) әңгімеге шынайылық беретін, 

тақырып желісіне қан жүгіртетін қаламгер 

шеберлігі. Тұщынта түсері – ойының 

�рнектілігі мен баяндау әлібінің Қалжан 

мен Ләзиза  �мірінің �зегі болған жайттар, 

сезім күйлері, с�йлеу әліптері, тұрмыс-

тірліктері, табиғат к�ріністері бірімен-бірі 

қабыса суреттеліп, кейіпкердің жұмбағы 

жетелей түседі. Оқырманды �зіне тартып 

алған, бірде күйініш, бірде сүйінішке 

б�лейтін оқиғаны бірге қуып отырасың, 

аяғына жеткенше тағдыр түйінін шешуге 

бар ықыласың құмыл болады. Мұның 

бәрі қаламгердің к�ркемс�збен кейіптей 

алуының �зіндік �рнек, ерекшелігі, 

шығармашылық тәсілі. 
Оқиғалар �мірден алшақ жатса әңгіме 

желісі түзілмеген болар еді. 0лібек қай 

әңгімені жазса да �зіндік қаламгерлік 

�рнегінен айнымайды, с�з саптауына 

сыр тағып,  ой баптауын �ткірдің жүзі, 

қаламының ұшында ұстайды. Бұл қасиет-

қарымы, шығармаларының �нбойынан 

лебіздердің аз болмағанын білеміз. Соның 

бір  есте ұстар егеулі с�зіне қарайық: 

«0лібектің с�з кестесі зерлі жіппен 

�рнектелген. Осы прозасынан алтайлық 

қаламдас  бауырлары Қалихан мен 

Оралханның �рнегі сезіледі. Бірақ олар-

ды қайталау жоқ. Мүлде басқа суреттер... 

Астанадағы үйлердің терезелеріне қазір 

түнгі қырық градустық аязда қыраудан 

суреттер салынады. Терезе шынылары 

бірдей болса да, ою-�рнектері  әртүрлі. 

Сол �зі ғана салған ою-�рнек арқылы 

0лібек сені күлдіреді де жылатады. Тұнып 

тұрған әдемі юмор. С�йте тұра азынаған 

азап пен қасіреттен жүрегің сыздайды. 

0демі әзіл, жеңіл юмор арқылы ауыр 

трагедиямызды ашып к�рсетіп отыр. 

Шын жазушы оқырманын осылай бау-

рап алса керек-ті» депті 0лібектің сүбелі 

шығармашылығы жайлы сүйсініп. Артық 

кетіп, кем түспейтін, айтарын анығынан 

қайыратын Шерағаның с�зі, кесімді 

пікірі. Бұл Шерағанның аңыз Алтайды 

0лібекше жазу керек дегені, асқар Ал-

тайды 0лібекше танып білу керек дегені. 

Осы пайымнан-ақ 0лібек қаламының 

қарымын аңдау, к�кжиегіне к�з жеткізу 

қиын еместей. Нені тиек етсе де, де-

мек оның қаламгерлік критерийі біліп 

жазу екен. Оны осы циклмен жазылған 

осынау дүниелерінен айқын к�руге бо-

лады. Тақырыптың �зін қаншалықты 

еліктіріп әкеткені қаламының желісінен-

ақ байқалады. 0йел парасатын қарас�збен 

жырлаудың соны соқпағын салып, мұңды 

да сырлы жайын ақиқаттың арқауына ай-

налдырып астарлы әдіп, мінәйі мәнерімен 

жеткізе білгеніне тәнті боламыз. Fзіндік 

қолтаңба деген осы болар... 

Жалпы «0йел парасаты» циклімен 

жазылған әңгімелердің �зіндік ерекшелігі 

бар публицистикалық қайырымдары 

да, к�ркемдігі де кенен. 0ңгімелерде 

қарапайым қазақ әйелінің бейнесі, параса-

ты мен отбасылық парызы айрықша орын 

алады. 0р әңгіменің темірқазығы да сол, 

қазақ әйелі ошақтың отын с�ндірмейтін 

от-ана құдіреті ретінде қабылданады. 0р 

әңгіменің ерекше болатыны да осыдан. 

0ңгімелердің �ңбойында: �ткен күндердің 

ащы шындығы, айтылмаған сыры, сол 

кезеңдердің сипаты, зары мен зобалаңы, 

қасіреті мен қуанышы  араласқан �мірдің 

– тағдырдың маңдай тер, табан ізі жатыр. 

Соның бәрі астарлы с�йлем, оралымды 

ой, ұтқыр диалог, штрих, деталдар – ба-

яндауды байыта түсер к�ркемдіктерге 

айналып қаламгердің ішкі ойымен 

ұштасып жатады. Автордың әңгіме 

түйінін қайыруы да толғақты аңсарға 

толы: «Сонда деп ойладым мен, қыстың 

ұзақ кешінде Қалжан айтқан әңгіменің 

ендігі тірі куәгері �зім ғана екем-ау? 

Мінезі ауыр, жұртпен жұғыса бермейтін 

Қалжан таңды таңға асырған әлгіндей 

хикаятты біреуге айтты дейсің бе? 0й, 

кім білген... Айдауда   жүрген       жиыр-

ма бір жылда шалының к�рген-білгенін 

бәйбішесі Ләзиза да толық естімеген 

шығар... Қалжан айтқан әңгімені білетін 

мен ғана екенмін.  Ендеше ол әңгімені 

мен жазбағанда кім жазады? Ауылдас 

қос мұңылықтың ғажайып тағдырын мен 

айтпағанда кім айтады!» дейді. Қаламгер 

�зінің парызын орындаған осындай 

рәуішті халді оқырманы да ортақтасып 

бастан кешкендей күйге түсері хақ. 

0лбетте, қаламгер адам тағдырының 

қайталанбастығы мен адам құдіреттілігін 

танытатын қарапайым әңгіме – баянның 

астарына үңілуді, ой түюді оқырманның 

еркіне қалдырғандай к�рінеді. Бұл да 

қаламгер шеберлігінің бір қыры. Сайып 

келгенде 0лібек әңгімешіл екен. Тағдырлар 

тәмсілі іспетті әңгімелері қарапайым 

қоңыр әуезіне б�леп, сырлы баяны ой-

аңсарыңды аулап та алады, баурай да 

біледі. Сонысымен ерекшеленетін 0лібек 

Асқаровтың әңгімелерін оқыған жанның 

оған к�зі жетіп, к�ңілі тоғаяры с�зсіз. 

Жақау Д)УРЕНБЕКОВ,
жазушы,

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері

анық к�рінеді. Кейіпкер болып отырған 

тағдырлар да адамның жеке �мірі ғана 

емес, сол дәуірдің дидары, тіршілік тыны-

сы, жадау жағдайы, қиянат-қиыншылығы 

қаз-қалпында к�рінеді. Оның бәрі сурет-

теумен қатар, шынайы диалогтар арқылы 

беріледі, оқиғаны оймен �зектей �рбітеді. 

Ойдан құрылған оқиғалар емес, шынайы 

тағдырлардың бастан кешкен жайын 

желі етіп алғандықтан оқырман тағдыр 

иесімен бірге толғанып, бірге тебіреніп 

отырады. Баяндау тәсілінің барынша 

шыншылдығы әңгіменің қызғылықты 

оқылуының �зегіне айналады. Сол 

�зектің басты тіні  қарапайым адам екені 

белгілі. 0лбетте, адам бар жерде тағдыр 

бар. Гәбі анық: адам – тағдыр. Ал адамға 

тән қасиет – �мірді сүю. Адам қандай 

жағдайға ұшырап, тағдыр тәлкегіне 

түссе де �мірді ақырғы тірегіндей к�реді, 

жарық сәулесін жүрегінің сыйы деп 

біледі, жадағай жүрісін тірлікке ілесу 

емес күресу деп түсінеді, ақыр соңында 

қам к�ңіл қанағаты адами арманына 

айналады. 0ңгімелердегі Зияш пен 

Балғанымның, Ғаббас пен Шураның, 

Қалжан мен Ләзизаның тағдырларындағы 

драмалық шиелініс жекенің басындағы 

кеп болғанымен, кешегі кеңестік – 

тоталитарлық қоғамның халыққа жасаған 

қатыгездігінің к�птің басына түскен 

ортақ  зардабы, анығы  қолдан жасалған 

зобалаңы екенін айғақтайтын арқауынан 

астарлы ойдың �зегі жатқанын к�реміз. 

Бұл орайда ойының оралымдылығы мен 

тілінің құнарлылығына қаныға түсесің.  

Мұның бәрі алдымен оқырманға керек, 

оқырманның ойын баурау үшін керек. Ав-

тор мұны жақсы біліп, қаламын қапысыз 

сілтеуімен шеберлік ұстанымынан айны-

май бағады. 

Біздің ғана бейіліміз емес, бұған дейін 

де 0лібектің қаламына қарата айтылған 
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1969 жылдың қыс айы. Жерде алақат етік 

басы үрлесін қар бар. Күн шыңылтыр аяз. 

Оқушылар үшін қысқы демалыс уақыты, 

қорада мал жайлап жүргенмін. Сәскелікте үйге 

т�рт атты кісі келіп түсті. Сәлем беріп, қораның 

аузын ашып, аттарын күншуақ бетке қаңтарып 

қойдым. Аттарын қатты қинап келіпті. Тері 

бұрқырап тұр. Байқауымда «қыстауға, елге 

жақын орналасқан малшылар-ау» деп шамала-

дым. «Қожекең үйде ме? Қожекеңе сәлем бере 

келдік»  деп жатыр.

Біздің ауыл, 1964 жылы іргесі қаланған 

«Жаңақала» совхозы деп аталады. Мал 

шаруашылығымен айналысатын «Қызыл 

құмның» ішіндегі алыс ауыл. Аудан орталығына 

150 шақырым. Жол, кәдімгі қара жол. Бұл 

ауылға «Қорқыт» темір жол бекетінен к�шіп 

келгенімізге де екі жылдан асты. Елмен-жер-

мен енді танысып жатқан уақытымыз.

Қонақтарды үйге бастап, әкем отырған 

б�лмеге �ткіздім. 0уелгі бастап келген кісінің 

әкеме (Нұрмахан қожа 1900-1975) 

– Ассалаумағалйкум, Қожеке! – деп салта-

натпен сәлемдескен ықылас-ілтипаты шынайы 

шықты. Апамды к�ріп:

– Ассалаумағалейкум, Қожекемнің Бибісі! 

– деп, сәлемдесіп т�рге орнықты.

Келген қонақ Қоңыртай Шәртімбай 

(1912-1982) деген кісі болатын. Бала болсам 

да сәлеміне сүйсініп, к�ңіліме ізет-құрметі 

орнығып қалды. «Жігіт  сәлемінен сыр береді» 

деп, әкеміз айтып отыратын мәтел с�здің аста-

рын түсінгендей болдым. Қонақтарға қызмет 

жасауға деген құлшынысым арта түсті. 0кем 

қонақтармен амандасып болған соң, апам 

екеумізге иегін қағып «Қам жасаңдар!» деп, 

ишара етті. Біз �з ісімізге кірістік.

Соғым сойылған кез. Сол жылы, совхоздың 

жоңышқасының қарауылы Д�сек Кәмәли 

ағамыз жаздай-күздей бағып жүріп, бес жасар 

қарақасқа �гізімізді соғымның уақытында 

қораға айдап әкеліп, �зі сойып берген.

0кеміз: 

–  Балам, соғымнан қолүздік, баққан 

еңбегің бар, бала-шағаға ас-қатық болсын, 

– деп қапқа асық жілігі мен жауырын жілігін 

шабыстырып бір жілік ет салып берді. Ағамыз 

қайқы бел, сиыр құйымшақ торы атына мініп, 

қапты алдына �ңгеріп, рахметін айтып к�ше 

бойлап үйіне қарай кете барды.

Кәмәли ағамыз біздің әкемізді «әке» деп, 

бізден де артық жақсы к�ретіндей ықыласы 

б�лек жан еді. Ақеден ақк�ңіл адам.

0кем ол кісіні ата-баба әулетінен бері 

қарай таратып «Д�сек Жаңай батыр, Д�сек 

Ерімбет қажының тұқымдары. Құлбай бала-

лары» деп отырар еді. 0кемізбен сонау Сыр 

бойынан бері қарай таныс кісілер екен...

Соғым берекелі, сарыала май болды. Сиыр 

малының ірісін сонда к�рдім. Жануар, әкемнің 

к�шкенде Сыр бойынан әкелген малының 

тұқымы болатын. Оның үстіне, осы ауылдың 

ақсақалдары соғымға мал сойса, басы мен 

жарты жілік етін «Қожекеңнің сыбағасы» деп, 

әкеме әкеліп, батасын алып жатады.

0кем: 

– Балам, Алланың берген несібесі ғой!  Ба-

сты сойып, ақсақалдарды шақырып, бәтиесін 

алып жіберейік. Б�ліп жеген асың берекелі бо-

лады! – деп отырғаны. Қанша бас келсе, сонша 

қонақ, сонша мәжіліс болады...

Бұл кісі, арнайы шақырту келмесе, үйден 

ұзап шықпайды. Бірде, Шәртімбай ақсақал 

әкемізге:

– Қожеке, сіз де басқа кісілер секілді елді 

аралап салтанат құрып, қожалық жасамайсыз 

ба? Шүкір, осы елдегі Кете, Ш�мекейдің 

үлкен-кішісі алақанына салып сыйлайды. 

Бала-шағаға да рыздық-несібе болар еді? – 

деді.

Бұл әңгіме, шәй құйып отырған апама да, 

кесе алып беріп отырған маған да тосын естілді.

Десе де, айтылған әңгіме құлағыма жағып: 

«0кем қыдырса, бірге қыдырар едім» деп ой-

ладым. Дастархан басындағы Б�ршек, Нұрбай, 

Шамшат ақсақалдар да бұл әңгімені қоштап 

отыр. 0ңгіменің ақырын күттік...

0кем Қорқыт теміржол бекетінде 34 жыл 

жол бақылаушысы болып, содан еңбек демалы-

сына шыққан кісі. 1967 жылы осы, «Жаңақала» 

совхозына к�шіп келгенбіз. Бұл жақтағы елдің 

�з дәстүрі бар секілді. Жоғарыдағы кісілердің 

де айтып отырғаны сол.

0кеміз таспиғын тартып отырып, сәлден 

соң: 

– Шәртеке, Алла «байұлы» (байғұз) де-

ген құсты әуелде адам санатында жаратқан 

екен. Пейілінен осындай күйге түсіпті... 

Сонда ол бишара «Я, Алла, адам едім, түр-

сипатымды дәрменсіз құсқа айналдырдың. 

Менің рыздық-несібем не болады?!» деп жыла-

ды дейді. Сонда жаратушы: «Сенің рыздығыңа, 

күніне екі торғай несібең болады – соған 

үкім еттім!» депті. Жарықтық сол «Байұлы» 

деген құстың жайылып жүргенін, я болмаса 

жем жеп отырғанын адам баласы к�рмейді. 

Бейіттің басында, тау жартастың үстінде «ух-

улеп» жаратқанға зікір айтып отырады екен. 

Ескіліктіден, қазақ – Алланың назары түскен, 

қасиетті құс санайды. Жаратқан ием кепіл 

болған сол екі торғай, күні бүгінге дейін сол 

құстың азығы екен... Он сегіз мың ғаламды 

жаратып, ондағы жан-жануардың ырыздық-

ҚЫС АЙЫ ЕДІ ...

несібесін тең б�ліп жеткізіп отырған Алла – сіз 

бен біздің де несібемізге кепіл ғой Шәртеке?! 

Үйде отырсам да, түзде жүрсек те – Алланың 

бұйыртқанынан артық ештеңе болмайды. 

Алланың қазынасы мол ғой ! 0р істі Алла 

біледі! – деді әкем.

Осылайша әкеміз �зіне тиесілі «ата жо-

лына» деген пайдадан да бас тартты. Сонымен 

бірге, �зімдегі «қыдырсақ-ау!» деген қиял да 

аяқталды...

Fзім болсам, әкемнің үйдегі «мырза малай-

ымын». Міндетім – әкемді, әкемнің қонағын 

күту, мал-қораның шаруашылығы түгел мой-

нымда.

«Балам, �здеріңді жұрт қожаның баласы 

дейді. Үлкенге ізетті, құрметті болыңдар! 

Сәлем беріп, алдынан кесе �тпеңдер!» деп 

тәрбиелеген.

Бозбала болып қалған уақытым. «Қожаның 

баласы» деген атақ та �зіме ауыр тиіп жүр. 

Шаш қоймайсың. Тықырлап бәкімен алдыр-

тады. Доп ойнау, ләңгі тебу, асық ойнау т.б. 

істерді қоштамайтын. «Балам, тіршілігіңмен 

айналыс, мұғаліміңнің айтқанын істе» деп 

отырады.

Бізге деген елдің ықыласы да б�лек болды. 

Той-томалақтан қайтқан үлкен кісілер мек-

теп жасындағы бала болсам да, «Жарықтық, 

әулиемнің тұқымы келе жатыр ғой» деп, ат-

есектерінен түсіп амандасып жатады.

Байқауымда, бізді – әулетіміз бен әкеміздің 

құрметіне деген халықтың осы ілтипаты ерте 

есейтіп жіберді.

Оның үстіне бірде әкемізден:

– 0ке, неге бізді «әулиенің тұқымы дейді?» 

деп сұрадым. 0кем ойлы к�зімен маған бажай-

лай қарап, тасфиғын тартып отырып сәлден 

соң:

– Балам, �здері секілді екі аяқты, бір бас-

ты адамды «әулие» к�ріп жүрген – осы халық 

әулие! Біз әулие емес, әулетпіз. Пайғамбар 

әулеті. Халық әулие тұтып алақанына салса, 

соған лайық болыңдар, шырақтарым! – деп 

жауап берді. 

0кеміздің осы с�зі �мірлік қағидамызға 

айналды. 0кеміздің «Үйге қонақпен бірге құт-

береке ере келеді» деп сендіргені сондай, �зім 

үшін, біздің үйдің мерекесі – қонақ.

Ауылдың жасы үлкен ақсақалдары; Құлбай 

(Аспан Бақа бидің туған жиені), Қайралап 

(Жүсіп бидің баласы), Жылқыбай мерген, 

Телеу Жүзтай, Шайқы, Лепес, Ұзақбай, 

Ұлғасбай (Кедей Бейіс байдың баласы), Ела-

пан молла, Аман молла, Т�леутай молла 

(Балқы Мырзақара ишан мен Жолай Ақмырза 

ишанның шәкірттері), Алпысбай, Молдабай 

молла, Қалжан, Бектібай, Қасай Күзембай, 

Қартаңбай сейіс, Машарап молла, Баба шал, 

Үмбетбай, Торақбай ұста, Олжабай жы-

рау, Қайырқұл, Данышпан, Мырқы сейіс, 

Жақсымбет, 0шім, 0білда, Садық, Анық, 

Тоқтыбай, 0кім, Бисенқұл, Боранбай, Ер-

болат (Б.Е. Ағайынды екі кісі Ленинград 

қоршауында (1941-1945) болды), Жетпісбай, 

Сәт молла, Бәйіш қожа, 0би қожа, Шайхы 

қожа, Шахар қожа; бұл кісілер Ер Сейтпенбет 

әулиенің тұқымдары. Міжтай, Қашақбай, 

Нұрбай, Нұржан, Шамшат, Б�ршек, Жаңабай, 

0йтпенбет ұста, Қайрулла, Нәжім, Жолай 

Шамшат, Ибрагим, Нұрғали, Лесбай, Жанай, 

Киікбай, Исағабыл, Жолдасбай, 0жібай, Айту-

ар, Аяған, 0лиакбар сынды ақсақалдар �мірдің 

от пен суынан �ткен, абзал жандар еді. Осы 

кісілердің қолдарына су құйып батасын алдық. 

Қолдарынан ет асап, дәм таттық.

Бірде мектептен келіп, үйдегі дайындықты 

к�ріп:

– Апа, тағы да қонақ келе ме? – десем, 

апам:

– Иә, қонақ келе жатыр. 0кең жиырма 

басы бар �гіз сойып берген жоқ па?! – деп 

күліп жіберді... Оған Қойсын жеңгеміз бен 

Мәрияш, Күләш, Күнби, Сахып апаларымыз 

да сылқылдап күліп:

– Атамның бала-шағасына бұйырған 

несібесі ғой! – деп жатыр.

Бір ауылдың халқы, к�рші-к�лем бір үйдің 

адамындай тату-тәтті �стік. «Атасы достың, 

баласы тату болады» деген, күні бүгінге дейін 

сол дәстүр жалғасып отыр...

Сонымен, апам екеуміз қонақасының 

қамына кірісіп, қонақтардың қызыметіне сай 

тұрдық. Ошақтағы шаршы ернеуі бір құлаш 

қара қазан, асқазан пештің оқпанынан орын 

алып, от жағылып, ас салынды. Қызыл алтын-

дай сексеуілдің шоғына тойған ақ самаурын 

да, сыбызғыдай күйін шертіп ыңылдап ала 

ж�нелді. Fзіме тапсырылған, шәймен бірге 

берілетін қуырдақтың етін турап отырмын. 

Апам шағын қазанына нан қуыруға кірісіп 

кетті. Пештің аузындағы шоққа к�мілген 

тападағы нан да пістім деп, жұпардай аңқыды. 

Сол кездері апамды қолының сиқыры бар 

жандай сезінетінмін. Аппақ жүзі от-жалынға 

балбырап, маңдайынан шып-шып шыққан 

терін орамалмен қайыра сүртіп алып, тыным-

сыз тіршіліктің к�сеуін к�рік басқан ұстадай, 

отқа к�сеп-к�сеп жіберетін...

Арасында даладан ойнап кірген іні- 

қарындастарыма да күлше пісіріп, сорпаның 

майынан қалқып бір-бір кесеге турап беріп, 

тойдырып қояды.

Fзімнің қонақ б�лмеге кіріп-шығып жүріп 

құлағым әңгімеде.

0не-міне дегенше шәй қайнап, қуырдақ 

дайын болды. Дастархан жасалып, қонақтарға 

кесе алып беруге апамның қасына жайғастым.

Айтылған  әңг іменің  орта  тұсынан 

түсінгенім, «құстың келу, қайтуында» к�теріліп 

ауыратын Раман деген адамды әкеме оқытуға, 

емдеп дем салдыруға әкелген екен.

Қонақтардың жасы үлкені «Торжорғаға» 

мініп келген т�ртпақ, қызыл шырайлы, шоқша 

сақалды, жанары үкінің к�зіндей нұрлы 

Шәртімбай ақсақал келген шаруасын баяндап:

– Қожеке, бұл баланың ата-бабасы 

Ұзақбайдан әрі қарай �зіңізге белгілі. Жас 

адам, дерт қысып к�терілсе ешкімге бой бер-

мей кетеді. Отбасына зәбірі тиіп, к�рші-к�лем 

ескертіп, қорқа бастады. Сол үшін біреуді 

жазым қылар деп, қасыма адам ерте шықтым.

Бұл дерт буса адамға қарайды! Осы жолы 

сізге әкелу үшін де екі күн алыстық. 0лі кел-

мей, мына Қартаңбайдан ғана (Қоңыртай) 

беті қайтып тұр. Жаңа ауылға жақындағанда 

«Қожаға бармаймын» деп атпен кейін 

қашып, қасымдағы азаматтармен қуып жүріп 

«әдіресіннен» әрең қайтарып, зорға ұстадық, – 

деп, баяндап отыр...

0ңгімеге құлағын салып отырған Раман 

деген кісі арқасын қабырғаға тіреп, әкеме 

қарама-қарсы шүйіле қарап, түнеріп, шықшыт 

етін бұлтұлдатып, тісін қайрап, тістеніп қояды 

аракідік.

0кем әңгіме тыңдаған болып, молдасын 

құрып т�рде тасфиғын тартып, әңгімеге басын 

изеп ғана ишара жасап қойды. Ол кісінің басқа 

іспен шұғылданып отырғанын білдім...

Бұл жағдай бізге  ес  б ілгелі  таныс. 

Қорқыттағы үш б�лмелі үйіміздің бір б�лмесі 

осындай ауру-сырқау кісілерді қабылдайтық 

орны болатын.

1966 жылдың қысы. Бірде, үйге атқа 

мініп, аузынан ақ к�бігін шашып, шудасын 

желпілдетіп жарау бура жетектеген 0йтпен 

деген кісі келіп түсті. Бураға теңдеген жүгі бар. 

Fзі үстінде қасқыр ішік, басында түлкі тымақ, 

аяғында саптама етік. Белін қайыс белбеумен 

тартып алған. Астында жуан белді торы айғыры 

бар. Fзі, еңгезердей сақал-мұртты ақсары адам 

екен.

Аттан түсіп, бураны жетектеп әкеліп есіктің 

алдына ш�герді. Далада ойнап жүрген үш-т�рт 

бала, жүгіріп келіп қарап тұрмыз. Үйден әкем 

мен апам да шығып амандасып жатыр. Апам 

ол кісіге «Қош келдіңіз, әке!» деп еді, ол кісі:

– Айналайын Т�леужан! Жалғыз бала 

дертке ұшырап, соны алып келе жатырмын, 

– деп, бураның үстіндегі қырау, қар басқан 

киізді арқанын ағытып сыпырып алғанда, 

бойымен бірдей б�рен ағашқа таңылып, 

ұзына бойы бураның қапталына артылған ақ 

к�йлек, ақ дамбалымен жатқан 18-19 жасар 

палуан денелі аппақ жас жігітті к�рдім. Сол 

жақ шекесінен аққан қан мұз болып сорғалап, 

басының құйқасы қасық басындай б�лек 

қатып қалыпты. Апам жан ұшырып, балаға 

ұмтылып:

– Мына баланы қолдан �лтіріп әкеліпсіз 

ғой! Бұл не деген мейрімсіздік деп?! – дауысы 

қатты шықты. Сол кезде байлаулы жігіт те, 

тіршіліктің нышанын беріп ыңылдап дыбыс 

шығарды. Шандып байлаған қыл арқан ше-

шуге келмей жатыр. Апам үйден �ткір пышақ 

әкеліп, арқанды қиып-қиып тастады. Жігіт 

жүруге жарамай, қардың үстіне дізерлеп отыра 

кетті. Қол-аяғы домбығып ісіп кеткен екен. 

0кемнің аяғынан құшақтап, «әке-әке!» деп 

жылай берді.

0кесі:

– Қожеке, байқа! Бұл адамды алып түседі! 

– деп, сақтық үшін ш�гіп жатқан бураның 

мінер жақ жазы ағашын суырып алды.

0кем жігіттің арқасынан қағып:

– Балам, Жау қырылып қалыпты ғой 

(әкеміздің с�зінің салты еді), тұра ғой, – деп 

сүйемелдеп, апам екеуі үйге кіргізді.

0кесіне:

– Егесі бар дерт қой! Сізді к�ріп қасарысып 

к�теріліп кетер. Біздің К�кемнің (нағашы 

әкеміз Т�ремұратты әкеміз солай атайтын) 

үйіне барып демала беріңіз, мына бала апара-

ды, – деп маған тапсырды. Ол жұмысты орын-

дап, үйге тез қайтып келдім.
Пештің түбіне  отырғызған бойда, 

апам �зінің дәрі-дәрмек салған арнайы 

қобдишасын алып басындағы жарақатын 

емдеуге кірісті. Жігіттің басын жылы сумен 

әбден жуып, тазалап, шашын сыпырып алып, 

дәрілеп бас терісін орнына қойып таңып, 

қол-аяғын жылы сумен жуып, жылқының 

майымен майлап орап тастады. Бойы жылып, 

науқас балбырап ұйқыға кетті. Ол уақытта 

әкесі келіп болған жағдайды баяндады.

– Қожеке Құдайдан тілеп алған жалғыз 

ұлым еді. Баламды үш жылдық армиядан 

қалдырып беремін деп біреу к�п қаражатымды 

алып, баламды уақытша Қызылордадағы 

жындыханаға жатқызып қойды. 0не-міне 

деп жүргенде үш ай жатып қалды. Ішіне бір 

кіргізсе шығаруы қиын екен. Сап-сау балам 

соның ішінен осындай қалге душар болды. 

Қарақұмнан осында жолшыбай екі қонып 

жеттім. Бала к�теріліп, жыны шешесі мен 

екеумізге түсті. Fлтіретін сыңай танытты. 

Сосын, жазы ағашпен ұрып жығып байлап 

алдым. Бұл кәзір тұрса қиратады. Қол-аяғын 

байлап тастайын деп шылбырды ала келдім. 

Енді баланы қайта сол жақтың доқтырына 

алып бара жатырмын, – деп, басын шайқап 

күйзеліп отыр. 0кем үнсіз тыңдап, таспиғын 

тартып отырып бар айтқаны:

– Алла біледі! Ақсақал, баланы олай 

кіріптар қылмаңыз. Осы үйде қалсын. Алла жар 

болса дертінің де шипасын берер?! – деді... Сол 

науқастанып келген Меңілбай біздің үйде бір 

ай шамасында болды. Fзімізге ағадай болып 

кетті. Қора-қопсыны ж�ндеп, азын-аулақ ма-

лымызды жайғап, әкемізбен бес уақыт намазға 

бірге жығылып, дәрет суын дайындап отырады. 

Дертінен құлан-таза айығып әкесінің қолына 

тапсырды.

0кем 0йтпен ақсақалға:

– Алла жар болып, бала дертінен айықты. 

Жасы үлкейген уақытта қайта соғар. Ол уақытта 

дерт иесінің де қолынан ештеңе келмейді. 

Дерт те �зімен бірге қартаяды, – деп жатты. 

Ол с�здерін толық түсінбесем де, мағынасын 

шамаладым...

Сол Меңілбай ағамыз ұл-қыз �сіріп, 

ордалы отбасына айналып, 75 жасында, 

2018 жылдың мамыр айында Қармақшы 

ауданының Тұрмағамбет аулында �мірден 

�тті. Ат басын бұрып, қол жайып құран 

бағыштадық...

«Қорқыт әулиеге» түнеуге келетін белгілі 

жандар да үйімізде жатып, әкемізбен еріп ба-

рып зияраттап қайтатын. Жарықтық Дүрман 

қожа, Махан мақсұм, 0бу қожа, Омық махсұм, 

Оспан молла, Жұмаш тігінші деген кісілер 

замананың тар кезеңдерінде де әулиелікке 

соғып тұратын.

Үйімізге қарама-қарсы ескі екі б�лмелі 

үйді әкем «Қаратамыр Семетей аталығынан 

Мәшеңке әулиенің үйі» деп, есік терезесін 

бекітіп, ит-құс кірмесін деп қарауылдап 

жүретін. Бұл кісінің �мірі �зінше бір сала 

әңгіме...

Бүгінгі келген қонақтар жақсы жайғалып, 

әкемізбен ұзақ әңгімелесіп кеш жатты. Түннің 

жарымнан ауды. Апам екеуміз аяқ-табақ жина-

стырып, әлі жүрміз. Біз үйде т�рт ер баламыз. 

Кішкентай қарындасымыз жас. 0кем дәрет 

алуға шапанын иығына іліп, таяғына сүйеніп 

далаға беттеді. Томыртқалап жылытып қойған 

құманды қолыма ұстатып ере шықтым. Тайып 

құламасын дегенім. Ол кісі сыртқа шығып бара 

жатып дәлізге кідірді. Келген қонақтардың 

аяқ киімін оң жақ қабырғаға қатарлап дізіп 

қойғанмын. Ол кісі соған қарап тұрып:

– Ойпырмай, балам, «Жау қырылып 

қалыпты ғой!» деген үйрешікті с�зінің сал-

тынан айнымай, таяғымен нұсқап: – Балам, 

мына жерде, үлкен сауап тұр ғой?! – деп, 

маған қарады. Күн ұзағында қызметімнен мін 

шыққан жоқ еді. Түсіндім. Басымды изеп, 

амалсыз мақұлдадым... Ол кісі қайтып ішке 

кіріп, құтпан намазын оқуға кірісті. Ол сағат 

жарым оқылады.

Демалып жата қалғым-ақ келіп тұр. Оның 

үстіне әкемнің тапсырмасы да ұнап тұрған 

жоқ... Ошақ басында �з ісімен айналысып 

отырған апам, бір шекелеп қабағын к�тере 

керіп:

– 0кеңнің айтқан жұмысын бітір! – деді. 

Бұл кісіге сылтау айтуға болмайды. «Ал, ен-

деше!» деп, саптама екі етік пен үш адамның 

грзебей етігін әкеліп пештің аузына қойдым. 

Апам:

– Мынауың не? – деп жатыр.

– 0кем осы сегіз етіктің ішінде «сауап» бар 

дейді. Соны тауып аламын! – дедім. Ішімде 

ренішім де жоқ емес...

Fзі де шаршап отырған апам, мырс етіп 

күліп жіберді. Алдыма кенеп әкеліп т�сеп, 

пештің алдына малдас құрып жәйланып 

отырып алдым. Апам соғымның сорпасынан 

қалқыған май салған әлеумен кәт�лектен екі 

ожау басы майды омырып ыдысқа салып берді. 

Сонымен етіктерді ылғал шүберекпен сүртіп, 

майлауға кірістім. Қонышына қолымды са-

лып шұлғауларды алып шыққаннан-ақ аядай 

б�лмедегі жағдай �згерді... Сырттан кірген 

апам:

– 0кеңнің тыққан «сауабын» таптың ба? 

– деді сәл жымиып. Fзім не істерімді білмей 

отырмын.

Апама сыбырлап, ызаланып с�йлеп:

– Апа бұл қойшылардың етігі ғой! Осыған 

майдың не қажеті бар? Осылар май таппай 

жүр ме? – деп келе жатыр едім, ол кісі сұқ 

саусағымен етіктерді к�рсетіп, тағы да қабағын 

керіп, иегін қақты. «Болды – ісіңе кіріс!» деген 

с�з. Енді артық с�йлеуге болмайды.

С о с ы н  қ а с ы м д а  ж а т қ а н  ә р т ү р л і 

шұлғауларды жанып жатқан пешке атып ұрды. 

Аң-таң болып апама қарадым.

Ыдыстағы май еріп, екеулеп етік майлауға 

кірістік. Шілдеде шырақ к�рмеген «саптама 

етіктер» жаққан майды жәйіннің басындай 

жалтырап, жұтып ішіп жатыр... Адамның қолы 

қойсын ба? Барлық етік жалтырап, сүңгідей 

болып шыға келді. 0сіресе таза былғарыдан 

тігілген қонышты саптама етік жылқының 

ішіндегі айғырдай к�зге ерекше к�рінеді. 

Ұлтарақтарына дейін кептіріп, етіктерді жылы 

жерге қойдым.

Апам сандықты ашып, орамы мен сұрғылт 

түсті шибарқыт мата алып келді. 0р етікке 

қарбойынан мол етіп жыртып, ішіне бүктеп 

салып қойдық. Бәрі әдемі болды. Ойпырмай, 

�з ісіме, �зім сүйіндім-ау, сонда!

Таңертең әкем таң намазына ерте тұрып, 

дәретке шықты. Fзім әкеме ере тұрып, 

қонақтардың аттарына дорбамен күрмек 

жем іліп, қамыс ш�птің соңғы орымындағы 

үпелектеп кеткен т�рт бау ш�п салдым. 0кем 

дәрет алып болып:

– Балам, қонақтардың ат-к�лігі жайланды 

ма? – деп сұрады.

«Иә, әке! Ш�п салып, жемін іліп қойдым» 

дегенімше болмай қораға бұрылды. Таң алдын-

да жал-құйрығы бозқырауланып дорбадан жем 

жеп тұрған аттарға қарап тұрып:

– Балам, «Жау қырылып қалған екен». 

Т�рт атқа т�рт бау жоңышқадан сал. Күн аяз-

дау. «Жортар аттың тоғы жақсы» деген. Отын 

алсын, – деді. Fзі бар-жоғы үйдің айналасынан 

орып алған отыз бау жоңышқа. К�ктемде ерте 

туған т�лге берерміз деп б�лек жинатып қойған 

еді. Амалсыздан салдым...

«Бала соққан кездіктің басы жарық» 

деп, бұл кісінің осындай ойламаған жерден 

жұмысымды бақылап қоятыны бар.

Аттардың дорбасын алып, отқа қойып ішке 

кірсем, қонақтар да ұйқыларынан тұрып, аяқ 

киімдерін к�ріп, аударып-т�ңкеріп:

– Айналайын Қожекемнің баласы-ай! 

Жарықтық Қожекеңнің тәрбиесі ғой! – деп 

жатыр. Fзім қуыстанып әкеме қарасам ол кісі, 

таспиғын тартып отырып болар-болмас басын 

изегендей болды.

– Ойбай-ау, шұлғауымызға дейін жаңалап 

қойыпты ғой. Fркенің �ссін! – деп, алғыстарын 

беріп, қауыр-жауыр болып жатыр. Сыртқа 

шығып қайта оралған Шәртімбай ақсақал 

әкеме:

– Ойпырмай Қожеке! Мініс к�ліктерідің 

жағдайын білейін деп қораға барсам, мына 

кішкентай қожекең аттарға жемін іліп, т�рт 

бау к�к жоңышқа салып қойыпты. Айналайын, 

жұрттың балдары неге осындай болмайды? «Ат 

болатын тай саяққа үйір, адам болатын бала 

қонаққа үйір» деп үлкендер айтып отыратын 

еді. Айналайын бақытты бол! – деді бәйек бо-

лып. 0кем ризалық білдіріп, ишарамен қолын 

жайып, бетін сипап, сақалын тарақтап отыр.

Апам таңғы шәйдің үстінде келген 

қонақтарға:

– Айналайындар біз осы Қожекеңнің 

Бибісіміз. Маған қазақ болған жердің бәрі – 

т�ркінім! Қазақта «Қыздың тәуірі ат жеміне жа-

райды» деген с�з бар. Үй осы, келіп тұрыңдар! 

– деп, т�рт кісіге т�рт ер орамал, бір-бір к�йлек 

беріп батасын алдық. «Қожекеңнен тәбәрік» 

деп, ол кісілер де мәз болып жолға түсті.

Дастархан жиналған бойда Раман ағамыз 

әкемнің алдына барып жүрелеп отырып:

– Қожеке мені байладыңыз. Мен түнімен 

к�ретінімді к�рдім! Енді мыналарға айтыңыз. 

Мені жындыханаға �ткізбесін? Мен сізге келіп 

тұрайын. Мен кетсем менің бала-шағамды кім 

бағады?! – деп қосы иығы селкілдеп жылады.

0кем:

– Айналайын Раманжан! Мына Шәртекеңе 

тапсырдым. Еш жаққа апармайды. Бір Алла 

деп кәлимаңды қайырып, дәретіңді алып таза 

жүр. Шырағым малыңды бағып, отбасыңа еге 

бол! – деп, ақыл-кеңесін беріп жатты... Сол Ра-

ман уәдесінде тұрып, әкеміз дүниеден �ткенше 

құстың келу-қайтуында, жылына екі мәрте 

үйде бір жұма болып, сапта тұрып намаз оқып, 

әкемнің айналасында болады. Балалы-шағалы 

отбасы болып кетті.

Бірде, әкемнің ауырыңқырап жүрген 

уақытында Раман атпен шауып келіп, апамнан:

– Сәлем бердік Бибі! Үйде Қожекең бар 

ма? – деп сұрайды.

Апам ауырып жүрген адамның мазасын 

алар деп:

– Қожа жол жүріп кетті – десе:

– Жаңа «Т�легеннің бұлағында» (ауылға 

40 шақырым жер) қой жайып тұрып, құмалақ 

салғанымда Қожекең т�ргі б�лмеде намаз 

оқып тұр еді. Мені шақырды. Бүгін, күн жұма 

ғой Бибі?! – дегенде апам қатты ұялып:

– Айналайын Раманжан, үйге кіре ғой! 

– деп үйге кіргізсем әкең т�ргі б�лмеде на-

мазда тұр екен. Раман да дәретін алып намазға 

тұрды. Соңыра әңгімесін айтып, шәй-суланып 

отырып әкеңе:

– Қожеке, мына Бибіге айтып қойыңыз. 

Сізді менен жасырмасын. Сіз мені дұғаңызға 

қосқан уақытта Құдай маған жеткізіп тұрады! – 

дегенде, апам жарықтық қатты ұялып қалдым 

деп айтып отыратын.

Сонымен қонақтар сәскелікте риза болып 

аттанды. Аяғындағы етіктері ерекше жалтырап 

салтанатты тойға бара жатқандай жарасымды 

болып тұрды.

0кем түнгі  құтпан намазынан соң 

жәйнамазының үстінде тасфиғын тартып 

отырып:

– Балам, Алланың жаратқан жанының 

артық-кемі болмайды. Алланың алдын-

да хан да, қара да, қонақ та, қойшы да, 

біз де бірдейміз. Қонақ күткенде пейіліңді 

сол кісіге байлап қызмет жаса. К�ңіліңе 

күпірлік келтірме. Халыққа еткен қызметтің 

үлкен-кішісі болмайды. Алла – әділ! Ет-

кен қызметіңнің есесін, еселеп қайтарады. 

Ат басын тіреп келген құдайы қонақтың 

табалдырығыңнан аттағаннан, аттанып кет-

кенше еншісі осы үйде болады. Ат-к�лігінің 

жем-ш�бін ыждаһаттап, еткен қызметіңде 

мін болмасын. Бір ісіңе немқұрайлы қарасаң, 

бар еңбегің зая кетеді. «0ттеген-ай, Қожекең 

баласына айтпаған екен!» десе, барлық сауап-

тан құр қаламыз. 0рдәйім естеріңде болсын 

– қонақ осылай жайғалады. Қызметтеріңе 

рахмет, балам! – деді. Fзім, терең ойланып 

қалдым...

Ол кісінің, біздің ішкі жан-ділмізге дейін 

бақылап отыратынын түсіндім. Анық к�зім 

жетті.

Біле тұра істемеген екі ісімді, найзаның 

ұшымен түртіп тұрғызғандай қолыммен жаса-

тып, оның нәтижесі қандай болатынын к�зіме 

к�рсетті.

0кеме к�зімнің астымен қарап отырып, 

ішімнен рақметімді айттым.

Бұл кісінің бізге беймәлім қасиеттері к�п 

жан еді...

Бұл қыста, асаудан басбілген тайдай, 

тәртіптің тезіне түсіп шықтық. Ол кісінің бір 

айтқанын, екінші қайталатпауға міндеттіміз.

А л ы с  а у ы л д а ғ ы ,  б і з д і ң  б а л а л ы қ 

шағымыздың бұрау күйі, таспадай тілініп осы-

лай �рілетін...

... Бүгінде қас-қабағын кірпік қақпай 

күндіз-түні күзеткен сол асылдарымды жер-

к�кке сыймай сағынып жүрмін.

Алмас АЛМАТОВ,
жырау-ғалым, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

Нұрмахан  АЛМАТҰЛЫ (1900-1975)

Төлеу ТӨРЕМҰРАТҚЫЗЫ (1925-2014)
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Қазақстанға ғана емес,  жаһанға 

қауіп т�ндіріп тұрған коронавирус індеті 

күн �ткен сайын �ршіп барады. Дертті 

жұқтырушылар саны да артып, қайғылы 

жағдайға душар етіп жатқаны да аз емес.

Елімізде бұл індеттің таралуына жол 

бермеу мақсатында дер кезінде қажетті 

іс-шаралар қабылданды. Мемлекет бас-

шысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан 

аумағында т�тенше жағдай жариялап, 

дүрбелең тудыруға жол бермейтінін баса 

айтқан болатын.

«Біз дүрбелең тудыруға жол бермейміз. 

Дәл осы кезде халық мемлекетке қолдау 

к�рсетуі керек. Бұл – аса маңызды. Ко-

ронавирус – батпандап кіріп, мысқалдап 

шығатын қауіпті дерт. Дегенмен, біз 

індетке шалдыққан адамдарға барлық 

қажетті к�мекті к�рсетеміз» деді ол.

Мемлекет тарапынан қойылып отырған 

уақытша шектеулер мен дәрігерлердің 

нұсқаулықтарын орындау қажеттігін әр 

азамат �з отбасы мүшелеріне түсіндіріп 

отырса қауіпті тез-ақ еңсеріп шығарымыз 

хақ.Т�рткүл әлемге қауіп т�ндіріп отырған 

дертке немқұрайлылықпен қарамай, �зіміз 

үшін де, �згелер үшін де сақтық шараларын 

қарастырған абзал дер едім. Адамдардың 

денсаулығы үшін жасалып отырған осынау 

іс-шараларға түсіністікпен қарап, әр азамат 

жауапкершілікті сезінетін болса кез келген 

қиындықтан �туге болады.

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

Нұрсұлтан Назарбаев �з мақаласында: 

«Қазақстан қауіпті дерттің алдын алуға 

әлем елдерінің ең алғашқыларының бірі 

болып кірісті. Тиісті сақтандыру шаралары 

жасалды. Мемлекеттік органдар арнаулы 

дайындықтан �ткізілді. Fзге елдерде вирус 

қалай пайда болып, пандемия қалай �рбіп, 

�ршігені бақыланды.

Соның нәтижесінде індеттің етек алып 

кетуіне мүмкіндігінше жол берілмей, ахуал 

күн сайын тұрақты назарда ұсталып отыр. 

Жағдайды оңалту үшін к�п жұмыс істелді, 

әлі де талай шаруа атқарылатын болады.  

Игі мақсаттағы іс-шаралардың бәріне 

жер-жерлерде бүкіл халық болып қолдау 

к�рсеткеніміз ж�н» деп, мемлекетіміздің 

АДАМЗАТҚА 
АМАНДЫҚ ТІЛЕЙМІН

«Бірлік болмай тірлік болмас», «Бірлік түбі – береке» деген қазақ халқының 
қанатты сөздерінің мән-мағынасы бүгінде арта түскендей. Қашан да татулықты, 
достықты, ынтымақты дәріптеп, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып келген 
халқымыздың бүгінгі аласапыран кезеңде бірігіп, мұрат-мүддені тоғыстыратын 
сәті туып тұр.

бұл қиындықтан шығу үшін қолдан 

келгеннің бәрін жасайтынын, тиісті 

шараның барлығын атқаратындығын және 

еліміздің ешбір азаматының қамқорлықсыз 

қалмайтынын ашық айтты.

Осынау сын сағатта еліміздің жо-

март жандары қол ұшын созып, мұқтаж 

жандарға к�мек к�рсетуде.  Отандық 

дәрігерлер індетпен күн-түн демей 

күресіп, бар-күш-жігерін науқастардың 

айығып кетуіне жұмсауда. Құқық қорғау 

саласының мамандары да қауіпсіздікті 

сақтау жолында жан аямай күресуде. 

Бірлігіміз бен ауызбіршілігіміз сыналатын 

тұста бір-бірімізді қолдап, мемлекет та-

рапынан атқарылып жатқан іс-шараларға 

түсіністікпен қарасақ және барлығымыз 

соған �з үлесімізді қоса білсек деймін.

«Жұмыла к�терген жүк жеңіл» демекші, 

әрбіріміз жауапкершілік жүгін арқалап, әр 

іске ыждағаттылықпен қарағанда ғана 

әлемді дүр сілкіндірген дертті ауыздықтай 

алатынымыз с�зсіз. Еліміз аман, жұртымыз 

тыныш болсын!

Усеин КАСАНОВ,
Алматы облыстық мәслихат депутаты

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

Жаркенттік бал арасын өсіруші Виктор 
Синицин өзі өндірген өнімнің сапасы-
на кепілдік береді. Бал арасын  баптау 
– Виктордың атакәсібі. Оның әкесі 
Александр  Синицин  1971 жылға  
дейін  осы  кәсіппен  шұғылданыпты. 
Виктор  әскер  қатарынан  оралысы-
мен  әулетінің  дәулетіне  айналған 
кәсібін әкесі баласына  табыстаған.

Содан  бері  К�ктал  кентінде  

тұратын Виктор Александрович  «Ор-

таша  орыс  арасының Жоңғар селек-

циясы»  деп  аталатын  тұқымының 

тінін  үзбей  бағып, жерлестеріне  

балын  саудалап келеді. Алғашқы  

кезеңде  Виктордың  меншігінде  15-

20 ара үйірі  болды. Қазір оның ара  

омартасының  саны елуден  асты. Бал  

беретін орыс  арасының  Қазақстанда 

қолда �сіріп, жерсіндірілгеніне 300 

жылға  жуық уақыт  болыпты. Содан  

бері  олардың  әр  аймақта жергілікті  

тұқымдары  жетіліп, бабына  қарай 

�сіп, �рістеген. Жерсінген  бал  ара-

лары  жұтаң жайылымнан  да шырын  

жинап, иесіне  береке береді. Бал  

арасы  үшін  Жаркент  жерінде  жайлы 

жайылым  аз. Сондықтан  жыл  сайын  

мамыр айында  Виктор  ара  омарта-

ларын Іле  �зенінің жағалауындағы  

Жиделі, Құндызды  сияқты  жасыл 

шалғыны  мол  аймақтарға  к�шіріп  

апарады. Бір айдан  соң малшылармен  

бірге  Арқас  тауының баурайындағы 

жайлауға  к�шеді. Күзде  қайтадан Іле  

�зенінің  жағалауына  бет  бұрады. 

– Бал  арасы  маусым  айында  

жетіліп,  бал  бере бастайды. Содан  

тамызға  дейін,  жайылым  мен  ауа 

райы  қолайлы  болса,  қыркүйектің  

аяғына  дейін омарта  ортаймайды, – 

дейді  Виктор.

 –  Ауа райының қолайлығына  

қарай бал  беретін  араның �мірі  28-30 

күн, аналық аралар 4-5  жыл  тіршілік 

етеді. Алайда  аурудан  ада  аналық  

араның  9  жыл тіршілік  еткені  жайлы  

ғылыми  негіздеме  бар. Аналық  араны  

омарталас  үйірі азықтандырады. 0р 

омартаның арнайы  күзетші  аралары  

болады. Бұл біздің отбасылық кәсіп. 

Болашақта кәсіп к�зін кеңейтіп, 

үлкен жұмыс атқарамыз деп жоспар-

лаудамыз, –  дейді омарташы Виктор. 

Fткен  жылдың  жаз  маусымында  

В.Синицин �з  омартасынан  1400  тон-

на  сапалы  бал  жинапты. Жергілікті  

саудагерлер  таза балға  к�птеп қант 

араластырып, жалған  балдан  еселеп  

табыс  тауып жүрген к�рінеді. Бұл  

келеңсіздіктерді  Виктор Синицин 

алаяқ саудагерлердің талай  мәрте 

бетіне басқан. Алайда  арнайы сарап-

шылар  жоқ  болғандықтан  жалған  

бал  саудалаушылардың асығы ал-

шысынан  түсіп  тұр. Мұндай  жалған  

балды ұзақ мерзім  азық  ретінде  

пайдаланудың  соңы  ісік ауруына  

әкелетінін ойласақ, бал арасына бай-

ланысты  аталған  мәселені  жедел  

шешпей жағдай  түзеле  қоймас. 

Мырзағали НҰРСЕЙІТ

Тәуелсіз елімізде бүгінде әрбір 
этнос өкілдерінің салт-дәстүрін 
жаңғыртуға, мәдениеті мен 
әдебиетінің дамуына, тілінің 
жетілуіне мемлекет тарапынан 
қамқорлық көрсетілуде. Осының 
бәрі Елбасының қоғамдағы 
азаматтық ынтымақтастық пен 
ішкі саяси тұрақтылықты сақтау 
стратегиясын дұрыс таңдап, 
ұлтаралық қатынастарды реттеудің 
тиімді тетіктерін жасай білуінің 
арқасында жүзеге асуда. Қазақ 
қашаннан да бауырмал халық қой. 
Әр кезеңдерде елімізден пана іздеп 
келген «жат жұрттардың» бәрін ба-
уырына басып, төрінен орын беріп, 
қандай қиын кезеңдердің өзінде 
бір үзім нанды бөліп жеді. Сөйтіп, 
қаймағы бұзылмаған қазақ жері 
көп ұлтты мемлекет болып шыға 
келді. 

Тәуелсіз  республикамызда 

бүгінгі таңда ұлтаралық татулық 

пен достық барынша нығайып, 

біртұтас қазақстандықтар деген 

ұғым санамызға сіңе бастады. 

Ұлтына қарап б�лмей, дәм-тұзы 

жарасып, тату-тәтті �мір сүріп 

жатқан түрлі этнос �кілдерінен 

құрылған отбасыларының да �негелі 

ылында 1995 жылы к�пбалалы отба-

сында дүниеге келдім, – деп әңгімеге 

араласты Марина. 

 –  0кем Владимир Филлипо-

вич пен анам Людмила Геннадьевна 

ауылдастарының к�пшілігі қазақ 

азаматтары болғандықтан олар қазақ 

тілінде ауызекі с�йлесіп жүріп, тәп-

тәуір меңгеріп алыпты. Осында к�рші-

к�леңдерімен туған бауырларындай 

тығыз араласып, біте қайнасып  кет-

кен  ата-анамыз бір-бірімен дәм-тұзы 

жарасып, к�пбалалы отбасына айна-

лып, �мірге алты қыз, т�рт ұл алып 

тірлігін к�зімізбен к�ріп, к�ңілімізге 

тоқудамыз. Сондай жас шаңырақтың 

бірі �ткен жылы Ескелді ауданының 

орталығы Қарабұлақ кентінде тұратын 

қазақ жігіті Мұратбек Айдос пен орыс 

қызы Марина Кущтың арасында 

к�терілген еді. 

– Мен Ақсу ауданының Қопа ау-

келіп, тамырын тереңге жайған мәуелі 

бәйтеректей үлкен отбасына айналып-

ты.  Мен –  жетінші перзентімін. Біз 

қаршадайымыздан құрбыларымызбен 

ойнап жүріп,  қазақшаны жақсы 

үйреніп алдық та, мектепте де қазақ  

сыныбында оқыдық. Отбасымызда 

орысшаны да, қазақшаны да бірдей 

араластырып с�йлейтінбіз. Ақиқатын 

айтсақ, біз ұлтымыздың ара жігін айы-

ру дегенді білмей �стік. Ата-анамыз да 

адамды адамгершілік қасиетіне қарай 

бағалауды санамызға сіңіріп отыра-

тын. Содан болар менің алдымдағы  

әпкелерім Оксана мен Лилия �мірлік 

жары ретінде қазақтың жігіттеріне 

күйеуге шықса, ағам Игорь да қазақтың 

қызымен тағдырын қосып, отау тігіп 

отыр. Олар қазір сәбилі болып, тату-

тәтті тұрып жатыр. Мен де Қарабұлақ 

ауылының тұрғыны Мұратбекпен 

шаңырақ к�теріп, бақытты �мір сүріп 

жүрмін. Былтыр Мүсілім атты тұңғыш 

ұлымыз дүниеге келді. Біздің  үйлену 

тойы кезіндегі салт-дәстүрлер мен ж�н-

жоралғылардың бәрі, құдалық рәсімі 

қазақша жасалды. Мен �зімді қазақтың 

келінімін деп мақтан етемін. Fмірлік 

жарымның анасы мені �з қызындай 

қабылдап, үнемі қамқорлық к�рсетіп 

келеді.  Қос тілді қатар білуімнің маған 

тигізген пайдасы к�п. Сондықтан 

басқа ұлттың �кілдерін де қазақ тілін 

меңгеруге талаптануға шақырамын. 

Ең бастысы ынта мен ықылас болса 

алынбайтын асу жоқ екенін естен 

шығармау керек. Ортақ Отанымыз 

– Қазақстанда  әрбір мейрам, әрбір 

мемлекеттік мереке бәрімізге, барлық  

этнос  �кілдеріне ортақ. Біз оның 

бәрін бірге тойлауды қалыптасқан 

дәстүрге айналдырғанбыз. Себебі, 

«Кемедегінің жаны бір»  деген-

дей, баршамызға �з тағдырымызды 

еліміздің тағдырынан б�ле-жара қарай 

алмаймыз. Қазақстанның к�пұлтты 

халықтары арасындағы бірлік пен 

ынтымақтастығы нығая берсін. 

Қазақтың әрбір қара шаңырағында 

қуаныш к�п болса деп тілеймін, –  деп 

ақтарыла с�йледі қазақтың келіні Ма-

рина. 

Шора БАТЫРБАЕВ 

ҚАЗАҚТЫҢ 
КЕЛІНІ

Халықтар бірлігінің дәнекері Жер жаннаты Жетісу жеріндегі көп 
ұлтты өңірдің бірі –  Қаратал ауданы. Бүгінде 43 ұлт пен ұлыс 
өкілдері, олардың ішінде: қазақтар, орыстар, кәрістер,  күрдтер, 
шешендер, ұйғырлар, немістер  және  өзге ұлттар киелі ме-
кенде бір атаның баласындай тату-тәтті өмір сүріп, халықтар 
достығының дәнекері болуда.

Тарихқа к�з жүгіртсек, 1989 жылы ауданымызда әртүрлі 

ұлттың �кілдері бас қосып, �ңірде «Достық» атты қоғамдық 

ұйым құру туралы шешім қабылдаған екен. Ол ұйымға орыс, 

кәріс, күрд, шешен, неміс ұлтының �кілдері кірген. Кейіннен 

«Достық» ұйымы жеке-жеке ұлттық-мәдени орталықтарға 

б�лініп, �з жұмыстарын бастап, әрбір ұлт пен ұлыстың салт-

дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын сақтауға кең жол ашқан. 

Татулық пен ауызбірлікті ерекше бағалайтын киелі мекендегі 

әртүрлі ұлт �кілдері бірлік пен �зара ынтымақты басты назарда 

ұстап, ауданның жан-жақты дамуына �зіндік үлестерін қосуда. 

Ішкі саяси тұрақтылықты сақтауда этникааралық келісімнің 

алар орны ерекше. Бұл ретте ауданымыздағы 6 этномәдени 

бірлестіктің, атап айтсақ славян этномәдени бірлестігі, 

Қазақстан корейлер ассоциациясы, ұйғыр этномәдени, «Бар-

банг» күрді ассоциациясы, немістер «Видергебурд» қоғамы, 

«Вайнах» шешен этномәдени бірлестік �кілдерінің атқарып 

жатқан істері айтарлықтай. Этномәдени бірлестіктер ауданның 

қоғамдық-мәдени �міріне де белсене араласып, жергілікті 

басқару органдарымен тығыз байланыста жұмыс атқаруда. 

Сондай-ақ, диаспора �кілдері �здерінің ұлттық мейрамдарын 

еркін әрі белсенді түрде �кізіп тұрады. Мысалы, корейлер 

ассоциациясы жыл сайын жаздық «Овель тано» мерекесін, 

шығыс күнтізбесі бойынша жаңа жылды ерекше қарсы алады. 

Славян бірлестігі «Рождество», «Масленница» мейрамдарын 

тойласа, шешен ұлты мәдениет күндерін кең к�лемде атап �туді 

дәстүрге айналдырған. Мұның бәрі �зге ұлт �кілдерінің Тәуелсіз 

Қазақстан туының астында емін-еркін тыныстап, қанат жая 

ғұмыр кешуін айғақтайды. Қаратал ауданын �зінің туған 

жеріндей к�ретін �зге ұлт �кілдері шағын және орта бизнесті 

дамытып, аудан экономикасын к�теруге де септігін тигізуде. 

Қуанарлығы – уақыт �ткен сайын �зге ұлт �кілдерінің ынта-

ықылас білдіріп,  мемлекеттік тіл үйрену курсына жазылып, 

оны толық меңгеруге деген құлшыныстарының артуы. Бұл – 

қазақтың қасиетті жерінің суын ішіп, топырағын таптаған этнос 

�кілдерінің қазақ халқына деген құрметі болса керек. Қалай де-

сек те, қараталдықтардың татулығы мен тұрақтылығы әрдайым 

�згелерге үлгі, �неге болары анық. «Елдестірмек – елшіден» 

демекші, елімізде татулық пен тұрақтылықтың мызғымастай 

орын  алуы – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың  

сындарлы да сарабдал саясатының нәтижесі. 

Альфита СЕКСЕНБАЕВ

БЕРЕКЕНІҢ 
БАСТАУЫ

Болашақта бесаспап аспаз  болып, халыққа сапалы 
қызмет етуді діттеген Александра Крохинаның ар-
маны асқақ. Бала жастан таңдайда бал татырлық 
түрлі ас әзірлеуге деген құштарлығы Талғар 
қаласындағы политехникалық колледждің 
студенті атандырған.

Аққұба жүзінен жылылық есіп тұратын бойжеткеннің 

бойынан білімдарлығымен қоса �нерді құлай сүйетіндігі 

сүйсінтеді. Соның арқасында мемлекеттік тілді жетік біліп 

қана қоймай, шырайын келтіре әңгіме  тиегін ағытуға да 

әбден т�селіп алған. 

– Талғар қаласында туып-�стім. Осындағы жыр алыбы 

Жамбыл Жабаев атындағы №6 орта мектепте білім алдым. 

Мемлекеттік тілді бесінші сыныптан бастап үйренуге ден 

қойдым. Күніге он шақты с�з жаттасам мәз болатынмын. 

С�йте келе с�йлем құрап, қазір тіптен �лең-жырды еркін 

жаттап алатын болдым. Қазақша с�йлеуге қызығатын 

құрбы-құрдастарым тілді менен үйреніп жүр. Қазақ тілін 

�зімнің ана тілімдей құрметтеймін. Мемлекеттік тіл – 

менің тілім, – деп жылы жымиған Александра ұлттық тағам 

түрлерінің жасалу технологиясын білетіндігімен де б�лісті. 

– Қазақтың ұлттық тағамы – ет асу, наурыз к�же жа-

сау, бауырсақ пісіру дегенді оқып, �зім әзірлеуге тырысып 

жүрмін. Бұл да қазақ тілін меңгерген сияқты маған �те 

қызық к�рінеді, – дейді жас аспазшы. 

Жүрегі қалаған кәсіптің үлкен-кішісі жоқ. Қолынан 

келгенге құрмет жоғары болмақ. Міне, осы бір қағиданы 

сезінетін орыс қызы таңдаған мамандығын меңгеруде білім 

мен тәжірибені ұштастырып, �з ісінің хас шебері болуға 

ұмтылып-ақ келеді. Бойындағы �нерге бейімділігі мен 

дарындылығының арқасында аудан к�леміндегі мәдени 

іс-шараларға белсене араласып, қоғамдық істердің бел 

ортасынан табылатын табандылығын да атау артық етпес. 

Алдына қойған арман-мұратқа жету үшін тереңдей оқып, 

ерінбей еңбектену қажеттігін жадына түйген жастың 

шығар белесі биіктей бермек. 

Ұлбосын БNРІБАЙҚЫЗЫ

БІР ОТАН, БІР ЕЛ, БІР ТАҒДЫР
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ANA TILI Т А Ғ З Ы М
Бұл азамат жөнінде кезінде республи-
ка баспасөз беттерінде аз жазылған жоқ. 
Өйткені, оның қазақ сәулет өнерінде, 
құрылыс саласында, ғылымында алар орны 
ерекше-тін. Атақты сәулетші сұлу шаһар 
Алматыдағы «Қазақстан» қонақ үйінің 
жобасы үшін бір топ авторлармен бірге 
Қазақстанның Мемлекеттік сыйлығын алды. 
Иә, Әбдісағит Тәтіғұловтың сызған негізгі 
жобасы бойынша көркем де сұлу Алматы 
шаһарындағы тұрғызылған көп қабатты 
«Қазақстан» қонақ үйінің өзі бір кітапқа 
арқау боларлық әңгіме. Осы қалаға жолы 
түскен адам әлгі аталған алып мейманха-
наны көрмей кетпейді. Сондай-ақ қаланың 
шырайын келтірген Орталық мемлекеттік 
музей, Ұлттық банктің әкімшілік үйі, 
«Атакент» халықаралық бизнес және 
сауда, «Алма»  сауда орталықтары, «Рахат 
Тауэрс» көп қызметті, «Нұрсая» тұрғын үй 
кешендерінен оның айшықты қолтаңбасы 
көрініп тұрады. 

КӨЗДЕН КЕТСЕ ДЕ, 
КӨҢІЛДЕН 
КЕТПЕЙДІ

ТАҒЫЛЫМ 
МЕКТЕБІ

Қазақ тарихында елге білім шуағын сепкен арулар 
жеткілікті. Соның бірі – Күнімхан Дүйсенова туралы 
аз-кем сөз сөйлегіміз келеді. Күнімхан Смағұлқызы 
– ұстаз, басшы. ҚР білім беру ісінің үздігі, 
Ы.Алтынсарин атындағы төсбелгінің иегері, Нұр-
Сұлтан қаласындағы №51 мектеп-гимназияның ди-
ректоры. Болашақ жас ұрпақтың іргетасын біліммен 
қалаған тұлға. 

ӨМІРІ ӨНЕГЕ

Ұстаздың тағылы-

мын тап басып таныған 

қоғам және мемлекет 

қ а й р а т к е р і  А л т ы н -

шаш Жағанова: «Қазақ 

ұлтының білімі  мен 

ғылымының шежірелі 

а р н а с ы н а  ж і т і  к � з 

жіберсек, дара дарын 

мен тума таланттар, 

айқын к�зқарас пен 

ұлағатты қолтаңбалар, 

рухани-адамгершілік 

п а р қ ы м е н  � ш п е с 

і з  қ а л д ы р ғ а н  т а у 

тұлғалар к�п. Тегінде 

тектілік тұнған, үлкенді 

құрметтеп, кішіге �неге 

бола білген Күнімхан 

Смағұлқызының елеулі еңбегі бүгінде ел арасында үлгі бо-

лып жүр. Елеулі еңбек жолын жастық жалынымен журна-

листикадан бастап, үлкен киелі білім ордасының бірегей 

басшысына дейінгі сүрлеулі кезеңде тұғырлы таңбасын 

қалдырған қайраткер десем артық айтқандық емес. Fзінің 

жасампаздығы мен тынымсыз еңбегінің арқасында, 

ұрпақ тәрбиесі хақында сүбелі іс жасап, �з дәуірінің биік 

сатысына к�терген ғибратты істеріне әрқашан куә болып 

келемін» деген еді. 

Бүгінгідей жаһандану заманында ғылым мен 

білімге сүйенген елдердің еңсесі биік болатынын естен 

шығармаған Күнімхан Смағұлқызы Елордадағы №51 

мектептің оқу ғимаратының материалдық жағдайы 

түзеліп, оқушылардың саны екі есеге артуы үшін де аян-

бай еңбектенді. Бұл орайда қаламгер, қоғам қайраткері 

0кім Ысқақтың «Адами табиғатында батылдық  рухы 

биік, парасат пайымы жоғары, �зімнің шын жүректен 

айта жүретін сыйлы замандасымның бірі Күнімхан 

Смағұлқызы. Адамның адамдығы, кісінің кісілігі ең ал-

дымен тындырған ісінен танылады. Аяулы азаматшаның 

білім жолындағы тынымсыз ізденісі жастарға үлгі 

боларлық десем қателеспеспін. Арманы мен мұратын, 

бар саналы ғұмырын халқының қажетіне сарқа жұмсаған, 

кеудесіндегі ізгі қасиеттерінің қай-қайсысын да елінің 

жарқын болашағы мен халқының игілігіне арнаған, 

�з елінің ардақты перзентіне айналған Күнімхан 

Смағұлқызының ел ескерер елеулі еңбегі к�п. Кісілікті 

кішілікке салар, кеңпейілдігі к�л-к�сір.  Баладай аңғал 

пейілі – кез-келген жанға жылылық сыйлайды» деген 

с�зінен де ұстазға деген құрмет сезімі аңғарылады.

«Еліміздің жаңа даму бағытында білім беру жүйесін 

модернизациялау, білім беру мекемелерін оңтайландыру, 

оқу-тәрбие үдерісін ұлттық және әлемдік мазмұнда 

жаңғырту, білім беру қызметтерінің тиімділігі мен 

қолжетімділігін арттыру сияқты басты бағыттарды ала 

отырып, оқу үрдісін демократияландыру бағытында 

кредиттік оқыту технологиясы жүйесін жоспарлау мен 

ұйымдастырудың жаңашыл әдістерін қолдану, модульдік 

білім беру бағдарламаларын дайындау, к�птілді білім 

беруді жетілдіру сияқты ауқымды жұмыстарды жүзеге 

асыруда тәжірбиелі педагог ретінде біліктілігін келеді» 

деген РhD докторы, профессор Оразкүл Қолдасова оның 

білім беру үдерісіндегі жаңашылдықтарына ерекше 

тоқталып �ткен екен. 

Ақын, филология ғылымының кандидаты Серікзат 

Дүйсенғазинның ұстаз туралы пікірі мынандай: «Табиғи 

жаратылысында білім үшін жаралған адамдардың қоғам 

дамуында алар �з орны болады. Бұл тұрғыдан келген-

де Күнімхан ұстаздың орта білім беру саласындағы 

орны осал емес-ті. Кәсібилігі бір т�бе. Ал, адамдығы 

шалқар теңіздей тұнық та терең. Ұлтымыздың ғасырлық 

шежірелерін жинап, ұрпақтар сабақтастығында қайта 

жаңғырту жолындағы жанкешті жұмыстарын әрдайым 

үлгі етемін. Оның дәлелі, қайраткер Мұстафа Шоқайды 

зерттеу, зерделеу барысында жасаған рухты еңбегі. Туған 

жердің тұлғасын таныту мен �скелең жастарға �неге етуі 

ғажап»...

«Елбасымыздың «Болашаққа бағдар:  рухани 

жаңғыру» бағдарламалық мақаласы аясында қазіргі 

таңда ұлттық  дәстүріміздің бекемделу жолында жа-

салынып жатқан жемісті еңбектер мол. Елордамыз да 

болатын ауқымды шаралардың дәнекеріне айналып, 

басы-қасында к�біне Күнімхан Смағұлқызы табылады. 

Fзіндік парасатты пікірі мен айқын к�зқарастары, шын 

жанашырлық принципі ылғи да тәнті етеді.  Балаларға 

тек сапалы білім беріп қана қоймай, тарихты танытып, 

шежірегі қанықтыруды к�здеген патриот басшы екенін 

мақтанышпен айтқым келеді. Табиғатымен келген 

ақыл-ой, парасаттылық, алға жетелеген ұшқыр қиял, 

жұмыстың қиындығынан қорықпайтын табандылық, 

�мір бойы ізденуден жалықпайтын жігерлі қасиеттерді 

бір бойынан к�руге болатын абзал жан. Шәкірт жүрегіне 

жол тапқан ұлағатты ұстаз. Fз ісінің жетістіктері мен 

кемшіл тұстарын саралап, болашағын бағамдай  білетін 

кәсіби маман. Ұйымшыл ұжымын әрдайым биікке бастап 

жүрген білікті басшы десем артық айтқандық емес. Сал-

тымызды сақтап, дәстүрімізді дәріптеп жүрген ұлағатқа 

үн қосушы екеніне ерен еңбектері дәлел бола алады. 

Fзінің туған ұлтына деген іңкәр сүйіспеншілігін таны-

тар текті тұлғалар шоғырында Күнімхан ұстаздың орны 

б�лек. Оны қарапайымдылығы ерекшелеп тұрады» деген 

ақын Балғынбек Имашовтың пайымды пікіріне алып-

қосарымыз жоқ. 

Жаһанданудың к�шіне ұлттық ерекшелігімізбен 

қосылатын �з керуенімізде білім мен ғылымның орны 

айырықша қажет екені айтпаса да түсінікті. Бұл орайда 

жас буынға мектеп қабырғасынан лайықты білім мен 

зерттеу машығын сіңіру аса маңызды десек, осы маңызды 

істе Күнімхан Смағұлқызының атқарған еңбегі орасан 

зор! 

Нұрлайым БАТЫР

Ел азаматтарына �неге еді
0бдісағит Шаймұханбетұлы 1940 жылы 13 

наурызда Қостанай облысы Федоров ауданына 

қарасты Трактов елді мекенінде дүниеге келді. 

Жастайынан елгезек, парасатты болып 

�скен тұлға шығармашылыққа айрықша ден 

қойды. Fзі сонау мектеп қабырғасында тай-

Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы 
Әбдісағит ТӘТІҒҰЛОВ жөнінде

құлындай тебісіп бірге �скен құрдастары секілді 

білім алып жүрген кездің �зінде келешекте 

құрылысшы атанып, аспанмен тілдескен биік 

ғимараттар тұрғызуға үлес қоссам деп арман-

дайтын. 0рине, мұндай к�ксеген мақсатына 

жету үшін тиянақтылық пен ізденімпаздық 

танытып, жоғары білім алу қажеттігін жете 

түсінді. Сол себептен ол да еліміздің бұрынғы 

астанасы Алматы шаһарына аттанып, асыл 

арманын жүзеге асыруға талпынды. Содан 

ол осы әлемге танымал шаһардағы Қазақ 

политехникалық институтының архитектура-

құрылыс факультетіне түсіп, ондағы білікті 

мамандардан к�п жайды к�ңіліне түйді. Сәулет 

�нерінің �зіне беймағлұм қырлары мен сыр-

ларына жете үңілді. Сол шақтың �зінде тек 

еңбек қана биік мұратқа жетелейтіндігін ұғып, 

студенттік жылдарды да барынша мазмұнды да 

жемісті �ткізді. 1962 жылы аталмыш жоғары 

оқу орнын ойдағыдай тәмәмдады. 

Ол �зінің құрылыс инженері ретіндегі 

еңбек жолын Тың �лкелік тресінде баста-

ды. Осы к�пке танымал үлкен ұжымда 1975 

жылға дейін қызмет атқарды. Бұл жерде 

құрылыс учаскесінің басшысы болған кезеңде 

де еңбекқорлығымен к�зге түсті.  Алматы 

тұрғын үй құрылысы тресінің 17-ші құрылыс-

монтаж басқармасында шебер, прораб болған 

жылдардың да бергені мол. Осы саланың 

мамандарымен қоян-қолтық араласа жұмыс 

істеудің арқасында адам �мірінде ұжымның 

қандай орын алатындығын терең ұғынды. 

Fз саласын жетік білетін мұндай білікті 

құрылысшы назарға тез ілінді.  0бдісағит 

Шаймұханбетұлы Қазақ КСР мемлекеттік 

құрылыс комитетінде аға инженер, содан кейін 

жобалау және ғылыми-зерттеу жұмыстары 

басқармасының бас маманы ретінде де есімі 

к�пке танылды. 

Абырой мен бедел мұны �зі іздеп тапты. 

Азаматтық құрылыс басқармасының бас-

шысы қызметін атқарған кезінде де кісілік 

келбетімен, қарамағындағыларға деген 

қайырымдылығымен әріптестерінің ең сыйлы 

адамына айналды. К�пті к�рген, �з мамандығы 

бойынша бай тәжірибе жинақтаған аяулы жан 

1975 жылдан бері Қазақстан қала құрылысы жо-

балау институтының (1993 жылдан «KAZGOR» 

жобалау академиясы) директоры, 2003 жыл-

дан бері сол академияның президенті болып 

қызмет атқарды.

Атағына азаматтығы сай
Бұл к�рнекті тұлғаның жан дүниесі кім-

кімді де еріксіз баурап алатын. Сондықтан 

да онымен кездесіп, сұхбаттасқан адам ерек-

ше қуанышқа кенеліп, оның тағылымды 

с�здерінен айрықша ұлағат алатын. 

Дегенмен де әйгілі сәулетшінің тікелей 

ықпалымен к�пшіліктің назарын аударған 

зәулім ғимараттар туралы айтпаса, оның 

жарқын бейнесі толық ашылмайтын сияқты.  

Аса танымал жерлесіміздің ғылыми 

еңбегінің �зі оның ізін басып келе жатқан 

әріптестеріне, келешекте сәулетші, құрылысшы 

боламын деген дарынды жастарға қай жағынан 

алсақ та ғибрат. Осы кезге дейін академиктің 

бес монографиялық күрделі зерттеулері, 4 

томдық оқулығы жарық к�рді. 

0 с і р е с е ,  т а л а н т т ы  ж а н н ы ң  1 9 9 4 

жылы жұртшылық назарына ұсынылған 

«Архитектуралық-құрылыс терминдерінің 

орысша-қазақша с�здігі» уақыт �те оның 

ұйытқы болуымен толықтырылып, «Қазақша-

орысша, орысша-қазақша» терминологиялық 

с�здік деген атпен к�п том болып шыққанынан 

да хабардар екенімді жасырмаймын. 

Қазақ «Кең болсаң, кем болмайсың» 

деген с�зді босқа айтпаған. Осы ұлағатты 

ұғым дәл біздің ардақты ағамыз 0бдісағит 

Шаймұханбетұлына арналып айтылғандай. 

Fйткені, қолы ашық, жүрегі жомарт жан �зінің 

тікелей қаржысына Қостанай облысындағы 

Амангелді кентінде Жәуке, Иман, Қошқар 

батырлар, Сарыторғайда Тәтіғұл, Бозай, 

Тоқсанбай кешенді ескерткіштерін тұрғызғаны 

да барша замандастарының жадында мәңгілік 

сақталып қалды. Ал 2018 жылы  0бдісағит аға 

Амангелді ауданының 90 жылдығына байла-

нысты �ткен шараларға үлесін қосып, қаржы 

аударып, аудан орталығындағы «Шұғыла»  

Жастар сарайы алдында Даңқ обелискін салып 

берді. Бұл жерде Ұлы Отан соғысына қатысқан 

адамдардың есімдері тасқа қашалып жазылды. 

Жалпы, 1990 жылдары қазақ тарихының 

тамырына қайта қан жүгіріп, жылдар бойы 

жоғалған жәдігерлеріміздің жаңғырып жатқан 

кезі болатын. Сол кезде қоғам қайраткері, 

п у б л и ц и с т ,  ж у р н а л и с т  і н і м  Ж ұ м а б е к 

Кенжалиннің «Ер Жәуке мінбегенмен ал-

тын таққа» кітабында жазылғандай, Т�лек 

Жәуке батырдың тағдыр-талайына да қатысты, 

елжандылық, отансүйгіштік,  батырлық 

қасиеттерін зерделейтін еңбектер жарық к�рді. 

Бұл шаруа �ткен ғасырдың тоқсаныншы жыл-

дары қолға алынып, батырдың ұрпақтары �згеге 

�неге боларлықтай іс тындырды деуге болады. 

Сол шаруалардың басы-қасында біздің ағамыз  

0бдісағит Тәтіғұлов та жүрді. Бір ғана мысал 

айтсам, оның қолға алуымен  Т�лек Жәуке 

батыр рухын ұлықтау  шараларын атқаратын 

ынталы топ құрылды. 

Т�лек Жәуке батыр (Жәуке Назарғұлұлы) 

1822 жылы туған, 1904 жылы қайтыс болған. 

Ол кешегі Кенесары, Наурызбай бастаған ұлт-

азаттық қозғалыстың қаһармандарының бірі. 

Осы ынталы топтың ұсынысымен Торғай об-

лысы әкімдігінде батыр бабамыздың туғанына 

175 жыл толу мерейтойын ұйымдастыруға 

байланысты арнайы мәжіліс �ткізілді. Мерей-

тойды �ткізуге облыс әкімі Жақан Қосабаевтың 

к�мегі к�п тиді. Ол Қаулы шығартып, батыр 

рухын ұлықтау шаралары Амангелді ауданы 

«Сарыторғай» кеңшарында атап �тілетін бол-

ды. Осыған байланысты дайындық шараларын 

ұйымдастыратын арнайы комитет құрылды. 

Оған облыс әкімінің әлеуметтік сала бойынша 

орынбасары Ырысты Сариева жетекшілік етті. 

Комитет мәжілісі бірінен соң бірі �ткізіліп, 

арнайы іс-шаралар пысықталып отырды. 

Соның нәтижесінде Сарыторғай ауылының 

жанындағы Ақшығанақ түбегінде Т�лек Жәуке 

батырдың күмбезді кесенесі бой к�теріп, 

ескерткіш тас қойылды. Мерейтой �те жақсы 

�тті. Оны ұйымдастыруға 0бдісағит аға мен 

сол кездегі «Халық кеңесі» республикалық 

газетінің бас редакторы болған інім Жұмабек 

Кенжалин басшылық етті. Елден қаражат 

жиналды. 0бдісағит Шаймұханбетұлының 

тікелей атсалысуымен Алматыдан академик 

Манаш Қозыбаев, Қазақстан Республикасы 

Тарих және мәдени ескерткіштерін қорғау 

комитетінің т�рағасы, Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты Шота Уәлиханов, Қазақстанның 

халық суретшісі, мүсінші Хәкімжан Наурызба-

ев, жазушы Сәбит Досанов, профессор Сайлау 

Байзақов пен басқа да ғалым, жазушы, журна-

листер келіп қатысты. 

Ардақты ағамыз үлкен жүректі азамат еді. 

Бәріне қамқор болып, алдына келген адамға 

к�мегін аямай беретін. Ол Жұмабекпен де ағалы-

інілі болып сыйласты. 2017 жылы Жұмабек 

Омарұлы арамыздан кеткенде 0бдісағит ағамен 

бір к�лікте үйге барған едік. Сонда 0бекең: 

«Сабыржан, Жұмабек екеуің мені ж�нелтесіңдер 

ғой деп ойлап едім. Жұмабектен айырылып 

қалдық» деп, к�зіне жас алды. Одан кейін: 

«Енді Кенжекең (Кенжеғали Сағадиев) екеуің 

ж�нелтесіңдер ғой. Алланың жазуы солай» 

деді. Сол кезде ағамыздың ауырып жүргенін 

білетінбіз. Бірақ қаншама уақыт науқастанып 

жүрсе де оны Жәуке батырдың аруағы же-

леп, жебеп жүрді. Бұл кісі қажының ұрпағы. 

Алтынның сынығы ғой. Fте парасатты, адал 

еңбектің адамы болатын. Адал еңбек демекші, 

маңдай тер тиісті бағасын алатынына оның 

ғұмыры айқын дәлел.

Ол «Архитектура және жобалар негіздері» 

д е п  а т а л а т ы н  т � р т   т о м д ы қ  о қ у л ы ғ ы 

ү ш і н  а р х и т е к т о р л а р д ы ң  х а л ы қ а р а л ы қ 

«Сәулетшілік-2001» фестивалінде Архитектор-

лар Одағы Халықаралық қауымдастығының І 

дәрежелі дипломымен марапатталды. 

Сондай-ақ ол сіңірген еңбегі үшін «Құрмет 

белгісі»,  «Еңбек Қызыл Ту», «Халықтар 

достығы», «Құрмет» ордендеріне де ие болды. 

Архитекторлық ғылымдардың кандидаты, про-

фессор. Қазақстаннның мәдениет қайраткері, 

Халықаралық сәулет �нері академиясының 

академигі.  Басқа да марапаттары аз емес-ті.

Мәңгілік кім бар дейсіз. Кеше ғана арамызда 

күндей жарқырап жүрген асыл ағам, туысқаным 

0бекеңнің дүниеден �ткеніне де біраз уақыт 

болып қалыпты. Оны біз ешқашан �лместей, 

жанымызда болатындай к�ріппіз. Бірақ кенет-

тен қайтыс болғанда т�бемізден біреу суық су 

құйғандай есеңгіреп қалдық. Ардақты тұлға 

бақилық болмас бұрын қаралы жиынды к�рнекті 

академик Кенжеғали Сағадиев пен маған �сиет 

етіп қалдырыпты. 

Қайталанбас тұлғаны соңғы сапарға 

шығарып салар алдында Кенжекең шетелде 

болды да, �зіме аманатты орындауыма тура 

келді. Марқұмды Алматыдағы Кеңсай зираты-

на жерледік. Жиналған халық �те к�п болды. 

Бұл да болса аса білікті азаматтың елімізде 

қаншалықты сыйлы да абыройлы болғанын 

к�рсетеді. С�йлеген адамдардың с�зінен үлкен 

тебіреніске түсіп, к�ңіліміз құлазыды. 

0бдісағит Шаймұханбетұлы �з саласының 

майталманы болып қана қойған жоқ. Бір 

әулеттің биік бәйтерегі еді. Жастай сүйіп 

қосылған жан жары, яғни асыл жеңгеміз 

Мағрипа екеуі бақытты ғұмыр кешті. Жеңгеміз 

отағасының алаңсыз жұмыс істеуіне барлық 

жағдайды жасады. Ерлі-зайыптылар қос 

ұлдарына тағылымды тәрбие берді. Екеуі де 

әке жолын қуды. Үлкендері 0буәли – елімізге 

танымал сәулетші. Екінші ұлы Айдар бол-

са, «KAZGOR» жобалау академиясының 

президенті. 0бекеңнің ғұмыры жетпеген ар-

мандарын енді солар жүзеге асырады деген 

үлкен сенімдеміз. Текті жердің ұрпағы 0бекең 

абыз ақсақал, ардақты ата болды. Немерелері де 

оның атына кір келтірмеуге тырысып, қызметте 

де, оқуда да алғы шептен к�рініп келеді. Соған 

шексіз қуанып, шүкіршілік дейміз. 

Иә, атақты академик тіршілікте �шпес 

ізін қалдырды. Оның тікелей басшылығымен 

атқарылған жобалар халықтың жадында болса 

керек. Сондықтан да оның есімі ешқашан да 

ұмытылмайды. Осы жерде айта кететін нәрсе, 

алдағы уақытта Алматы қаласы әкімдігінің 

ұйытқы болуымен мемлекет және қоғам 

қайраткері, академик, Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты 0бдісағит Тәтіғұловтың есімімен 

қаланың бір к�шесі аталады деп ойлаймын.

0бдісағит ағамыздың жарқын бейнесі біздің 

жүрегімізде сақталады. Оның жетпеген жасын 

ұрпақтарына берсін. Марқұмның жатқан жері 

жарық, топырағы торқа, иманы серік болсын. 

Асыл ағамыз к�зден кетсе де, к�ңілден кетпейді. 

Сабыржан АХМЕТОВ,
Мемлекеттік қызметтің ардагері, 

Қостанай облысының құрметті азаматы

ҚОСТАНАЙ
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ANA TILI

Ә Н  Қ А Н А Т Ы Н Д А

Бұл кеш �зге кештен несімен �згеше? 

Иә, ең алдымен Абай рухына құрмет 

білдіруімен ерекшеленді. Дәстүрлі әнші 

кеште әнді сүюдің озық үлгісін к�рсетті, 

әнге  құрметтің  қалай боларын кеш 

тыңдармандары да ұғынып қайтты. Кеш 

�ткізуі сирек талғампаз әншінің репертуарға 

тыңғылықты дайындалғаны бірден к�зге 

к�рінеді. Бұрындары орындап жүрген 

әндерді емес, тыңдарманның құлағынан 

алыстай бастаған шығармаларды орындап, 

халықтың әнге деген сартап сағынышын 

басты, �нерге деген елдің інкәрлігін асқан 

сезімталдықпен ұғып қойған �нерпаз ән 

мен күйдің інжу-маржанын тыңдарманға 

таңдап, талғап ұсынды. Дәнеш Рақышевтың 

т�л шәкірті ретінде оның шығармалары 

сахнада әуелейтінін біліп келген жұрттың 

тамырын д�п басып, ұстазының әндерін 

бірінен соң бірін күміс қоңыраудай үнімен 

шырқап берді. Аппақ маңдайы жарқырап, 

к�мейіндегі бұлбұл үнімен Дәнештің бұған 

дейін үлкен сахналарда орындалмай, шетін 

қалып қойған бірқатар әндерін тыңдарман 

жүрегіне жеткізді. «Шаң басқан архивтерде» 

жатыңқырап қалған ондай шығарманың бірі 

– «Соға кет» болса, екіншісі – ақиық ақын 

Мұқағали Мақатаевтың с�зіне жазылған 

«Аққулар, қош болыңдар» әні еді. Дәнеш 

әндері сахнада орындала бастағаннан-ақ 

елжіреген ел-жұрт «Айта түс!», «Шырқа, 

жарығым!» деп әншісін к�термелеп, 

Дәнешін еске түсіріп, тыңдарман теңіздей 

толқыды, ән сахнада әуелей шалқыды. 

Жазушы Бексұлтан Нұржекеұлының 

«Барк�рнеу» әнін орындағанда да туған ел 

мен туған жердің суреті к�з алдыңа тізіліп, 

Нұржаннан барып ән есті...»
«Сағынсаң егер Дәнешті

қойны-қонышы елге толы �ңірдің арғы-

бергі тарихы ән болып құйылып түскендей 

әсерге б�леді. Тағы да к�рермен жүрек 

с�зін қошеметпен, разылықпен жеткізіп, 

алақанын аямай соқты...  

А б а й  р у х ы н а  т а ғ з ы м  е т у д і ң  т ы ң 

үлгісін к�рсеткен әнші бұл кеште әкесі – 

Қабимолда Жанпейісовтің Абайдың с�зіне 

жазылған «Мен боламын демеңдер» әнін 

шырқады. Осы ретте кештің аты «0нді 

сүйсең, менше сүй» деп аталуының да 

тарихына тоқталып �ткен дұрыс шығар. 

Шығармашылық кешін �ткізем деп шешкен 

Нұржан Жанпейісов қаламгер Бексұлтан 

Нұржекеұлымен хабарласып, кешінің ата-

уын ақылдасыпты. «Басқасын білмеймін, 

дәстүрлі әнді қаншалықты жақсы к�ретінің, 

дәстүрлі �нерді қалай құрметтейтінің жалпы 

жұртқа айдай анық. Биыл ұлы Абайдың 

туғанына 175 жыл. Сондықтан кешіңді 

Абаймен байланыстырғаның дұрыс-ау... 

Репертуарыңда Абай шығармалары да 

болса, бұл да ұлы ақын рухына деген 

перзенттік құрметіңді танытпай ма?» деп 

ағалық ақыл-кеңесін аямаған жазушының 

с�зін құп к�ріп, кеш Абай �леңінің бір 

үзігімен аталған екен. Иә, қолына қалам 

ұстаған жазушы болсын, ақын болсын, 

Абай шығармашылығын аттап �ткен емес. 

Қылқаламын серік еткен қазақ суретшісінің 

де Абай шығармаларына не Абай бейнесіне 

бір айналып соғатыны хақ. Дәстүрлі әннің 

биігінде жүргендер де Абай �леңінен құр 

қалмайды. Нұржан әншінің репертуарында 

да, әрине, Абай әні бар. Бірақ, Абайдың 

т�л, �з әні емес. 0кесі Қабимолданың Абай 

�леңіне жазған әні. Бала күнінен әкесінің 

тәрбиесімен Абай �леңдерін құлағына 

құйып �скен Нұржан сал кішкентайынан 

Абай шығармашылығымен есейген ұл 

екенін ұмытпайық. 0кесі ақыл айтса да, 

қатты айтса да перзентіне Абайды алға 

тартқан екен. 0кесінің жанынан шығарған 

екі әні перзентінің жүрегінде ораулы келген. 

Сол екі әуенге салып отырып Абай әндерін 

орындаған әкесінің әуенін кішкене күнінен 

құлағына сіңірген. Міне, сол дүние «0нді 

сүйсең, менше сүй» атты кеште к�рерменге 

жол тартты. Нұржан Қабимолдаұлының 

�зі «Шүкір, Абайдың оншақты әні халық 

арасында кеңінен таралып, айтылып жүр 

ғой. Ал әкемнің әнін, Абайдың с�зін 

оқудың реті де, орайы да келіп тұрған соң, 

репертуарға осы әнді қостым. Бұл кешке 

жаңаша бір реңк берер деп ойлаймын. 

0кемнің әнін мен орындамағанда, кім 

орындайды... Сондықтан, Абайдың �леңіне 

жазылған «Мен боламын демеңдер» деген 

әнді сіздерге тарту етпекпін» дейді...

0нмен сусындап отырған жұрт сахнада 

Нұрғиса Тілендиевтің  сирек орындалып 

жүрген әндері шырқалғанда тіпті теңселіп 

кетті. 0н қанатында қалықтаған к�рермен 

Нұржан әншінің әр қимылын кірпік қақпай 

қадағалап, әнмен бірге тербеле ж�нелген еді.

«Қалқаның әні», Кенен 0зірбаевтың әні, 

0сеттің термесі, Дәнеш жеткізген әндер, 

тағы да біраз шығарманы әуелеткен Нұржан 

Жанпейісовті Дінзухра Тілендиеваның 

дирижерлігімен «Отырар сазы» ансамблі 

сүйемелдеді. 0н қанатындағы к�рерменге 

Нұржан әншінің даярлаған сыйы – қазақы 

мәнермен, әуенмен құйылып түскен Ұлбике 

мен Күдерінің айтысын ұсынуы еді. Тарихта 

Ұлбике мен Күдерінің айтысқаны к�пке 

белгілі. Сол айтысты кезінде Мырзатай 

Жолдасбеков спектакль қылып түсіріп, 

оның музыкасын Алтынбек Қоразбаев 

жазған екен. Халықаралық байқаулардың 

лауреаты Бибігүл Қилымхан мен Нұржан 

Жанпейісов екеуі сахнада Ұлбике мен 

Күдері болып айтыса кеткенде к�рерменнің 

делебесі қозып, байырғы заманның т�ріне 

барып отыра қалғандай күй кешті. Қазақтың 

т�л �нері – айтысты дәл осындай бояумен 

сахнаға алып шыққан қос әншіге алғыстан 

басқа айтарымыз жоқ.   

Дәстүрлі әнге серт берген Нұржан 

әншінің ән әлемі ерекше терең, мың боя-

улы. Осы тереңдік пен тазалық, мың-сан 

түске түрленген дауыс бояуы халықтың 

ерекше құрметіне ие. 0сіресе сахнада 

«Аңшының әні» әуелегенде к�з алдында 

дала театры қойылым қойып кеткендей 

тыңдарманның делебесі қоза түсті. Байырғы 

жұрттың тұп-тұнық �мір салты, аңшының 

с�зі, сері жігіт пен қазақы тұрмыстың ғажап 

суреті ән болып к�з алдыңда к�лбеңдей 

�теді. Қазақтың әні қазақтың бұзылмаған 

дәстүрі, қазақтың жаны десек, әншінің 

асқан шеберлікпен орындаған дүниесінен 

байырғы мен бүгінгінің арасындағы 

дәстүрдің жібі  үзілмейтінін ұғасың. 

Қазақтың әні әуелегенде қазақтың жаны 

тербелетінін түсінесің. Кешеден бүгінге 

жалғасқан қазақы әуен – әр уақыттың сан 

қырлы сипатын жинап, жүрек тұсыңды 

шымырлатады. Нұржан әншінің әндері 

тыңдаушысын осындай сиқырмен баурап 

алады. Нұржан әншінің әуезіне құлақ 

қойсаңыз бір ғана әнші емес, тұтас халық 

театрының үнін еститін себебің де осы 

– дала үнін, дала арманы мен ұлттық 

ерекшелікті сипаттайтын байырғының са-

зын дәл жеткізе білуінде жатыр…

К е ш  б а р ы с ы н д а  а й т у л ы  ә н ш і , 

Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Fнер 

академиясының ректоры Ақан 0бдуәлі 

сахнаға к�теріліп, қазақтың қара домбы-

расын қолына алып, ән шырқады. «Абай 

Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы 

кең к�лемде тойланып жатыр. Келер жылы 

Жамбыл атамыздың 175 жылдық мерей-

тойы аталып �теді. Ұлтымыздың осы екі 

алыбында қазақтың с�зі, қазақтың болмы-

сы, қазақтың бары мен жоғы сақталған» дей 

келе, Ақан Жылқышыбайұлы �нердегі досы 

Нұржан Жанпейісовтің кешіне ақ тілегін 

арнап, Жамбылдың жырын самғатты, 

Мұқағали Мақатаевтың с�зіне жазылған 

«Тоқта, ботам! Атаң келеді артыңда» әнін 

шырқады. Айта кету керек, Отырар сазы 

оркестрі �здерінің жоспарына енгізген бұл 

концерттің басты қолдаушысы халық болса, 

Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Fнер 

академиясы да осы кешке қолдау білдіріп, 

халықтың әсем әуені қалқыған ән мерекесін 

тамашалауына мұрындық болыпты.

Кеш барысында  талантты күйші 

Мұрат 0буғазы да �нер к�рсетті. Шертпе 

күйдің шебері, �нер зерттеушісі, Дәнеш 

Рақышевтың мұрасын жинастыруда үлесін 

қосып жүрген Мұрат 0буғазының домбы-

расынан т�гілген күй де халықты �нердің 

тылсымына баурап әкеткен еді.

Нұржан әнші осы кезге  дейін де 

Париждің мәртебелі сахнасында, алыс-

ж а қ ы н  ш е т е л д е р д е ,  а т а п  а й т қ а н д а 

Моңғолия, Қытайдағы ағайынға әнін 

шырқап, патша к�ңілді к�рерменнің ыстық 

ықыласына б�леніп жүргені белгілі ғой. 

«Танығың 
келсе Дәнешті, жантай-

ып жатып ән есті» дейтін сөзді 
аз-кем өзгертуіміздің сыры белгілі... 

Қазақтың ән өнері кеудесіне қонақтаған 
дүлдүл әнші, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері Нұржан Жанпейісовтің 
Алматыдағы ән мен жырдың бесігіне айналған 

Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік фи-
лармониясында өткізген «Әнді сүйсең, менше 

сүй» атты жеке шығармашылық кеші талай 
тыңдарманның құлақ құрышын қандырып, 

өнер биігіне жетелегені сөзсіз. Ел басына сынақ 
болып келген індеттің кесірінен сонау бір 

ғажап кеш жайлы қолға қаламды кейіндеу 
алып отырғанымызбен, сол бір ән мен 

күй тербелген күн жүректерді әлі де 
шымырлатып-ақ жүр...   

Қазақтың дәстүрлі �нерін насихаттау жо-

лында сүбелі үлес қосып жүрген Нұржан 

Жанпейісовтің сахнада жүргеніне ширек 

ғасыр, тіпті одан да к�бірек уақыт шығар. 

«Fнер адамы, шығармашылықтың ада-

мы үнемі ізденісте жүргені ж�н. Арасын 

ұзартпай, әлсін-әлсін есеп беріп тұруы 

керек. Үнемі репертуарын жаңартып 

отырғаны да маңызды. Ең алғашқы жеке 

шығармашылық кешім Моңғолияның Баян 

Fлгей қаласында �ткен екен. 2009 жылы 

Қазақконцертте жұмыс істеп жүргенімде, 

жеке шығармашылық кеш �ткіздім. Үшінші 

концертімді 2017 жылы тағы да Алматыда 

«Алатау» дәстүрлі �нер театрында бердім... 

Арасында елге де барып, есеп бердім. 

Үзеңгілес досым, бірге жүрген әріптесім 

Еркін Шүкіман екеуміз бірігіп «Қос күрең» 

атты кеш �ткіздік. Ықылас мұражайында, 

«Ғалымдар үйінің» залында концерттер 

бердік. 2016 жылы Дәнеш Рақышевтың 90 

жылдығы кең к�лемде аталып �тіп, Ықылас 

мұражайында «0сет пен Дәнеш» деген ат-

пен лекция концерт бердім... Ал мына «0нді 

сүйсең, менше сүй» атты концертті Отырар 

сазы оркестрі �здерінің жоспарына енгізіп, 

алғашқы ұсынысты �здері айтқан еді» дейді 

Нұржан әнші осы кеші туралы сұхбатта. 

Осы сұхбатты оқып отырып Ықылас 

Д ү к е н ұ л ы  а т ы н д а ғ ы  Ұ л т  а с п а п т а р 

мұражайында �ткен концерт  есімізге 

түсті. Кеш соңынан �нер адамдары жи-

налып, концертке баға бергенде �нертану 

ғылымының докторы, профессор 0сия 

Мұхамбетованың: «Қазақтың дәстүрлі әні 

мен күйін фольклор деп қана қарамаңыздар. 

Бұл – қазақтың ұлттық классикалық �нері. 

Менің арманым – осы �нерді к�рсетушілер, 

яғни әнші-күйшілер �здері кітап жаз-

са, қандай тамаша болар еді» деп пікір 

білдіргені де есте. Осы күні Нұржан 

Қабимолдаұлының сол үддеден шыға алып 

жүргенін де айта кету парыз. Т.Жүргенов 

атындағы Қазақ Ұлттық Fнер акаде-

миясында кафедра меңгерушісі ретінде 

дәстүрлі �нерге адалдығын танытып, шәкірт 

тәрбиелеп жүр және Жүсіпбек Елебе-

ков атындағы Республикалық эстрада-

цирк колледжінде Дәнеш Рақышұлының 

арнайы әншілік класын ашқан Нұржан 

Жанпейісовтің осы қыры да к�пшілік наза-

рынан тыс қалмаса екен дейсің.

Нұрғиса Тілендиевтің «Мінездің �згеруі 

дауысқа әсер етеді» деп айтқаны бар екен. 

Бала күнімізден дауысын құлағымызға 

құйып �скен бір әнші болса, ол Нұржан 

Жанпейісов дер едік. 0н қадірін біліп, 

дәстүрлі әншінің �нер жолына тілекші 

к�ңілмен жанкүйер болып келе жатқан бергі 

уақытта да оның әнге құрметі мен мінезінің 

�згермегенін анық білеміз. Оның дәстүрлі 

әнге адалдығы мен тазалығының бір сыры 

осында жатса керек. 

Хош, тыңдарманды ерекше күйге 

б�леген концертті әншінің �зі бір жарым 

сағатқа жоспарлағанымен, кештің тез-ақ 

аяқталғанына к�пшіліктің таң-тамаша 

қалғанын несіне жасырайық. 0ншінің 

кешті бұлай жоспарлауының себебі де бар. 

Дәстүрлі музыкалық концерттер бір жарым 

сағатқа жетпеуі, жетсе, аспауы керек екен. 

Ұлттық классикалық музыканың, таза 

академиялық концертті тыңдаудың �зіндік 

шегі бар, деңгейі болады. Сол тәртіппен, 

академиялық талаппен жоспарланған 

кештің жалғасы алдағы уақытта үлкен 

сарайларда жалғасын тапса деген тілектес 

к�ңілмен жұрт үйді-үйіне тарағанына 

куәміз. Тұтас Алматыға ән салдырған сол 

бір кештен жүрегіміз ән мен жырға сусын-

дап қайтты...

К�рнекті жазушы, Мемлекеттік 
с ы й л ы қ т ы ң  л а у р е а т ы  Б е к с ұ л т а н 
Нұржекеұлымен кеш біткен соң тілдесіп, 
«Дәнешті сағынған жан Нұржан әншіге 
құлақ қойса, шіркін» дегенімізде с�зімізді 
сәл-пәл түзетіп: «Нұржан қазір Дәнештің 
әнін ғана емес, оған қоса қазақ халық 
әндерін ің  ұмытылып бара жатқан 
нұсқаларын да, сонымен қатар Жетісу 
ән мектебінің к�рнекті �кілдерінің де, 
кейінгі уақыттағы композиторлар мен 
ақындардың да шығармашылығын 
ерінбей-талмай насихаттап, домбыра-
сымен шырқап, оркестрмен орындап 
жүрген жоқ па? Иә, ол Дәнештің кенже 
қозысы, �зі айтқан әндерін түгел үйретіп, 
аманаттап кеткен ең соңғы шәкірті. Со-
нымен қатар қазір Жетісу ән мектебінің 
үлкен зерттеушісіне айналған, ән мен 
ұстаздықты қатар алып жүрген жан. 
Кітаптарын тасқа бастырып, әндерді 
таспаға түсірген еңбегін де қоса атауды 
ұмытпайық» дегені бар. Шынымен де 
Нұржан Қабимолдаұлының Алматыдағы 
кешінде қазақ тыңдарманы сағынып 
қалған бірқатар ән әуеледі. Nнерге сусаған 
жұрт әнмен бірге жан сарайын тазартты, 
залдың тұс-тұсынан әншісін к�термелеп, 
қолдау білдірді, «пай-пайлаған» дауыстан 
ән мен әншінің мерейі асып, түу биікке 
к�теріліп бара жатты...
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