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Бақыт САРБАЛАҰЛЫ,
сыншы, Халықаралық «Алаш» 
әдеби сыйлығының лауреаты

ХӘКІМДІ ТАНУ 
КУРСЫ ЕНГІЗІЛДІ

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық 
университетінде абайтану курсы енгізілді. 
Бүгінде оқу орнының студенттеріне 
абайтанудың бастаулары, ақынның �мірі мен 
шығармашылық жолы оқытылуда. 

Бұған дейін Қыздар университетінің қазақ 

филологиясы және әлем тілдері факультетінің 

білімгерлеріне Зәки Ахметов, Тұрсынбек 

Кәкішев, Мекемтас Мырзахметұлы сынды 

ғалымдар абайтану курсын жүргізген бола-

тын. Ал былтырғы оқу жылынан бастап ол 

барлық  факультеттерде оқытыла бастады. 

Болашақ  педагогтар курс барысында абайтану  

мәселелерінің даму бағыттарымен, оның 

ақындық мектебімен және хәкімнің «Толық 

адам» философиясымен танысады. 

Осы орайда Қыздар университетінің про-

фессоры, филология ғылымының докторы 

Руда Зайкенованың «Абайтану» атты оқулығы 

да жарық к0рді. Кітапта ақынның шығыс, 

батыс және орыс әдебиеттерімен байланысы, 

ғұлама ойшылдың ғылым, білім, 0нер, ел  билеу, 

тарих, махаббат, діни таным тақырыбында 

және сыншылдық к0зқараста жазылған 

философиялық қара с0здерінің, 0леңдерінің, 

поэмаларының,  аудармаларының мән-

мағынасы мен маңызы кеңінен түсіндірілген.

– Шынайы талант – ілуде біреудің ғана 

маңдайына жазылатын тәңірдің сыйы. Осы 

тұрғыдан алып қарағанда, XIX ғасырдың екінші 

жартысында киіз туырлықты шаңырақ астынан 

қарап-ақ, әлемдік деңгейде шеберлік нақыш 

туғызып, 0релі ой айтқан қазақ халқының 

ұлы ақыны, хакім Абай даналығына жаңа 

 заман биігінен қарап, к0ңіл аударудың маңызы 

зор, – дейді оқулық авторы, профессор Руда 

 Зайкенова. 

Жандар АСАН

ШАҢЫРАҒЫ 
ШАЛҚАҚ АҚ ОРДА

ЖАҢА АЙДАР: «АНА ТІЛІНЕ» – 30 ЖЫЛ

Ассалаумағалейкүм, ардақты Алаш 
азаматтары! 
Өткен жылдың желтоқсанының 
31-і күні түнгі сағат 00:00-де есік 
қағып, табалдырығымыздан 
аттаған Жаңа 2020 жылымыз құтты 
болсын! Иә, қазақтікі болмаса 
да адамзатқа ортақ ресми Жаңа 
 жылымыз төрге озды. Христиандық 
сипатын, Иса пайғамбардың туған 
күніне қатысы барлығын ескерсек  
те, осы 2020 – Жаңа  жылымыз 
баршамызға да қайырлы, 
 зайырлы болсын! Мемлекетімізге 
тыныштық сыйлап, бақ дарыт-
сын! Алла Тағала бұйыртса, бұл 
жылда да береке, мереке көп. Ал 
сол береке, мерекелердің ішінде 
біздер – бұрынғы «Ана тіліліктер» 
мен бүгінгі «Ана тіліліктер» үшін 
Тәуелсіздік мейрамынан кейін әуелі 
ойға оралар қымбаттысы, тіпті 
 сымбаттысы да – табиғаттың шын 
Жаңа жылы – наурыздың 22-і күні 
кіндік кесер Тышқан жылымен бірге 
келер төл басылымымыздың 30 
жылдығы болса керек. 

БҮГІНГІ САНДА:

«Халықаралық 
термин» деген 
ұғым жоқ

Шерлі жетімнің 
көз жасы

4-бет

12-бет

Бала 
дамуының негізі – 
қимыл-әрекет

Мақпал ЖҰМАБАЙ:

3-бет

АЛЫПТАР МЕН АРЫСТАР АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ БІЛІМ

Биыл Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толады. Халқымыздың ұлы 
перзентінің мерейтойын лайықты атап өту үшін арнайы құрылған комиссия 
дайындық жұмыстарын бастап кетті. Мемлекет көлемінде және халықаралық 
деңгейде ауқымды іс-шаралар ұйымдастыру жоспарланып отыр. Бірақ мұның 
бәрі той тойлау үшін емес, ой-өрісімізді кеңейтіп, рухани тұрғыдан дамуымыз 
үшін өткізілмек.

 туралы айтты. Ұлттық сананы сақтау және 

оны заман талабына бейімдеу мемлекеттік 

маңызы бар мәселеге айналды.  4йткені 

сананы жаңғырту арқылы ХХІ ғасырда 

еліміздің тың серпінмен дамуына жол 

ашамыз. Осы орайда Абай мұрасының 

тигізер пайдасы зор деп есептеймін. 

Ұлы ақынның шығармалары бүгін де 

0зектілігін жоғалтқан жоқ. Абайдың 

ой-тұжырымдары баршамызға қашанда 

рухани азық бола алады. Сондықтан 

ұлтымызды жаңғырту ісінде оның 

 ең бектерін басшылыққа алып, ұтымды 

пайдалану жайын тағы бір мәрте ой 

елегінен 0ткізген ж0н.

Мен бұл мақалада Абай с0зінің бүгінгі 

заманымыз үшін к0кейкестілігі, ақын 

шығармаларынан халқымыз қандай 

тағылым алуға тиіс екендігі ж0нінде 

жұртшылықпен ой б0ліскім келеді.

ҰЛТТЫҚ 
БОЛМЫСТЫҢ ҮЛГІСІ

Жаңғыру – 0ткеннен қол үзіп, тек 

жаңа құндылықтарға жол ашу деген с0з 

емес.

Шын мәнінде, бұл – ұлттық мұра-

ларымызды бүгінгі оң үрдістермен 

үйлестіре дамытуды к0здейтін құбылыс. 

Бұл ретте, біз Абайды айналып 0те 

 алмаймыз. Себебі ұлы ойшыл осыдан 

бір ғасырдан астам уақыт бұрын ұлтты 

жаңғыруға, жаңаруға, жаңа 0мірге бейім 

болуға шақырған.

Елбасымыздың: «Заманалар ауысып,  

дүние дидары 0згерсе де, халқымыздың 

Абайға к0ңілі айнымайды, қайта уақыт 

0ткен сайын оның ұлылығының тың 

қырларын ашып, жаңа сырларына қаныға 

түседі.

Абай 0зінің туған халқымен мәңгі-

бақи бірге жасайды, ғасырлар бойы 

Қазақ елін, қазағын биіктерге, асқар 

асуларға шақыра береді» деген 0негелі 

с0зі ақын мұрасының мәңгілік 0сиет 

ретінде бағаланатынын айқын аңғартады.

Абайдың шығармаларына зер салсақ, 

оның үнемі елдің алға  жылжуы на,  0сіп-

0ркендеуіне шын ниетімен  ті леулес 

б о л ғ а н ы н ,  о с ы  и д е я н ы  б а р ы н ш а 

дәріптегенін байқаймыз. 

(Жалғасы 2-бетте)

Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, 

ақын, ағартушы, ұлттың жаңа әде-

биетінің негізін қалаушы, аудармашы, 

композитор ретінде ел тарихында 0шпес 

із қалдырғаны с0зсіз. Оның 0леңдері 

мен қара с0здерінде ұлт болмысы, бітімі, 

тұрмысы, тіршілігі, дүниетанымы, мінезі, 

жаны, діні, ділі, тілі, рухы к0рініс тауып, 

кейін Абай әлемі деген бірегей құбылыс 

ретінде бағаланды.

4ткен жылы   Абайдың шығар ма  ла-

рынан   үзінді оқу эстафетасы 0тті. Ләйлім 

атты оқушы қыз ұсынған бұл елдік шараға 

мен де қатысып, қолдау к0рсеттім. 

Мектеп  оқушыларынан ел азаматтарына,  

т іпті  әлемдік деңгейдегі  танымал 

тұлғаларға дейін зор қызығушылық 

 танытып, лезде іліп әкеткен бұл бастама 

бірнеше айға ұласты.

Соның арқасында бүкіл Қазақстан 

Абай мұрасын тағы бір зерделеп шықты. 

Бұл – Абайға деген құрмет әрі ұрпақты 

тәрбиелеудің тиімді тәсілі. Абай жырла-

рын оқу челленджі биыл, ақын мерей-

тойы тұсында жаңаша жанданады деп 

сенемін.

Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н  > б і ш ұ л ы 

Назарбаев  «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласында қоғамдық 

сананы қайта түлетудің маңыздылығы 

АБАЙ ЖӘНЕ XXI 
ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН

Мен сондықтан да  с0зімді 

осы ған  орай 0рбітер болсам, күні 

кешегі 1990 жылдардағы ахуал-

жағдай ғана емес, одан бұрынғы 

яғни 1900 жылдан  басталған ХХ 

ғасырдағы елдік тағдыр-талайымыз 

да еске оралады. Осынау ХХ ғасыр-

дың 0не бойында  біздің қазақ 

халқы жолыққан небір нәубет-

зұлматтарды, аласапыран апаттарды  

осы жолы есепке алмасақ, ол үш 

рет қалың ұйқыдан оянып, дүр 

сілкініп, қырандай қырымға к0з 

салып, қияға қанат қағуды бастан 

0ткеріпті.

>рине,  мұның біріншісі  – 

Ресейдегі патшалық 0кімет құлап, 

1917 жылғы ақпан т0ңкерісі жүзеге 

асқан сәт-кезеңнен тарихымызда  

орын алған ояну, Алаш арыс тары 

 бастауымен ел болуға қам-қарекет 

жасауымыз. Бұл шақтағы 0міріміздің 

к 0 ш і н  ж а р ы қ  ж а қ қ а  қ а р а й 

жетелеушілердің дені: осалының 

0зі сайдың тасындай, озықтары 

қараңғы аспанда ойнаған жасын-

дай мықтылар-тын. Дау жоқ, бұл 

ояныс-сілкіністің түп бастауында  

алып ақын, хакім абыз Абай тұрды. 

Сол Абайдан шуақ түсіп, әлеуметтің 

о з ы қ   з е р д е - с а н а с ы н а  т а м ы р 

тартқан  Ахмет, >лихан, Міржақып, 

Шәкәрім, Мұстафа лардың алды 

 Петербор, Мәскеу ілімінен сусын-

дап, арты байырғы шығыс білімінен 

х а б а р д а р  қ а й р а т к е р л е р  е д і . 

4кінішке қарай, олар заман талабы-

нан табылып, партия да жасақтап, 

Алашорда да құра алған кемеңгер 

адамдар болғанмен, оларды қолдап, 

олардың Ордасын қорғап кетуге 

жұдырықтай жұмылмаған халық-

қазақ әлі дайын емес-ті. 

Осындай екінші ояныс-сіл-

кініс,  біздіңше, т0л тарихы мызда 

1960 жылдардың басынан 0ріс-

теп, 1970 жылдары орын алды. Бұл 

жылдардағы қырымға к0з  тастап, 

қияға қанат қағу, негізінен, әдебиет, 

мәдениет саласында жүзеге асты. 

(Жалғасы 5-бетте)

ANA TILI
www.anatili.kz e-mail: anatili_gazetі@mail.ruwww.twitter.com/anatilikzwww.facebook.com/anatilikaz

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

№2 (1519)
16 – 22 қаңтар

2020 жыл

1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

16+

ЖҰБАНОВ
ХМЕТА

...Елуінші жылдар Ахаң 
үшін аса бір ауыр кезең болғаны 

белгілі. Қазақ әдебиеті мен мәдениетінің, 
ғылымының үлкен қайраткерлері қудалауға, ұлтшылдық 
айыптауларға ұшырады. Ахаң еңбектерінен де осы тектес  

«қателер» табылды, оны әшкерелеген мақалалар басылды, 
өзі партиядан шығарылып, жұмыстан қуылды. Орталық партия 

комитетінің тікелей нұсқауымен А.Жұбанов пен Қ.Жұмалиев Ғылым 
академиясының құрамынан шығарылды. Оны Ғылым академиясының 

жиналысы арқылы іске асырды. Академияға сайланған адамның 
оның құрамынан шығарылуы ешбір заңда және дәстүрде жоқ 

нәрсе екені де ескерілмеді. Осындай тұстарда Ахаң біраз 
уақыт басқа өзі тектес әріптестері сияқты Мәскеуді 

паналады да, ұзақ жүрмей Алматыға 
оралды.
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ANA TILIА Л Т Ы  А Л А Ш Т Ы Ң  А Р Д А Ғ Ы
(Басы 1-бетте)

Ал ілгерілеудің негізі білім мен ғылымда 

екенін анық білеміз. Абай қазақтың 

 дамылсыз оқып-үйренгенін бар жан-

тәнімен қалады. «Ғылым таппай  мақтанба» 

деп, білімді игермейінше, биіктердің 

бағына қоймайтынын айтты. Ол «Біз 

ғылымды  сатып мал іздемек емеспіз» 

деп тұжырымдап, керісінше, ел дәулетті 

болуы үшін ғылымды игеру керектігіне 

назар аударды. Ұлы Абайдың «Пайда ой-

лама, ар ойла, Талап қыл артық білуге» 

деген 0негелі 0сиетін де осы тұрғыдан 

ұғынуымыз қажет.
Бұл тұжырымдар қазір де аса 0зекті. 

Тіпті бұрынғыдан да зор маңызға ие болып 

отыр. Себебі ХХІ ғасырдағы ғылымның 

мақсаты биікке ұмтылу, алысқа құлаш 

сермеу екенін к0ріп отырмыз. Ал біздің 

міндетіміз – осы ілгері к0шке ілесіп қана 

қоймай, алдыңғы қатардан орын алу.

Ол үшін, ең алдымен, білім беру 

с а л а  с ы н  з а м а н ғ а  с а й  д а м ы т у ы м ы з 

 керек. Сол мақсатта ауқымды жұмыстар 

атқарылғанымен, отандық білім беру ісінде 

әлі де олқы тұстар бар. Оны жетілдіру жолда-

рын сайлау алдындағы бағдарламамда және 

0ткен жылғы тамыз конференциясында  

нақты атап к0рсеттім.

«Педагог мәртебесі туралы» заңның 

қабыл дануы – осы бағыттағы игі бастама-

лардың бірі. Бұл – сапалы білім беру ісін 

жетілдіруге арналған қадам. Жалпы  кез 

келген қоғамда ұстаздың орны б0лек. 

Мұғалімдер білімді әрі саналы ұрпақ 

тәрбиелеу ісінде аса маңызды р0л атқарады. 

Ұстазға құрмет к0рсетіп, қадірлеу – 

бәріміздің міндетіміз. Сондықтан мемлекет  

мұғалім мамандығының мәртебесін к0теріп, 

алаңсыз жұмыс істеуіне жағдай жасауы 

керек.

Абай айрықша дәріптеген игілікті істің 

бірі – тіл үйрену. Ақын жиырма бесінші 

қара с0зінде 0зге тілдің адамға не беретініне 

тоқталып: «>рбіреудің тілін, 0нерін білген 

кісі оныменен бірдейлік дағуасына кіреді, 

аса арсыздана жалынбайды» дейді. Демек, 

0зімізден озық тұрған жұртпен деңгейлес 

болу үшін де оның тілін меңгерудің маңызы 

зор.

Ал қазіргідей жаңа тарихи жағдайда 

бәріміз ана тіліміздің дамуы мен дәріп-

телуіне назар аударып, оның мәртебесін 

арттыруымыз керек. Сонымен қатар 

ағылшын тілін үйренуге де басымдық беру 

қажет. Жастарымыз неғұрлым к0п тілді 

меңгерсе, соғұрлым мүмкіндігі кеңейеді. 

Бірақ олардың ана тілін білуіне баса 

мән берген ж0н. 4скелең ұрпақ, Абай 

айтқандай, ғылымды толық игерсе, 0з 

тілін құрметтесе әрі шын мәнінде полиглот 

болса,  ұлтымызға тек игілік әкелері с0зсіз.

Қазір әлем күн сайын емес, сағат сайын 

0згеруде. Барлық салада жаңа міндеттер 

мен тың талаптар қойылуда. Ғылымдағы 

жаңалықтар адамды алға жетелейді. 

Ақыл-оймен ғана озатын кезең келді. 

Заман к0шіне ілесіп, ілгері жылжу үшін 

біз сананың ашықтығын қамтамасыз 

етуіміз керек. Бұл қадам 0ркениеттің озық 

тұстарын ұлттық мүддемен үйлестіре білуді 

талап етеді. Мұндай кезде 0зіміздің таптау-

рын, жадағай әдеттерімізден бас тартуымыз 

қажет.

Абайдың кейбір қарекеттерге к0ңілі 

толмай, «Терең ой, терең ғылым іздемейді, 

4тірік пен 0секті жүндей сабап» деп, үнемі 

сыни к0збен қарауының себебі осында.  

Ақын ел-жұртын түрлі 0нерді игеруге 

үгіттеді. Соның бәрі уақыттың талабы 

екенін ол анық аңғарып, ұлтына ертерек үн 

қатты. Тіпті қазір айтып жүрген интеллек-

туалды ұлт қалыптастыру идеясы Абайдан 

бастау алды деуге болады. Ұлы ойшыл әр 

с0зімен ұлттың 0ресін 0сіруді к0здеді.

Сондықтан Абайды терең тануға баса 

мән бергеніміз ж0н. Абайды тану – адамның 

0зін-0зі тануы. Адамның 0зін-0зі тануы 

және үнемі дамып отыруы, ғылымға, білімге 

басымдық беруі – кемелдіктің к0рінісі. Ин-

теллектуалды ұлт дегеніміз де – осы. Осыған 

орай, Абай с0зі ұрпақтың бағыт алатын 

темірқазығына айналуы қажет.

Абай қазақтың әр баласын ұлтжанды 

азамат етіп тәрбиелеуге шақырды. Оның 

мұрасы – парасатты патриотизмнің мектебі, 

елдікті қадірлеудің негізі. Сондықтан 

азаматтарымыздың к0зі ашық болсын 

 десек, Абайды оқудан, ақын 0леңін жаттау-

дан жалықпаған ж0н. Біз елді, ұлтты Абайша 

сүюді үйренуіміз керек. Ұлы ақын ұлтының 

кемшілігін қатты сынаса да, тек бір ғана 

ойды – қазағын, халқын т0рге жетелеуді 

мақсат тұтты. 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 0скелең ұрпақтың 

санасына сіңіру және 0мірлік азығына 

 айналдыру – ұлтты жаңғыртуға жол ашатын 

маңызды қадамның бірі.

МЕМЛЕКЕТ 
ІСІНІҢ МҮДДЕЛЕСІ

Біз егемен ел ретінде 0сіп-0ркендеуіміз 

үшін мемлекеттілігімізді нығайтуымыз 

керек.

Заң үстемдігін және қоғамдық тәртіпті 

сақтау баршаға ортақ міндет екенін ұғынған 

ж0н. Халықтың билікке деген құрметі 

болмаса – елдігімізге сын. Сондықтан 

аза маттарға, әсіресе, жастарға мемлекетті 

сыйлаудың мән-маңызын түсіндіру қажет. 

Осы ретте тағы да Абайдың мұрасына зейін 

қойған абзал.

Ұлы ақын 0зінің шығармаларында 

елдік мұратты асқақтатып, ұлт бірлігін 

биік тетті. Ол әділетті қоғам құру идеясын 

к0терген. Демек, Абайдың к0зқарастары 

ХХІ ғасырдағы Қазақстан қоғамы және 

оның береке-бірлігі үшін аса құнды. Хакім 

Абайдың ұстанымдары 0ркениетті мемлекет  

қағидаларымен үндеседі. Заң үстемдігі, 

биліктің ашықтығы мен халық алдында есеп 

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ,  
Қазақстан Республикасының Президенті

деген ұғым қалыптасқанын бәріміз жақсы 

білеміз. Сол сияқты әр шаңырақта Абайдың 

кітабы мен Мұхтар >уезовтің «Абай жолы» 

романы тұруы керек деп санаймын.

Келер ұрпақ Абайдың сара жолын 

жалғауы тиіс. Бұл – ұлы ақын арманының 

орындалуы. Сондықтан біз Абайдың ойы-

нан да, тойынан да тағылым алуға тиіспіз.

Биыл Абайдың 175 жылдығына орай 

халықаралық,  республикалық және 

аймақтық деңгейде 500-ден астам іс-

шара ұйымдастырылады. Тамыз  айында 

 Семей қаласында ЮНЕСКО-мен бірлесіп 

0ткізілетін «Абай мұрасы және әлемдік 

руханият» атты халықаралық ғылыми-

практикалық конференция ең  басты 

шараға  айналады.  Сондай-ақ қазан 

айында Нұр-Сұлтан қаласында «Абай 

және рухани жаңғыру мәселелері» деген 

тақырыпта халықаралық конференция 

0теді. Бұл  жиындарда Абайдың тұлғасы 

мен мұрасы жан-жақты зерделеніп, оның 

шығармашылығын ХХІ ғасырдағы жаңа 

Қазақстанның игілігіне пайдалануға жол 

ашылады.

Маңызды жобаның бірі – ұлы ақынның 

шығармаларын он тілге аударып, басып 

шығару. Атап айтқанда, Абай еңбектері 

ағылшын, араб, жапон, испан, итальян, 

қытай, неміс, орыс, түрік, француз тілдеріне 

тәржімаланады. Ақынның 0мірі, мұрасы, 

қазақ мәдениетін дамытудағы р0лі туралы 

бірнеше деректі фильм және «Абай» теле-

сериалы түсіріледі.

Ақын тойынан 0нер саласы да тыс 

қ а л м а й д ы .  Р е с п у б л и к а л ы қ  ж ә н е 

 ха-лықаралық деңгейде театр және  музыка 

фестивальдары 0теді. Биылғы бәйгелер Абай 

шығармашылығына  арналады. >дебиет 

және 0нер саласындағы үздік шығармаларға 

берілетін мемлекеттік сыйлық енді Абай 

атындағы мемлекеттік сыйлық деп аталатын 

болады.

Абайдың тұлғасы мен мұрасын ұлықтау 

шетелдерде де жалғасады. Ресейдегі, 

Франциядағы, Ұлыбританиядағы және 

басқа да мемлекеттердегі Қазақстанның 

елшіліктері жанынан «Абай орталықтарын» 

құру жоспарланып отыр. Бұл мәдени іс-

шараларды ысырапшылдыққа жол бермей 

ұйымдастыру қажет.

Шығыс Қазақстан облысының Ақшоқы 

елді мекеніндегі Құнанбай 4скенбайұлы 

әулетінің қорымы абаттандырылады.

Сонымен қатар Абай тұлғасын жоғары 

дәрежеде дәріптеу үшін Үкімет мынадай 

 шараларды қолға алуы керек деп есептеймін:

Семей 0ңірі – қазақ тарихындағы киелі 

0лкенің бірі. Сондықтан елдің  рухани 

 дамуында ерекше орны бар Семей қаласын 

тарихи орталық ретінде белгілеген ж0н. 

Ұлы Абай мен Шәкәрімнің, Мұхтар 

>уезовтің кіндік қаны тамған 0ңір 

айрықша құрметке лайық. Осыған орай 

шаһарды әлеуметтік-экономикалық 

тұрғыдан кешенді түрде дамытып, ондағы 

тарихи-мәдени нысандарды жаңа талапқа 

сай жаңғыртамыз. Үкіметке бұл мәселеге 

байланысты тиісті шаралар қабылдауды 

тапсырамын.

Мерейтой жылы аясында Абайдың 

қастерлі мекені – әйгілі Жидебайды абат-

тандырып, ұлы ақынның рухына тағзым 

етуге келетін жұртшылыққа қолайлы жағдай 

жасау қажет.

Сонымен қатар Абайдың «Жидебай-

Б0рілі» мемлекеттік тарихи-мәдени және 

әдеби-мемориалдық қорық-музейіне 

ерекше к0ңіл б0ліп, ғылыми-танымдық 

жұмыстармен айналысатын орталыққа 

 айналдыру керек.

Жидебайда музейге арнайы лайықталған 

«Абай мұрасы» атты жаңа ғимарат салу 

қажет. 1918 жылы Семей қаласында Мұхтар 

>уезов пен Жүсіпбек Аймауытов негізін 

қалаған, 1992 жылдан бері қайта шыға 

бастаған «Абай» журналына мемлекет тара-

пынан қолдау к0рсету керек. 

Осы және басқа да ауқымды шаралар 

ұлы Абайдың рухына тағзым етіп, оның мол 

мұрасын дәріптеу үшін 0ткізілмек. Ендеше, 

бүкіл Қазақстан халқын осы игі бастамаға 

белсене атсалысуға шақырамын.

Біз Абайдың 175 жылдық мерейтойына 

қоғамдық сананы жаңғыртатын, бір ел, 

тұтас ұлт болып дамуымызға серпін беретін 

іс-шара ретінде зор мән беріп отырмыз.

Б ұ л  т о й д ы ң  т ұ с ы н д а ғ ы  б а с т ы 

мақсатымыз бүкіл халықтың ұлт ұстазы 

алдындағы 0зіндік бір есеп беруі іспеттес 

болуы тиіс деп білемін. Абай сыны – ауыр 

сын, сындарлы сын.

Е л б а с ы  б а с т а п ,  е л  қ о с т а п ,  б и і к 

белестерді бағындырдық. Озық елулікке 

кіреміз деп мақсат қойдық, ол мақсатқа 

мерзімінен бұрын жеттік.

Озық отыздыққа қосылуды межеледік. 

Ол межеге де жетеміз. Сол межеге жетуге де 

бізге Абай мұрасы к0мек бере алады. Ендігі 

мәселе – біз Абайдың к0мегін түсіне алдық 

па, зерделей аламыз ба?

Ұлылықтың тойы ұлт алдындағы ұлы 

міндеттің үдесінен шығудың жолын іздеуге 

ұмтылдыруы тиіс. >р азамат осы тойдың 

алдында еліміз, елдігіміз ж0нінде терең 

ойланса дейміз. Абай бізге нені аманат-

тады? Абай бізден нені талап етті? Абай 

бізден нені күтіп еді? Абай елдің қай ісіне 

сүйініп еді? Сол сүйінген ісінен үйрене 

алдық па? Абай қазақтың қай ісіне күйініп 

еді? Сол күйінген ісінен жирене алдық па? 

Басқасын былай қойғанда, ақын айтқан 

бес асыл істі жүзеге асырып, бес дұшпанды 

бойдан қашырып жатырмыз ба деген 

ойдың т0ңірегінде толғансақ та талай жайға 

қаныға аламыз.

Абай мұрасы – біздің ұлт болып 

бірлесуімізге, ел болып дамуымызға жол 

ашатын қастерлі құндылық.

Жалпы 0мірдің қай саласында да 

Абайдың ақылын алсақ, айтқанын істесек, 

ел ретінде еңселенеміз, мемлекет ретінде 

мұратқа жетеміз.

Абай арманы – халық арманы. Халық 

арманы мен аманатын орындау жолында 

аянбағанымыз абзал. Абайдың 0сиет-

0негесі ХХІ ғасырдағы жаңа Қазақстанды 

осындай биіктерге жетелейді.

қазақ жастарына ж0н-жоба к0рсетіп, бағыт-

бағдар берген.

Қазір Қазақстанда саяси жаңғыру 

ү д е р і с і  ж ү р і п  ж а т ы р .  Е л б а с ы н ы ң 

қолдауымен билікке басшылардың жаңа 

буыны келе  бастады. Соған қарамастан, 

елімізде түбегейлі саяси 0згеріс керек 

 деген ойлар да жиі айтылып жатады. Бірақ 

бұл мәселе  бойынша ұлттық мәмілеге 

келудің,  мемлекет мүмкіндіктерін  шынайы 

бағалаудың және жүктелген міндетке 

жауапкершілікпен қараудың маңызы зор.

4згеріс деп байбалам салатындар 

еліміздің болашағын байыптамайды, жай 

ғана популистік идеяларға табан тірейді.

Популизм теріс тенденция ретінде 

дүниежүзілік сипат алды. >лемнің түкпір-

түкпірінде нақты стратегиясы жоқ, тек 

жалаң ұрандар арқылы билікке жеткісі 

келетін топтардың дауысы жиі естілуде. 

Осындай даңғазаға құмар адамдар туралы 

Абай: «Қу тілменен құтыртып, Кетер бір күн 

отыртып» дейді. Расында, бұл – кез келген 

елдің дамуын кенже қалдыратын, ұлттың 

бірегейлігін әлсірететін қауіпті үрдіс. Бізге, 

Абай айтқандай, артық мақтанға салыну,  

0згені қор, 0зімізді зор санау, дау қуу 

әсте жараспайды. >р қадамымызды анық 

 басып, әлемде және елімізде болып жатқан 

оқиғаларды байыппен сараптай білуіміз 

қажет. Тұрақтылық пен дамуымыздың 

кепілі болған татулық пен бірлікті бәрінен 

жоғары қойған абзал. Мемлекет мүддесін 

к0здесек, әуелі сабақтастық сақталып, 

т0гілген тер мен атқарған еңбектің далаға 

кетпеуін ойлайық.

Осындай саясат жүргізген кезде ғана 

барлық стратегиялық мақсаттарымызға 

қол жеткізіп, Қазақстанды озық дамыған 

мемлекеттердің қатарына қоса аламыз.

ЖАҢА ҚОҒАМНЫҢ 
ЖАНАШЫРЫ

Жаңа Қазақстанның 0зегін жаңа қоғам 

құрайтыны анық. Бұл ретте, ең алдымен,  

ұлтымыздың қадір-қасиетін арттырып, 

халқымыздың бәсекеге қабілеттілігін 

жетілдіруге баса мән беруіміз керек. Сондай-

ақ қоғамның дамуына кедергі келтіретін, 

береке-бірлігімізге іріткі салатын  жағымсыз 

қасиеттерден арылу қажет.

Бүгінде дүниежүзінің бірқатар интел-

лектуалдары классикалық капитализм 

дағдарысқа тап болғанын ескертіп, оның 

болашағына күмәнмен қарайды.

Себебі әлемде бай мен кедейдің, білімді 

мен білімсіздің, қала мен ауылдың арасы 

алшақтап кетті. Бұл үдерістің қарқыны 

барған сайын күшейіп келеді. Бизнес 

тек пайда к0здесе, білімділер б0лек орта 

қалыптастырды, әрқайсысы 0здері үшін 

ғана жауапкершілік арқалайтын болды.

Қалалар тез 0сіп-0ркендеп, шағын елді 

мекендердің дамуы тұралады.

Ғалымдар мұның барлығы әлеуметтік 

жауапкершіліктің әлсірегенінен деп 

есептейді. >леуметтік жауапкершілік 

қайткенде орнына келеді? >рине, бұл – 

оңай шаруа емес. Осы күрделі мәселенің 

шешімін Абайдың «Толық адам» форму-

ласынан іздеген ж0н. «Толық адам» деген 

ғалымдарымыз тың зерттеулерді қолға 

алуы қажет. «Толық адам» концепци-

ясы, шындап келгенде, 0міріміздің кез 

келген саласының, мемлекетті басқару 

мен білім жүйесінің, бизнес пен отба-

сы институттарының негізгі тұғырына 

айналуы керек деп есептеймін. Абай 

ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н а  а р қ а у  б о л ғ а н 

тақырыптың бірі – масылдықпен күрес. 

Ақын үнемі уайымсыз салғырттыққа, 

ойын-күлкіге салынбай, сергек болуға 

үндейді.  Оны ұдайы еңбек арқылы 

шыңдап отыруды құп к0реді. Сонымен 

қатар орынды әрекеттің уайым-қайғыны 

жеңетінін дәлелдеп,  масылдықпен 

күрестің психологиялық қырларына терең 

бойлайды.  Қазір біз к0п айтып жүрген 

эмоционалды интеллектіге де сол тұста 

назар аударды.  Мақтан мен масылдық 

психологиядан арылып,  қайраттанып 

еңбек етуді, талаптанып  білім іздеуді 

насихаттаған.

Абай 0леңдеріндегі  «Еңбек етсең 

ерінбей, Тояды қарның тіленбей», «Тамағы 

тоқтық, Жұмысы жоқтық, Аздырар адам 

баласын», «4зіңе сен, 0зіңді алып шығар, 

Еңбегің мен ақылың екі жақтап» деген 

қазыналы ойлар бәрімізге жақсы таныс. 

>р адам осы түйінді тұжырымдарды сана-

сына берік тоқып, 0зінің тынымсыз, адал 

еңбегімен айналасына үлгі болуы керек.

Халқымыз еңбектің қадірін біледі. 

Біз ата-аналарымыздың тылдағы ауыр 

еңбегі жеңіске жетелеген орасан күшке 

айналғанын ұмытқан жоқпыз. Қазір де 

қарапайым еңбек адамдарының үлгілі 

істері жетерлік. Жақында солардың біразы 

мемлекеттік наградалармен марапатталды.

Ең бастысы, бүгінгідей бейбіт кезеңде 

әр азамат 0зінің еселі еңбегі еліміздің 

экономикасын ілгерілетуге тікелей ықпал 

ететінін түсінуі қажет.

Абайды 0з заманындағы іскерліктің 

ұ й ы т қ ы с ы ,  е ң б е к қ о р л ы қ т ы ң  м о т и -

ваторы деуге болады. Ұлы ойшыл шы ғар-

маларында кәсіптен нәсіп тапқандарды, 

шаруақорлыққа үйрену дағдыларын үлгі 

етеді. Ол тұрмыс сапасын жақсарту үшін 

еңбек етудің жаңа тәсілдерін меңгеруге 

ш а қ ы р а д ы .  С о н ы м е н  қ а т а р  а қ ы н 

бастамашылдықты, кәсіптегі адалдықты 

жоғары қояды. Мысалы, 0зінің оныншы  

қара с0зінде «Ерінбей еңбек қылса, түңілмей 

іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмай-

ды?» деп тұжырым жасайды.

Абайдың ойынша, табыс табу үшін 

қол0нер үйрену керек.  Себебі  «мал 

жұтайды, 0нер жұтамайды» (отыз үшінші 

қара с0з). Ұлы ақынның бұл ойлары 

бүгінгі Қазақстан қоғамы үшін де 0зекті 

деп  санаймын. Сондықтан біз бүгінгі 

таңда шикізатқа тәуелділік психологиясы-

нан арылуды, шағын және орта бизнесті 

барынша  0ркендетуді негізгі басымдықтың 

бірі ретінде белгілеп отырмыз.

8ЛЕМДІК 
М8ДЕНИЕТТІҢ ТҰЛҒАСЫ

Қазіргі 0ркениетті мемлекеттердің 

барлығы дерлік шоқтығы биік тарихи 

тұл ғаларымен мақтана алады. Олардың 

қатарында саясаткерлер, мемлекет және 

қоғам қайраткерлері, қолбасшылар, ақын-

жазушылар, 0нер және мәдениет май-

талмандары бар. Қазақ жұрты да біртуар 

перзенттерден кенде емес. Солардың ішінде 

Абайдың орны ерекше. Бірақ біз ұлы ойшы-

лымызды жаһан жұртына лайықты деңгейде 

таныта алмай келеміз.

Мен к0п жылғы дипломатиялық қыз-

метімде басқа елдердің саясаткерлерімен, 

түрлі сала мамандарымен жиі кездестім. 

Шетелдіктермен адамзатқа ортақ к0птеген 

түйткілді мәселе туралы пікір алмасып, 

ой б0лістім. Жалпы олар Қазақстанның 

саяси және экономикалық жетістіктері 

ж0нінде жақсы біледі. Ал рухани және 

мәдени құндылықтарымызбен жете таныс 

емес. Осы орайда «Неге қазақтың бітім-

болмысын, мәдениетін Абай арқылы таныт-

паймыз?» деген сұрақ туындайды.

Ғұлама Абай – қазақ топырағынан 

шыққан әлемдік деңгейдегі кемеңгер. 

Ол күллі адамзат баласына ақыл-ойдың 

жемісін сыйлады.

Абайдың ақындық қуатының терең 

тамырына үңілген зерттеушілеріміз 

оның қазақ фольклорынан, Шығыс пен 

Батыстың с0з 0нерінен, орыс әдебиетінен, 

тарихи еңбектерден сарқылмас нәр алғанын 

айтады. Абайдың асқан ойшылдығы 

оның діни талғам-танымынан да айқын 

к0рінеді. «Алланың 0зі де рас, с0зі де рас, 

Рас с0з ешуақытта жалған болмас» дейді. 

Бұл ой-тұжырымға Шығыс пен Батыс 

философтарының еңбектерін терең біліп, 

зерттеп, зерделеп барып жеткені анық. Ал 

отыз сегізінші қара с0зінде Аллаға деген 

к0зқарасын толық білдіреді.

Абайдың рухани 0ресіне баға берген  

дінтанушы философ ғалымдар оның 

«кәміл мұсылман» ұғымына ерекше назар 

аударады.  «Кәміл мұсылман» ұғымы тек 

қазаққа ғана емес, бүкіл мұсылман әлеміне 

қатысты айтылса керек. Міне, біздің ойшыл 

Абай, хакім Абай – әлемдік деңгейде осы 

діни к0зқарасы арқылы да биіктей беретін 

тұлға.

Елордада барлық діннің басын қосып, 

дәстүрлі жиын 0ткізіп келе жатқанымызды 

білесіздер. Мұндай іс-шаралардың мақсаты 

мен ұлы Абай ұстанымының арасында 0зара 

үйлесімділік бар.

Ақынның барша адамзат баласының 

жан дүниесінің тазалығын сақтауға деген 

ниеті бәрімізге ой салады. М.>уезовтің 

«Абай жолы» романы арқылы Абай бейнесі 

к0ркем образ ретінде әлем әдебиетінде 

жоғары бағаланғаны белгілі. Бірақ бұл – 

Абайды танудың бір қыры ғана. Нағыз 

Абайды, ақын Абайды тану үшін оның 

0леңдері мен қара с0здерінде айтылған 

ой-тұжырымдардың мән-маңызы ашылуы 

керек. Ол әлемнің кең таралған негізгі 

тілдеріне барлық бояуын сақтай оты-

рып аударылуы тиіс. Бұған біз толық қол 

жеткізе алдық деп айту қиын. Нағыз ұлт 

ақындарын 0зге тілдерге аудару – оңай 

шаруа емес. Аудармашы да сол ойшылдың 

деңгейіндегі талант болуы керек. Біздің 

абайтанушы  ғалымдарымыз, тіл мамандары  

мен жанашыр  азаматтар осы мәселеге 

ерекше  мән бергені ж0н.

Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н  > б і ш ұ л ы 

 Назарбаев: «Абай – қазақ халқының 

 рухани қазынасына 0лшеусіз үлес қосқан 

ғұлама ғана емес,  сонымен қатар ол қазақ 

халқының ел болуы жолында ұлан-ғайыр 

еңбек еткен данагер.

Абай – әлемдік деңгейдегі ойшылдар-

д ы ң  қ а т а р ы н д а ғ ы  ғ а ж а й ы п  т ұ л ғ а » 

 деген  болатын.  Шынында  да ,  дана 

ақын шығар малары тек қазақтың ғана 

емес, бүкіл адамзат баласының  рухани 

0 м і р і н  ж а н - ж а қ т ы  б а й ы т а   а л а д ы . 

4йткені Абай туындыларының мазмұны 

жалпыадамзаттық құндылықтарға толы. 

Оның қара с0здері – әлем халықтарының 

ортақ қазынасы. Бұл – классикалық үлгідегі 

0негелі ойлар шоғыры. Нақыл с0з, ғибратты 

с0з, ғақлия с0здер деп әрқилы аталғанымен, 

бұл – ерекше жанр.

Абай 0зінің қара с0здерінде адамзат  

 баласына ортақ мұраларды дәріптей 

отырып,  рухани биікке құлаш сермеп, 

алысқа қанат қаққанын к0рсетеді. Оның 

қара с0здерінің арқауы – кісілік, мәдениет, 

ізгілік. Хакім Абайдың қара с0здеріне 

балама еңбек іздесек, француз ойшылы 

Монтеньнің жазбалары ойға оралады. Десек 

те, Монтень 0з болмысы мен адам тұлғасы 

ж0нінде к0бірек ой толғаса, Абай қара 

с0здерінің басты миссиясы – ойлану, 0згеге 

ой салу, мақсатты ұстанымға айналдыру. 

Демек, ұлы ойшылдың қара с0здері – аса 

құнды еңбек.

>лемдік мәдениетте Абайды қанша-

лықты жоғары дәрежеде таныта алсақ, 

ұлтымыздың да мерейін соншалықты 

асқақтата түсеміз. Бүгінгі жаһандану 

дәуірінде, ақпараттық технологиялар 

 заманында Абай с0зі баршаға ой салуы 

тиіс. Дүниежүзінде ғылым мен білімнің 

түрлі салаларын дамытуға зор үлес қосып, 

бүкіл адамзатқа ортақ ойшыл ретінде 

танылған тұлғалар баршылық. Мысалы, 

Қытай дегенде  Лао-цзы мен Конфуций, 

Ресей дегенде Достоевский мен Толстой, 

Франция дегенде Вольтер мен Руссо бірден 

ойға келеді. Сол сияқты шетелдіктердің бәрі 

бірдей Қазақстан дегенде бірден Абайдың 

есімін атайтындай дәрежеге жетуіміз  керек. 

4зге жұрт «Қазақ халқы – Абайдың халқы» 

деп, бізге ілтипат білдіріп отырса, зор 

мәртебе болары анық.

Абайды қалай дәріптесек те жараса-

ды. Оның ғибратты ғұмыры мен  шынайы 

шығармашылығы – қазақ халқына ғана 

емес,  жаһан жұртына да үлгі-0неге. 

Абайдың адам мен қоғам, білім мен ғылым, 

дін мен дәстүр, табиғат пен қоршаған 

орта, мемлекет пен билік, тіл мен қарым-

қатынас туралы айтқан ой-тұжырымдары 

ғасырлар 0тсе де маңызын жоғалтпайды. 

4йткені ақынның мұрасы – бүкіл адамзат 

баласының рухани азығы.

Қазақ елі барда Абай есімі асқақтай 

береді. Оның асыл с0здерін рухани бай-

лы ғымыз ретінде жоғары ұстасақ, туған 

еліміздің әлем алдындағы абыройы 

арта берері с0зсіз. Ең алдымен, Абайды 

ұлтымыздың мәдени капиталы ретінде 

насихаттауымыз керек. 4ркениетті  елдер 

қазақтың болмыс-бітімін, мәдениеті 

мен әдебиетін, рухани 0ресін әлемдік 

деңгейдегі біртуар перзенттерінің дәреже-

сімен, танымалдығымен бағалайтынын 

ұмытпайық. Сондықтан Абайды жаңа 

Қазақстанның бренді  рет інде  әлем 

жұртшылығына кеңінен таныстыру қажет. 

Бұл – бүгінгі ұрпақтың қастерлі борышы.

ТОРҚАЛЫ ТОЙДЫҢ 
ТАҒЫЛЫМЫ

Біз ұлттық сананы жаңғыртамыз және 

бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастырамыз 

десек, Абайдың шығармаларын мұқият 

оқуымыз керек. Оның қоғамдағы түрлі 

үдерістерге қатысты к0зқарасы бүгінгі 

Қазақстан үшін аса пайдалы. 4з заманының 

ғана емес, қазіргі қоғамның да бейнесін 

танытқан Абай – елдік мұраттың айнымас 

темірқазығы.

>р қазақтың т0рінде домбыра тұрсын 

АБАЙ ЖӘНЕ 
XXI ҒАСЫРДАҒЫ 
ҚАЗАҚСТАН

с0з ағылшын тіліндегі «A man of integrity» 

түсінігіне сай келеді. Бұл – тек 0те ілкімді, 

0зіне сенімді, ізгілік пен жақсылыққа 

ұмтылатын адамдарға ғана тән сипаттама.  

Қазір тарап жатқан осы ұғымды Абай 

 сонау он тоғызыншы ғасырдың 0зінде-ақ 

түсіндіріп айтты.

Адам 0мірі тұтасымен түрлі қарым-қаты-

настардан құралады. Онсыз адам қоғамнан 

б0лініп қалмақ. Ал қарым-қатынас міндетті 

түрде 0зара жауапкершілікті туғызады. 

Бұл жауапкершілік қара басының қамын 

биік қоятын 0зімшілдік араласқан кезде 

бұзылады. Сондықтан Абай: «Ақыл, қайрат, 

жүректі бірдей ұста, Сонда толық боласың 

елден б0лек» деп, адамға нұрлы ақыл мен 

ыстық қайраттан б0лек, жылы жүрек керек 

екенін айтады.

Осы үш ұғымды ол үнемі бірлікте 

қарас тырады, бірақ алдыңғы екеуі 

жүрекке бағынуы керек деп есептейді. 

Бұл – қазақ халқының 0мірлік фило-

софиясы. Осындай таным-түсінікпен 

0мір сүрген халқымыз 0зі қиын жағдайда 

отырып, 0зге ұлттарды бауырына басқан. 

4зі асқа жарымай қиналса да, бір тілім 

нанын б0лісіп жеуді парыз санаған. Үнемі 

үлкенге құрмет, кішіге ізет к0рсетіп, 

сүрінгенге сүйеу, жығылғанға демеу бола 

білген. Осы құндылықтарды дәріптеп, 

бүгінге жеткізу арқылы халқымыз 0зінің 

ұлт ретінде сақталуы үшін барын салған. 

Біз Абайдың «Толық адам» тұжырымын 

қайта зерделеуіміз керек. Бұл бағытта 

беруі жоғары деңгейде болып,  мемлекет 

ісіне азаматтық қоғам 0кілдері белсене 

араласқан жағдайда ғана әділеттілік берік 

орнығады.

Менің «Халық үніне құлақ асатын 

мемлекет» атты тұжырымдамам дәл осы 

әділетті қоғам идеясын дамыту мақсатымен 

ұсынылды. Билік пен қоғам арасындағы 

сындарлы диалог мемлекетке деген сенімді 

нығайта түседі. Үкімет мүшелері, соның 

ішінде министрлер мен әкімдер мемлекеттік 

және қоғамдық маңызы бар мәселелерге 

қатысты шешім қабылдаған кезде азамат-

тардың ұсыныстары мен тілектерін ескеруі 

керек. Мұны Абай меңзеген әділетті қоғам 

қалыптастырудың бірден-бір шарты деп 

білемін.

Ұлы ақын «Келелі кеңес жоғалды, Ел 

сыбырды қолға алды» дегенді бекер айтқан 

жоқ. Елге билік жүргізетіндерге жұрттың 

к0ңілі толмайтынын да аңғартады. «Сыбыр-

дан басқа сыры жоқ, Шаруаға қыры жоқ» 

замандастарымыз к0беймес үшін билік 

халыққа әрдайым құлақ түріп отырғаны 

ж0н. Мемлекет пен қоғам 0кілдері түйткілді 

мәселелерді бірге талқылап, шешімін табу 

мақсатында Ұлттық қоғамдық сенім кеңесін 

құрдық. Кеңес формальды сипат алып 

кетпеуі үшін оның мүшелерімен арнайы 

кездесіп, жұмысын жіті қадағалап отыр-

мын. Абай шығармаларында меритократия 

мәселесіне де айрықша мән берілген. Ол 

адамды мәртебесіне қарай емес, талабы 

мен еңбегіне қарап бағалаған. Ұлы ақын 
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Мақпал ЖҰМАБАЙ,
«Balapan» телеарнасының директоры:

«Nick», «Tiji» арналарында к0р се тілетін 

0німдер екенін біреу білсе, біреу білмес. 

Осы тұста, бір мәселеге аса назар 

ау дарғым келеді. Мәселен, атағы жер 

жаратын әлемдік компанияның танымал  

мультфильмі мен 0зіміз 0ндірген 0німді 

қатар қойсақ, т0л анимациямыздың 

рейтинг  үлесі к0біне шетелдікімен тең, 

кейде тіпті әлдеқайда жоғары к0рсеткіш 

береді. Мұны күнделікті к0рсеткіштер 

растай алады. Яғни, түптеп келгенде, 

басты мәселе – сапа да емес, 0зіміздің 

рухани түбірімізде, ұлттық кодымызда 

жатқанына к0зіміз жетті. Кішкентай 

>лихан мен Айсәулемізге Шрек  немесе 

Зак емес, Айдар яки Ертемір, Күнекей 

туралы хикаялар қажеттірек, қызығырақ 

екенін ұғындық. Бұл бір формуламен  

есептелмейтін,  тек ішкі  түйсікпен 

ұғынатын дүние. Сондықтан да, жоғарыда 

айтып 0ткенімдей, біз еліміздегі балалар 

анимациясының бірден-бір тапсырушысы  

ретінде отандық мультипликациялық 

 жобалар санын арттыруды кешенді мақсат 

етіп отырмыз.

Жалпы «Balapan» телеарнасы  сатып 

алынатын шетелдік 0німдердің т0л 

мәдениетіміз бен ұлттық танымымызға 

сәйкестігін жан-жақты саралап, К0ркемдік 

кеңес отырысында талқылайды. >лемдік 

анимация нарығында үздік бағаға ие 

болған жаңа туындылар кешіктірілмей 

к0рермен назарына ұсынылады. Атап 

айтқанда, «Balapan» «The Walt Disney 

company», «Aardman Animations Limited», 

«The PGS Company», «Discovery media 

ventures limited», «Access Media Group», 

«Hasbro studios», «Silver Box Limited», 

«Signal media», «Studio 100 mediagmbh», 

«ZDF  Enterpr ises»,  «Acamar  Fi lms 

Limited», «ICONIX Co., Ltd»  секілді ал-

пауыт компаниялардың анимациялық 

0німдерін дубляждап, қазақ тілінде 

к0рсетеді.  Ескеретін жайт, әлемдік 

деңгейде сұранысқа ие бұл жаңа жоба-

лар 0ндірушілердің 0зінен тікелей сатып 

алынады. Біз 0ндірген анимациялық 

жобаларға шетелдік әріптестер тарапынан 

қызығушылық зор. Мәселен, былтыр 

телеарнамыз тұңғыш рет 0зі 0ндірген 

2 анимациялық сериалды – «Шахмат 

патшалығы» және «Еркелер» жобаларын 

Татарстан телеарнасына сатты. 

– Рейтингтік к�рсеткіште алдыңғы 
қатардағы телеарналардың қатарынан 
аталып жүрген соң, сіздерге деген назар да, 
талап та қатаң болатыны белгілі. Ол назар 
мен талаптардың үдесінен шыға алдық деп 
ойлайсыз ба?   

– Қоғамның үдесінен шығу оңай емес. 

Телеарна жұмысы – халыққа қызмет 

к0рсету орталығының жұмысына ұқсас. 

Талап та, тілек те к0п. Біз әр сынның 

түбіне үңіліп, оны әркез талқылап, 

талдауға тырысамыз. Екі жақты диа-

лог болған жағдайда, сыншы әрқашан 

біздің тарапымызға 0теді, біздің мүдделес 

досымызға айналады. «Balapan» жұмысын 

жекелеген жобалар аясында 0лшеу дұрыс 

болмас. Телеарнаның әр жобасы бірін-бірі 

толықтырып, үлкен пазлды құрайды. 

«Balapan» телеарнасының рейтингі 

жыл сайын артып келеді .  Былтыр 

мен биылдың алғашқы аптасының 

к0рсеткіштерін сараласақ, арна рейтингі 

мен үлесі 3 есеге дейін 0сіпті. Бұл – біздің 

аудиториямыздың қызығушылығын д0п 

басуымызды, олардың талап-тілектерінің 

үдесінен шығып жатқанымызды білдіреді 

деген пікірдемін. >рине, рейтинг біз үшін 

негізгі меже емес, бүгініміздің бағасы 

мен болашағымыздың бағдары ғана. 

4зіңіз айтып 0ткендей, біздің эфирден 

к0рсетіліп жатқан барлық бағдарламалар 

мен анимациялық жобаларымызға деген 

талап күн санап күшейіп келеді. Жалпы 

бағдарламаларға деген сын мен талап 

0згеріп отырады. Ал оның 0згеруінің 

б ір  ұшы сұранысты 0з  деңгейінде 

қанағаттандыра алумен байланысты. 

Мәселен, осыдан бірнеше жыл бұрын 

отандық анимация жасауға қатысты сын 

к0птеп айтылатын. Осыны ескеріп, 2018 

жылы «Айдар», «Дала ойындары» және 

«Ертемір» сынды үш бірдей отандық 

суперқаһармандар туралы мультхикаяны  

к0рерменге  ұсындық.  Үш жоба  да 

кішкентай к0рермендер тарапынан 0те 

жылы қабылданды. Осындай 0німдерге 

балаларымыз сусап отырған. Бұрындары 

тек шетелдік қаһармандарға қызығатын 

қазақ бүлдіршіндері бүгінде Ертемірге 

еліктеп, Айдардай болғысы келіп жүр. 

–  Maqpalsher-дің де жаңалығын білгіміз 
келеді. Жаңа жырларыңыз, жоспарларыңыз, 
қол созған шығармашылық биігіңіз... 
Олардың жайы қалай?

– Лондон қаласында поэтикалық 

кешімді 0ткізуім – шығармашылығымның 

жаңа мүмкіндіктерін ашты. Ойымды, 

мақаммен 0рілген жан с0зімді түсінетін, 

қабылдайтын аудиторияны іздеп, елден 

жыраққа барып келдім. Осы сапарым  – 

шығармашылық 0мірімдегі ең тәуекелшіл 

әрі дұрыс шешім болды деп санаймын. 

4йткені алдағы жолымды айқындай 

 алмай, күйзеліске түскен сәттерім болған 

еді. Лондон к0рермені енді қай биікке қол 

созу қажеттігін түсіндірді. Шет тілдерге 

аударылу, әлем қалаларында кеш 0ткізу, 

халықаралық еркін 0нер бәсекесіне 

түсу, 0з аудиториямды  жинау – менің 

алдағы бірнеше жылдықтағы басым 

бағытымның бірі болмақ. Maqpalsher-

ді визуализацияның түрлі саласында 

 сынап к0рудеміз. Видео live концерттер 

мен клиптер түсіру және анимациялық 

кейіпкерімді дамыту да жоспарымызда. 

– 8ңгімеңізге рақмет!

8ңгімелескен 
Қараг�з СІМ8ДІЛ

ақамды жырларымен көпке таныс Мақпал Жұмабай кitap.kz онлайн 
кітапханасының редакторы, Жаңғырық тележобасының продюссері 
болып, шығармашыл қауымның біршама туындысын көпшілік назарына  
ұсынды. Еліміздің үлкен қалаларында жеке кешін өткізіп, Лондонның 
ақсүйек жұртын өнеріне тәнті етіп қайтқанынан да көпшілік хабардар. Өнер 
кеңістігінде де, кәсіби салада да жаңашылдықпен түрлі жобалардың басы-
қасында жүрген Мақпал осы күні «Balapan» арнасының басшысы ретінде 
де тың ой, жаңа идеяларымен көпшілік ілтипатына ие болған. Екеуара 
әңгімеде де бала мен бала қызығатын жаңа дүниелердің жайын көбірек 
айтуға тырыстық...

М

түрлі бағдарламалар болады. Баланың 

жасына сай емес мультфильмдерді к0рсету 

балаға пайдадан г0рі, зиян тигізуі мүмкін. 

Сондықтан ата-анасы баласымен бірге 

мультфильм к0ріп, ол жерде болған жақсы 

мен жаманды, қорқыныш пен қуанышты 

түсіндіріп, ненің дұрыс, ненің бұрыс 

екенін бірігіп талдауы керек. Олай бол-

маса бала бойында қорқыныш, үрей 

қалуы ғажап емес, кейбір жағдайларды, 

әрекеттерді дұрыс қабылдай алмауы 

мүмкін. Баланың әр к0рген нәрсесі ата-

ананың бақылауында болғаны дұрыс. 

мен оның жан-жақты дамуына мүмкіндік 

жасау алдымен отбасының, оған қоса 

бүкіл қоғамның міндеті. Смартфондар 

мен компьютерлерді қолдану туралы да 

әртүрлі пікірлер бар. Мысалы, Илон Маск, 

Билл Гейтстер де балаларына шектеу 

қойып, интернет пен смартфонды  қолдану 

уақытын қадағалайтынын барлығыңыз 

ақпарат к0здерінен оқып, біліп жүрсіздер. 

Сондықтан 0з жұмысы мен табысы да 

технологиялар мен жаңа девайстарға 

байланысты адамдар оның зиянын біліп 

отырса, басқа адамдар да ойлануы керек. 

Соңғы зерттеулер де осыны дәлелдеуде. 

Сондықтан баланың смартфондарды, 

теледидарды және интернетті қолдануын 

мүмкіндігінше шектеп, бақылауда ұстаған 

дұрыс. Балалармен к0п ойнап, таза ауада 

жүріп, түрлі қызықты, әсерлі ойындар 

мен іс-шараларды 0ткізіп, әр нәрсені 

0з уақытымен және орнымен кіргізіп, 

ақылмен сараптап отырсақ, барлық 

 тарап та жеңбек. Басты назарда баланың 

денсаулығы және ойластырылған күн 

тәртібі болуы керек. Дегенмен, қазіргі 

заман талабы теледидарда болатын 

ҚИМЫЛ-ӘРЕКЕТ
ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ –
БАЛА

– Бала тәрбиесі жайлы әр ұлттың 
ұстанымын, бағытын, ерекшелігін к�п 
 айтамыз. Ал біздің қазақы тәрбиенің �зегіне 
қаншалықты үңілдік? Ана ретінде, «Balapan» 
арнасының басшысы ретінде осы мәселені 
егжей-тегжейлі зерттеп к�рген боларсыз?

– Тәрбиенің 0зег і  – 0з  т іл іңде 

білім алуда деп есептеймін. Адамның 

тамақтану, ұйықтау сынды табиғи қақы 

болса, 0з мәдени кеңістігінде 0мір сүріп, 

0з тілінде білім алуы да жазылмаған 

қақы. >сіресе, балаға келгенде, оның бұл 

қажеттілігін  толық 0теу – қоғамның жас 

ұрпақ алдындағы міндеті деп санаймын. 

Қазақ тіліндегі контент әлі де жеткілікті 

деңгейде емес. Балаларға арналған жалпы 

қорымыз 0з тілінде жылдар бойы дамыған 

озық елдермен салыстыруға да келмейді. 

 Дегенмен, сол қорды қалыптастыру – мем-

лекет алдыға қойып отырған негізгі бағыт. 

«Balapan» телеарнасы да осы бағытта 

жұмыс істейді. Біздің мақсатымыз – 0-8 

жас аралығындағы балаларға сапалы кон-

тент ұсыну. Балаларға арнап контент жасау 

ісін еліміз «Balapan»   телеарнасымен бірге 

игерді. Біз бүгінде жаңа сапалық деңгейге 

0ттік.  Біз «елдегі жалғыз балалар арна-

сымыз, бәсекелесіміз жоқ» деген ойдан 

арылып,  негізгі бәсекелесіміз – еркін ин-

тернет кеңістігі екенін мойындадық. Біз – 

қоғамдағы түрлі к0зқарастар мен пікірлерді 

ескеретін, 0ткенін қастерлей отырып, 

келешекке қол созатын, ғасырлар бойғы 

мол мұрамызды заманға сай бейімдеп 

ұсынатын, заман алға тартып отырған 

трендтерге жылдам үн қатып, 0з жолын 

табатын бұқаралық ақпарат құралымыз. 

Түптеп келгенде, әлеуметтің алдынан 

шығатын к0кейкесті проблемалармен ал-

дымен біз бетпе-бет келеміз. Жер бетіндегі 

барлық проблеманың алғашқы толқыны, 

алдымен, балалардың жүрегінен 0теді. 

Сол кезде әрекет етіп үлгермесеңіз, про-

блемалар құдды цунамидей «үлкендердің 

әлеміне» 0теді. Қоғам осы кезде ғана к0зі 

ашылып, оған назар аудара бастайды. Дәл 

қазіргі кезде «Balapan»  телеарнасы осы 

әрекет ету уақытын, сәтін д0п басқысы 

келеді.  Сондықтан да жүйелі, ғылыми 

негіздемесі бар жұмыстар жүргізіп отыр. 

Яғни балалар ғана қабылдайтын, балалар 

ғана бағалай алатын контент жасаймыз. 

Қоғам дамуына сәйкес баланың дамуы, 

оған деген к0зқарас түбірімен 0згеріске 

түсуде. Балалар мәселесіне қарай отырып, 

қоғамдағы іргелі проблемаларды к0руге 

болады.  Балалар біздің қоғамымыздың 

лакмус қағазы іспетті. Қоғам осы күнге 

дейін неге баса назар аударды, қай жерде 

мүлт кетті, ендігі жерде не мәселеге к0ңіл 

б0луі керек, осы негізгі сұрақтарға жауап 

бала тақырыбынан табылады.    

Соңғы он жылдықта жеңілісті қабылдай 

алмайтын, тіпті жеңілмейтін  балалар 

толқыны пайда болды. Баласының қалауы 

мен қабылдау ерекшеліктерін ескермей, 

«сен ең күштісің, ең мықтысың, саған 

тең келетін бала жоқ» дейтін ата-аналар 

 буыны пайда болды. Жағдайды жан-жақты 

сараптап, әр нәрсені сыни қабылдауды 

үйрететін ата-аналар қазір аз. Мұны үлкен 

ауқымдағы балалар аудиториясымен 

жұмыс істегенде к0ріп отырмыз.  Сыни 

ойлау, шығармашылық ойлау – бүгінгі  

заман, білім жүйесі  талап етіп отырған ба-

сты құндылық. Сондықтан да, балалармен 

қатар, ата-ана да заманға сай үздіксіз білім 

алуы, дамуы тиіс деп ойлаймын. «Balapan» 

жұмысының негізі – ізгілік. Осы ізгілік 

идеясының жолында к0рерменімізден бір 

қадам алға шығып, балаларға дұрыс жолды 

нұсқауды мақсат етеміз. 

– Бүгінгі баланы сандық ұрпақ қатарына 
қосып, олар заманауи сандық технология-
мен байланысты кез келген жаңалықты 
жатсынбайтынын айтамыз.  Ендеше, 
бүгінгі баланың талап-тілегі тұрғысынан 
олардың қалауындағы бағдарламаларды, 
мультфильмдерді ұсынудың жолы қандай?

– Баланың таңдауы дегеніміз не? 

Кішкентай бала 0зіне пайдалы және 

д е н с а у л ы ғ ы н а  з и я н  к е л т і р м е й т і н 

нәрселерді таңдай ала ма? Бұл 0те күрделі 

сұрақ. 4йткені бір жағынан баланың 

 талабын баспай, барлық қалауына рұқсат 

беріп 0сіру керек десек, ертең «болмайды,  

дұрыс емес» дегенді түсінбейтін, бірбеткей, 

с0зге тоқтамайтын бала болуы мүмкін. 

Екінші жағынан, тым к0п бақылау және 

қадағалаумен, тыйыммен 0скен бала 

жасық, 0з ойын айта алмайтын тұйық та 

болуы мүмкін. Бұл жерде ата-ана дана 

болып, барлығын ақылмен шешіп, балаға 

дұрыс болатын жағын таңдауы қажет. 2-3 

жасар бала сағаттап мультфильм к0ремін, 

уақытында ұйықтамаймын деп қиғылық 

салуы мүмкін. Бірақ баласының болашағын 

ойлайтын ата-ана бір сәттік әлсіздік 

 танытса, баланың бүкіл 0міріне әсер 

ететін кері қылықтардың қалыптасуына 

жол беруі мүмкін. Сондықтан барлық елде 

баланың не к0ретінін, не ішіп-жейтінін, 

қандай кітаптар оқитынын алдымен ата-

аналар шешеді. Баланы кішкентайынан 

к ү н  т ә р т і б і н е  ү й р е т у ,  ж а қ с ы  м е н 

 жаманды ажырата алуға баулу, дұрыс пен 

бұрысты к0рсету де – отбасының негізгі 

міндеттерінің бірі. 2-3, 4-5 жасар бала-

лар к0руге болатын мультфильмдер мен 

Баланың 0з бетінше барлық батырмаларды 

басып, кез келген видео немесе мульт-

фильм к0ре беруі жақсылықтың нышаны 

емес.

Психологтардың айтуынша, «3 жасқа 

дейінгі бала не к0рсетсеңіз де к0ре береді, 

бұл мультфильм бе, жарнама ма, видео 

ма –  бәрібір. К0ріп жатқан нәрсенің 

мазмұны маңызды емес, үш жасқа дейінгі 

балаларға экрандағы жылтылдау маңызды, 

яғни к0з алдындағы нәрселердің жылт-

жылт етуі қызық. Олар соны ғана бақылап 

отырады. Балалар фильмді к0рмейді, 

олардың қабылдауы сенсорлы, яғни 

сезімге негізделген. Сондықтан мульт-

фильм к0ріп отырған баланың миының 

қабыршақтары дамымайды, нейрон 

байланыстары түзілмейді. Оған қоса 

қимылдау, қарым-қатынас жасау бұзылып, 

теледидарға деген тәуелділік пайда 

 болады». Мультфильм к0ріп отырған бала 

ешнәрсе істемейді, ол қимылдамайды, ол 

дамымайды. Ата-аналар 3 жасқа дейінгі 

баланың дамуының негізі қимыл-әрекет 

екенін естен шығармауы керек. Бала зат 

арқылы айналаны танып-біледі, форма 

мен к0лемді кубиктар, пирамидалар, 

үшбұрыш, т0ртбұрыштарды сәйкестендіру 

арқылы үйренеді.  Сондықтан біз  теле-

арна қызметкерлері болсақ та, к0рермен 

тарту сияқты мәселелер алдымызда тұрса 

да, болашақ ұрпақты, оның дамуы мен 

жетілуін басты назарда ұстаймыз. 

>рине, біз балаларымыздың зама-

науи сандық технологияларға жақын 

болып, кейбір нәрселерді тез үйреніп 

алғанына қуанып жатамыз және оны 

мақтанышпен айтамыз. Дегенмен, жаңа 

технологиялар мен құрылғылардың 

баланың денсаулығына зиянын да 

ұмытпауымыз керек. Бір назарға алатын 

жайт, Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымының балалардың теледидарды 

к0руі бойынша жасаған ұсыныстары 

мен кеңестері бар. Соған сәйкес, 0-3 

жас аралығындағы балалар теледидар 

к0рмеуі керек, 3-7 жас аралығында күніне 

30 минутқа дейін к0руге болады, 7-10 

жас аралығында күніне 30-50 минут 

к0руге  болады, ал 11-18 жас аралығында 

күніне 1-3 сағат к0руіне болады делінген. 

Сондықтан баланың теледидарды к0руін, 

соның ішінде 0з жасына сай жобаларды 

қарауын қадағалап, баланың денсаулығы 

бағдарлама мен мультфильмді күтіп отыр-

май, к0рермен қалаған уақытында ин-

тернеттен іздеген нәрсесін тауып алуға 

мүмкіндік тудырып отыр. Сондықтан 

«Balapan» телеарнасы да ютубтағы 0з 

 арнасына соңғы жылдары шыққан барлық 

бағдарламалар мен мультфильмдерді, 

 телехикаяларды жүктеп отырады. Ютубтегі 

к0рермендеріміздің саны 700 мыңнан асса, 

кейбір жеке жобаларымыздың к0рілімі бір 

жылда 4 миллионнан асқанын атап 0тейік.   

– «Balapan» арнасына келгелі бірқатар 
жаңа жобаларды бастадыңыз. Жаңа 
мультфильмдер түсіріп, тіпті осы мульти-

пликация саласындағы мамандардың 
 басын қосқаныңыздан хабардармыз. 
Ол жобалардың жалғасы туралы әңгіме 
тарқатсақ. 

– «Balapan» арнасы 2018 жылы 189 

б0лімнен тұратын 10 анимациялық 

 жобаны жүзеге асырды. Тұңғыш рет 

3D форматта суперқаһармандар жасап 

шығарды. Сонымен қатар Халықаралық 

шахмат қауымдастығының оң бағасын 

алған 32 б0лімді «Шахмат патшалығы», 

20 күйдің тарихынан сыр шертетін 

«Қоңыр қаз», балалар әнін қайта жандан-

дырып, кеңінен насихаттайтын «Кел, 

шырқайық!», арнамыздың ең кішкентай 

к0рермендеріне арналған «Еркелер», 

 бабаларымыздан жеткен қанатты с0здерді 

анимация тілінде с0йлеткен – «Баба-

лар с0зі», тұғырлы тұлғаларымызды жас 

жеткіншектерге жаңаша танытатын «Дара 

тұлға» к0рермендер тарапынан жылы 

қабылданды. 

Былтыр мультхикаялар 0ндірісін арт-

тырып, 14 анимациялық мультхикая  

түсірдік. Толықтай тоқталар болсақ, 

с у п е р қ а һ а р м а н д а р  ж а й ы н д а ғ ы 

«Ертемір», «Дала ойындары»,  «Айдар» 

мультхикаяларының жалғасын түсіруге 

 деген талап-тілектердің к0п болуына  бай-

ланысты, бір жылдың ішінде ІІ және ІІІ 

 маусымдарын жасадық. Сондай-ақ әлемдік 

деңгейдегі жазушылардың шығармаларын 

анимация тілінде с0йлеткен «Ғажайып 

әлем», бүлдіршіндерге түрлі ұғымдарды 

қызықты тәсілде жеткізетін «Сәби», 

Алатаудың етегінде 0мір сүретін сүйкімді 

балапандардың шытырман оқиғаларын 

суреттейтін «Тынымсыз ш0желер», 

ата-бабаларымыздың жылқыны қолға 

ү й р е т у і  ж а й ы н д а ғ ы  а ң ы з д а н  с ы р 

шертетін «Пырақтар», Күнекей есімді 

батыл қыздың бастан 0ткен қызықты 

оқиғаларына құрылған «Күлкі іздеген 

Күнекей»,   хайуанаттар  бағындағы 

кішкентай қосаяқтың бастан 0ткізгендерін 

б а я н д а й т ы н   « О қ и ғ а » ,  і з г і л і к  п е н 

еңбекқорлықты насихаттайтын «Қызыл 

мен күлгін» жобалары да к0рермендерге 

жол тартты. Енді биыл арнаның жас 

категориясы 0+12-ден 0+8-ге ауысуына 

байланысты, 0ндірілетін анимациялық 

жобалардың санын 20-ға жеткізуді жо-

спарлап отырмыз. 

– Алыс-жақын шетелдердегі балаларға 
арналған телеарналардың жетекшілерімен 
�зіңіз де, қызметкерлеріңіз де түрлі келісім-
шарттар орнатып, тәжірибе алмастыңыздар. 
Жалпы шетелдік балалар арналарының 
к � р е р м е н м е н  б а й л а н ы с  о р н а т у ы , 
бағдарламалар саясаты қандай екен?

–  Д ұ р ы с  а й т а с ы з ,  а р н а  а л ы с -

жақын шетелдегі балалар арналарымен 

мүмкіндігінше тығыз байланыс орнатып, 

тәжірибе алмасуға тырысады. Мәселен, 

к0ршілес 4збекстанның, Ресейдің, оның 

ішінде Татарстанның телевизиясымен 

жақсы қарым-қатынастамыз. 2018 жылы 

Татарстанда алғаш рет 0з ана тілінде  хабар 

тарататын балалар арнасы ашылатын 

кезде де әріптестерімізге тәжірибелік 

кеңес бердік. Олар бізге келіп, арнаның 

жұмысымен, контент қалыптастыру, 

эфир саясатын жоспарлау сынды к0птеген 

мәселелермен іштей танысты. Бұдан 

б0лек, Түркияның мемлекеттік TRT Çocuk 

арнасымен нәтижелі екіжақты келісімге 

келгенбіз (TRT – Түркияның мемлекеттік 

телерадиокорпорациясы. Құрамында 13 

телеарна мен 17 радио бар). Атап айтар 

болсақ, 2018 жылы «Қазақстан» РТРК» 

АҚ мен TRT телерадиокорпорациясы 

арасындағы ынтымақтастық меморандумы  

негізінде «Balapan» телеарнасының 

қызметкерлері 2 топпен Анкара қаласында 

болып, тәжірибе алмасып қайтты. Бір 

аптаға созылған тағылымдамада TRT 

телерадиокорпорациясының жұмысы 

 таныстырылды. Білікті мамандар дәріс 

оқып, телевизия саласындағы 0зекті 

мәсе лелер талқыланды. Қызмет кер лері міз 

сапар  барысында TRT телерадио корпора-

циясының мұражайында болып, түрік 

телерадио  саласының қалыптасу тарихы-

мен танысты.  Араға уақыт салып, былтыр 

TRT Çocuk арнасының бас директоры мен 

арнаның бағдарлама және әкiмшiлiк iстерi 

б0лiмiнiң басшысы шақыртуымызбен 

арнайы Нұр-Сұлтан қаласына келіп, 

0здерiнiң жұмыс тәжiрибелерiмен б0лiсiп, 

арнамызда кәсіби тренинг 0ткізді. Бiздiң 

арнаның жұмысымен де танысты. 2008 

жылы құрылған TRT Çocuk арнасы бүгінде 

Түркияның ең танымал балалар арнасы 

екені мәлім. 

Бұдан б0лек, былтыр Жапонияның ең 

іргелі «NHK» телерадиокорпорациясының 

0кілдері арнамызға бір емес, екі рет 

қонақ болды. Шетелдік әріптестеріміз 

арнамыздың жұмысына зор қызығушылық 

танытып, келешекте бірлесе жұмыс істеуге 

ниет білдірді. Осы секілді халықаралық 

ынтымақтастық пен тәжірибелерге қарап, 

сондай-ақ арнайы зерттеулер нәтижесіне 

сүйене келе барлық балалар арнасының 

эфир саясаты мен жоспарлау кестесін 

құруы, балалармен байланыс орнатуы 

бірізді екенін аңғардық. Біз де сол 0зін-0зі 

ақтаған әлемдік тәжірибеге сүйеніп жұмыс 

істеп келеміз. Қай арнаның болсын басты 

мақсаты – 0з к0рерменінің қалауын д0п 

тауып, соған сай сапалы контент ұсыну. 

Меніңше, бұл міндетті   біз 0з деңгейімізде 

дұрыс атқарудамыз.

– TiJi, Nikeolodin, басқа да мульти пли-
каторлық арналардың артықшылығы мен 
кемшілігін саралап к�рдіңіз бе? Қазақстан 
кеңістігінде ондай арналарды да біздің бала-
лар қызыға тамашалайтыны жайлы пікірлер 
бар. Олар біздің балаларды несімен тартады 
деп ойлайсыз?

– 4здеріңіз білетіндей, «Balapan» 

арнасының эфир кестесінде Қазақстан 

Республикасы аумағында хабар тарата-

тын бірқатар шетелдік балалар арнала-

рында к0рсетілетін рейтингтік анима-

циялық  жобалар ұсынылып келеді. Яғни 

кішкентай к0рермендеріміз 0зіңіз атап 

0ткен «Мульт», «Nick», «Tiji» арналары нан 

берілетін мультфильмдерді қазақ тілінде 

тамашалап жүр. «Balapan» телеарна-

сындағы анимациялық жобалар үлесінің 

30 пайыздан астамы дәл осы «Мульт», 
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«Халықаралық термин» деген ұғым 

жоқ. Бұл – отаршылдық саясаттың 

 санамызды улау үшін әдейі шығарған 

с0зі. Біздің солай деп ойлап жүрген 

с0здеріміздің баршасы – бізге араб-парсы 

тілінен енген «ғылым, ғалым, ілім, ұстаз, 
мұғалім, шәкірт, кітап, дәптер, қалам», 
т.б. с0здер секілді орыс тіліне латын-грек 

тілінен орысшаланып енген, қазір нағыз 

орыстікі болып кеткен с0здер.

Рас, орыс тілінің с0здік құрамын дағы 

кейбір с0здер латын-гректік түбірге 100 

пайыздай сәйкес келіп қалатын кездері 

болады, алайда бұл – орыс тілі еуропалық 

тілдердің барлық с0зін еш 0згеріссіз алған 

екен дегенді білдірмейді. 4йткені орыс 

тілі үнді-еуропа тілдері тобына жата-

тын болған соң, оның дыбыстық жүйесі 

 (фонетика) мен тілдік құрылымы (грамма-

тикасы) оларға қазақ тілінен г0рі бір табан 

жақын. Сондықтан да кейбір с0здердің 

грек, латын, неміс, ағылшын, французша  

дыбысталуы орыс тілінің табиғатына 

толық сәйкес келеді.

Пуризм ілімінің зиянды  жағы ның  

қазақ тіл білімінде кең насихат талуының 

себебін де кеңестік тілдік саясаттан 

іздеуіміз қажет (  (лат. purus, 

 «чистый») – повышенная требователь-

ность к сохранению изначальной чистоты,  

строгости стиля, приверженности кано-

нам в языке, искусстве, спорте и тому 

подобное. Языковой пуризм – лингвисти-

ческий термин, обозначающий преувели-

ченное стремление к чистоте литератур-

ного языка. Пуризм – течение во фран-

цузской живописи и архитектуре конца 

1910-1920-х годов. Основные представи-

тели – художник А.Озенфан и архитектор 

Ле Корбюзье). 4йткені олар (орыс тілші 

ғалымдары) пуризмнің жағымсыз жағы 

деп бізге тыйым салғандарын 0здерінің 

с0здік құрамына шетелдік с0здерді орыс-

шалап қабылдауда еш қолданбаған. 

Тәуелсіздік алған алғашқы жылдардан 

бері 0згетілдік с0здерді, әсіресе 0згеріссіз 

қолданыста болып келе жатқан қоғамдық-

саяси с0здер мен ғылыми-техникалық 

терминдерді қазақшалау мәселесі 0зекті 

мәселелердің бірі  болып келеді. Бұл 

мәселе ж0нінде қазақ ғалымдарының 

к0зқарастары әртүрлі. Біреулер жалпы 

кірме с0здерге балама табуды к0здесе, 

енді біреулері тек орыс тілінен енген 

с0здерді ғана қазақшалау керек, ал 

орыс тілі арқылы енген, бірақ арғы тегі 

грек, латын, т.б. тілдерінің с0здері бо-

лып келетін дерді қазақшалаудың еш 

қажеті жоқ деп есептейді. 4згетілдік 

с0здер мәселесін с0з еткенде  қоғамдық-

саяси с0здер мен ғылыми-техникалық 

терминдердің аражігін ажыратып алу 

қажет. Себебі бұл екеуін жай тіл тұтушы 

тұрмақ маманданған тілші ға лым  дардың 

қайсыбірі шатастырып алып жатады.

Қоғамдық-саяси лексика да с0здер. 

Дегенмен, олардың с0здік құрамдағы 0зге 

бірақ жалпы халыққа түсініксіз болады. 

Оларды жалпы халықтың білуі-білмеуі 

міндетті емес.

Ал қоғамдық-саяси лексиканың тер-

миндерге ұқсайтын жағы, к0бінесе, 0зге 

тілдерден дыбыстық-құрылымдық жақтан 

игерілмей, еш 0згеріссіз тілімізге енуінде 

жатыр. 4згетілдік с0здер екенін олар дың 

түр-тұрпаты аңғартып тұрады. Осы белгісі 

оны термин с0здерге ұқсатып-жақын-

датып, кейбір адамдарды, тіпті қайсыбір 

тілші-ғалымдардың 0зін де  шатастырады. 

>лбетте, қоғамдық-саяси с0здер де 

экономика, саясаттану, философия, 

әлеуметтану, мәдениеттану, тарих сияқты, 

т.б. гуманитарлық бір ғылымға телініп, 

соларға тікелей қатысты  термин с0здер 

ретінде қарастырылады. Бұл ретте олар 

шартты түрде ғана аталған ғылымдардың 

термин с0здері болып  саналады.  Сондай-ақ  

қоғамдық-саяси лексика белгілі бір саяси-

әлеуметтік кезеңде,  мысалы: кеңестік 

билік кезіндегі «колхоздастыру», «қызыл 

отау», «электірлендіру», «индустрия-

ландыру», «қайта құру»,  «жеделдету», 

т.б. пайда болып, сол кезеңнің дәуірлеп 

тұрған шағында кең қолданылып, оның 

уақыты 0тіп, бағы тайған шағында 

қолданыстан шығып қалуына орай, 

 «тарихи с0здер (историзмдер)» деген атау 

алса, керісінше, жаңа заманның жаңа 

лебімен пайда   болып  жататындары «жаңа 

с0здер  (неологизмдер)» деп танылады. Ал 

белгілі бір ғылыми-техникалық ұғымның 

атауы ретінде қалыптасқан терминдердің 

қолданылуы уақытпен шектелмейді.

Енді  қоғамдық-саяси с0здердің 

қолданылу аясы мен ауқымына келсек, 

бұл с0здерді тілді тұтынушылардың белгілі 

бір тобы ғана емес, қоғам мүшелерінің 

барлығы – 0здерінің қажетіне және 

білім-біліктілік мүмкіншілігіне қарай 

күнделікті  тұрмыс-тіршіліктің сан 

алуан  саласында жаппай пайдаланады. 

Оның жалпыхалықтық тілдегі белсенді 

қолданысын қалыптастыратын және 

оның тілде орнығуына жағдай жасай-

тын салалардың ішіндегі ең негізгісі 

–  б ұ қ а р а л ы қ  а қ п а р а т  қ ұ р а л д а р ы . 

Қ о ғ а м д а  б о л ы п  ж а т а т ы н  с а я с и -

экономикалық, қоғамдық-әлеуметтік 

0згерістер мен жаңалықтар жаңа ұғым 

мен құбылыстардың немесе заттардың 

атаулары ретінде кез келген тілдің с0здік 

құрамына, к0бінесе, мерзімді баспас0з, 

теледидар, радио тілі арқылы енеді. 

4згетілдік қоғамдық-саяси с0з-

дердің осындай қолданыс аясы мен қол-

даныс ауқымының кеңдігі, осыған орай, 

қолданысының аса белсенділігі оларды 

жат тілдік термин с0здерден түбегейлі 

ажыратады. Және олардың сол сапа-

қасиеті тілді бүлдіруде терминдерден 

әлдеқайда күшті болып келеді. Сондықтан 

да Халел Досмұхамедұлының: «Біздің 

қазақ-қырғыздың ішінде Аурапа тілдерін 

жақсы білетініміз аз, к0біміз білмейміз. 

Аламан. – Алматы, 1991. 95-бет) деп сонау 

заманда жат тілдік с0здердің сыр-сипаты 

мен тілге әкелер залалын д0п басып 

айтқан пікірі бүгінде де 0з маңыздылығын 

жойған жоқ. 

Ал «Ұлы Октябрь революциясынан 

кейін орыс тілінен қазақ тіліне жаңа 

с0здер дің ауысуына зор мүмкіндік туды. 

Ғылымның, мәдениетіміздің, экономи-

камыздың дамуында орыс халқының р0лі 

қандай болса, қазақ тілі лексикасының 

баюында, дамуында орыс тілінің орны 

сондай еді. >сіресе, қазақ тілінің терми-

нология саласында орыс тілінің әсері зор 

болды. Жаңа ұғымдардың енуімен байла-

нысты жаңа атаулар кірді: трамвай, аэро-

план, мотор, машина, пороход, электр, 

общежитие, трагедия, пьеса, факультет, 

театр, группа, опера, выставка, устав, 

аренда, совет, конференция, капита-

лист, буржуазия, большевик, революция, 

 либеральный, аппарат, палата, комму-

нист, комитет, программа, комиссия, т.б.» 

(Исаев С. Қазақ тіл білімінің мәселелері. 

– Алматы, 2008. 343-344-беттер) немесе 

«Біз кез келген шетелден енген с0зді 

аударуға әуес болмауымыз керек. Олардың 

жалғау-жұр на ғын қазақыландырайық» 

(Жүнісов С. Тіл мықты болу үшін мінез 

керек/«Қазақ әдебиеті» газеті, №18, 2014.) 

деген сияқ ты ой-тұжырымдар кеңестік 

жүйе саясаты нан (идеологиясынан) 

туындағаны даусыз. 

Алайда кеңестік саясаттың түпкі мақ-

сатын түсініп, қазақ ұлтын орыстандыруға 

қарсы болғандар да болды. Солардың бірі 

– Мұхтар >уезов еді. М.>уезов барлық 

ұлы адамдар сияқты 0зінің жасынан 

бұрын ерте есейді. Рухани тәуелсіздіктің 

негізі тіл екенін ерте түсініп, 0зінің «жасқа 

жас» кезінің 0зінде-ақ ана тілінің қамын 

жеп, оның болашағына алаң боп, «ойға 

кәрінің» с0зін айтты. 4з заманының 

тынысын, қазақ ұлтының тұрмысы мен 

тіршілігін, мәдениеті мен әдебиетін жан 

дүниесімен терең сезінген ол жиырма 

жасында, 1917 жылы, қазақ ғылымына 

к0ңіл б0ліп, «Қайсысын қолданамыз» 

деген мақала жазса, 1918 жылы 0зінің 

редакторлығымен Семейде шығып тұрған 

«Абай» журналының №7 санында «Ғылым 

тілі» атты мазмұнды да к0лемді тағы бір 

мақала жариялап, сол кездегі қазақ зиялы-

ларын ашық пікірталасқа шақырды. Кейін 

кеңестік тілдік саясат күшейіп, қазақ тілі 

мәселелерін қозғау мүмкін болмай қалды. 

И.В.Сталин қайтыс болғаннан кейінгі 

жылымықты пайдаланып, М.>уезов 

қазақша ғылым тілі мәселесіне 33-34 

жылдан соң қайта оралып, 1951 жылы 

жас кезіндегі қазақша ғылым тілі туралы 

айтқан ойын кеңейтіп жазған «Қазақ 

әдеби тілінің мәселелері» [>уезов М. 

Қазақ әдеби тілінің кейбір мәселелері// 

Коммунист. 1951, №3, 40-41-беттер] деген 

мақаласында оны тағы да к0терді. Ол осы 

мақаласында қазақтың ғылым тіліне еш 

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Алматы облысының т ілдерді 

дамыту  ж0ніндегі басқармасы (бұдан 

әрі – Басқарма) мемлекеттік тіл са-

ясатын іске асыруда іс-шаралардың 

наси хатталуына 0лшеусіз үлес қосып 

отырған республикалық «Ana tili» 

газеті нің 30 жылдық мерейтойына орай 

«Анамның тілі – айбыным менің!» 

атты публицис тикалық шығармаларға 

байқау жариялайды. 

Байқауды �ткізудің мақсаты:
– ақпарат айдынында 30 жылдан 

бері мемлекеттік тілдің дамуы мен 

ұлттық тіл қорының жасақталуын на-

сихаттап келе жатқан «Ana tili» газетін 

қолдау;

– басылымның Тәуелсіздік жария-

лан ғаннан бергі елдік тұрғыдағы асқан 

асулары мен рухты қалаулы істерін 

к0рсету; 

– Қазақстанда тұратын барлық 

этностардың тілдерін сақтай оты-

рып, қазақстандық біртектілік пен 

бірлікті нығайтудың аса маңызды фак-

торы ретінде мемлекеттік тілдің кең 

ауқымды қолданысын арттыру;

– қазақ тілі әліпбиін латын графи-

касына к0шірудің маңыздылығы мен 

0міршеңдігін жұртшылыққа кеңінен 

 насихаттау.

БАЙҚАУДЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ Т8РТІБІ

Басқарма конкурстың ұйымдас-

тырушысы болып табылады.

Конкурсты 0ткізу туралы хабар -

ландыру бұқаралық ақпарат құрал -

дарында жарияланады және Басқар-

маның интернет-ресурсына орнала-

стырылады.

БАЙҚАУДЫҢ ШАРТТАРЫ

«Ana tili» газетінің 30 жылдық 

мерейтойына еркін тақырыпта бір 

шығарма арнау.

Қазақстан Жазушылар одағы 

басқарма т0рағасының орынбасары  

Б.Жақып мерейтой иесін Жазушылар  

одағы атынан құттықтаса, профессор  

А.Жақсылықов ҚазҰУ ректоры  

Ғ.Мұтановтың құттықтау хатында  

жазылған ізгі тілектерді оқып берді. 

Сондай-ақ М.>уезов атындағы 

>дебиет және 0нер  институты дирек-

торының орынбасары  А.Қалиева, 

институттың бас ғылыми қызметкері, 

филология ғылымының докторы 

Г.Орда, доцент С.Ананьева және т.б. 

мерейтой иесіне жүрекжарды лебіз-

дерін білдірді. Жазушының туған жері 

– Шығыс Қазақстан  облысы Жарма 

ауданынан арнайы делегация келіп, 

бауырластық ықылас танытып, елдің 

сәлемін жеткізді. >ди Шәріповтің 

отбасымен аралас-құралас болған 

дос-жарандар, әріптестер, тілектес 

ағайын-туыстары да мерейтойлық 

кештің шырайын кіргізді.  

Клара Мыңжасарова – Қазақ 

ұ л т т ы қ  Қ ы з д а р  п е д а г о г и к а л ы қ 

 институтын орыс тілі мен әдебиеті 

м а м а н д ы ғ ы  б о й ы н ш а  б і т і р і п , 

кандидаттық диссертация қорғап, 

сол институтта  кафедра меңгерушісі, 

Қазір біз тіліміздің табиғи бітім-
болмысына жат, бөгде тілдік 
 дыбыстар мен дыбыс тіркесімдерінен 
тұратын сол сөздерге қазақша 
қосымшаны (жалғау-жұрнақты) 
қиналып жалғап, тілімізді бұрап 
сөйлеп-жазуды тоқтата ал-
май жүрміз. Әрине, бұған қазіргі 
жазуымыздың мейлінше орыстанып 
кетуі, яғни өзгетілдік (орыс тілінің) 
сөздерді сол қалпында жазып-
айтуға мәжбүрлейтін қазақ тіліне 
тән емес орыс тілі дыбыс-әріптерінің 
әліпбиіміздің құрамында  болуы мен 
өзгетілдік сөздердегі тілімізге жат 
дыбыс тіркесімдерінің қолданыста 
жүруі және соларға сәйкес емле 
ережелеріміздің  болуы негізгі себеп 
екені баршаға аян.

Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Ә.Шәріпов атындағы №6 мектепте партизан 
қаламгер Әди Шәріповтің жұбайы Клара Мыңжасарованың 80 жылдық мерейтойы 
аталып өтті. Мектеп директоры Алтынгүл Момынқұлованың ұйымдастыруымен 
өткен шара оқушылардың әзірлеген концерттік бағдарламасымен айшықталды.  

Кеше Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрлігінің 
Күләш Байсейітова атындағы 
дарынды балаларға арналған 
республикалық мамандандырылған 
музыкалық орта мектеп-интерна-
тында Абай Құнанбайұлының 175 
жылдығына орай мәдени-әдеби 
кездесу өтті. Кездесуге белгілі ақын, 
драматург Иран-Ғайып, мектептің 
ұстаздары мен БАҚ өкілдері қатысты. 

с0зжасам тілімізде бағзы заманнан бері 

келе жатыр, әлі де осы әдіс-тәсілдер 

арқылы қазақ тілі с0здік құрамы үздіксіз 

байи беретіні даусыз. Солай десек те, әр 

ұлттың б0тен тілдік с0здерді дыбыстық, 

құрылымдық жағынан игеріп, 0з тілінің 

байлығына айналдыруы да к0неден келе 

жатыр. Тіпті бұл – жаңа ұғымға, затқа, 

құбылысқа атау берудің ең оңтайлы да 

оңай жолы. 

Алайда бұлай етуге қазіргі қазақ 

тілінде зор кедергі бар. Осы күнге дейін 

қазақша баламасы табылмай жүрген не-

месе табылса да, жалпы жұрт жатырқап 

қабылдамаған, онша сіңісті бола қоймаған 

с0здердің әуелгі қалпының дыбысталуын 

қазақшалап айтып-жазуға қоғамдық-

саяси, психологиялық кедергілерді 

айтпағанның 0зінде, тілдік жүйеміздің 

0зінде үлкен кедергі бар. Ол – кезінде 

кеңестік жүйенің орыстандыру саясаты 

негізінде жасалған қазақ  тілі әліпбиі 

(алфавит) мен емле (графика) ережелері 

болып отыр. Себебі қазіргі әліпбиде 

орыс с0здері мен орыстанған латын, 

грек, т.б тілдердің термин с0здерін сол 

қалпында айтып-жазуға мәжбүрлейтін 

б0тен дыбыс тар мен солардың әріптері, 

бұған қоса олардың қазақ тілі табиғатына 

жат бір-бірімен тіркесімі бар. Осылар 

қазақша баламасы табылмаған термин 

с0здерді қазақшалап айтып-жазуға кедергі 

болып жүр. Сондықтан да қазақ әліпбиі 

орыс тіліне тән дыбыс-әріптерден бүгін-

ертең толықтай (латыншаланған жаңа 

әліпбиімізде в, ф, х, ч дыбыстарының 

әрпі қалып қойып отыр) құтылмайынша, 

б0тен тілдік термин с0здерді қазақшалап 

игеру 0те қиын. 

Қазір қазақша атауы табылмай, қазақ 

тілінің лексикалық құрамына кіре алмай 

(олар кірме с0з бола алмайды, 0йткені 

кірме с0здер болуы үшін дыбысталуы 

қазақша болуы керек) жүрген бүкіл термин 

с0здерді қазақ тілінің т0л дыбыстарымен 

жазып-айтуға тарихи мүмкіншілік туып 

отыр. Ол – қазіргі орыс-қазақ әліпбиін 

латыншаға к0шіріп, т0л әліпбиімізді құру 

екенін біраз ғалымдар айтып жүр. Қазақ 

тілінің латынша т0л әліпбиін құрып 

алған соң, оның табиғатында жоқ, орыс 

тілінен және сол арқылы «халықаралық 

с0з» деген желеумен орысшаланып  енген 

терминдерді жаңа әліпбимен  жазып, 

қазақ с0зіне айналдыра аламыз. С0йтіп, 

олардың қазақ тіліне бейімделмей 

 толассыз енуіне тосқауыл қоюға болады. 

Егер осы мүмкіндікті дұрыс пайдалан-

бай, жаңа әліпбиді орыс тілі дыбыс-

әріптерінен тазаламай құрастырсақ, 

ісіміздің бәрі бекер.

Бейбіт ИСХАН, 
Абылай хан атындағы ҚазХҚж8ТУ 
Қазақ филологиясы кафедрасының 

меңгерушісі, филология 
ғылымының докторы

>р автордың шығармасы компью-

терге Times New Roman қарпімен,  1,5 

интервалымен, 14-кегльмен терілуі 

және үш беттен аспауы шарт.

Байқауға қатысушылардың жас 

ерекшеліктеріне шектеу қойылмайды.

Шығарманы бағалауда маз мұнына, 

идеясына, құрылымына, к0ркемдігіне 

және тақырыптың жан-жақты ашылу-

ына мән беріледі.

Байқауға барлық шартқа сай (тех-

никалық, мазмұндық, т.б.) әзірлен ген 

шығармалар қабылданады. 

Ш ы ғ а р м а л а р  2 0 2 0  ж ы л ғ ы  2 0 

 қаң  тардан 10 наурызға дейін қабыл-

данады.  

Шығарманың электронды нұсқасы, 

қатысушының аты-ж0ні,  тұрғы-

лықты мекенжайы, телефон н0мірі, 

электронды адресі, 0мірбаяны мен 

шығармашылығы туралы қысқаша 

ақпарат (жеке куәлігінің к0шірмесі) 

Басқармаға ұсынылады. 

ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Байқауға келіп түскен шығарма-

ларды танымал қаламгерлерден құ-

рылған қазылар алқасы сараптайды. 

Қазылар алқасының шешімі қайта 

қарауға жатпайды.

Байқауға түскен барлық шығарма 

іріктеліп, үздік деп танылғаны «Ana tili» 

газетінде жарияланады.

Байқаудың жеңімпаздары 2020 

жылғы Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 

мерекесі қарсаңында Басқарма мен 

«Ana tili» газеті редакциясының ар-

найы дипломы және бекітілген жүлде 

қорының к0ле міндегі сыйлықтармен 

марапатталады. 

Біздің мекенжайымыз: 
Талдықорған қаласы, І. Жансүгіров 

к�шесі, 36 Б, Тіл сарайы, 21-кабинет. 

Байланыс телефоны: 
8 (7282) 40-01-62, факс: 30-59-50, 

e-mail: onomastika_obltildamytu@bk.ru

кейін 20 жыл декан қызметін атқарған. 

Бүгінде апамыз сол жас ұрпақты нағыз 

 патриот етіп, ұлттық құндылықтар 

негізінде тәрбиелеу жолында 0зіндік 

қолтаңбасын қалдырып келеді. Ол 

сонымен бірге >ди Шәріповтің 

қ а л д ы р ғ а н  і з і н  ж а л ғ а с т ы р д ы . 

Мұражай, к0ше, ескерткіш орнатуға 

атсалысты. Осындай істерден қол 

үзбеген Клара  Жағыпарқызының 

еңбегі елеулі. 2004 жылы мектепке 

>.Шәріпов есімі берілді. >ди Шәріпов 

есімі берілген мұражайдың ашылуына  

да Клара Жағыпарқызының қосқан 

үлесі зор. Осы мұражайда 2007 жыл-

дан бастап жыл сайын, дәстүрлі 

т ү р д е  К л а р а  М ы ң ж а с а р о в а н ы ң 

қатысуымен  1-сынып оқушыларының 

«Шәріповшілер» қатарына қабылдау 

рәсімі 0ткізіліп тұрады. Мектеп 

оқушылары ант қабылдап, жазба  

жұмыстарын жазып, сурет салу, 

кітап к0рмесін ұйымдастыру секілді 

шығармашылық жұмыстар жасайды.  

Шара соңында оқушылар Клара 

Мыңжасарованы ортаға алып, естелік 

суретке түсті. 

Н.БАТЫР

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

«АНАМНЫҢ ТІЛІ – 
АЙБЫНЫМ МЕНІҢ!» 

АЯУЛЫ ЖАР, 
ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ

Мектептегі мәдени-әдеби кеш 

ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАР БАЙҚАУЫН 
ӨТКІЗУ ҚАҒИДАЛАРЫ

«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТЕРМИН» 
ДЕГЕН ҰҒЫМ ЖОҚ

с0здерден, әсіресе ғылыми-техникалық 

терминдерден ерекшелейтін 0зіндік сапа-

белгілері бар. Олар бір қарағанда термин-

дерге ұқсас болып к0рінгенімен, олардан 

қолданылу пәрмені мен жалпыхалықтық 

сипаты 0згеше. Осыған байланысты 

оның с0здік құрамнан алатын орны мен 

қолданылу аясы, қолданылу ауқымы және 

қоғамдық-әлеуметтік қызметі де термин-

дерден ерекше. 

Терминдер де с0з. Алайда жалпыхалық-

тық қолданыстағы 0зге с0здерден 0зіне 

тән белгілерімен олар да ерекшеленеді. 

Термин с0з деп белгілі бір ғылым мен 

оның салаларына және оның пәніне ғана 

қатысты с0здерді айтамыз. Бұндай с0здер 

0здеріне тиесілі ғылым түрінің ғалымдары 

мен мамандарының барлығына бірдей 

түсінікті, барлығына ортақ болып келеді, 

Аурапа тілдері бізге орыс тілі арқылы 

жалғасады. Аурапа с0здерін алғанда түбін 

тексеріп, шамадан келгенше с0зді түпкі 

иесінің с0йлеуіне жақындатып алу керек. 

С0з франсоздікі болса, франсоздың ай-

туына, немістікі болса, немістің айтуына 

жақындатып алу керек. К0пке дейін Аура-

па мен біздің арамызға орыс тілі дәнекер 

болды. Орыс тар Аурапа с0здерін 0зінше 

0згертіп алды. Мұны үнемі ұмытпасқа ке-

рек. Аурапа с0здерін орыс арқылы алғанда 

0те сақтық керек» (Досмұхамедұлы Х. 

Таңдамалы. – Алматы: Ана тілі, 1998. 

151-бет), «Аурупа жұрты латын с0здерін 

термин қылып қолданғанда бұлжытпай 

алып отырған жоқ, әр с0зді әркім 0з 

тіліне бейімдеп 0згертіп қолданып жүр, 

с0зді 0згерткенде әрқайсысы 0з тілдерінің 

заңымен 0згертеді» (Досмұхамедұлы Х. 

0згеріссіз ендірілген кірме атаулардың 

емлесі (орфографиясы) туралы пікір 

айтады. Және академик-жазушының 

осы мақаласындағы ой-пікірлерінен 

қазақтың ғылым тілі туралы 0зінің алғаш 

қалам тартқан уақыттан бері тілімізге 

еш шектеусіз мейлінше еніп жатқан жат 

с0здердің оған қалай әсер етіп жатқанын 

сезінгендіктен туындаған «қазақ тілінің 

болашағы қалай болар екен» деген 

алаңдаушылықты айқын аңғарамыз. 

Ешқандай даусыз, 0зге тілдік  термин 

с0здерге, термин с0здерге ұқсас келетін 

қоғамдық-саяси с0здерге қазақша атау 

беру қажет-ақ. Бірақ, к0бінесе, қазіргі 

термин жасаушылар қазақ т іл інде 

бұрыннан бар с0здерге түрлі қосымшалар 

жалғап (мазь – жағылма, пломба – бітем 

т.б.), жаңа с0з деп ұсынып жүр. Бұндай 

ҚҰРМЕТ

АБАЙ-175

ҚР Президенті  Қасым-Жомарт 

Тоқаев тың «Абай және ХХІ ғасырдағы 

Қазақстан» атты мақаласы аясында 

әңгіме 0рбіткен жиынға қатысушылар 

мақаланы талдап қана қоймай, Абайдың 

175 жылдығы аясында 0ткізілетін шара-

ларды науқанға айналдырмау туралы да 

с0з етті. 

– Абай ұлы ақын ғана емес, музыка-

танушы, күйші де болды. Оның біраз 

күйлері бүгінге жетті, ал жетпей қалған 

күйлері қаншама. Біздің мектеп тек 

музыкалық мектеп емес. Біз үш тілде 

білім береміз. Оқушыларымыз талай 

Абай оқулары байқауларында топ 

 жарып жүр. Абайдың шығармаларын 

 оркестрге де қосып, шама-шарқымыз 

келгенше жұмыс істеп жатырмыз, – деді 

аталған мектептің директоры Оңдасын 

Абдуллаев.  

Ал жиынға арнайы қонақ  болып 

келген ақын, драматург Иран-Ғайып 

ұстаздарға «Мен ішпеген у бар ма?» 

п ь е с а с ы н ы ң  қ а л а й  ж а з ы л ғ а н ы н 

әңгімелеп берді. Ол 0з с0зінде Абайды 

жазғаны үшін, талай қиын дықтарға тап 

келгенін де жасырмады. 

– 1986 жылы Желтоқсан алаңында 

біздің жастарымыз, әсіресе қыздарымыз 

т а я қ қ а  ж ы ғ ы л ы п ,  и т к е  т а л а н ы п , 

 сойылмен соғылып, жер жастанып жатқан 

кезінде біз сол жерде тұрғанбыз. Мен ол 

кезде  «Қазақ әдебиеті» газетінде жұмыс  

істейтінмін, Шерхан Мұртаза бас редак-

торымыз еді. Бүкіл ұжым болып бардық. 

Сол кезде маған Абайды ұрып жатқандай 

болып елестеді. Жастарымызға тиген таяқ 

сол Абайдан келе жатқан таяқ екен ғой 

деген ойға келдім. Сол желтоқсанның 

16-сы болған оқиға қатты әсер етіп, мен 

жаңа жылға дейін «Мен ішпеген у бар 

ма?» деген пьеса жаздым. Мен жазып ем, 

жазып біткен күні сол таяқ басыма сарт 

ете қалды. Қаламдастарымның ішінде 

мені түсінгендер де, түсінбегендер де 

болды. Маған «Мұхтар >уезовтен кейін 

Абайды жазуға қандай қақың бар? Саған 

кім рұқсат берді? Ол >уезовтің тақырыбы» 

деп сынағандар табылды. Талай жиналы-

стардан күйініп шыққан кездерім к0п бол-

ды. Қазір, Құдайға шүкір, бейбіт  заман. 

Абай жекелеген бір адамның немесе  

бір мекеменің тақырыбы емес. Ол күллі 

қазаққа ортақ. Міне, біз Абайды жаппай 

насихаттайтын бүгінгідей бейбіт заманға 

да жеттік, – деді ақын. 

Кездесу барысында ақындар Абайдың 

0леңдерін оқып, музыкалық мектептің 

оқушылары Абай шығармашылығынан 

мерекелік концерт қойды. 

Ақбота ҚУАТОВА

Азаматтың суреті
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н Е »  –  3 0  Ж Ы Л
(Басы 1-бетте)

Қ ы т ы м ы р  қ ы с т ы ң  а р т ы н а н  

а қ ш у а қ  к 0 к т е м  к е л е т і н і н д е й 

сталиндік қуғын-сүргін, 1941-1945 

жылдардағы сұрапыл соғыстан кейін 

туған жылымық кезең ұлттың ес 

жинап, етек жабуын қамтамасыз 

еткен-ді. Сәкен Сейфуллин,  Ілияс 

Жансүгіров, Мұхтар >уезов, Қасым 

Аманжолов,  Мұхамеджан Қаратаев, 

> б д і л д а  Т ә ж і б а е в т а р  ж о л ы н 

жалғастырған Жұбан Молдағалиев, 

Сырбай Мәуленовтер ізімен Мұқағали 

Мақатаев, Жұмекен Нәжімеденов, 

О л ж а с  С ү л е й м е н о в ,  Ш ә м ш і 

Қалдаяқов, >біш Кекілбаев, Мұхтар 

Мағауиндер жарқырап шықты. Одан 

беріректе қоғамда қайта қалғуға кезек 

тиіп, тоқырау үстемдік еткенмен, осы 

әдебиет пен 0нердің әлеуметті оятуы, 

одақ к0лемінде де күшіне кірген қайта 

құру 1986 жылғы қазақ жастарының 

Желтоқсан к0терілісіне ұласып, 

ақырында Тәуелсіздікке апарған 

үшінші елдік ояну, жаңа Тәуелсіз 

қазақ елін құруға қол жеткізген зор 

сілкіністі бастап берген еді.

1990 жылдың наурызының 22-сі, 

яғни жаңа Жылқы жылы кірісінде 

– Ұлыстың Ұлы күні тұңғыш саны 

жарық к0рген «Ана тілі» апталығы 

да – біз жоғарыда шет жағасын  айтып 

кеткен қазақ халқының үшінші  ояныс, 

дүр сілкінісінің жемісі еді десек, артық 

айтпаймыз. Рас, жаңа газетті де әдетте 

білікті мамандар – журналистер 

ашып, шығарады. Алайда ол кезекті 

к0п газеттің бірі болып қалмай, 

к0шбасшы үнқағаз – атақты Ахаң 

– Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, 

«халықтың к0зі, құлағы һәм тіліне» 

айналуы үшін оның жай жақсы газет 

болып жарық к0руі жеткіліксіз; ол 

қоғамдық-әлеуметтік қажеттіліктен 

туып, қырымға к0з салып, қырандай 

қияға да қанат қағуы тиіс. Біздіңше, 

1990 жылы Жаңа жылқы жылымен 

бірге туып, оқырманға қол созған 

«Ана тілі» газеті алғашқы санынан-ақ 

жақсы журналистер әзірлеп жарыққа 

шығарған, дер кезінде қоғамдық-

халықтық қажеттілікті де жан-жақты 

0теген, бір кездегі ізашары – «Қазақ» 

газеті сықылды жаңа тәуелсіз газеттер 

сапын бастаған, жарқылдап жарық 

к0рген к0шбасы басылым болып 

қалыптасты.

Бұл байламымызға дәлел, айғақ 

керек пе? >рине, керек. Мұның 0зі, 

ең алдымен, газеттің бет-ажарынан, 

безендіруінен басталатынын  айт-

пағанда, ең негізгі болмыс-бітімі – маз-

мұнының жарқылдаған жаңа лы ғынан, 

жақсылығынан к0рінсе керек.

Міне, «Ана тілінің» алғашқы 

саны. Аты тартымды, маңдайшасы 

айшықты екені 0з алдына, бірінші 

беті оқырманмен «Жаңа жыл, жаңа 

қадам құтты болсын!» деген ұран 

с0збен жүздесіпті. Т0менгі жағында 

Міржақыптың «Жаңа тілек» атты 

жыры берілді:

Жаңа жылда жаңа тілек тілелік,

Ескі жылды ескере де жүрелік,

Кеп жүрмесін қайта айналып түнеріп;

К0зің жасты, к0ңілің қаяу, алашым!

Жұрт болудың ойланалық амалын,

Қамсыз жатар емес енді заманың;

Надандықтың қираталық қамалын,

Мақсатыңа ұмтыл таяу, алашым!

4з қамыңды ойлан 0зің ел болсаң,

Ел боламын, тең боламын дер болсаң;

К0ктен теңдік келмес 0зің кем болсаң,

Мең-зең болмай,  талпын,  оян, 

 алашым! 

Бұл – Міржақып Дулатовтың 

«Қазақ» газетінің 1917 жылғы 9 наурыз 

күнгі санында жарияланған жыры. 

Бүгінгі есепке салсақ, ол «Қазақтың» 

22 наурыз күнгі санында жарық 

к0рген. Бұл уақытта да патшалық 

Ресейдің жыл санауы ескіше қалып 

қойғандықтан, Ұлыстың Ұлы күні  9 

наурыз күні аталатын болған. Кейін 

Ленин жыл санауға 13 күн қосып, осы 

қателікті түзеткен соң, Кеңес Одағы 

басқа мемлекеттер қатарына қосылып, 

жаңарған уақыт күнтізбесіне к0шті.

Байқап отырғандарыңыздай, бұл 

жаңа тілек-0лең – Ахаң бастаған 

Алаш арыстарының туған халқына 

жүрек тілегі ғана емес, жаңа «Ана тілі» 

газетінің де 0з оқырмандарына, яғни 

ел болсақ, кеңестер қағанатындағы 

0зге елдермен тең болсақ деген ниет 

үстіндегі қазақ халқына да жан тілегі 

болып шыққан. С0йтіп, алғашқы 

н0мірден-ақ Алаш арыстарының 

жолымен жүруді мұрат еткен жаңа 

басылым содан кейін де осы ақ жол-

мен жүріп, қазақты Алашқа айналуға, 

«жұрт болудың амалдарын» табуға 

үндеп, «надандықтың қамалдарын 

қиратуға» бастады. Осындай ұлы 

мақсатты к0здегендіктен де «Ана 

тілі» жай ғана жақсы жаңалықтарды 

емес, елді елеңдетер ұлттық, тіпті 

ұлы жаңалықтарды жазуға к0шті. 

Халықты ұмытыла бастаған т0л 

 тамаша салт-дәстүрімен табыстыруды  

діттеп, т0рткүл әлем тарабында бір 

кездері иеленген 0з орнын тауып, 

қазіргі таңда ешкімнен кем болмауға, 

тең болуға  үндеді. Халықты 0лмес-

0шпес, тіпті мәңгілік жасауға хақылы 

т0л рухани асыл қазыналарымен 

табыстыруды, Алашты  орыстың 

отаршылдық саясаты нәтижесінде 

жат, жау етілген Алаштың асыл арыс-

тарымен қайта қауыштыруды қолға 

алды. «Ана тілі» апталығының, міне, 

осындай халықтық жарқын мақсат, 

елдікке жеткізер игі  мүдделерді 

жүйелі де жақсы жүзеге асырудың 

негізін бірінші санынан-ақ қалай 

бастағанына куә боламыз. Мәселен, 

мұның тұңғышы Міржақыптың 

«Жаңа тілек» 0леңінен басталса, 

алғашқы н0мірдегі тек наурыздың 

22-сінде келетін т0л Жаңа жылы-

мызды ұлтқа қайтарып, орнықтыру 

бағытындағы қам-қарекет болса, 

екіншісі – т0л ұлттық аты-ж0німізді 

айқындап,  Алашына қайтаруды  бастап 

берген Мекемтас Мырзахметұлы 

мен Аманқос Мектептегінің «Ов 

туралы» мақаласы. Біз бұл күндері 

отаршылдық санамызға әбден сіңірген 

осынау құлдық қылық, жат әдет-

әрекеттерден құлан-таза құтылмасақ 

та, 0зіміздің т0л Жаңа жылымызды 

иеленіп ресми аты-ж0німізді алдыңғы 

қатардағы б0лігіміздің ұлттық салт-

дәстүріміз бойынша жаза бастағанын 

айта аламыз. Егер осы екі мәселе 

бойынша шешім, жеңіс бүгін де 

қанағаттанарлық деңгейде болмаса, 

онда «Ана тілінің» кінәсі жоқ.

Сонымен, «Ана тілі» жарыққа 

шыққан соң, ол неше түрлі жабық 

тақырыпқа қамшы тастап, мәңгүрттіктің 

жолын кесіп, туған тіліміздің тағдыры 

үшін қасиетті күресті бастап, алуан-

алуан қоғамдық түйін-түйткілдердің 

байлауын шешіп, жазғандарын оқып-

ұққан соң... біздер үйреніп-игеріп кел-

ген тарихымыздың бізге б0тен, жалған 

екенін, қадым ғасырлар бойы туған 

тарихымыз ақтаңдақтарға толы екенін 

аңғардық.  Сорақылықтың к0кесі сол 

– Мәскеу астанамыз деп ән сала-

мыз, уақытылы салық т0лемей, Алтын 

Орданың билеушісі Едігеден қазіргі 

Қызыл алаңда дүре жеген Дмитрий 

Осылай айта берсек, 1990 жылдары  

қазақтың күллі 0мірі «ақтаңдақ, 

қаратаңдақ, алатаңдақ» екен, кілең 

кессең – қан шығатын, кеспесең – 

жан шығатын ірі түйін, шешуі қиын 

түйткіл, сұрақ, мың бір мәселеден 

тұратындай. Ақиқат расында да осыған 

жақын болатын. «Ана тілі» газетінің 

1990 жылғы №5 санында осындай бір 

түйіннің қырын ашқан, терең  сырын 

шашқан Алаштың ақиық ақыны 

Мағжан Жұмабаевтың «Оқжетпестің 

қиясында» деген дастаны  жарық 

к0рді. Ол қара түнек аспанда жарқ 

еткен найзағайдай шығарма екен:

Арқада Бурабайға жер жетпейді,

Басқа жер ойды ондай тербетпейді.

Бурабайдың к0лі мен К0кшетауды

К0рмесем – к0кірегімнен 

шер кетпейді.

Қиясымен бұлт құшқан Оқжетпестей,

Басқа тау ойды аспанға 0рлетпейді.

Арқада Бурабайға жер жетпесе,

Алашта Кенекеме ер жетпейді!

К0кшеде күңіренген Кенем қайда?

Дариға, жүрегімді дерт 0ртейді...

Біз келтірген үзіндісі осындай от-

жалын бұл дастан тұтас алғанда да 

ғажайып шығарма. Фантастикалық 

к 0 р к е м д і к  қ у а т қ а  и е  0 л е ң д е р 

шоғыры. 4з басым жетпіс жыл жер 

баса жүріп, мұндай маржан-жырды 

1990 жылы бірінші рет оқыдым деп 

айта аламын. Мұның басты себебі 

– «Арқада Бурабайға жер жетпесе,  

Алашта Кенесарыға ер жетпесе», 

адамзатта Мағжан ақынның осы 

 дастанына ешқандай жыр жетпейді. 

4йткені ол бұл шығармасын  жазуда 

эпитет, теңеулердің ең биік шегін, 

к0ркемдіктің  ең к0ркем шенін 

пайдаланған. Мұның үстіне ақын 0з 

жүрегінің жанартау лебін, ұлтының 

жазылмас мәңгілік шерін қосқан 

соң,  оған жер жүзінің бес мың 

лайық болар екен?!» деп к0кірегі шерлі 

елдің Ері Кенесары бізге қарап тұр.

Бұған дейін де тыйым салынып 

келген талай шығармаларды тұңғыш 

жариялай бастаған «Ана тілінің» алды-

нан осы «Оқжетпестің қиясындадан» 

соң ақ жол ашылып сала берді. Десек 

те, елде әлі үрей бар. Сартаптанған сана 

бұғаудан босай қоймаған. «Ауру қалса 

да, әдет қалмайтынына» бақсақ, «Ана 

тілі» саралқасы сең бұзылмаса, к0ктемгі 

құла су арнаны буып жата берерін ұқты. 

>лі компартия тірі кез болса да, «Ана 

тілі» демократияны, жариялылықты, 

әділдік пен шындыққа есе тигенін пай-

далана білді. >лі ақталмаса да, Мұстафа 

Шоқай туралы тұңғыш с0з – жазушы  

Бейбіт Қойшыбаевтың «Беймәлім 

тағдыр» атты мақаласын жариялап 

жіберді. Бұл үшін Орталық Комитет 

қызметкерлерінен ескерту естігені де 

бар. Енді бұған «Алаш партиясының 

 с а я с и  б а ғ д а р л а м а с ы н  ж а р и я л а у 

жалғасты. Желтоқсан к0терілісінің 

салқынын жылыту. 1986 жылдан кейін 

Мәскеудің темір қыспағында қалған 

Дінмұхамед Қонаевпен тұңғыш сұхбат 

алып жариялау.  Созақ к0терілісі тари-

хын қозғау. 1916 жылғы қазақтың ұлт-

азаттық қозғалысына жаңаша к0зқарас. 

Қазақ халқының шежіресін қаузау... «Бұл 

– қай елдің парламенті?», «Алыстағы 

ағайын тағдыры алаңдатады», «Басшы 

жолдас, қашан қазақша с0йлейсіз?», 

«Құранның әліппесі және имамның 

шарттары», тағы сол сияқтылар.

«Ана тілінің» топжарған, тоңды 

бұзған осы қайрат-қарекетін халық 

та бағалады. Келесі 1991 жылы оның 

 таралымы бірден аспандап, 118 мың 

106 данаға бір-ақ жетті. Бұл – сол уақыт 

үшін керемет к0рсеткіш еді. 4йткені бір 

кездегі мемлекет қолбасшысы компар-

тиядан күш кетіп, тәртіп қожыраған. 

«Бір жақсылықтың бір жамандығы бар» 

дегендей, халыққа еркіндік әкелген 

қайта құру елдің мықты экономика-

сын құлдыратып, сана мен тұрмыстың 

талай тағдыршешті тұстарын қайтадан 

құрта бастаған. Ең бастысы – былық 

(бардак) бел алған... Сондықтан да 

Кеңес 0кіметінің кемелденген социа-

лизмге к0шкен кезеңінде ақылды 

 баурап, жүректі жаулаған газет-жур-

налдар таралымының Қазақстанда 500 

мыңға жетуі таң болмаса, мына тұста 

«Ана тілінің» 100  мың данадан асуы 

таңсық құбылыс болғаны рас-тын. 

Дау жоқ, бұл Бас редактор Жарылқап 

Бейсенбайұлының ұжымына Ертай 

Айғалиұлы, Қонысбек Қожамжарұлы, 

Ғарифолла Қабдолқайырұлы, Сағатбек 

Медеубекұлы, Аманқос Мектептегі, 

Берсінбек Сәрсенов, тағы басқа да 

талантты журналистерді топтастырып 

қана қоймай, қоғам сұранысын тап 

басып, материалдарды жариялауда 

әрқашан дерлік батылдық пен біліктілік 

танытқан, әйгілі академик >бдуәли 

Қайдари, халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамының вице-президенті, қажырлы 

қаламгер 4мірзақ Айтбайұлы, этно-

граф Тоқтасын 4мірзақов, тарлан тілші 

ғалымдар Рәбиға Сыздықова, Сапархан 

Мырзабеков, алашшыл тарихшылар 

Мәмбет Қойгелдиев, Талас Омарбеков  

секілді авторларды тарта біліп, олардың 

жаңашыл да,  жарқ еткен еңбек, 

әлеуметтік маңызды мақалаларын 

жариялауымыздың қайтарымы бола-

тын. >рине, бұған қоса ұлтымыздың 

 санасы сілкініп, ар-намысы оянуының 

да жеңіс-жемісі еді. 

Иә, қашанда мерзімді басылымның 

тірегі  – авторлар. Халифа  Алтай, 

Р а х м а н қ ұ л  Б е р д і б а й ,  М е к е м т а с 

 Мырзахметов, Шота Уәлихан, Байұзақ 

Қожабеков, Ақселеу Сейдімбек,  Алдан 

Смайылов,  Сейіт  Кенжеахметов, 

Смағұл Елубай, Қосыл Омаров, Марат 

Қабанбай, т.т. діл қайраткерлерінің 

тұтас бір шоғыры қалыптасқанын 

к0рдік. Бұрынғы белгілі жазушылардың 

жаңа қырлары жарқырап ашылғанына 

куә болдық. Ел жазғанын іздеп жүріп 

оқитын сондай авторлардың бірі – 

суретші Қалиолла Ахметжанов еді. 

Ақмола 0ңірінен шыққан талантты 

жігіттің әрбір мақаласы этнографиялық, 

тарихи, 0нерлік тұрғыдан жаңалық 

болып түзілетініне үнемі тәнті болатын-

быз. Түйіп айтқанда, 0зекті тақырыпты 

к0тергенде ешкімнің беделіне қарамау, 

ақиқатты ашық айту, мәселені білікті 

қаузау, яғни 0ткір сын айта білу, 0зге де 

толғақты жайларды, к0кейкесті жайт-

тарды: тіл мен дін, тарих пен салт-

сананы қаузағанда сауатты тарқатып, 

жүректен сыр шерту «Ана тілінің» 

дәрменіне ғана емес, дәстүріне де 

айнала  бастады. Міне, сондықтан да 

«Ана тілі» беттерінде вице-президент 

(сол кезеңде осындай лауазым болған) 

Ерік Асанбаевтан бастап облыс әкімдері 

Браун, тағы басқалар, министрлер мен 

Жоғарғы Кеңес депутаттарына дейін 

әділ сын садағына ілініп, олар газет 

саралқасына жауап беріп жатты. Ол 

кездерде сыналғандар «Ана тілінен» де 

г0рі, басылым тірегі –  оқырман халық 

бетінен қараудан қаймыққандықтан 

қаупайлайтын.

Жалғыз-ақ мысалды алға тартсам, 

ұмытпасам, 1994 жылы Жоғарғы Кеңесте 

мемлекеттік тіл мәртебесіне қатысты 

мәселе к0теріліп, депутаттар жасырын 

дауыс берді. Бізді ренжіткені – түрі 

ғана емес тілі қазақ, тіпті ел азаматтары 

атанып жүрген белгілі бір топ халық 

қалаулысының (іштерінде Ұзақбай 

Қараманов, Қажымұрат Нағманов бар, 

т.б.) орыс тілін қолдап қол к0тергені. 

Ізін суытпай бұл жайтты «Ана тіліне» 

жариялап жібердік. Ертеңіне әлгі 

мықтыларымыздың к0бісі т0белерінен 

жай түскендей болып, саралқаға дереу 

хабарласып, ақталып жатты.

Мұны алға тартып жатқаным – сол 

кезде қарапайым халық 0кілдерінен 

жоғарғы биліктің иелеріне дейін 

 басылымды оқып, «Ана тілі» газетімен  

санасқанын білдіру.

4кінішке қарай, бұл санасу «Ана 

тіліне» Мереке Құлкенов бас редак-

тор болған кезде де жалғасқанымен, 

кейіннен апталығымыз бұл қауқарынан 

айырылып қалды...

Газеттік мақала к0лемі к0термей-

т і н д і к т е н  м а ғ а н  т а л а й  т о л ғ а қ т ы 

жайларды  ғана емес, талай жылдарды да 

аттап кетуге тура келеді.

Жалпы «Ана тілі» Мақсат Тәжімұрат, 

Жұмабек Кенжалин, Самат Ибраим 

басқарған жылдарда да тақырыбынан, 

0з ұстаным-позициясынан ауытқыған 

жоқ. Еліміз ақпарат әлеміндегі тиесілі 

орнын ешкімге берген жоқ. Туған 

тіліміз туын т0мендетпей, қазір де тік 

к0теріп келеді. >рине, еліміз Тәуелсіздік 

алғанымен, 1990 жылдардағы дағдарыс 

«Ана тілі» тағдырына да қатты әсер 

етті. 4здері әрең күн к0ріп отырған 

халыққа «Газетке неге жазылмайсың?» 

деп қалай 0кпелеуге болады? Бес-алты 

жыл қатарынан жанбағыс талқысын 

к0рген жұрт жақсы әдетінен жаңылып 

қалса да, таңғалу қиындау. Сондай «тар 

жол-тайғақ кешуден» аман 0тіп, қазіргі 

таңда да қазақ газеттері к0шбасында 

келе жатқан басылымға 0кпе жүрмесе 

керек. Мұның үстіне тәуелсіздігімізбен 

қабаттасып елімізге енген Жаһандану 

бүгінгі күні әрбір үйдегі есігімізден 

кіріп, тесігімізге дейін бітеп үлгергені 

байқалады. Айталық, отбасымыздағы 

к0кайна жер бетіндегі еврейлер бая-

ғыдан-ақ қастерлеп, барлық мемлекет-

терде қорғап келе жатқан жеке адам 

құқығына пысқырмайды. Қалаған кезде 

жақсы хабар – қызығыңызды үзіп, жар-

намасымен жүйкелетеді. Қазақ халқы 

тілі теңеліп, бостандық пен бақытқа 

кенеліп отырғандай, т0бемізден «оу!» 

мен шоуды жауынша т0гіп қойды. Бас- 

мойыны бос билігімізді меңгеріп, енді 

бұқарамызды бағындыруға к0шкен. 

Ұлы ақынымыз Қадыр Мырза >лі 

1960-жылдардың басында к0регендікпен 

айтып қойғандай:

Бейбіт күннің 0зі соғыс мылтықсыз,

Онда да жұрт жатады атып мүлтіксіз.

Жарақат па? Жарақатың ішіңде...

Бізде ұлттық емес, жаһандану ұлық-

тарының мүддесі бүгінде биік. – Балаға 

балабақшадан батыс мәдениеті, ағыл-

шын тілі керек пе? – Мә! Орта мектеп 

пен жоғары оқу орны шәкірттеріне 

Солон мен Болон керек пе? – Мә мә! 

Отыз-қырықтағы салдарға сауға – «Оу!»; 

ал алпыс-жетпістегі кемпір-шалдарға 

сыбаға – Шоу! Кәсіпкерлерге енші – 

тендер, мансапты шенеуніктерге  есе 

– «жеңдер». Тек тұрған – шеттетілген 

ұлттық әдебиет пен дәстүрлі 0нер, 

 авторлары қаламақы алмайтын қазақы 

газет-журналдар. 

Рас болса жалғыз жаратушы Құдай-

дың 0зі:  «Сақтансаң, сақтай мын» 

дейді екен. Ендеше, біздің жо ғарыдағы 

уайымға батқан с0зіміз де сақтандыруға 

саяды. «Ана тілі» тұмшалаған тұманнан 

тазартып,  жарты ғасырдан кейін 

халқына қайта табыстырған алдаспан 

ақын Мұрат М0ңкеұлының 0зі «Үш 

қиян» атты атақты толғауында былай 

демеуші ме еді: 

Мен қауіп еткеннен айтамын:

Ақ борықтай иілген,

Кейінгі туған баланың

Ұстай ма деп білегін,

Шая ма деп жүрегін.

Шашын, мұртын қойдырып,

Ащы суға тойдырып,

Бұза ма деп іреңін.

Адыра қалғыр заманның

Мен жаратпаймын сүреңін!..

Сонда қазақы бітім-болмыс пен 

алаштық салт-сананың соңғы қамалы 

– қағанаты құлаған әдебиет пен 

0неріміз, «Егемен Қазақстан», «Ана 

тілі», «Қазақ әдебиеті», «Жұлдыз», 

«Түркістан»,  «Алматы ақшамындай» 

санаулы баспас0з құралы болғаны 

ма? Ақиқатпен қоңсы шындық бұл. 

Алайда «қазан аузы жоғары». Ең 

негізгісі – Тәуелсіз елміз. Қайтадан 

қалғып кеткен халқымыз тағы бір дүр 

сілкініп оянса, темір ноқталы Орыс-

тан отаршылдығын т0ңкеріп тастаған 

қазаққа Жаһандануды да жалпасынан 

түсіру түк емес. Жаппай интернетті 

оқитын бұқарамыздың бетін бері бұрып, 

оның ішінде болашағымыздың иесі 

жастардың жалынды жаңашылдығына 

ар-намысы оянуына, санасы сілкінуіне 

сенсек, үмітіміз үлкен. Бір бұлбұл 

үнді әнші Димаш Құдайбергеновтың 

т0рткүл дүниені т0ңкере бастағанын 

к0ріп, алдағы уақытта – үстіміздегі 

жылы отызға толатын «Ана тілінің» 

0зі тіккен іргесі мықты, алмағайып 

жиырма тоғыз жылда да жел-дауылдар 

шайқай алмаған қазақы киіз үйінің 

керегесін кеңейте түсіп, шаңырағын 

шалқита шырқауға к0теріп, қазақты 

ағылшын мен арабқа тең болуға бастап 

жаңа Алаштың Ақ Ордасын құрарына 

кәміл сенеміз.

ШАҢЫРАҒЫ 
ШАЛҚАҚ АҚ ОРДА

Ахаң – Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, «халықтың көзі, құлағы 
һәм тіліне» айналуы үшін оның жай жақсы газет болып жарық көруі 
жеткіліксіз; ол қоғамдық-әлеуметтік қажеттіліктен туып, қырымға 
көз салып, қырандай қияға да қанат қағуы тиіс. Біздіңше, 1990 
жылы Жаңа жылқы жылымен бірге туып, оқырманға қол созған 
«Ана тілі» газеті алғашқы санынан-ақ жақсы журналистер әзірлеп 
жарыққа шығарған, дер кезінде қоғамдық-халықтық қажеттілікті 
де жан-жақты өтеген, бір кездегі ізашары – «Қазақ» газеті сықылды 
жаңа тәуелсіз газеттер сапын бастаған, жарқылдап жарық көрген 
көшбасы басылым болып қалыптасты.

Донскойдың Күлік шайқасындағы 

0мірде болмаған «ұлы жеңісі» үшін 

тамсанамыз. Сыр бойындағы сәулетті 

Сығанақ – Ақорда хандығына  болыпты 

байтақ астана; орыстың ең әйгілі патша-

сы І-Петр кезінде қырым хандығынан 

тас-талқан жеңіліпті – мұны білмеуіміз 

масқара! Рас, еліміз екі-үш ғасырлық 

орыс бодандығына түсті – бұл шындық, 

алайда тіліміздің де басқыншылыққа 

ұшырағанын білген соң, егемен ел 

кезімізде оны күні бүгінге дейін азат 

етпеуіміз қандай жетістікке жатады?!  

Тіпті  мұны қойшы, отаршылдар 

қылмысын айтуға қорқады, шындықты 

ж а у ы п - ж а с ы р а д ы  д е л і к ;  а л а й д а 

француз  Наполеонды айтуға  болады, 

неміс Гитлерді де жалпақ жаһанға 

жар салып жарнамалау жарасады; 

сонда Кенесарының атын да ататпай, 

 Ахмет, >лихан, Мағжандардың есімін 

де  жасырып, еңбегін де айтқызбау 

қандай мәдениетке, қарекетке қоңсы 

қонады?! Кеңес отаршылдарының бұл 

қылығын, арамзалық құлығын қандай 

қисынға жатқыза аламыз? Қысқасы, 

мұндай сормаңдайлықты арғы-бергі 

тарих бұрын-соңды білген емес.

жылдық (шумерлердің «Гильгамеш 

туралы  жырынан» бастасақ, Гомердің 

«Иллиада»,   мен «Одиссейімен» 

қостасақ) поэзиясында «Оқжетпестің 

қиясындаға» тең келетін туынды 

жоқтығына дау туар ма?

«Оқжетпестің қиясында» – қазақ-

тың жыр қағанатының ең шырқау, ең 

маржан алтын тәжі.

Алғаш рет 1923 жылы Ташкентте  

жарық к0рген ақынның «Шолпан»  

жинағына  енген  «Оқжетпест ің 

қиясында» дастаны содан кейін араға 

67 жыл салып халқымен екінші рет 

жүздессе, содан кейін жолын  кесер 

кедергі-кеселдер кездеспесе де, осы 

к0гілдір аспан, Ақорда дастан туған 

бүгінгі күні халқының жүрегінен 

мәңгілік орнын ала алды ма? Сұрақ. 

Ал...

Найзадай Оқжетпестің қиясына

Жалғыз-ақ Кенекем ғой қадам басқан...

Нақ бүгінгі күні де м0лдір к0л 

Бурабайдың жағасында табиғаттың 

қолдан құйылғандай зәулім сұлу 

мұнарасы Оқжетпестің қиясынан 

«Қашан Алаш қазақ деген қасиетті 

атына, Құдай ерекше жаратқан  затына 
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Жиынды кіріспе с0збен ашқан белгілі журна-

лист Нұртілеу Иманғалиұлы байқаудың мақсатына 

тоқталып, Ілиястың кіндік қаны тамған Ақсу 0ңірінен 

арнайы келген қонақтармен таныстырды.

Алғашқы с0зді Ақсу ауданының әкімі Есім 

 Базарханов алып, жыр құлагерінің мерейтойы елімізде 

кең к0лемде аталып 0ткенін тілге тиек етіп, қолдау 

білдірген Алматы қаласының әкімдігіне, ұлттық 

құндылықтарды жастардың бойына сіңіруде 0з үлесін 

қосып жүрген ел азаматтарына алғыс айтты. Сал-

танатты жиында Қостанайдан арнайы шақыртумен 

келген, «Құлагер» поэмасын жатқа айтатын жыршы 

Нағашыбай Алпысовтың иығына шапан жабылып, 

сый-сияпат жасалды. 

Жиын барысында «Жұлдыз» журналының бас 

редакторы, ақын Ғалым Жайлыбай, филология 

ғылымының докторы Күләш Ахметова, Қазақстан 

Жазушылар одағы басқармасы т0рағасының орынба-

сары Бауыржан Жақып, Алматы облыстық Қазақстан 

халқы Ассамблеясының т0рағасы Ғабит Тұрсынбаев, 

филология ғылымының докторы Кәкен Хамзин және 

т.б. с0з с0йлеп, ой-пікірлерін білдірді. 

М . > у е з о в  а т ы н д а ғ ы  > д е б и е т  ж ә н е  0 н е р 

институтының директоры Кенжехан Матыжанов 

мерейтой аясында атқарылған жұмыстарға тоқталып, 

Алматы  облысы әкімдігінің қолдауымен шығарылған 

Ілиястың 20 томдығын, Мәскеуге арнайы барған экс-

педиция мүшелерінің бұрын жарияланбаған, бізге 

аты ғана мәлім еңбектерін әкелгенін, Ұлттық бюро 

аудармасының басшылығымен ағылшын тілінде 

«Құлагердің» жарық к0руін Ілиястану ғылымына 

қосылған сүбелі үлес деп бағалады. Оның айтуын-

ша, қазір күн тәртібінде үш арысты  жаңаша тану 

мәселесі тұр. «Бұл тұрғыда біріншіден, Абай мен Ілияс, 

екіншіден, Мағжан мен Ілияс, үшіншіден, Мұхтар 

>уезов пен Ілиястың арасындағы   рухани байланыс 

қазір жаңаша зерттеуді қажет етеді» деді К.Матыжанов. 

«Ақиқат» журналының бас редакторы Аманхан 

>лім үш арысты жаңаша қарауды құптайтынын 

атап 0тіп, «Біз Абай-Ілияс-Мағжанды ұлттық ақын 

т0ңірегінен қарауымыз керек» деп, Мағжан «Алқа» 

ұйымын құрғанда қасында Ілияс та жүргенін тілге 

тиек етті.

Ақын шығармашылығы мен 0мірбаянын зерттеуге  

арналған байқаудың қорытындысы бойынша Бас 

жүлдені жас ғалым, алаштанушы, Ілиястың ізімен 

жүріп, Мәскеу, Санкт-Петербург архивтерін ақтарып, 

ақынның сирек кітаптарын әкелуге үлес қосқан экс-

педиция мүшесі Елдос Тоқтарбай иеленді. Жүлдені 

Ілиястың ұрпағы Саят Жансүгіров тапсырды. Жүлделі 

1-орынды Заңғар Кәрімхан,  2-орынды Жемісбек 

Толымбеков пен Мұрат Жұмабай,  3-орынды Шара 

>сетқызы, Дүйсенәлі >лімақын және Мәриям 

>бсаттар еншіледі.  

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Есесіне Сәбит Досановқа М.Шолохов 

атындағы сыйлық ерте берілді. Орыстар оны 

Шолохов сыйлығымен ғана емес, В.Пикуль 

сыйлығымен де марапаттады. Мемлекеттік 

сыйлық жазушының «ХХ ғасыр» атты эпопея-

сына берілді. Ол ж0нінде «М.>уезовтен кейін 

тұтас бір ғасырды суреттеген эпопея жазылды» 

деген пікірлер де баспас0зге басылды. 

« Х Х  ғ а с ы р »  э п о п е я с ы  –  м е н і ң  о н 

жыл бойғы еңбегім. Осы еңбек үшін к0з 

 майымды тауысып, к0п жыл мұрағаттарда 

отырдым. «Ештен кеш жақсы» дейді ғой, 

еңбегімнің бағаланғанына рақмет. >йтпесе, 

бұл сыйлыққа менен де үлкен таланттардың 

қолы жетпей қалған. Қазіргі ала алмай жүрген 

қаламгерлердің ішінде де мықты ақындар, 

мықты жазушылар бар. Жалпы қазақ әдебиеті 

дүниежүзі әдебиетімен иықтасып тұрған 

мықты әдебиет. «>дебиет жоқ» деп жылай 

бергеніміз әдебиетті 0рге сүйрейтін пиғыл 

емес. >дебиет бар, бірақ ол халыққа жет-

пей жатыр. Шетел түгілі, 0зімізге жетпейді. 

>дебиетке қамқорлық күшейсе, әдебиет те 

күшейеді» деген қаламгердің с0зінің жаны 

бар. 

Сәбит Досанов – 0німді еңбек еткен 

қаламгер. >дебиеттің барлық жанрына қалам 

тартты десек те болады. Осы уақытқа дейін 

жазған шығармалары 30 томға жетіпті. Бірақ 

к0п томдық шығармалар жаздым деп, шалқайып 

жатып алған жоқ. >ркез қолынан қаламын 

тастамай, шығармашылық әлемінің тереңіне 

сүңгіп келеді. 

Мемлекеттік сыйлық демекші, мәртебелі 

с ы й л ы қ қ а  қ о л  ж е т к і з у  ү ш і н  қ а н ш а м а 

0ткелдерден 0ткені белгілі. Бірақ асығып-

аптыққан емес. 4зі де Мемлекеттік сыйлықты 

Қонаевтың кезінде алып кететінін мойындай-

ды. «Ең алғаш сол кезде ұсынылдым. Ол кезде 

сыйлық мәселесін Дінмұхамед Ахметұлының 0зі 

шешетін, ол кісімен сыйластығым 0те жоғары 

еді. Себебі ол уақытта Мемлекеттік сыйлық 

комиссиясы деген формальды болатын. Бірақ 

тап сол жолы ақын Ғафу Қайырбековпен қатар 

түстім. Ал Ғафекең – 0з ағам.  «>й, бала, сен 

қайда барасың?» деп, ол кісі ағалығына салса 

да, «комиссия 0зі шешсін» деп, к0не қоймадым. 

Сол кездегі Торғай облысының басшысы 

Еркін >уелбеков телефон соғып: «Сәке, мына 

ағаңнан ұят болады» деді. Бұл аз болса, Сырбай 

Мәуленов шақырып алып, ұрысты. С0йтіп, 

«ағам тұрғанда мен алмаймын» деп, «самоотвод» 

жазып бердім. Содан кейін М.>уезов театрында 

к0п жылдар аншлагпен жүрген «Дауыл» деген 

драмамен тағы түстім. Бұл жолы Сәкен Жүнісов 

ағаммен қатар шабатын болған соң, тағы да 

Алдымен с0з алған ҚР Ұлттық кітап-

ханасы ның директоры Бақытжамал 

Оспанова  аса бағалы әрі құнды кітаптарды 

табыс етіп отырған «Атамұра» баспасының 

басшылығына алғысын білдіре келе, 

әріптестікті нығайту мәселесіне тоқталды.  

«Оқырмандарымыз әрдайым осы баспа-

дан шыққан кітаптарды іздеп жүреді. 

Б ү г і н ,  м і н е ,  к і т а п х а н а м ы з  қ ұ н д ы 

кітаптармен толығып отыр. Осындай сый 

жасап, кітапхана жұмысын дамытуға үлес 

қосып жатқан «Атамұра» басшылығына 

алғыс білдіреміз» деген Б.Қайырбекқызы 

«Атамұра» кор порациясының президенті 

ҮЗДІКТЕРДЕН
ҮЛГІ АЛҒАН

БӘРЕКЕЛДІ!

БАЙҚАУ

«Атамұраның» құнды сыйлығы
«Атамұра» корпорациясы Ұлттық кітапхана қорына аса құнды өз өнімдері – 
1000 кітапты сыйға тартты. Корпорация өкілдері, кітапхана қызметкерлері мен 
оқырмандары, зиялы қауым, БАҚ өкілдері қатысқан жиынды ақын, Мәдениет 
қайраткері Серік Қали жүргізді.

Рақымғали Құл-Мұхаммедке «Кітапхана 

ісінің үздігі» т0сбелгісін табыстады.

4з кезегінде Рақымғали Құл-Мұхаммед 

корпорацияның жұмыстарына тоқталды. 

«К0пшілік бізді оқулық шығаратын баспа 

ретінде біледі, шын мәнінде «Атамұра» корпо-

рациясы к0псалалы, полиграфияның барлық 

түрімен айналысатын бірнеше мекеменің 

басын қосқан үлкен корпорация.  Соның бір 

саласы – к0ркем әдебиет шығару. Бүгінде 

екі сериямен кітаптар шығару жалғасып 

 жатыр. Біріншісі, «Атамұра кітапханасы» деп 

аталады. Ол ұлы Абай атамыз, М. >уезовтен 

бастап қазіргі классик жазушыларымыздың 

еңбектерімен жал ғасын табуда. Екіншісі, 

«Атамұра мектеп кітапханасы». Бүгін баспа-

да жарық к0рген құнды кітаптарды әкеліп 

отырмыз. Бұл іс 0зге баспаларға да үлгі болса 

деген тілегіміз бар» деді Р.Абрарұлы.

Сондай-ақ шара барысында Қазақстан-

ның Халық жазушысы Қабдеш Жұмаділов, 

жазушы, драматург Дулат Исабеков, Мемле-

кет және қоғам қайраткері, мәдениеттанушы 

ғалым Мұрат >уезов, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, жазушы Кәдірбек 

Сегізбаев, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, жазушы Қуанышбай Құрманғали 

және тағы басқалар игі іске тілектестік 

білдіріп, жылы лебіздерімен б0лісті.

«Мың кітапты сыйға тарту – бұл кор-

порация басшылығының үлкен азаматтық 

қадамы. Біз еліміздің Ұлттық кітапха на-

сына барынша қолдау к0рсетуіміз  керек. 

Кітап жағынан ең үлкен қор осында 

сақталған» деді мәдениеттанушы ғалым 

Мұрат >уезов.

Шара аясында ҚР Ұлттық кітапхана 

қорына сыйға тартылған 1000 кітаптан к0рме 

ұйымдастырылды.

Айта кетейік, бүгінге дейін «Атамұра» 

корпорациясының «Атырау», «Қарағанды», 

«Маңғыстау», «Ақмола», «Астана» сынды  

аймақтық энциклопедиялармен бірге, 

белгілі қазақ ғалымдарының және қоғам 

қайраткерлерінің еңбектерін сапалы 

шығаруы отандық кітап мәдениетінің ірі 

жетістігіне айналды. Еліміздің Тұңғыш 

Президенті, Елбасы Н.>.Назарбаевтың 

қазақ және орыс тілдеріндегі «Ғасырлар 

т о ғ ы с ы н д а » ,  « Т а р и х  т о л қ ы н ы н д а » , 

«Сындарлы  он жыл», «Бейбітшілік кіндігі», 

 «Еуразия жүрегінде» атты кітаптары, 

«Атамұра» кітапханасы» сериясымен 150-

ден астам ақын-жазушылардың туынды-

лары, сонымен қатар балалар әдебиетін 

қолдау, насихаттау мақсатында «Атамұра» 

м е к т е п  к і т а п х а н а с ы »  с е р и я с ы м е н 

бүлдіршіндерге арналған қазақ және орыс 

тілдеріндегі к0ркем безендірілген кітаптар, 

ертегілер, мектеп жасындағы балаларға 

арналған танымдық кітапшалар басылып 

шыққан.

Ақбота ҚУАТОВА

Т О Л Қ Ы Н  А Ғ А Л

Қазақстанның 
Мемлекеттік 

сыйлығы оған кеш берілді. 
Бірнеше рет ұсынылса да, 

осы сыйлыққа келгенде жолы 
болмады. 2010 жылы алтыншы рет 

«Намыс найзағайы» атты  романы мен  
түскенде де сыйлықтан құр қалды. 

 «Намыс найзағайы» сыйлықсыз қалса 
да, жазушы оған қамыққан жоқ. 
 Бастысы, мемлекеттік сыйлықты 
Шәмші мен Жұмекенге бергеніне 
қатты қуанды. Бұл – оның Әнұран 

авторларына деген құрметі 
еді. Пендешіліктен биік 

тұрды. 

Көрнекті 
қаламгер, 

ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының иегері 
Сәбит ДОСАНОВТЫҢ 

80 жылдық мерейтойына 
арналған салтанатты жиын 

2020 жылдың 20 қаңтар 
күні сағат 15:00-де Абай 

атындағы Опера және 
балет театрында 

өтеді.

Меніңше, ол «жақсылық к0рсең – 0зіңнен, 

жамандық к0рсең – 0зіңнен» дейтін қағиданы 

берік ұстанған адам. 

Ақын 4теген Оралбаевтың: «Бір қаламгердің 

мың қаламгерге тегіс ұнай бермейтіні тарихтан 

белгілі. Орыс әдебиетінің алтын ғасырының 

0зінде, басқаны былай қойғанда, с0з саңлақтары 

– Лев Толстой мен Федор Достоевскийдің 

бір-бірін 0мір бойы мойындамай кеткенін 

әлем біледі. Орыс ақындарының арасындағы 

қым-қиғаш пікірлердің дені Сәбит Досанов 

прозасына келгенде айқыш-ұйқыш айқасып, 

сан алуан с0здер шайқасып, әр жаққа алып 

қашады. >р шығармасы пікірлер қазанын 

қайнатқан қаламгерді елемеуге, ескермеуге бола 

ма? >рине, болмайды. Демек, ол жұрт назарын 

аудара алатын жазушы» деп жазады. 

Қаламгердің шығарма шылық 

қауымнан жоғары баға алған 

шығармасының бірі – «Ақ аруана».  

Кезінде Сәбит Мұқанов бұл 

 туралы: «Досановтың «Ару-

ана» хикаясында түйе мен 

оның ботасын сипатта-

уы адамнан бетер. Тілсіз 

түйенің туған мекенін, 

б а л а ж а н д ы ғ ы н  с и -

п а т т а ғ а н д а ,  С ә б и т 

оқыр мандарының сана-

сезімін толғандырып, кейде  

к0зіңе жас ал ғандай халге 

келтіреді. Кейбір  сипатында 

жақсы ақындар дәрежесіне 

к0те рілген автор қазақ тілінің 

қайдағы бір тәтті балын тамызады» 

деген ақжарма тілегін жазады. Ал 

Сергей Михалков: «Образ белой аруа-

ны приобретает символический размах, рождая 

философские размышления общечеловеческого 

значения» деп ой түйеді. Михалковтың бұлай 

деуі тегін емес. Ол шығарманың айтар ойын 

терең түсініп, шынайы баға беруге тырысқан. 

Ал «ХХ ғасыр» эпопеясы – 0ткен ғасырдың 

0мірбаяны дерсіз. Мұндағы басты кейіпкер 

– 0ткен ғасырдағы қазақ ұлты. Соның бастан 

кешкен тағдыр-талайы, қилы кезеңі, к0рген 

қорлығы, шерткен азабы, сатқындық пен 

аярлықтың к0ңіл суытар к0ріністері, арманы 

мен аңсары, мұңы мен зары, үміті мен күдігі, 

бәрі-бәрі к0з алдыңызға келеді. 

Жазушы  «Екінші 0мір» шығармасын Қасым 

Аманжоловқа арнады. Ақын шығармашылығы 

жазушы жүрегінің т0рінен орын алған қасиетті 

дүние. «Бейсенбек >бенов деген нағашы ағам 

кітап оқуға баулыды. Бір жолы маған Қасым 

Аманжоловтың 1951 жылы Тәкен >лімқұловтың 

оқырман қауымның ерекше ықыласына 

б0ленген «Екінші 0мір» атты романым 0мірге 

келді. Бұл туынды бірқатар шет тілдеріне 

аударылғандықтан, алыс-жақын шетелге де жете 

таныс» дейді жазушы. 

Қаламгердің хоббиі – кітап оқу. Жазу 

үстеліне түнде отырғанды жақсы к0реді.  Жанына 

жайлылық сыйлайтын да – осы.  Академик 

Серік Қирабаев: «Қанша қиындық к0рсе де, 

күш-қуаты кемімеген, рухы берік, қайсар 

қаламгердің қуатты қаламынан әлі талай сом 

бітімді соны шығармалар туатынына 0з басым 

кәміл сенемін» деген екен. 

Рас, ол к0п қиындық к0рді. Ол туралы 

Қазақстанның Еңбек Ері Олжас Сүлейменов: 

«Талай-талай драмалық шығарма жазған 

Сәбит Досанов 0мірінің 0зі 0те күрделі де 

қызықты, сонымен бірге біршама 

мұңды роман сюжетіне ұқсайды. 

Расында да, күні бүгінге дейін 

қаламынан отыз том шығарма 

туған қаламгердің к0ргені аз 

емес. «Осынау ғұмырым-

д а  о  д ү н и е г е  о н  р е т 

 барып қайтыппын» деп 

ж а з у ш ы н ы ң  0 з і  д е 

айтады. К0зіқарақты 

к0пшілік, тіпті оның бір 

мәрте ұшақ апатынан да 

аман қалғанынан хабардар. 

Үлкен қалам иесінің сүйікті 

ұлынан айырылып, қайғы 

жұтып қалғанын да ел жақсы 

біледі. Сол бір ауыр қазаға ду-

шар болған кездері осы Сәкеңнің: 

«Тәңірі берген талант ұлыма ғана 

емес, ұлтыма да қызмет етуі керек. 

Қарсы тұрып қасқайып күресемін тасжүрек 

мынау тағдырмен деген ойға бекіндім» дегені 

есімізде» деп жазады. 

Он рет ажалдан аман қалды. Бір рет Мәскеуде 

жол апатынан, бір рет Алматыда ұшақ апатынан 

жалғыз 0зі тірі қалды. Үш рет операция үстеліне 

жатты. «Алланың қалауымен аман жүрмін» дейді 

0зі де. 

«Жамандықты кез келген ақымақ жасай-

ды. К0шенің тасасында тұрып алып, тас атады 

да, қан-жосасын шығарып, қашып кетеді. 

Қазақтың мақалына қатты сүйенетін адам-

мын. Қазақ: «таспен атқанды аспен ат» дейді. 

>ке-шешеміз кішкентайымнан «елдің бәріне 

жақсылық жаса, жақсылық жасасаң, есепсіз 

жаса, есеппен жасасаң сауда болып кетеді» деп 

үйретті. Қолымнан келгенше, алдыма келген 

кісіге ізгі іс жасауға ұмтылдым. Кемшіліксіз адам 

жоқ. Менің де кемшілігім бір басыма жетеді. Біз 

0мірге кемшіліктерімізбен күресу үшін, түзеу 

үшін келеміз» дейді қаламгер. 

Жазушының ең басты қасиеті – одақтық 

деңгейде қаламгерлермен достық байланысты 

жалғағаны. >уезовтерден басталған одақтық 

және халықаралық әдеби мәдени байланыстар-

ды жалғастырғаны бір т0бе. Соның арқасында 

Валентин Распутин, Сергей Михалков, Расул 

Гамзатов, Шыңғыс Айтматов, Юрий Поляков, 

Мұстай Кәрім секілді кіл мықтылармен дос 

болды. >р елдің ең озық ойлы адамдарымен 

дос болғанын бақыт тұтады.

Жан ауыртар жалғыз дерті – Данияры. 

Даниярын ойласа, к0кірегі қарс айырылады.  

К0зі жасқа, к0ңілі қайғыға толады. Ұлын бір 

к0руге зар болып, уайым-қайғыға батқанда, 

жүрегі сыздап кетеді. Алайда Алла ісіне шара 

бар ма? Алла салды, ол к0нді! «Аз ба, к0п 

бе, қалған ғұмырымда Даниярымды жоқтап 

0темін... Жанымнан артық к0рген Дания-

рымды шексіз сүйдім. Қазір де сүйем мен 

оны! К0кжиекке сіңген күн құсап бір күні мен 

де батармын, жарық дүние дейтін жалғанға 

қолды бір сілтеп, Даниярымның жанына ба-

рып жатармын» деген арман-мұңы бар. 

12 қаңтарда қаламгер сексеннің сеңгіріне 

келді. Оның қаламынан  30-ға тарта кітап 

туды. Бақытты ма десеңіз, «бақыттымын» 

дер еді .  «Тасжүрек тағдырмен қасқая 

күресемін» деген арман-мақсатына жетіп 

келеді. Досановтың ең үлкен бақыты – 

шығармалары. Оқырманы іздеп жүріп оқыса, 

қажетіне жарата білсе, мақсатына жеткені.

>р дәуірдің 0з перзенті болады. Сәбең 

де 0ткен ғасырдың қайғы-қасірет арқалаған 

қырқыншы жылы жарық дүние ес іг ін 

ашып, туған халқы не к0рсе, соны к0ріп 

ер жетті, ат жалын тартып азамат болды; 

қолына алған қаламын қайраттың сияса-

уытына матырып, отыз кітап жазды; ел-

мен етене, жұртпен жұғысты болған қалпын 

кейбіреулер «пысықай» деп бағалайтыны, 

әдебиетке салған олжасын олқысынып, мұрын 

шүйіре қарайтыны да жасырын емес; соған 

қарамастан жазушының ішкі жан әлеміне 

үңіліп к0рген біреу бар ма – оның жаралы 

жүрегіне, қаралы қалпына тек аяушылықпен, 

мүсіркеумен қарағаннан басқа, Адам ретіндегі 

болмысын түсінген жан табылар ма?!

Сексеннің сеңгіріне шықса да, Сәбит 

 Досанов қалам қуатынан айырылған жоқ. 

Жазу – жазушы мұраты. Осы бір биік мұратқа 

жеткен қаламгердің рухани мұрасы сүйікті 

халқымен бірге жасай бермек.

Гүлзина ТҰРҒАНБАЙҚЫЗЫ

«самоотвод» қағаз жазуға тура келді. Тағы бір 

жолы Сайын Мұратбеков ағаммен бірге түстік. 

«Мен алмасам да, Сайын алсын» деп жүгірдім. 

4йткені Сайын – қазақ әдебиетінің нағыз клас-

сик жазушысы. Бірақ ағаларыма жол бергеніме 

ешуақытта 0кінбеймін, керісінше, інілік ізет 

к0рсетіп, солардың маңдайы жарқырағанына 

тілектес болдым. Олар алмай, мен алып кетсем, 

әділетсіздік болар еді, арым мазалап, 0з ұятыма 

0зім күнде күйіп жүрер едім» дейді.

Жалпы қаламгер Сәбит Досановтың 

шығармашылық қуаты мен деңгейі туралы  

артық-кем әңгіме к0п. Алайда жазушыны  

танығалы бір адамды кекетіп-мұқатып, 

кемшілігін тізбелеп, қыжыртып отырғанын 

байқамаған екенбіз. Сонда бұл кісінің ішкі 

қуаты мықты ма? >лде «әлгіндей» әңгімелер бұл 

кісінің құлағына жете бермей ме деп таңғаласың. 

алғыс0зімен шыққан үш томдық кітабын алып 

келді. Бұл кітаптар жеке кітапханамда әлі күнге 

дейін сақтаулы. Қасымның шығармашылығы 

қатты баурағаны соншалықты, оның жыр-

ларын әлі күнге дейін жатқа білемін. Кейін 

жоқтаушысы жоқ Қасым да ұмытыла ба-

стады. Содан «Қазақ әдебиетіне» «Қасым 

қалай жазды?» деген мақала жаздым. Ара-

да біраз уақыт 0ткенде қарақалпақстандық 

оқырманнан Қасым туралы роман жазуды 

сұраған хат келді. Осы хаттың түрткі 

болуымен, Қасым туралы пьеса 

жазылды. Одан кейін Қасымның 

0мір жолына тереңірек үңілдім. 

Оның әдебиет әлеміндегі 

д о с - ж а р а н д а р ы  м е н 

әріптестерімен к0п сыр-

ластым. Нәтижесінде, 

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары Құдайберген 

Ержан, Уәлихан Қайназаров және Мұхтар Ерман 

Сарыағаш ауданы, Жібек жолы ауылындағы «Агротур» 

шаруа қожалығына келді. 2018 жылы құрылған шаруа 

қожалығында түркиялық технология қолданылады. 

Мұнда түрлі к0к0ністердің к0шеттері 0сіріледі. Дән себу 

жұмысы автоматтандырылған. Шаруа қожалығының 

басшысы Тұрсын Тасходжаевтың айтуынша, 0ңірдегі 

жылыжайлар осында к0к0ніске алдын-ала тапсырыс 

береді. 10 адам жұмыспен қамтылған бұл жылыжайда 

қызанақ та 0сіріледі.

Шаруа қожалығының жұмысын жоғары бағалаған 

депутаттар Түркістан облысында ауылшаруашылығын 

дамытуға мүмкіндік мол екенін атап 0тті. Осында 

кәсіпкерлермен жүздескен заң шығарушы орган 0кілдері 

жуырда қолданысқа енгізілген заңдар еліміздің дамуына 

оң серпін беретінін жеткізді. Ұстаздардың мәртебесін 

к0теру, к0пбалалы отбасыларға жаңа форматта тұрақты 

жәрдемақы беру, аз қамтылған отбасыларға атаулы 

әлеуметтік к0мек беру ережелері жақсара түскенін, 

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың сайлау-

алды бағдарламасындағы міндеттер нақты жүзеге аса 

бастағанын мәлімдеді. 2020 жылдың 1 қаңтарынан 

бастап міндетті медициналық сақтандыруды енгізу 

жұмысы басталғаны, партияның «Ауыл – ел бесігі» 

жобасының маңыздылығы да айтылды.

Диана ІЗБАСАР

Жуырда ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, «Nur 
Otan» партиясы фракциясының мүшелері Сарыағаш ауда-
нына іссапармен барды. Өңірді аралап, сайлаушылармен 
жүздескен халық қалаулылары бұл жолы екі топқа бөлініп, 
халық тығыз орналасқан ауданның тыныс-тіршілігімен 
танысты.

Ұлттық кітапханада Ілияс Жансүгіровтің 125 жылды ғына 
орай ұйымдастырылған қаламгерлер мен журналистер 
арасындағы байқаудың жеңімпаздарын марапаттау 
рәсімі салтанатты түрде өтті.

ШАРА

Ауыл – ел бесігі

Ілиясты 
жаңаша тану – 
уақыт талабы

Азаматтың суреті

Азаматтың суреті
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атты айдаушыларды қатты қинады. 

Сонда енеміздің мал жарықтық енді 

келмейтінін сезіп тұр-ау деп к0зіне жас 

алғаны есімде. Елдің қабағы қатулы, 

бұрын к0ште жастар жарқылдап, 

үлкендер қауқылдасып жататын, ал 

біздің к0шіміз бетін, әрмән қылсын, 

қаралы к0шке ұқсады. Біз к0біне 

қараңғылықта жылжып, күндіз дема-

лып, ұзақ жүрдік. Бір кезде дарияға 

жеттік, тағы да малды арғы жағаға 

шығару мұң болды, к0кала к0к мұз 

жігіттер киіз т0сеп, құм шашып шаққа 

0ттік. Сол күні тоқтаған жерде арты-

мыздан Шырақ (Жәшік Елубаев – сол 

кездегі Ырғыздағы ауатком қызметкері) 

жіберген хабаршы жетті, ол жақсы 

хабар әкеліпті. Жәкең ақсақалдарға 

қайтсын  деген хабар жіберіпті, 0кімет 

мінапас  (манифест  деген болса 

 керек) жариялапты, к0терісшілерге 

кешірім жасалыпты. Сталиннің 0зі 

отырықшылықтандыруда асыра сілтеу 

болыпты депті. Елге комиссия келетін 

болыпты, оның ішіне жергілікті адам-

дар да кіретін болыпты, енді мал жинау, 

қудалау болмайды екен. Ақсақалдар екі 

күн ойланып қайтамыз деп шешті. Біз 

елге қайттық. Бірақ елге қайтқанмен 

халыққа тыныштық болмады, жиі-жиі 

тексерушілер келіп, жұрттың мазасын 

алды. Елдің к0бінің малы ортаға са-

лынды, бір жерде отырып жан-жақтан 

құралған малды бағу да оңай болмады, 

басқарушылар да жиі ауысып жиналған 

мал жарты жылда күрт азайды. Егіні 

жоқ ел малы болмаған соң азды, 

аштыққа ұшырады. Тіпті кей жерлерде 

отырықшылықты таратып жіберіп жат-

ты, ондайда аман қалған бірлі-жарым 

мал қайтарылатын. Ел бытырап, жаяу-

жалпы беті ауған жағына к0ше бастады, 

аш халықты ұстап тұруға ешкімнің ша-

масы келмей қалды. 1933 жылы біз де 

үлкендердің айтуымен Ақтасты деген 

жерге к0штік, бұл сол кезде аудандық 

жер б0лімінде жұмыс істеген Шырақ 

бастаған басшылардың ұйғарымы екен. 

Біз алғашқы лекпен жеттік, к0шуге 

 шамасы жетпей қалғандар к0п болды, 

ұмытпасам олар келесі жылға дейін 

к0шті. Біздер алғашқыда бұл жерден 

ауған жағалбайлылар тастап кеткен 

зілмәнкеге орналастық. Біз азғантай 

қолдағы малды жеткіздік.  Басында әрбір 

әулет б0лек қоныстанды, ірілері колхоз 

болды, кішіректері б0лімшелер болды. 

Есімде қалғаны кіші атам үйіндегі енем 

(Бәлшей әже) кейінгі келгендерге үй 

дайындатып, ас қамдатып қамқорлық 

жасап жүретін. Сондай адамдардың 

арқасында к0птеген қиналып шаққа 

жеткен адамдар қатарға қосылып 

кетті. Шамамен 1933 жылдан егін 

еге бастадық, құдай қарасып бірінші 

жылдан егін бітік шығып, к0п к0мек 

берді. Бірнеше жыл егінді к0бейтіп, 

мал басын 0сіріп елдің есі кіре бастады, 

бірақ к0п 0тпей тағы да 0кілдер келіп, 

тексерушілер де к0бейді. Ана жерде, 

мына жерде ананы тағы алып кетіпті де-

ген әңгімелер к0бейе бастады, милиция 

жиі келіп кәмпескеге ұшырағандардың 

үйін тінтетін. Біздің әулеттен де Молда 

қайнағаны (Ашықбай молда) бір күнде 

ұстап кетті, айдап әкеткен 0зімізге 

қарасты бір ағайынның баласы. Тағы бір 

к0ріп шошынған сұмдығым,  0зіміздің 

ағайын азаматтың мәйітін Т. деген 

біздің елдің баласы –  милиционер жігіт 

«қашқан бандыны ұстадым» деп, арбаға 

салып алып келгені. Бүкіл ауылдан 

ешкім бір ауыз с0з айта алмағанда, Ер-

кем деген жас әйел милицияны қарғап 

зарлады. С0йтіп, туысты туыстың 

0лтіргенін, бауырдың бауырға қарсы 

шыққанын да к0рдік. Бұл жағдай үлкен 

қант0гіс басталғанға дейін созылды. 

Мен әжем айтқандай кешірім 

жасалған құжат бар ма екен деп 

і здендім,  таба  алмадым.  Бірақ 

 Сталин айтты деген с0зге негіз бо-

луы мүмкін бір құжат кезіктірдім. Ол 

1930 жылы наурыздың 2 жұлдызында 

«Правда»  газетінде жарияланған ВКП 

(б) Орталық Комитетінің Бас хат-

шысы Сталиннің «Головокруже-

ние от успехов» деген мақаласы. Ол 

мақалада қазақ жеріндегі кәмпескеге 

байланысты  мынандай үзінді бар:

 «...Или возьмём некоторые районы  

Туркестана, где благоприят ных ус-

ловий для немедленной организации 

колхозов ещё меньше, чем в северных 

областях потребительской полосы. 

Известно, что в ряде районов Турке-

стана были уже попытки  «догнать и 

перегнать» передовые районы СССР 

путём угрозы военной силой, путём 

угрозы лишить поливной воды и 

промтоваров тех крестьян, которые не 

хотят пока что идти в колхозы. Что мо-

жет быть общего между этой «полити-

кой» унтера Пришибеева и политикой 

партии, опирающейся на доброволь-

ность и учёт местных особенностей 

в деле колхозного строительства? 

Ясно, что между ними нет и не может 

быть ничего общего. Кому нужны эти 

искривления, это чиновничье декре-

тирование колхозного движения, эти 

недостойные угрозы по отношению 

к крестьянам? Никому, кроме наших 

врагов!».

Елдің  басына туған  осы б ір 

зобалаңды сол кездегі ел басқарушылар 

да мойындаған екен.

Мыңжасар АЙСАУЫТОВ, 
зейнеткер, техника 

ғылымының кандидаты
АҚТ4БЕ

(Соңы. Басы �ткен санда)

МАЛДЫ ОРТАҒА 
ЖИНАДЫҚ

Ахметбай Түсіпбаев ақсақалдың 
қырғын туралы айтқандары (аудио-
таспа  ға  жазып алған  Жолдыбай 
Бекназаров,  1983 жыл). 

«Мен 1904 жылы туған адам-

мын, 0мірімде к0п нәрселер к0рдім. 

Қазақ 0мірінің ескі к0шпелі кезін 

де, отырықшы болып ұйымдасқан 

кезін де к0рген жанмын. 4мірімнің 

қ0п б0лігі халыққа қызмет істеумен 

0тті, жақсыны да, жаманды да к0рдік. 

Шүкір, адал қызметімнің арқасында 

ел ішінде жұртпен қатар 0мір сүріп, 

халқымның к0рген жақсылығын да, 

қиыншылығын да б0лістім. 1934 жыл-

дан партия мүшесімін, 20 жасым-

нан бастап тынбай жұмыс істедім. 

Еңбек жолын алдымен Тәуіп деген 

жерде  бастағанмын, содан соңғы 1935 

жылдан бергі 0мірім қазіргі Ком-

сомол ауданының Ақтасты, >йке 

мекендерінде 0тті. Бұл жердің  тарихы 

содан бері к0з алдымызда. Екі жыл-

дай Екінші дүниежүзілік соғысқа 

қатыстым, 1942 жылы әскерге алы-

нып, бірнеше жарақат алып емделіп, 

1944 жылы Башқұртстандағы Уфа 

қаласында дәрігерлік комиссия 

сапқа тұруға жарамайды деп, армия-

дан  босатты. 4здерің сұраған соң, 

0мірімде к0рген ел басынан 0ткен бір 

қиын уақытты әңгімелеп берейін.

1930 жылдың жазғытұрым кезінде 

мен Тәуіпте колхоз председателі 

б о л ы п  с а й л а н д ы м .  Ж ұ м ы с  0 т е 

к0п, әрі қиын болды. 4кімет пен 

партияның қаулысымен біз халық 

малын орталыққа салдық. Орталыққа 

салудың мәні ірі байлар кәмпескеленді, 

олардың малын жинап алып колхоз 

қарамағына бердік. Кедей-кепшіктер 

де қолдағы малын орталыққа қосты. 

Орталыққа пайдалануға байлардың 

тәркіленген мүліктерін де жинадық, 

бірақ жоғарының тапсырмасымен 

мүліктің к0п б0лігі пойыз жолына  

Шалқарға жіберілді .  Ауданнан, 

орталықтан 0кілдер жиі келетін, жиі-

жиі тапсырмалар беретін. К0біне 

әңгіме салық жинау туралы болатын, 

жиналған салықты да (ет, сүт, май, 

астық, мүлік, т.б.) Шалқар жаққа 

жіберіп отырдық. Ірі деген байлар 

жер аударылды, қайда апаратынын 

білмейміз, кейбіреулерінің түрмеде 

қайтыс болғанын естідік. Тәуіпте ұлы 

мешіт болатын, ел Дүйсенбі мешіті 

деп атаушы еді. Ұлы дейтіні, бұл жерде 

балаларды да оқытатын. Сол мешітті 

үкімет қарамағына алу туралы қаулы 

келді. Біз жиналып мешітке бардық, 

ол кезде мешітті ұстайтын Дүйсенбінің 

інісі Исатай деген молда кісі болатын. 

Оған мешіттің халық қарамағына 

0тетінін, ертеңіне 8 наурыз күні 

 жиналыс 0ткізетінімізді айттық. Есігін 

құлыптап, б0тен адамдарды шығарып, 

ертеңгі күнгі жиналыс қамын жасадық. 

Ол кезде жиналыстар тусыз, ұрансыз 

0тпейді, біз «>йел теңдігі жасасын!», 

«Кеңес үкіметі  жасасын!» деген ұран 

жазып, жиналысқа дайындалдық. 

Ішімізде жастарымыз, басқа да 

қызметкерлеріміз, милициямыз бар. 

Адам жинау қамымен жүрдік. 

Ертеңіне енді бастаймыз деп 

жатқанымызда қырдан бір салт 

атты адам біздің белсенділердің бірі 

шауып  келіп, жаман хабар жеткізді. 

Не болғанын сұрасақ,  ел кеңес 

үкіметіне қарсы к0теріліпті. Айтуы-

на қарағанда, басшысы елге белгілі 

адам Сыдық >йменов екен. Кезінде 

болыс болған оқыған адам, ағасы 

Аяпберген де к0п жыл сот болып 

істеген. Біз не істерімізді білмей, 

басқа белсенділермен хабарласпақ 

болдық.  Бірақ ертеңіне Сыдық 

бастаған жігіттер келіп бізді тұтқынға 

алды, қарсылық к0рсетпек түгіл, с0з 

айтуға да мұрша бермеді. Сыдықтың 

мойнында винтовкасы бар, жігіттері 

де қаруланған, ішінде мен танитын 

Мұқантай деген молда  да бар. Басқа 

да ұсталғандарды әкеліп бәрімізді 

бір жерге жинады, барлығы 14 адам 

тұтқындалдық. Ішінде ауылсовет  

бастығы,  колхоз  председател і , 

 милиция, кәмпеске комиссиясының 

мүшелері бар. Біздің ұрандарымызды 

жұлып тастап, орнына «Жасасын 

халық үкіметі!», «Жойылсын Кеңес 

үкіметі!» деген ұрандар ілді. Күні 

бойы ел мешітке жиналып, ауыл 

маңы қарақұрым халықтан к0рінбей 

кетті. Шамасы, бірінші күні 400-

дей адам жиналды, арасында ауыл 

үлкендері бар. Түс кезінде жиналыс 

ашып, он шақты адам с0з с0йледі, 

ішінде Мұқантай молда да бар. Құран 

оқылды, біз түсіне береміз бе? Кейін 

мағынасын сұрасам, «Бәрі Алланың 

қолында, еліңді,  жеріңді қорғау 

азаматтың мұсылмандық міндеті, Алла 

ісі үшін күресейік. Ажал жетпей,  адам 

0лмейді» деген екен. Негізгі с0здері 

Кеңес үкіметіне қарсы ел болып күресу, 

соған ұйымдасу. Сыдық және тағы 

да басқа сауатты жас жігіттер ол үшін 

әскер жинау, жергілікті басқаратын 

хан сайлау керек екенін айтып жатты. 

Ақыры, бәрі жиналып айтқұл тоқа 

Тәтен баласы Түменбайды хан сай-

лады, әртүрлі басшылыққа 40 уәзірін 

бекітті.  >скер қолбасшылығына 

Сыдық >йменов, хан кеңесшісіне 

Исатай Сатыпалдыұлы сайланды. 

Бірінші күні – ақ әскер жинау, оларды 

қамтамасыздандыру тәртібі белгіленді. 

Айтуларынша, әрбір 3 үйден 1 сарбаз 

алынатын болып келісіпті, әскерді 

қамтамасыз етуге қосымша жігіттер 

бекітіліпті. Сарбаздар 10 адам бір қос 

болып жататын жерлері сайланыпты. 

Біздерді – 14 адамды тергеп, қамады. 

Бір күн 0ткен соң, Жайсаңбай деген 

кісі бізді кепілдікке сұрап алды. Ол 

кісі бізбен с0йлесіп, кепілдік уәдесін 

алып, үйі жақындарды үйіне жіберді. 

Тәртіп бойынша біз шақырған кезде 

келуге уәде бердік. Үйі қашықтар сол 

кісінің үйінде жаттық. Жайсаңбай 

дүкен ұстайтын, сарбаздар келіп қажет 

заттарын жаздырып алатын. Сарбаз-

дар Құйылыс деген жерде жиналды, 

кейін білсек, жабдықтаушыларын 

қоспағанда сол жерде 700 адам 

жиналыпты. 

Біз әрі қарай болған жайды кейін 

естідік. Келесі жексенбіде 80 адам 

атты отряд Ырғыздан жетіпті. Бәрі 

сақадай-сай қаруланған, пулеметтері 

бар. Оларға жол к0рсетуші жергілікті 

7 адам жолбасшылары бар. Келе 

ж и н а л ғ а н  с а р б а з д а р ғ а  ш а б у ы л 

жасайды,   айтуларына қарағанда, екі 

жақтан оқ жаудырады. Мылтығы жоқ, 

қылыш, найзамен қаруланған қара 

халық не істей алсын, к0бі орнында 

қырылып қалады. Шамасы келгендері 

атпен, түйемен қашады, бірақ айдай 

жазық дала, тығылатын тауы, ағашы 

жоқ бәрі к0з алдындағыдай, дайын-

далып келген әскер жайратып салады. 

Қуғын содан 35 шақырым жердегі 

Қалқабай қыстауы деген жерге дейін 

жетеді. Жараланғандары бар, сауы 

бар, қашқындардың аман қалғаны 

ауылдарына жетеді. Ел азан-қазан 

ген азамат жігіт бар еді, сол. Бір жерде 

сайда жігіттер Сыдық >йменовтың 0лі 

денесін таныды, оны шаппапты, наган-

мен атыпты, соны к0рдік. Елге келіп, 

отряд тапсырмасын, қаза болғандарды 

айттық. Уда-шу болған халық қаза 

болғандарды жинауға кетті, содан 

ел іші жылау-сықтаудан арылмады. 

Тәуіп басындағы Қармыс, Сарттоқа 

деген елдер отряд шапқан күні-ақ 

к0шуді бастаған, олар Қарақұмға 

қарай к0шті. Соларға қарасты к0п 

>рі қарай к0теріліс жеңілгенде, 

кейбір шет қалғандарға айтқаны: 

Қымыз ішіп күмпілдеп,

К0йлегіңе сыймадың.

Сары орыс қарсы келгенде,

Жаныңды жауға қимадың...  

Тағы осылай жалғаса береді.

Осы соғысқа біздің әулеттің 

жігіттері тегіс қатысыпты. Олай 

дейтінім,  ер жігіттердің қырық 

бес жасқа дейінгілерінің бәрі тегіс 

әскерге алыныпты, тек бір әулеттен 

– қабіршілерге тамақ апарып бердім, 

бүкіл жота қанға толғанын к0зіммен 

к0рдім. К0п адамдардың мәйіттерін бір 

жерге қойыпты. Бұндай сұмдықты Алла 

енді ешкімге к0рсетпесін. Бірақ әскер 

кеткен соң ел басылмады,  дауылды 

күндей шулады. Кейін ханның баласын 

ұрып-қинап, түрмеге салыпты дегенді 

есіттім. Содан елден береке кетті, жұрт 

шулап к0шпек болды. Бірақ жазалау-

шылар к0шкендерді ұстап, бетке ұстар 

азаматтарын соттап жатты. Бәрібір 

болады. Ертеңіне біздерді Жайсаңбай 

жинады. Болған жайды айтып, жа-

залаушы отрядқа  барыңдар деп 

кеңес берді. Дүкеннен 3 б0лек қызыл 

мата берді, біз оны таяққа байлап ту 

қылып к0теріп отрядқа бет алдық. 

Дүрбімен қарап к0ріп отырса керек, 

жақындағанымызда алдымыздан 4 салт 

атты шықты. Екеуі орыс, екеуі қазақ. 

Олар кім екенімізді сұрап, біз болған 

жағдайды айттық. Бізді отрядқа алып 

барды. Бастығы Ақаев деген адам екен, 

НКВД бастығы Глинский деген жас 

орыс. Олар Жарас қыстауы деген жерде  

отыр екен. Біздің әрқайсымыздан 

Глинский бастаған «үштік» жауап 

алды. «Кімсің? Неге тұтқынға түстің? 

Неге қарсыласпадың?» дейді. Біз 

 жалынып, жағдайымызды айттық. Тер-

геу нәтижесімен Еркебай Таубаев  деген 

милицияны, Тілепбай Қожаров  деген 

ауылсоветті кінәлы деп, ұстап алып 

қалды, милицияға наганын жоғалтты 

деген айып тағыпты. Біздерді босат-

ты, бір қой сойып тамақ берді. Отряд 

басшылары ел қашып жатыр  деген 

 хабарды естіп отыр екен. «Не істеу 

 керек, қайтсек қашуды тоқтатамыз?» 

деп жергілікті адамдардан сұрады. 

Ішімізде Жәшік батылдау еді, ол 

орысша с0йлеп: «Елді қайтару керек, 

қашпауы үшін қырғынды тоқтатқан 

ж0н, енді ешкім қудаланбайды деп 

хабар жіберіңдер, сосын елге қаза 

тапқан адамдарды жерлеуге рұқсат 

беріңдер» деді. «Ел дәстүрінде қаза 

болған адамды далада қалдыруға бол-

майды, бұл ел естімеген сұмдық» деп, 

НКВД бастығына орысша с0йледі. 

Отряд бастықтары НКВД адамдары-

мен кеңесіп, бұл ұсынысты қолдады, 

ертеңіне жазалаушы әскер қайтатын 

болды. Бізді жинап тапсырма берді.

Екі топ болып соғыс 0ткен жолмен 

жүріп, қаза болған адамдардың кім 

екенін анықтап, туған-туыстарына 

хабарлауымызды, елге «енді соғыс 

болмайтынын, Кеңес үкіметі халықтың 

жауы емес екенін, бандымен ғана 

соғысатынын» түсіндіру бұйырылды. 

Қайтыс болғандарды қаза болған 

жерінде, не алып барып 0з қорымында 

жерлеуге болады деп рұқсат берді. 

Сарбаздардан босаған 12 атты мініп, 

жолдың екі жағымен жүріп 0ттік. 

Жан түршігерлік жағдайдың куәсі 

болдық. >уелі Аралсор деген жерде 

к0п түйекеш тұрған қираған қостардың 

орнын к0рдік. К0п адам қырылыпты. 

Одан шыға бере жолда 0ліп жатқан 

Түменбай ханды к0рдік, таудай үлкен 

адам еді, басын қылышпен жарып 

кетіпті. Құлпықара деген жерде Иса-

тай ақынның денесін к0рдік, тани-

тынымыз к0п болды, к0бін ұмытып 

қалыппын. Қалқабай деген жерде 3 

адам 0ліп жатыр, бірі – Қойбағаров де-

мәйіттерді халық бір т0беге к0мді. 

Халық азып-тоза бастады.  Біз 0кімет 

пен партия қаулысымен малды ортаға 

жинадық. 4кімет кәмпескеленген 

кейбір байлардың малын ортаға қосып 

күшейтті. Бірақ шаруашылық бірден 

оңалып кете қоймады. 1932 жылы 

Сталиннен тапсырма келді деген 

 хабар жетіп, малды қайтадан жекеге 

 тарата бастадық. 1933 жылы Тәуіпте 

қуаңшылық болып егін шықпады, 

жаңбыр жаумады. Егін шықпай, мал 

0спей қалды. Содан осы Ақтасты жаққа 

к0ш деген қаулы келді. Мен 0зіме 

ерген ағайындарды жинап к0штім. 

Бірақ бірінші жылы жете алмадық, 

Жабасақтың ар жағында  Жуалы деген 

жерді қыстадық. Ауылсоветі Қазыбай 

Мұқашев деген жас жігіт болды, іскер 

адам еді. Жалпы к0шуді аудандық жер 

б0лімі басқарды, Жәшік Елубаев  сонда  

істейтін. >рбір ауылсовет, әр МТС 

к0шуге к0мектесіп отырды. 1935 жылы 

Ақтасты, К0ксай,  Жуалы деген жер-

лерге қоныстандық. >скерге алынғанға 

дейін сол жерде қызмет істедім, 

әскерден келген соң, денсаулығыма 

байланысты жеңілдеу жұмыс деп, 

председательдің орынбасары  бол-

дым, совхоз орнаған соң әртүрлі 

қызметтерде болып, зейнеткерлікке 

шықтым.

ЖҰРТ ШУЛАП, 
КUШПЕК БОЛДЫ 

Жиенәлі келіні Балжан әжеміздің 
Ырғыз қырғыны туралы естелігі : 
Менің әжем сол к0теріліске қатысқан 

с а р б а з д а р ғ а  т а м а қ - қ ы м ы з  т а -

сып, азық жеткізушілердің ішінде 

болған. Ол кісінің айтуы бойын-

ша ел толқып, қиналған азаматтар 

үш рет келіп к0теріліске басшылық 

жаса деп, сол кездегі елдің басшы 

ақсақалы Түменбайға 0тініш айтса 

керек. Хан ата екі рет «болмайды, 

елді босқа дүрліктірмейік, қырып 

аламыз, бала-шағаға обал болады» 

десе керек, келісім бермепті, үшінші 

келгендерінде к0ніпті. >жем айтып 

отыратын  мынандай 0лең жолдарының 

ұзын-ырғағы есімде қалыпты:

Аманк0л-Тоқа үш болыс,

Жігіттері жиылдың.

Қарсымыз деп орысқа,

Қол баста деп қиылдың.

Бабаның жолы ақ дедің,

Аққа құдай жақ дедің.

Елге бәле келгенде,

Шығатын жолын тап дедің, – деп 

басталатын, 

.......................................  

Орыс оғын боратты 

Азаптады к0п атты. 

Қарусыз қалың жайсаңды, 

Шапқан ш0птей құлатты.

жалғызбасты және науқастары ғана 

сарбазға бармапты, бірақ олар да 

бүкіл елдің малын бағып, ағайынның 

шаруасын істепті.  Іштерінде 0з 

еріктерімен жүрген жасы үлкен 

кісілер де кездескен. Мысалы, хан 

сайланған Түменбай сол кезде ал-

пыстар  шамасында екен. 4зі 0те ірі, 

әжемнің айтуынша, 0зіне сай ірі сары-

ала атқа мініп жүреді екен. Түменбай 

елге де, үкіметке де белгілі адам екен, 

ел сарбаз жинауды бастағанда бәрін 

тәртіппен 0ткізуге тырысыпты. Елдегі 

0зі секілді беделді адамдармен қайта-

қайта жиналыс 0ткізіп, басшыларын 

белгілепті, әскер тәртібін >йменнің 

Сыдығы деген оқыған азамат қолға 

алыпты. >р жерде к0терілген ел кеңес 

қызметкерлерін тұтқындап, кей жерде  

шектен шыққандарын жазаламақ 

болыпты. Сонда Түменбай бастаған 

басшылар тұтқындарды 0лтіртпепті, 

«ағайын ұрысса да 0лімге қимайды» 

дейді екен. Мысалы, Жайсаңбай 

 басында 14-15 адам кепілге беріліпті, 

оларды елден шығармай ұстапты. 

Ал он шақты белсенді не болса да 

елмен бірге боламыз деп, халық 

жағына шығыпты. Ел 0зіміз халық 

үкіметін құрамыз дейді екен. >жем 

к0терілісшілердің қырылғанын, Хан 

атаның жау қолынан қаза болып қалай 

жерленгенін айтушы еді.

«Ел іші дүмпу. >ңгіме к0п. Торғай, 

Шалқар жағынан әскер шығыпты 

 деген гу-гу естіледі. Біз ауылда едік, сол 

күні мені тамақ дайындауға қалдырған. 

Үй шаруасымен жүргенмін. Есіме түссе 

қазірге дейін қорқамын, бір кезде хан 

ата үйі жақтан тым зарлы, тым ащы 

дауыс естілді. Ел болып тұра жүгірдік. 

Есіміз шығып келсек, атаның сарыа-

ла аты қан-қан болып ауылға келіпті. 

4з к0зіммен к0рдім, үлкен сарыала 

аттың мінер жағы жалынан аққан қан 

бақайына дейін жетіпті,  әлі күнге 

дейін есіме түссе денем түршігеді. 

Ауылдағы к0бі әйелдер, қалған бала-

шаға уда-шу болып қалды. Келесі 

күні ақсақалдар хан ата денесін де 

алып келді, сүйекті к0рген кісілер 

атаны қылышпен кескілеген екен 

деп те айтып келді. Мылтық, пуле-

мет атылып жұрт қашқанда ол на-

мазын оқып тұра берген екен  деген 

с0здер де айтылды. >йелдер, ел 

 болып жоқтау айттық. Басшысынан 

айырылған елге екі күннен кейін әскер 

келіп, атаның баласын аманатқа алып 

кетіпті. Айтқандары, жер к0рсететін 

адам керек дейді, Таранның отрядына 

қосыламыз депті. Бір-екі ақсақал «бізді 

ал, жол білеміз, бала жас қой, қалсын» 

деген екен, оған к0нбепті. Ақсақалдар 

оны аманатқа алғаны, енді тағы ел 

к0терілсе оны 0лтіреді деп ұйғарым жа-

сады. Мен сүйектерді жинасқандарға 

ағылған су секілді, к0шем деушілерді 

б0геу мүмкін емес еді. Жұрттың жарты 

б0лігі к0шіп кетті, кейбірі Жаманқала 

жаққа (Орск) орыс асты дегенді естідік. 

>сіресе әулетінде жарақаттанушылары 

барлары к0п қозғалды. Біздің аталар 

әулетін аңдушылар к0п болды, кара 

күзге дейін қозғала алмадық. Жаз 

бойы және күзде жазалаушылар жиі 

0тіп жүрді, олар «панды» қуып жүрміз 

дейді, олары к0шушілерді қуғандары. 

>р 0ткен сайын бір б0лек малды ай-

дап кетеді. Жергілікті халықпен дұрыс 

с0йлеспейді, бас салып айғайлайды. 

Сондағы айтатындары,  «сендер 

бандының жақтасысыңдар, олар-

ды тығып отырсыңдар» дейді. Біз 

қолдағы малдың к0бін жасырып, б0лек 

бағып к0шуге даярланып жүргенбіз. 

Бір күні к0рші үйдегі құрдастың 

(Мұңайтпас баласы Сыдықтың) 

келіншегі таңсәріден толғақ қысып, 

абыр- сабыр болып жатқанбыз. Түс ауа 

бір кезде «Ойбай, әтірат келіп қалды!» 

деген айғай шықты, жас жігіттерді 

кейіндеу ұстап отырғанбыз, үйде ылғи 

қатын-қалаш еді. Біздің жастаулары-

мыз қорыққаннан жас келін босанып 

жатқан үйге кіріп кеттік. Мен солар-

мен бірге едім, қатты қорықтық. Бір 

кезде ағаш үйдің есігінен бинтовканың 

пышағын тығып, біреу: «Кім бар, тез 

шығыңдар» деді. Енем бастап бәріміз 

шықтық, келгендер жиырма шақты 

атты әтрат екен.Бәрі жалтыраған 

белдік таққан жас адамдар екен. 

Енем: «Қазақ екенсіңдер, құдайға 

қараңдар, мына жерде жас келін 

 босанып  жатыр, щошытпаңдар» деді. 

Бастығы бір иманжүзді жас жігіт екен, 

аты Нұрғали деген Байұлы еліненмін 

депті. «Біз пандыны қуған әтратпыз, 

сендерге тимейміз, сусын беріңдер, 

біз Қарақұмға банды қуып барамыз. 

Олар мылтықпен қаруланған мер-

гендер, осыдан аман-сау қаламын ба 

білмеймін, мына қатын ер бала туса 

атын Нұрғали қойыңдар» деді. Сонда 

келін босанып Нұрғали ағаң туып еді».

(Сол Нұрғали Сыдықов ағамыз елге 

белгілі мұғалім болды, 2016 жылы 

Қарашатауда қайтыс болды, бейіті сол 

жерде, ұрпақтары Ақт0беде тұрады). 

Бір күні ала таңда біз де к0штік, ертеде 

ел жүрген жолмен емес, бір қиғаш-

қиғаш жолмен жүрдік.Біз әйелдер 

к0ш жолын толық білмейміз ғой, 

бірақ бұрын жолшыбай тоқтайтын 

жерлер белгілі еді, бұл жолы жүрген 

жолдарымыз ыңғайсыздау болды. 

Енемізден сұрасақ, біз қуғын келе 

ме деп бір айналма жолға түсіппіз. 

Ол кісілер де аллалап күрсіне береді, 

к0ш 0те ауыр болды, мал екеш малға 

дейін басқа жол болғасын ба, әлде 

бірнәрсені сезді ме, бытырап созыла 

берді. Тіпті бір 0ткелдерде мұзға түспей 
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Адам әлемі шексіз. Өмір мәні, еңбек 
мұраты, мүмкіндіктері де мол.
Гәп, Адам атты ардақты есімді, оның 
өмірі мен еңбегін, дүниетаным арнала-
рын, білім-ғылым ісін, тәрбие тәлімін 
аялау мен бағалауда болса керек.
Адам-пендеге берілген қысқа ғұмырды 
әркім әрқалай ұйымдастырып, түрліше 
өткізеді. Абай айтқан: «жан мен тән 
құмарының» («Жетінші сөз») байы-
бына барып, оны өмір мұратына 
айналдырғандар сирек-ақ. Ой-сөз 
жүйесін көрнекті қазақ қаламгері 
Ж.Аймауытұлы жазбаларымен 
сабақтасақ: «Адам – өзінің ыңғайымен, 
еркімен қызмет ететін зат. Кісі іштен 
туғаннан-ақ бір өнерге, қызметке 
икем болып туады, басқаша айтқанда 
бір нәрсеге талап, ыңғай, қабілет, яки 
зеректік болады. Біреу бала оқытуға, 
біреу етік тігуге, біреу әкім болуға, 
біреу мал бағуға, біреу әскерлікке, 
біреу жазушылыққа, біреу дәрігерлікке, 
біреу саудаға, біреу сөзге, біреу дауға 
ыңғайланып жаралады. Кімде-кім 
өзінің біткен ыңғайына қарай өз жолы-
мен жүріп, қызмет етсе, өз басына да, 
әлеуметке де үлкен пайда келтірмек. 
«Өз орнында» істеген адамның жұмысы 
да өнімді, берекелі болмақ» («Неге 
айналсаң, соны істе»). Адам мұраты, өмір 
мәні терең танылып-ақ тұр.
Осы орайда, журналист һәм ұстаз-
ғалым Намазалы Омашұлының өмірі 
мен шығармашылығына қысқа шолу 
жасасақ, әлгінде айтқан «өз орнында» 
деген қағидалы ойлардың ақиқатына, 
шынайы шындығына көз жеткізер едік. 

Жуықта Алматыдағы «Достық үйінде» ақын, аудармашы 
Дәулетбек Байтұрсынұлының екі прозалық жинағының 
таныстырылымы өтті. Оның бірі «Өлместің суы бар 
ма?» деп аталып, онда ескі мен жаңа қатарласа жазы-
лып оқырманын ерекше әсерге бөлейді. Кітапта баса 
 суреттелген екі нәрсенің бірі – Отан, екіншісі – Ана бейнесі. 
Автордың өзі кейіпкерге айналып, көзі көрген, басы-
на ой салып жүрегінде сақталған оқиғаларды қоғамды 
толғандыратын ойларға орап оқырманына ұсыныпты.

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті 
студенттер арасында «Тәуелсіздік және дін» атты 
бәйге ұйымдастырды. Өлең-жырлар және мақалалар 
сайысында  жарияланған байқауға 52 шығарма түсіп, 
оның 26-сы мақала, қалғаны поэзия саласы  болды. 10 
автор ақтық сынға жолдама алды. 

ЖАҢА КІТАП

МҮШӘЙРА

Е
ң  а л д ы м е н  б а й қ а л а р  ж а й т : 

Н . О м а ш ұ л ы  н ы ң  е ң б е к  к і т а п -

шасындағы 0мір жолы мен қызмет 

орнына қатысты дерек-жазбаларда бірін-бірі 

толықтыру, 0су, есею секілді бірізділікке 

толы бел-белестер болмаса, ала-құлалықтар 

жоққа тән. Барлық тұстардан, әсіресе 0мір 

0рнектері мен еңбек белестерінен іргелі ізденіс, 

айқын к0зқарас, мол тәжірибе жіті таны-

лады. Адами болмысы, азаматтық қырлары 

айқын. Кездесу, жүздесулерде 0зін еркін, емен-

жарқын ұстайды. 4мірде қарапайым, ұстамды. 

Еңбекте табанды. Жақын-жуық, дос-жарға 

адал. Қамқорлығы да мол. 4зім аңғарған, к0з 

жеткізген тұстарым – Алматы мен Нұр-Сұлтан 

қалаларындағы ЖОО-ғы қатар жүрген, ертелі-

кеш кездесу-сұхбаттардан адами мұраттары 

мен сапалық қырларын, дүниетаным иірімдері 

мәнді де ғибратты болды. >р кез-ақ 0зі айтып 

жүргеніндей, басты ұстанымы: адалдыққа 

жаны жақын, әділетті істі жақтап-қолдайды, 

шынайы шындыққа ғана табан тірейді.

Профессор Н.Омашұлының шығарма-

шылық ізденіс, еңбектеріне ден қойсақ, 

тақырып әр алуандылығы байқалғанымен 

нені айтып-жазуға келгенде әлдекімдерше 

«к0семдік қолтаңба» қалдыруға құмар емес. 

Керісінше, қайсыбір тақырып, мәселеге қалам 

тартып, ой толғаған тұстарда 0зі біліп, к0зі жет-

кен жайттарға ден қоятыны, соны ғана ақыл-

парасатқа серік, с0з жүйесіне негіз ететіні, 

нәтижесінде: кемел ой, к0ркем 0рнектермен 

байыпты талдап-толғап, нанымды, әсерлі 

жеткізетіні айқын аңғарылады. Басты тақырып, 

маңызды мәселелерге басымдық береді. Түпкі 

нәтижеге, түйінді тұстарға назар аударады. 

К0лемге емес, қысқа қайырымға бейіл екен.

Біз оқып-танысқан Н.Омашұлының 

«Жол-үстінде журналист» (Алматы: «Атамұра» 

1999, 168-бет), «Белестер» (Алматы: Қазақ 

университеті, 1999, 273-бет), «Радиожурна-

листика»//1981//, «Қазақ радиожурналисти-

касы»// 1992//, «Ақпарат әлемі» (2006) атты 

әртүрлі жанрларда жазылған еңбектері адам 

әлемінің мың сан иірімдерін, 0мір-уақыт 

шындықтарын, ұлттық журналистиканың, 

қазақ радиосы мен теледидарының арғы-бергі 

тарихы мен ақпарат жүйесін, маман даярлаудың 

түйінді тұстарын, маңызды міндеттерін, оқу, 

оқыту ісіне қатысты к0кейкесті к0зқарастарды 

жіті бақылап, сергек сезінуден, жалпы әсерлі 

әлем, к0рікті ойлар жиынтығынан тұрады. 

Ақпарат әлемі ағысты арна, кең 0ріс құрайды.

«Жол үстінде – журналист» атты еңбекте 

ұлттық журналистиканың қалыптасу, даму 

тарихы мен 0зіндік белгі-ерекшеліктерін 

шетелдік журналистикамен алма-кезек 

 салыстырып, содан түйген түйін-толғамдарды 

қалың к0пшілік, ғылыми қауымға – «Жер 

иесі», «Ел киесі», «С0з жүйесі» секілді тарау-

ларда кеңінен қамтып, әсерлі баяндап, наным-

ды жеткізеді.

А л д ы м е н  б а й қ а л а р  ж а й т :  к і т а п 

құрылымында жүйелілік, ішкі тақырып, 

б0ліктерде бірлік, сабақтастық, табиғилық 

терең танылар еді. Ой-с0з жүйесін дәлдік 

пен нақтылыққа бағыттасақ, кітап тараулары  

мен ондағы тақырып-мәселелер ұлттық 

мүддеге, елдік мұраттарға, ақыл-парасатқа 

негізделгенін аңғарар едік. Айталық, кітаптың 

«Жер иесі» атты тарауында мұхиттың арғы 

жағындағы, алыстағы Американың Оклахома  

университетімен жасасқан келісім-шарт 

негізінде екі ел, оның оқытушыларының бір-

әдебиет пен 0нердің 0ріс-0ресі, жекеле-

ген тұлғалар – Б0лтірік >лменұлы, Ахмет 

Байтұрсынұлы, Мұхтар >уезов, т.б. 0мірі мен 

шығармашылығына қатысты к0зқарас, түйін-

толғамдарға кең орын берілген. Автордың 0мір 

құбылыстарын к0ркем пішінге к0шірудегі 

баяндау әдісі, деректі с0йлету мәнері, ой-

с0з жүйесіндегі дәлдік, т.т. қалыптасқан 

қолтаңбаның із-бедерін айқын к0рсетеді. Ел-

жерге қатысты тарих тағылымы, ұлттық мұратты 

арқау еткен жылнама-шежірелер,ондағы 

танымал тұлғалардың бейне-бедерлері, аңыз-

әңгімелер желісі мен жүйесі уақыт талаптары 

тұрғысынан нақты да к0ркем, бейнелі һәм 

бедерлі беріледі. 

Кітаптың «С0з жүйесі» атты тарауы: «Бүгінгі 

тіршілік кестесі тым шапшаң түрленіп жатыр. 

Оның бұрыннан санамызға қалыптасқан 

 бояуы, 0рнектері күрт ыдырап, жаңа түс, жаңа 

белгілерге к0шті. 4ң түгіл, түсімізге енбеген 

осындай соны үрдістерді дағдымызға айналды-

рып, 0мір салтымызға ендіріп жатқан – уақыт 

дейтін құдірет. Оның тәуелсіз Қазақстан 

журналистикасына да алып келген жаңалығы 

жетеді» деген кемел ойларымен басталып, 

ұлттық баспас0здің бүгінгі, болашақтағы 

мұрат-міндеттеріне барлау, түйінді тұстарына 

талдау жасалады. Автор қоғамдағы, күнделікті 

0мір-тұрмыстағы баспас0здің бағыт-бағдарын 

алыс-жақын елдер тәжірибесімен еркін 

 салыстырады, ортақ белгі, кемшіліктері тура-

лы да келелі пікірлер білдіреді. Нәтижесінде: 

баспас0з – қай кезеңде де халық мұратын 

к0здеп, жұрт тілегін жүйелі жеткізетін, тағдыр-

талайына жауапты, нәтижеге бағытталған деген 

байыпты да бағдарлы, түйінді тұжырымдар 

жасайды. 

Негізінен алғанда, «Жол үстінде – жур-

налист» атты еңбек ұлттық баспас0здің 

мұрат-міндеттерін, бұрынғы-соңғы тәжірибе-

тағылымдарын алуан бағытта, кең к0лемде 

салыстырып, танып-таразылаумен маңызды.

Ж у р н а л и с т - ғ а л ы м  Н . О м а ш ұ л ы н ы ң 

 «Белестер» атты очерк пен фельетон, пор-

трет пен мақала, рецензиялардан тұратын 

кітабы құрылым-түзілісі тұрғысынан, мазмұн-

тақырыбы жағынан, ең негізгісі кеше мен 

бүгін мәселесін, адам мен оның іс-әрекеттерін, 

қоғамдағы орын-үлестерін еңбегіне қарай 

бағалап, танып-талдауымен мәнді. Атап 

айтқанда, қайсыбір жанрдағы туындылар 

табиғатына тереңдей енер болсақ, 0мір 

шындығы мен уақыт сырлары, адам мен оның 

іс-әрекеттері нақтылы с0з етілетініне к0з 

жеткізер едік. 

Маңыздысы: автордың қандай тақырыпқа 

қалам тартса да негізгі нысана – объектіні терең 

зерттеп барып қордалы ойлар қозғайтыны, 

оның 0зінде атүсті с0з етпей, еліктеу-тамсануға 

бой алдырмай, керісінше таразы басын тең 

ұстап, таным мен талғамға, 0мір-уақыт ұсынған 

к0кейкесті жайттарға к0ңіл б0летіні терең 

 танылар еді. Ең бастысы, еңбек ортасында 

болып, ондағы шешуші тұлға – Адамдар-

мен кездесіп, ортақ мұраттар туралы келелі 

кеңес құруы, тіпті олардың мұң-мұқтажы 

мен мерейлі мақсат-мұраттары туралы сыр-

сұхбаттарға баруы жүйелі де к0ркем, табиғи 

0ріс алып отырады. «Очерктер» б0лімінде Адам 

мен оның еңбегі, олардың 0мірге, қоғамға 

к0зқарастарының тағылымды тұстары ашы-

лады. 

А л  « Ф е л ь е т о н д а р »  б 0 л і м і н е  е н -

ген  материалдар («Май шелпек», «Сауда 

машылық жұмыс тәртібі, әдебі мен әдеті, 

әдеби еңбектің құрылым-жүйесі, идея, про-

блематика мәсе лелері, т.т. нақтылы баянда-

лып, кеңінен ашылып, нанымды беріледі. 

Ой-с0з жүйесін журналист, ұстаз-ғалым 

Н.Омашұлының шығармашылық еңбектері 

хақында ағысты арнаға бұрсақ, айнала-

әлемдегі әр алуан к0рініс-құбылыстар, 0мір-

уақыт шындықтары, адам әлемінің мың сан 

иірімдері, бәрі-бәрі жанр ерекшеліктеріне 

сай кемел ой, к0ркем 0рнектер негізінде бай-

ыпты баяндалатыны айқын аңғарылады. Бұл 

– бір. Екіншіден, автордың Қазақ  радиосы 

мен теледидарының тарихы, теориясы мен 

тәжірибесі туралы алуан ізденіс, ғылыми 

зерттеулері қалың к0пшіліктің, осы саланың 

маман-қызметкерлерінің қызығушылығын 

туғызып, ықылас-назарын аударары хақ. 

Үшіншіден, ҚазМУ-дың журналистика 

факультетінің деканы ретінде ұлттық жур-

налистика ғылымын дамыту ісін, осы сала 

бойынша диссертациялық кеңес жұмысын, 

«ҚазМУ хабаршысы» журналистика серия-

сын, студенттердің «Сана» телерадио студия-

сын, ЮНЕСКО кафедрасын, т.т. дұрыс жол, 

кең арнаға салуы білікті де іскер, басшы-

ұйымдастырушының адамдық қасиеттерін, 

азаматқа лайық биік тұлғасын асқақтатып, 

даңқ тұғырына шыңдап-сомдап, к0тере 

түскені анық. Сондай-ақ «Журналистика» 

мамандығына арналған мемлекеттік білім 

стандартын, Типтік оқу бағдарламасын, БАҚ 

менеджментін қалыптастырды. Қысқасы, 

ақпарат әлемінің бағыты, айбыны мен айдыны 

кең к0лемде к0рініс береді.

Бұдан басқа, профессор Н.Омашұлы 

«Алаш к0семс0зі» (10 том), «1920 жылдардағы 

кеңестік журналистика» сынды ұжымдық 

еңбектерге жетекшілік жасады. Бұл еңбектерде 

ХХ ғ.б. қоғамдық жағдай, ұлттық мұрат 

пен руханият арналары, жекелеген таны-

мал тұлғалардың тағдыр-талайы кеше-бүгін 

мәселесі тұрғысынан с0з етіледі. Бастысы, 

Алаш әлемі мен мұраты, тарих пен таным ар-

налары, ұлт пен ұрпақ қамы, білім-ғылым ісі, 

баспас0здің бұқаралық Һәм қоғамдық сипаты, 

оның мән-маңызы кең орын алады.

Анығында, профессор Н.Омашевтың 

ғылыми жетекшілігімен 2007-2009 жылдар 

аралығында ҚР Білім және ғылым министрлігі 

жариялаған «Ұлттық идея – Қазақстанның 

тұрақты даму негізі» атты бағдарлама аясында 

«Ұлттық идея қайнар к0зі – Алаш публицистері 

мұраларын жинастыру, жүйелеу, талдау және 

жариялау» деген тақырыпта ғылыми-зерттеу 

жұмыстары жүргізілді. Оның нәтижесі қалың 

к0пке жетті.

Сонымен бірге 2010-2011 жылдарға 

арналған «Мәдени мұра»  мемлекеттік 

бағдарламасы аясында «Алаш баспас0зі 

тігінділері мен н0мерлерін іздеп табу, жария-

ланымдарын араб әліпбиінен кириллицаға 

аудару, академиялық жинақ етіп шығару» атты 

ғылыми жоба (Ғылыми жетекші: Н.Омашев) 

бойынша жұмыстар жүргізілді. Мұнда ғасыр 

басында араб қарпімен жарыққа шыққан 

қазақ басылымдары: «Айқап», «Қазақ», 

«Қазақстан», «Серке», «Сарыарқа», «Жас 

азамат», «Абай», «Бірлік туы», «Алаш», «Ақ 

жол», «Сана», «Қазақ тілі», «Таң», «Шол-

пан», «Жас Түркістан» газет-журналдарында 

жарияланған Алаш қайраткерлерінің құнды 

к0семс0з мұраларын кириллицаға түсіріп, 

академиялық 10 томдық кітап жарық к0ріп, 

кітапханаларға таратылды. Бұл еңбектер, с0з 

жоқ жас ізденушілерге,  магистранттар мен 

докторанттарға мән-маңызы жоғары.

Н.О.Омашев – танымал публицист, 

оның мақалалары республикалық газет-

журналдарда жарық к0ріп тұрады, радио 

және телебағдарламаларға жиі қатысады. 

Публицистің қаламынан туған жолса-

пар және портреттік очерктері мен түрлі 

эсселері, ғылыми-танымдық мақалалары 

м е н  д е р е к т і   ф е л ь е т о н д а р ы  о н ы ң 

шығармашылық дарыны мен публицистік 

шеберлігін айғақтайтын «Ақпарат әлемі» атты 

таңдамалы шығармаларының екі томдығына 

топтастырылған (2006). Публицист очерктері 

таңдамалы шығармаларының екі томдығына 

топтастырылған (2006). Публицист очерктері

АРНАЛЫ 
АҒЫС

бірімен тәжірибе алмасулары білім-ғылым 

мүддесімен бірге жас маман даярлаудың, 

ғылыми зерттеулер жүргізудің, байыпты 

бағдарлама жасаудың тиімді әдіс-амалдары, 

қыр-сыры, негізгі нәтижелері мен тағылымды 

тұстары дәлелді де нанымды баяндалады. 

Алғашқы тұста Америкаға жеткенге 

дейінгі к0рген-білген жайттардың әдемі әсері, 

ғажайып к0ріністерімен басталған кітаптың 

бастапқы тараулары сол елдің ерекшеліктерін, 

әсіресе заң тұғырының – биік, тәртіптің – 

қатаң, уақыттың – үстем екендігін, қысқасы 

америкалық үлгі, 0мір салтын жүйелі с0з етеді. 

4рнекті 0рісі, 0негелі үлгілері бағалау мен 

байыптау, салыстырулар тұрғысынан жан-

жақты қарастырылады. Мәнді тұстары жұртқа 

жеткізіледі.

Кітаптың құндылық қыры мен рухани 

әсер-ықпалын арттырып тұрған жайттардың 

бірі – америкалықтардың еңбекке, қызметке 

к0зқарастарының жоға рылығы, мемлекеттік 

мүддеге адалдығы, білім-ғылым жүйесінің 

0мірге, адамға қызмет етуге негізделуі, 

үлкен-кішінің бәрі заңға, тәртіпке табан 

тіреуі секілді белгі-ерекшеліктері тап басып 

к0рсетіледі. >сіресе, білім-ғылым жүйесіндегі 

интеллектуалдық деңгейі, ғылыми жұмыстың 

бір-ақ рет қорғалып, ондағы негізгі нәтиже 

– жаңалықтың 0мірге, 0ндіріске енуіне зор 

маңыз берілуіне ерекше назар аударылады.  

Оқу жүйесі туралы айтқанда: әр студент 

белгілі бір мамандыққа ғана бейімделіп, сол 

салада  ізденіп, оқитынына к0п к0ңіл б0лінеді.

4мірмен байланыс, еңбекке к0зқарас, 0зіндік 

0згешелік қырлары нақтылы мысал-деректер 

негізінде кең 0ріс алады. 

Кітаптың «Ел киесі» атты тарауында 

ұлттық журналистиканың мұрат-міндеттері, 

сақал сипағанша», «Кексе студент», «Қулар 

 жарысы», т.т.) қоғамдағы, 0мірдегі келеңсіз 

к0рініс-құбылыстарды, адам бойындағы 

жағымсыз қасиет, белгілерді еңбек үстінде 

сынап-мінеп, себеп-салдарын қысқа, нұсқалы 

үлгіде жеткізуімен ерекшеленер еді. Автор 

0мір оқиғаларын қарапайым суреттеп, адам-

дар бойындағы келеңсіз қасиеттерді, күлкілі 

жайттарды, зиянды әрекет, теріс мінез-

қылықтарды тақырып табиғатына, 0мір-уақыт 

шындықтарына, характерлер қақтығысына 

қатысты нанымды, к0ркем к0рсетеді. «4мірде 

не болмайды» деген қағидалы ойларды негізгі 

назарда ұстай отырып, қоғамға, адамға қарсы 

әрекеттерді ақ-қара, үлкен-кіші демей, әуелгі 

негіз-арнасын айқындап, зиянды, к0леңкелі 

тұстарын сынап, мінейді. Адам мінсіз, қоғам 

кінәратсыз болу үшін әркім заңға, тәртіпке 

бағынуы, 0з орнында болуы қажеттілігі 

жан-жақты к0рініс тапқан.

Кітаптың «Портреттер» б0ліміне 

енген туындылар есімі мен еңбегі 

еліне, алыс-жақын халықтарға 

к е ң і н е н  т а н ы с  т ұ л ғ а л а р д ы ң 

адами  бейнесін, 0мір 0ріндегі, с0з 

0неріндегі орын-үлестерін ашуға 

арналған. 

Бұл тұстарда да кітап авторы 

таразы басын тең ұстап, 0зіндік 

к 0 з қ а р а с ы н ,  т а н ы м - т а л ғ а м ы н 

нақтылы еңбек, деректер т0ңірегінде 

жүйелі 0рбітеді. Тақырыпты ашып-

меңгеруі, деректі қолдануы мен 

жеткізуі ,  қайсыбір туын-

дылардағы 0мір құбы лыс-

тарының к0ркем пішінге 

к 0 ш і р і л у  ж а й - к ү й і , 

қаламгердің шы ғар-

сезімге әсер ететін суреттер мен нәзік лиризмге 

толы. Ал фельетондары оның сықақшылдық 

қырын танытады: оқырмандардың есінде 

ирониялық тапқыр тіркестерімен, сәтті 

қолданылған юморлық эпизодтарымен, күлкілі 

диалогтарымен қалады.

Түйінді тұста айтарымыз, профессор 

Н.Омашұлының ақпарат әлемінің кешегісі 

мен келешегіне арналған еселі де елеулі 

еңбектері: іргелі ізденіс пен зерттеулер 

жүйесінен, 0мір тәжірибесінен туған; қазақ 

журналистикасының тарихы мен тағылымы 

алуан дерек к0здері, мол материалдар, түрлі 

сараптау-саралаулар арқылы к0ркем де жүйелі 

жеткізіліп, мәнді қырлары кеңінен к0рсетіледі; 

ұ л т т ы қ  ж у р н а л и с т и к а н ы ң   т е о р и я с ы 

мен тәжірибесін алыс-жақын елдердің 

жетістіктерімен салыстыру-салғастыру арқылы 

арғы-бергі кезеңдердегі идеологияның, ақпарат 

әлеміндегі еркін ағымның әсер-ықпалын, 

елдік мүдде мен әлеуметтік жауапкершіліктің, 

с0з бостандығының мән-маңызын барынша 

мәнді, жан-жақты ашады; бастысы, әрине 

БАҚ жүйесіндегі жаңалық-жетістіктер елдік 

мұрат-мүдде, журналист жауапкершілігі тарих 

пен  таным тоғысы тұрғысынан таразыланып, 

оның 0зі табанды әрекет, сарабдал к0зқарастар 

негізінде жүйелі қорытылып, негізгі нәтижелері 

мен түйін-тұжырымдары қалың к0пшілікке 

байыпты баяндалады. Нақтылық пен дәлдікке 

мән беріледі. БАҚ жүйесіне адалдық пен 

әдептілік, жанашырлық пен жауапкершілік, 

табандылық пен тұрақтылық сынды белгі-

ерекшеліктер терең танылады.

...Анығында, профессор Н.Омашұлымен 

Нұр-Сұлтан (бұрынғы Астана) қаласына 

келгелі ертелі-кеш кездесеміз. Ұстаздық 

қызметте, әдеби-ғылыми жиындарда да жиі 

ұшырасамыз. К0ршілік қарым-қатынас, аға-

інілі байланыс та бар. Байқағаным: 0зіндік 

бағыты, берік ұстанымы бар. Ой-с0з жүйесі 

айқын. Қоғамдық һәм мәдени мәселелерде, 

ұлттық-руханияттық тақырыптарда 0зі білетін, 

к0зі анық жететін жайттарды жүйелі де нақты, 

нанымды с0з етеді. Ұлттық тарихты, ел-жер 

жайын да 0з к0зқарасы, дүниетанымы, таным 

таразысы тұрғысынан әңгімелейді. Баяндау 

мәнері, қабылдау мен қорытуы, жеткізу жол-

дарында да 0згеше екпін-серпіні бар. К0рген-

білгені, естіген жайттары, естеліктері де мол. 

4мір тағылымы да к0пке үлгі-ғибратты деуге 

әбден болады. «Алдыңда ағаң болған қандай 

жақсы!» деген с0здің маңыз-мәні, тағылымы, 

салмақ-сыры осыдан да танылса керек.

Түйіндей айтқанда, ой-с0з жүйесіне арқау 

еткен Н.Омашұлының журналистік һәм 

ұстаздық-ғалымдық қырлары да ұлттық тарих-

тан тағылым алып, тұғырлы тұлғаларға тағзым 

етіп, аға ұрпақты ұлағат тұтып, 0мір-керуенмен, 

қалың елімен бірге бүгінді болашаққа жалғап 

барады. Қазақ журналистикасындағы 0зіндік 

бағыты мен қолтаңбасы айқын да бедерлі. 

Бірқауым ізбасар-шәкірттері аялап-қолдап, 

мадақ сезіммен айналасында жүр.

Осы реттен келгенде, 0рнекті 0мірдің 

0рісті 0лкеге айналғанын, тағылымды-тәлімді 

ғұмырбаянның ағысты арна алғанын әркім-ақ 

қалайды.

Адам әлемінің бір қыры, 0мір мұраты мен 

уақыт шындығы да осы.

Рақымжан ТҰРЫСБЕК,
филология ғылымының докторы, 

профессор

Ғалым >лімжан Тілеуалды айтқандай, «Бұл еңбек біз 

дағдыланған әдеби формаларға аса бағына бермейді, 0зінше 

тәсіл тауыпты. Оның тартымды болғаны 0мірге барынша 

жақындығы әрі сезімдік бояуларының қанықтығы» десе, 

жазушы Гүлзат Шойбек «>ңгіме, эсселердегі оқиғалардың 

оқырманға әсері күшті, онда біз осы күнге дейін естімеген 

оқымаған нәрселер бар, мысалы «Жан беру» деген б0лімі 

адамды қатты ойландырады. Салт па әлде шариғат үкімі ме? 

Оқырманын ілестіріп шығарма желісіне тартып кіргізе ала-

тыны арқылы ерекшеленеді» деген мазмұндағы ойын білдірді. 

Екінші кітап «Т0леген оқыған хат» деп аталыпты. Бұл 

шығарма туралы да ғалымдар мен қаламгерлер ризалықпен 

пікір білдірді. Ғалым Нұрдәулет Ақыш «Екі кітаптың жанры  

екі түрлі, с0йте тұра екеуі де бір автордың еңбегі болып 

отырғаны бізді қызықтырады. Бұл нәтиже қаламгердің 

талғамы мен шеберлігі деуге тура келеді, әдеби қорға қосылған 

жаңа с0здер кезігеді» десе, ҚЖО-ы проза кеңесінің т0рағасы 

Қуандық Түменбай «Ақынның қос кітабынан түйгеніміз, 

оның проза жанрында да 0з жаңалығымен еркін қалам тербей 

алатынын к0рсетті. Кітап авторының, сонан соң автордың 

авторларының да ғұмырлары ұзақ болсын!» (Осында келіп 

қатысып отырған Д.Байтұрсынұлының әке-шешесін ай-

тып отыр) деді. Тағы да с0з алғандардың бірі ғалым Т0рәлі 

Қыдыр «Жазба әдебиет қалыптасқан кезден бастап біртіндеп 

0мірге келген жанр түрлерінің бірі, шығыс әдебиетіне тән 

«Махтубнама» болатын. Ол орта ғасыр кезінде дамып жоғары 

деңгейіне жеткен, алты хат, он хат кейіндеп он бір хатқа дейін 

0скен еді. Орта ғасырлардан соң ол 0з алдына жанр ретінде 

к0п к0рінбей қалғаны анық. Дәу ағамыз сол тарихи жанр 

түрін қайта жаңғыртып бүгінгі оқырманына ұсынғаны қызық 

болып отыр. «Т0леген оқыған хат» 33 хаттан тұратын махтуб-

нама жанры  екені анық. Мәселе оның формасында ғана емес, 

рухани үндестігімен де оқшауланып тұр» деп, сараптама жасап 

талдап к0рсетті. Жазушы-драматург Ахметжан Ашири  мен 

ақын  Рафаэль Ниязбек «Бұл тұсаукесер шығарманы шынайы 

талқылап баға беру болды. Бұл еңбектерде  рухани -имани 

құндылықтар, адамдық к0зқарастар, автордың дүниетанымы 

қатар 0ріліп жатады. Түркілік бірлік, достық сүйіспеншілік, 

кісілік келбет к0рініс тапқан» деген тұжырымды ойларын 

ортаға салды. С0з алған 0зге де Ш.Қали, С.Солтанкелді 

секілді шешендер кітаптың 0зге қырларына тоқталып бүгінгі 

уақытқа, жастардың жан дүниесіне дәл келетін кітап екенін 

айтты. Жиында с0з алған Мәлік Отарбаев Қазақстан Халық 

Ассамблея Т0рағасының орынбасары Ж.Түймебаевтың 

атынан құттықтап, авторға «Мейірім» медалін тақса, «Т0ле 

би қорының» атқарушы директоры Оралжан  Масатбаев  

«Бауыржан  Момышұлы» т0с белгісімен марапаттады. 

«Талантқа Тағзым» шығармашылық клубы иығына шапан 

жапты. Басқосуда кітаптың сапалы шығуына мұрындық 

болған Алматыдағы «САМҒА» баспасының бас редакторы  

Қанат Ибрагимов пен директоры >бдилазиз  Махмутов 

баспаға айтылған оңды пікірлерді тыңдап, ескертпелерге 

 назар  аударды.  Қос кітаптың таныстырылымын айтыскер 

ақын, Қазақ радиосының Алматы б0лімшесінің директо-

ры Бақыт Жағыпар шынайы, мазмұнды әрі тартымды етіп 

жүргізді. Оқырман қолтаңба қойдырып, жаңа кітаптарды 

автордың 0з қолынан алды. Біздің байқағанымыз, басқосуға 

адам к0п жиналды, жұрттың ықыласы жоғары, кездесу 

сүйіспеншілікке толы, заманауи еркін формада ғибратты 

болғанын к0рдік. 

Аружан ТАНАБЕК

Мемлекеттік >нұранмен басталып, қасиетті Құранмен 

шымылдығы түрілген жыр кешінде проректор, доцент Қайрат 

Құрманбаев бұл байқаудың жастар шығармашылығына қолдау 

ретінде ұйымдастырылғанын айтып, қатысушыларға сәттілік 

тіледі.  Жол қашықтығына орай, Атырау мен Моңғолия 

елінен қатысушы үміткерлер онлайн жүйесінде LED экран 

арқылы 0леңдерін оқыды. Қазақ тарихын жыр маржанымен 

тізбектеп, тәуелсіздіктің туын к0терген І.Жансүгіров атындағы 

ЖМУ студенті Айғаным Айтақын Бас жүлде «Қажылықты» 

қанжығасына байлады. Бірінші орынды 4мірбай Бибарыс-

Сұлтан (І.Жансүгіров атындағы ЖМУ) – Умра; екінші орынды  

Талап Нұрай (Атырау жоғары медициналық колледжінің  

студенті) – 200 000 теңге; ал үшінші орынды Заңғар Еркебекұлы 

(Новосибирск  Аграрлы университетінің студенті) – 100 000 

теңге еншіледі.

Бас демеушілер Амангелді Еренғайып басқаратын «Нұр-

Қазақстан» қажылық компаниясы (қажылық), Абдусамат Ари-

пов басқаратын «Dostyk Travel Company» (умра) және Бас имам 

Қайрат Жолдыбай (Нұр-Мүбарак мешіті), «Білім-Қазына» 

қоғамдық қорының  президенті Оралхан Сейдманов жастарға 

демеушілік жасап, мүшәйраның мерейін үстем етті. 

Нұрлан ҚҰМАР

ЖҰРТЫНА 
жақын қаламгер

Жастар жыры – 
жалынды
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А хмет Қуанұлы Жұбанов 
есімінің алдында айтылатын 
анықтауыштар көп – композитор, 
ғалым-академик, білгір, ұстаз, 
дирижер, үлкен ұйымдастырушы, 
т.б. Осылардың әрқайсысы бір-бір 
адамға жүк болардай, солардың 
атақ-абыройын көтеріп, халқына 
қадірлі адам есебінде сыйлатар 
еңбекке толы. Ал егер тағдыр 
осындай қабілет пен еңбекті бір 
адамның басына жинап беріп, 
соның қолымен бір ұлттың 
 музыка мәдениетіне байланысты 
ұлан-ғайыр істі атқаруға жазса, 
қайтер едіңіз? Бас шұлғисыз да, 
ризалықпен көнесіз. Ахаң – қазақ 
музыка әлеміндегі осындай адам, 
өз тұсында уақыттан оза шауып, 
елге, ұрпаққа бас болған ұлттық 
мәдениеттің жарық жұлдызы. 
Композитор есебінде қарасақ, 
бір «Абай» операсының өзі неге 
тұрады? Бұл шын мағынасындағы 
ұлттық операмыздың тұңғышы. 
Оған дейінгі бұл жанрдағы 
шығармалардың халық музыка-
сынан құрастырылғанын ескерсек, 
Ахаңның тұңғыш ұлттық операның 
авторы екендігіне ешкім таласа  
алмайды. Әрі қандай опера! 
Қойылғаннан бері (1944) елу 
жылдан астам сахнадан түспей, 
қазақ әншілерінің неше ұрпағын 
сыннан өткізген ұлттық музыка 
өнерінің өрен үлгісі емес пе? Ал 
ғалымдығын еске алып көрейік! 
Қазақтың ұлттық музыка өнерінің 
үлгілерін, халық күйшілері мен 
әншілерінің шығармаларын 
тәптіштеп жинап, оларды жаңа 
ұрпаққа үлгі еткен де Ахаң ғой. 
1942 жылы шыққан «Қазақ 
композиторларының өмірі мен 
творчествосы»  деген еңбегін біз 
бала кезімізде қолдан-қолға 
тигізбей, беттері жыртылғанша 
оқығанымыз есімізде. Менің сол 
кітабым әлі де сақтаулы. Қанша 
ұрпақ кітаптан тәрбие алып, 
ұлттық өнерге деген шынайы 
махаббатын ұштады. Қазақ 
халқының музыкасын әлемге 
танытқан осы кітап еді ғой. Сол 
үшін Ахаңа диссертация қорғамай-
ақ  өнертану ғылымының докторы  
деген атақ беріліп, 1946 жылы 
ұйымдасқан Ұлттық ғылым 
академиясының академигі болып 
сайланғаны да шындық. Ахаң 
кейін қайта оралып,  толықтырған 
осы еңбегінің «Ғасырлар пернесі», 
«Замана бұлбұлдары» деген атпен 
екі том болып орысша, қазақша 
басылғаны да белгілі. 

Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты

Қазақтың ұлттық музыка 0нерінің 

тарихын толық қамтыған бұл кітаптар 

күні бүгінге шейін теңдесі жоқ зерт-

теулер және осы саладағы бірден-

бір сұранысы үлкен, үстел үстінен 

түспейтін еңбек. Ахаң ұстаз еді. Ол к0п 

жылдар бойы музыка мектептерінде, 

орта дәрежелі арнаулы оқу орында-

рында, консерваторияда сабақ берді. 

Оның ғалымдық қабілетін, тілге 

шебер, материалға бай сабақтарын 

тыңдаған адамдар аузының суы құрып 

айтады. Ал арнайы дәріс тыңдамай, 

оның баяндамалары мен с0здерін 

тыңдаған біздің 0зіміз Ахаңның 

 сыпайы, әдемі с0йлейтінін, мазмұнды, 

юморға толы әңгімелерін ұмыта 

 алмаймыз. Ол сол мектептердің к0бін 

0зі ұйымдастырды, 0зі басқарды. Қазақ 

консерватория сының тұңғыш ректоры 

болды.  Ал 0зі басқарған ұжымдардың 

барлығында да ол ұстаздық етіп, 

к0п адам тәрбиеледі. Ахаң қолынан 

шыққан к0п мәдени ошақтың бірі – 

Құрманғазы атындағы халық аспап-

тар оркестрі ғой. Бүкіл дүниежүзін 

шарлап, қазақтың ұлттық 0нерімен 

таныстырған, тыңдаушыларын тәнті 

еткен осы оркестрді ұйымдастыру 

мен жетілдіру бір кісіге аз жүк емес. 

Ұйымдастырушы есебінде Ахаңның 

0з басының жинақылығы, тәртіпке 

беріктігі, аз с0йлеп, ұжымға к0п  талап 

қоя білетіні және оны қалтқысыз 

о р ы н д а т а  а л а т ы н ы  –  ж а л п ы ғ а 

мәлім сипаттар. Оркестрдің екінші 

дирижері боп жүрген Латиф Хамиди 

жұмыс кезіндегі тәртіптің бұзылуын 

к0ргенде: «Мен Ахаңа барайын ба 

әлде 0здерің тынышталасыңдар ма?» 

деп сұрайды екен. Мұның 0зі-ақ 

Ахаңның абыройы  мен беделін, сұсын 

танытады.  Ахаңды менің бірінші рет 

к0руім 1948 жылы еді. Студент кезіміз. 

Ақпан-наурыз айларының бірінде 

болуы керек, студенттердің қысқы 

сессиясынан және демалысынан 

кейін қалалық комсомол комитеті мен 

Оқу министрлігі 0те жақсы оқитын 

студенттердің слетін шақырды. Слет 

Филармония үйінде (Гоголь, Пушкин 

к0шелерінің бұрышында) 0тті. Сол 

слетке студенттермен кездесу үшін үш 

белгілі қайраткер шақырылған екен, 

бірі – Ермұхан Бекмаханов, екін-

шісі – Ахаң, үшіншісін – ұмыттым. 

Ермұханның жаңа ғана докторлық 

диссертация қорғап келген кезі, 

қылшылдаған жас (1947 жылы 32 

жасында қорғаған), шешен, сыпайы 

с0йлейді екен. Қазақстан тарихының 

мәселелерін, Кенесары қозғалысының 

жайы ж0нінде әңгіме айтты. Біз риза 

боп, қол соқтық. Екінші с0йлеген 

Ахаң біздің әлгі дәріскерге деген 

ризашылығымызды басып кетті. 

ЖҰБАНОВ

тым жылы с0з с0йлеп еді. Ол 0зінің 

әдебиетші емес екенін ескертіп алды 

да, жалпы Сәкен туралы ойын, оны-

мен кездескен тұстарын, Сәкеннің 

Құдайбергенмен достық, жақсы 

қарым-қатынаста болғандарын еске 

түсірді. 1965 жылы маусымда менің 

диссертациямды Мәскеуде Жоғары 

аттестациялық комиссия бекітті. 

Сонда  Мәскеуде жүрген Ахаңның 

соны біліп, хабарлап, маған берген 

 жеделхаты да бар. 4те жылы жазылған 

еді. К0п қағаздың ішіне түсіп кетіп, 

кейін таба алмай қалдым. Тауып, 

жариялау да ойда бар. Ахаңның 

қарамағында менің жерлес жолдасым 

Жиенбек Рсалдин аспирант болды. 

Ахаң оған жақсы музыка зерттеуші 

 болады деп іш тартушы еді. Шынында, 

Жиенбек музыка зерттеу саласында 

к0п жұмыс істеді, к0птеген мақалалар, 

кітаптар жариялады.  «Ахмет Жұбанов» 

деген монографиясы да шықты. Бірақ 

қорғалмай қалды. Оның әйелі Ғафура 

Бисенова да Ахаңның жетекшілігімен 

кандидаттық диссертация дайындады.  

Ғафура қорғап кетіп, Жиенбектің 

қорғамай жүргеніне Ахаң ренжитін 

де еді. Бірақ сыпайы Ахаң оған қатты 

ұрыспай, ескертумен тынатын. Осын-

дайда мен с0зге араласып, Жиенбекке 

қаттырақ қалжыңдасам, ойындағысын 

айтқандай, Ахаң мәз болып күлетін. 

Ғафура қорғаған ғылыми кеңесте 

үзіліс кезінде Ахаңмен бірге тұрған 

Жиенбекке: «Ит-ай, саған керегі осы 

еді, қатының кандидат болды, енді 

жаныңды қинап, қорғап қайтесің?» 

дегенімде, Ахаңның рахаттана күлгені 

есімде. 4зі айта алмағанды мен 

айтқанға риза сезімде күлді. 4мірінің 

соңғы кезінде Ахаң науқастанып, 

к0п уақытын Алматы шипажайында  

0ткізді. >уелі ота жасатты. Одан кейін 

де к0п жатты. Нәукеңмен де барды.  

Нәукең осы шипажайда қайтыс болды.  

Мен де сол тұста бір еңбектер  жазып, 

сол шипажайда к0бірек болып жүрдім. 

Жалғыз қалған Ахаңа жиі барып, 

әңгімелесіп тұрам. Сондай бір күнде 

Ташкенттен докторлық диссертация 

қорғап қайтқан Болаттың әкесіне 

келгеніне куә болғаным бар. Ахаң 

баласын таныстырып, оның ғылыми 

ізденістері жайлы біраз әңгіме айтты. 

Баласына риза к0ңілі сезіліп тұрды. 

Ғазизаның музыка жолындағы табыс-

тарына да ризалықпен қарайтын. 

Асып-тасуды білмейтін Ахаңның 

тым шашылмай айтатын ризалық 

сезімінің 0зі де жеткілікті к0рінетін. 

Сол күндері талай әңгіме айтылып 

еді. К0бі есте қалмапты. Ол кезде 

естелік жазамын деген ой да болмаған 

ғой. Ахаңнан қалған әңгіме к0п. Ол 

кісінің тапқыр айта білетін әзілін жұрт 

зор бағалайтын. Консерваторияның 

ректорлығынан  босатып, партиялық 

жағынан жазалаған бір тұста таудағы 

« А л а т а у »  ш и п а ж а й ы н д а  А х а ң 

 демалыпты. Шипажайдың емдік 

ванналары екі кісілік болатын. Екі 

ваннаға Ахаңмен бірге тағы бір 0зі 

құралпы адам түсіпті. Ол әзілдеп, 

«Аха, қайратыңыз қайтты ма?» деп 

сұрапты. Сонда Ахаң: «Қайдам, ЦК-

ның пікірі жаман емес қой» депті. 

Ахаңа тағылған айыптардың ішінде 

ол кісінің жігітшілігі туралы да әңгіме 

болған ғой. Ахаң осыны нұсқап айтқан. 

Үстінен әрқилы арыз жазылып, 

қазақтың алауыздық пәлеқорлығынан 

жапа шегіп жүрген Ахаңның бір күні 

маған: «Ригада екі қазақ тұрады екен. 

Бірі – к0шеде тұратын милицио-

нер, екіншісі – таксидің шофері. 

Милицио нер шоферді күн сайын 

ұстап, айып  салады екен» дегені бар. 

Қазақы мінезге деген сарказм жатыр 

ғой осы с0зде. Хамитке (Ерғалиев) 

қалай  шофер болғанын мен Ахаңның 

0з аузынан естігем. Екеуі бір жерде 

қонақта  болыпты. Қонақ үстінде 

әңгіме поэзияға ауысып, үлкен 

ақындардың аты аталыпты. Оған риза 

болмаған Хамит ол қатарда 0зінің 

аталмағанына реніш білдіреді: «Аха, 

шыныңызды айтыңызшы, қазақта 

менен үлкен қандай ақыныңыз бар?» 

депті. 4тірік жалбақтауға жоқ Ахаң 

оған жауап бермей, естімеген боп 

басқа әңгімеге ауысып біраз отыра-

ды. «Бірақ мазам болмады. Сонсоң 

ертерек қайтайын деп үй иесінен 

рұқсат алып, тұра бастап ем, Ха-

мит: «Мен де қайтам» деп, орнынан 

к0терілді. Қашып кету ыңғайсыз, 

менің машинама келіп отырды. 

Екеуміз келе жатырмыз. Мен үнсіз. 

Ол әлгі әңгімесін қайта бастады: – 

Неге үндемейсіз, менен үлкен қандай 

ақыныңыз бар? – деп зорлады. Ішкен 

адам қойып жібере ме деп қорқып, 

бір жағы қалжыңға сүйеп: «Сенен 

үлкен ақын дүниежүзінде жоқ» дедім. 

«Дүниежүзі» дегенім ерсілеу болды-ау 

деймін, маған қатал қабақпен, адырая 

қарады. Жасқанып қалдым да, с0зді 

жұмсартайын деп: «4зің ойлашы, 

академик шофері бар дүниежүзінде 

қандай ақын бар?» дедім. Ол күліп 

жіберді» деуші еді. Ахаң халқының 

қадірлі ұлдарының бірі болды. Атағы 

зор адамның қарапайымдылығы, 

кішіпейілділігі, адамшылық мінезі 

оны білетін адамдардың құрметін де 

арттырды. Сондай ағалардың аз уақыт 

болса да қасында болып, әңгімелерін, 

с0здерін тыңдағанымызға, тәлім-

үлгі алғанымызға, еңбектерін оқып, 

білімімізді ықтырғанымызға риза-

лықпен қараймыз.

ХМЕТ

Ақырын ғана, баяу с0йлей тін адамның 

әрбір с0зі салмақты, мағыналы, ойға 

толы к0рінді. 

>уелде  залға  ест іл іңкіремей 

қалып, артта отырғандар «қаттырақ» 

деп айғайлап еді, Ахаң онан сайын  

ақырындап с0йлей бастаған соң 

 тыныштала қалды. Ұшқан шыбын 

ызыңы да естілмейтіндей тыныштық 

орнады. Ахаң с0зін жұрт ұйып тыңдады. 

Ол қазақ 0нері, 0нерпаздар жайлы, 

Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет, 

Біржан, Мұхит, Дина 0мірлерінен 

қ ы з ғ ы л ы қ т ы  ә ң г і м е л е р  а й т т ы . 

1934 жылы халық 0нерпаздарының 

республикалық слеті 0тіп, Дина, 

Лұқпан Мұхитов, Ғарифолла Құрман-

ғалиев, Қали Жантілеуов сияқты 0нер 

иелерінің бірінші рет к0зге түсіп, 

 Алматыда қалдырылғанын сонда Ахаң 

аузынан естіп едім. Ахаң ұзағырақ 

с0йлегенімен, уақыт қызғылықты 0тті. 

Студенттер тұрып, ұзақ қол соқты. 

Дәріскерге үлкен құрмет, ризашылық 

к0рсетті. Қол соғу тыйылмай, ұзақ 

кеткен кезде Ахаңның қайта тұрып 

келіп: «Біздің 0нер адамдарында  

зал қол соғып, құрмет к0рсетсе, 

алдыңғы айтқан әнін қайталап орын-

дайтын әдет бар. Мен де жаңағы 

айтқан с0зімді қайтадан айтам» деп 

күлдіргені есімде. Ахаңның жылы 

юморы, жұртты күлдіріп қойып, 0зі езу 

тартпайтыны содан есімде қалыпты. 

Оны кейін де к0ріп, тыңдап үйрендік 

қой. Ахаңа деген құрмет менде осы 

тұстан орнықты десем де болар. Ол 

кезде  Ахаң мезгіл-мезгіл концерттерге  

шығып, дирижерлік  жасап қойып 

жүретін. 1949 жылғы қазақ әдебиеті 

мен 0нерінің Мәскеудегі онкүндігіне 

барған концерттің де к0ркемдік 

жетекшісі Ахаң болды. Сол бригада  

Мәскеуге  барарда  дайындығын 

к0рсету үшін, қайтып келген соң, 

есеп беру үшін Алматыда концерт 

қойды. Алғашқы концерт филар-

монияда,  соңғы концерт Опера 

 театрында 0тті. Афишалар жасалып, 

халыққа хабарланды. Соның екеуіне 

де қатысып, Ахаңның дирижерлік 

0неріне қол соққаным есімде. Елуінші 

жылдардың бас кезінде Ахаң Жазу-

шылар одағында бір с0з с0йледі. Сол 

кезде Қытайда Халық революциясы 

іске асып, жаңа үкімет біздің елмен 

қарым-қатынасын жақсарта бастаған. 

Шыңжан қазақтарына жол ашылған. 

А х а ң  б а с т а ғ а н  Қ а з а қ с т а н  0 н е р 

шеберлерінің тобы Шыңжанға барып, 

қазақтар мекендеген жерлерді емін-

еркін аралап қайтқан болатын. Ахаңды 

одақ басшылары осы сапары жайлы 

әңгіме айтуға шақырған екен. Ахаң 

сапардың сәтті 0ткенін, қазақ елінің 

0нерпаздарын Қытайдағылардың аса 

құрметпен қарсы алғанын әңгімеледі. 

Сол әңгімеде оған Қытайда қазақтың 

бір жас әнші қызы кездескенін, 

қазақ артистерімен бірге жүріп, кон-

церттерде ән салғанын, кетерде оны 

Алматыға шақырғанын айтты. Ол – 

>мина Бапина-Нұғманова болатын. 

Кешікпей-ақ >мина Алматыға келді. 

Кездесу кештерінде құрметтің аса мол 

болғанын айта тұрып, Ахаңның «кейде 

дауысы жетіңкіремей жатса да, 0ңіне, 

к0ркіне қарап та қол соға берушілік 

болады. Біздің бір артистеріміз сондай 

құрметке к0бірек б0ленді. Мұның бәрі 

жалпы қазақ 0неріне деген құрметпен 

араласып, білінбей кетті» дегені де 

ұмытылған жоқ. Елуінші жылдар Ахаң 

үшін аса бір ауыр кезең болғаны белгілі. 

Қазақ әдебиеті мен мәдениетінің, 

ғылымының үлкен қайраткерлері 

қудалауға, ұлтшылдық айыптауларға 

ұшырады. Ахаң еңбектерінен де 

осы тектес «қателер» табылды, оны 

әшкерелеген мақалалар басылды, 0зі 

партиядан шығарылып, жұмыстан 

қуылды. Орталық партия комитетінің 

тікелей нұсқауымен А.Жұбанов пен 

Қ.Жұмалиев Ғылым академиясының 

құрамынан шығарылды. Оны Ғылым 

академиясының жиналысы арқылы 

іске асырды. Академияға сайланған 

адамның оның құрамынан шығарылуы 

ешбір заңда және дәстүрде жоқ нәрсе 

екені де ескерілмеді. Осындай тұстарда 

Ахаң біраз уақыт басқа 0зі тектес 

әріптестері сияқты Мәскеуді паналады 

да, ұзақ жүрмей Алматыға оралды. Осы 

тұста Ахаң Жазушылар одағына жиі 

келетін еді. Жазушылармен отырып, 

әңгіме-дүкен құрады. «>дебиет және 

искусство» журналында істейтін кезім, 

мен де сондай әңгімелердің талайына  

қатысқаным бар.  Ахаңның 0зін 

соншалықты сабырлы ұстайтынына, 

«болған іске болаттай берік екеніне» ел 

риза болысатын. 

Ел жиналған жерде әңгіме-қал-

жың  болмай тұра ма, Ахаң да қазақы 

қалжыңға шебер адам,  жазушы 

 бауырларымен әзілдесіп, күлісіп 

 ке тетін. Сол кезде Жазушылар одағын 

Ғ.Мұстафин басқарды. Оның жауапты 

хатшысы Қ.Жармағамбетов болды. 

Одақтың кеңесшілік қызметтерін 

атқарушылар ішінде Х.Ерғалиев, 

Ж.Саин, Қ.Сатыбалдин бар еді. 

Ғабиден ресми адам ғой, кабинет-

тен к0п шықпайды да, қалғандары 

жиналып, әңгіме соғатын. Осын-

дай күндердің бірінде қырғыз ақыны 

Қуанышбек Мәліков одаққа келеді. 

Кеңесшілердің б0лмесінде жалғыз 

Қапан отырады. Келіп амандасып 

отырып, қалжыңқой Қуанышбек: 

«Қалай, Жұмағалидың баласына шаш 

шықты ма?» деп сұрапты. Қапанның 

болатын. Осы пьесаға пікір әрқилы 

болды. Мақтаушылармен қатар, сын 

айтушылар да болды. Ахаң пьесаның 

тартыс жүйесі нанымсыздығын, әке 

мен бала арасындағы кикілжіңнің 

с е н д і р м е й т і н і н  а й т т ы .  С о н д а : 

«Бәріміздің де баламыз бар. Кешегі 

бір қиын күндерде де соның бірі: «>ке, 

сен жамансың!» деген жоқ. Сондықтан 

әке мен баланы бір-біріне қарсы 

қойып, жаман етіп к0рсету жағына сақ 

болу керек, – деді. 4з әдетіне басып, 

жұқалап, бір жағын мақтай тұрып, 

сыпайылап жеткізді. Сол талқылауда 

Асқар Тоқпанов марқұм тікелей ұрып, 

пьесаны іске алғысыз етті. Спек-

такль қойылды. Бірақ сахнада  ұзақ 

тұрмады. Бір күні редакцияға келіп, 

Асқар Тоқпанов айтып кетіп еді. 

Ертеңіне консерваторияның  алдында 

Ахаңа кездесіпті. Амандасқан соң: 

«>й, Асқар, – депті Ахаң, – Сен осы 

0зіңді-0зің оққа байлап бергенді 

неге қоймайсың! Кеше сен айтқан 

сынды  мен де айттым, мен сыпайылап 

жеткіздім. Автор маған ренжіген жоқ. 

Сен тікелей ұрдың – саған ренжіп 

кетті. Сен автоматпен маңдайына 

ұра аттың, мен пулеметпен үстінен, 

т0бесінен түсірдім. Қайсымыздікі 

дұрыс?» депті. 1958 жылы Мәскеуде 

0тетін Қазақ әдебиеті мен 0нерінің 

онкүндігін дайындау жұмыстары 

 басталды.  4нер шығармаларын 

іріктеу, оларды жетілдіріп, қайта қою 

ісін басқаратын арнаулы комиссияны 

Ахаң басқарды. Сол кезде Орталық 

партия комитетіндегі қызметіме 

байланысты менің де сол комиссия 

жұмысына біраз қатысқаным бар. Ко-

миссия мәжілістері Опера және балет 

театры директорының кабинетінде 

0тетін. Ахаңның талапшылдығын, 

ешкімнің к0ңіл жықпастығы мен 

ырқына кете бермейтін принциптілігін 

мен осы күндері к0рдім. Ол онкүндікке 

 барады деген к0п спектакльдерге  

биік талап қойып, пікір айтты. Біраз 

адамдарды 0кпелетіп те алғаны бар. 

Е.Г.Брусиловскийдің «Дударай » 

о п е р а с ы  т а л қ ы л а у ғ а  т ү с к е н д е , 

Ахаң операға біраз сын айтып, оны 

жетілдіруді ұсынды. Брусиловский: 

«Мен ол тақырыптан қазір кетіп 

қалдым, оған қайта орала алмаймын» 

деп қашқақтады. Ахаң: «Олай болса,  

«Дударай» онкүндікке бармайды,  

біз жұрттың к0ңілін жықпау үшін 

отырғамыз жоқ» деп кесіп айтты,  

қатал тұжырым жасады. Осындай 

ымырасыз талқылаулар Ахаңның 

дұшпанын к0бейткенін кейін білдік. 

Онкүндіктің 0туіне қарамай, менің 

қызметім ауысып кетті де, мен оған 

к0п жазушының бірі болып қатыстым. 

Ал онкүндіктің қорытындысында 

кадрлар тәрбиелеумен айналысты. 

4зі сол докторлық ғылыми кеңес 

т0рағасының орынбасары болды. Осы 

кезде Ахаң әдебиетшілермен арала-

сып, олардың жазғандарын оқып, 

бірқатарын жақын тартты. Сондай 

сыйлас інілерінің қатарында мен де 

болғанымды бүгін ризалықпен еске 

аламын. Ахаң менің Сәкен Сейфуллин  

туралы кітабымды оқып ризалық 

білдірді. Сәкенді к0рген, бірге болған 

кездері жайлы қызықты әңгіме айтты.  

Бір жолы менің «Қазақ әдебиеті» 

газетінде шыққан бір мақаламды 

оқып, телефон соққаны бар. Ол – 

философ ғалым Қ.Бейсембиевтің «XX 

ғасырдың басындағы Қазақстандағы 

саяси идеялық ағымдар» атты кітабына 

жазылған рецензия еді. Мен сол 

тұстың үлкен ақын-жазушыларын 

саяси к0зқарасы тұрақсыз, кертартпа  

етіп бағалаған Қасымға дау ай-

тып, Шәкәрімді, Сұлтанмахмұтты 

арашалаған едім. Шәкәрімнің бір 

рет ақталып барып, мұрасын басу 

әлі де шешілмей тұрған кезі еді. 

Ахаң осыған қолдау к0рсетіп, менің 

мақаламның негізгі мазмұны к0ңіліне 

қонғанын айтты. Шәкәрім жайлы 

біраз әңгімелерді еске түсірді. Ахаңмен 

менің сыйлас болуыма Қажым да се-

бепкер болған еді. Қажекеңе еріп, Ахаң 

үйіне бір-екі рет барғаным бар. Бір 

жолы Ахаңның анасы қайтыс болғанда 

к0ңіл айта барғанымыз, Қажекеңнің: 

«Жетім қалдың, енді детдомға береміз 

бе, қайтеміз» деп қалжыңдағаны бар. 

Ахаң естімеген адамдай, басқа әңгімеге 

ауысып кетті. Бұлай ету, ұнамаған 

әңгімені естімегендей елеусіз қалдырып, 

басқаға бұрылып кету Ахаңның әдетінде 

 бар-ды.  60-жылдары Ахаң екеуміздің 

жиі кездесуімізге себеп болған нәрсенің 

бірі – гараждарымыздың к0ршілес 

 болуы еді. Сол жылы машина  алып, мен 

Ахаң гаражымен іргелес бір  гаражды 

сатып алдым.  Таңертең машина 

шығаруға барғанда, Ахаң да машина-

сына келіп тұрады. Машиналарды күту 

мен баптаудың шаруа ларын да ортақ 

ақылдасып жүрдік. Бірде Ахаңның 

мені 0зінің машинасын қарайтын бір 

шопырға ертіп апарғаны бар. Ол кісі 

асықпай, машинаны баппен жүргізетін 

еді. Екінші бір жолы менің машинама 

мініп: «Сен тым тез жүреді екенсің, 

алдыңнан біреу шыға келсе, қайтесің?» 

деп сақ, асықпай жүргізуге үгіттегені 

бар.

Осындай жылы қарым-қатынас 

екеумізді тілектес аға-інідей жақын-

дастырып еді. Ахаңның тілектестігін 

мен докторлық диссертация қорғаған 

күндерімде (1964) анық сездім. Дис-

сертацияны қабылдау, талқылау 

тұсында қолдаған Ахаң қорғау үстінде 

А

күлсе дарақыланып, 0зіне-0зі ие бола 

алмай қалатын бір мінезі болатын, ол 

сол әдетіне басып, мәз болыпты. Оны 

күлдіріп қойып, 0зі ақырын жымиған 

Қуанышбек: «Біздің қырғызда «Қырма 

тазға қырық теңге, ойма тазға он 

теңге, т0бел тазға т0рт теңге» деген 

мақал бар» дейді. Қуанышбек келіп: 

«Қазақтың бізден бір тазы артық екен» 

деп, Қапанның қолынан ұстапты. 

Осындай әңгімелерді айтып мәз боп 

күлісіп отырған бір кезімізде терезеден 

Ахаңның одаққа кіріп келе жатқаны 

к0рінді. Жаздың күні, терезе ашық 

еді. Жұмағали Саин сырттан 0тіп бара 

жатқан Ахаңа естірте: «Жігіттер, к0з 

жаққа барыспайық, к0з жаққа...» деп 

қалды. Ахаң кірді, жайлап басып, елдің 

бәрімен амандасты. Берілген орынға 

жайғасып отырған соң: «Жұмағали, 

сен әлгінде не дедің? Сен қазақтың 

тілін жақсы білетін ақын едің ғой. 

Қазақ «к0з жаққа» демейді, «бас жаққа 

барыспайық» демеуші ме еді?» деді. 

Жұмекең қып-қызыл боп кетті, күлген 

болды. Ел тым-тырыс. Ахаң жекпе-

жек қалжыңда әріптесін отырғызып 

кетті. Біз сияқты жастарға сондай 

әңгімелердің бәрі қызықты к0рінетін. 

1955-1958 жылдары мен «Социалистік 

Қазақстан» газетінің әдебиет пен 

0нер б0лімін басқардым. Осы тұста 

0нер адамдарымен к0бірек араласып, 

театр спектакльдеріне жиі баратын-

мын. Репетицияларына қатысып, 

талқылауларды тыңдадым. Ахаң да 

театрға жиі баратын. Спектакльдердің 

қабылдауына қатысып, пікірін ай-

татын. Сондай талқылаулардың 

бірі есімде қалыпты. Ол – Шахмет 

Құсайыновтың «Ертіс жағасында» 

атты пьесасы бойынша М.О.>уезов 

атындағы театр дайындаған спектакль 

о д а қ т ы қ  ү к і м е т  н а г р а д а л а р ы н 

алған топтың ішінде Ахаңның аты 

болмағаны, оның біз куә болған үлкен 

еңбегі үшін рақмет те айтылмағаны 

жоғарыда айтылған жағдайлардан 

болғаны даусыз еді. Ахаңның 0зіне 

лайық еңбегін бағалаудағы әділетсіздік 

кейін де жалғасып, оның 0мірін 

қысқартуға да себеп болғаны шын. 

Бұрын да қиыншылықты аз к0рмеген 

адамға бұл қосымша ауыртпалық 

әкелді. Кейінгі жылдары қасында 

к0бірек болып, әңгімелесіп жүргенде 

А х а ң  о с ы н ы  с а н а ғ а н д а й  қ ы п 

 айтып еді. Ағасы Құдайбергеннің 

ұсталуы, «халық жауының» інісі 

деп сенімсіздікпен қарап, тежеп 

ұстау, елуінші жылдардың ылаңы, 

әркімдердің 0сек-аяңын тыңдаған 

ел басының қағажу к0рсетуі бірімен-

бірі жалғасып жатқанын әңгіме етті. 

«Маған реніші болса, 0зіммен алыс-

сын, ал балалардың не жазығы бар? 

Жұбановтар билей бере ме?» – депті, 

– деді ол ел басының атын атап. Бұл – 

Ғазизаны Композиторлар одағының 

т0рағасы қызметінен босатқан кезі 

еді. Ахаң соған кәдімгідей ренжіді. «Ер 

бала да емес, қызға да зорлық жасауға 

бола ма?» дегені де есімде қалыпты. 

4з тұстастары Е.Г.Брусиловский, 

М.Т0лебаев «КСРО халық артисі» 

атағын алып жатқанда, Ахаңа ол да 

бұйырмады. Мұны да ол 0кпе тұтып, 

ішіне бүкті. Қайран  арыстарымызды 

бағаламай, қор қылған заман-ай! 

60-жылдардан бастап Ахаң бірыңғай 

Ғылым академиясына орнықты. 

>дебиет және 0нер институтында 

музыка б0лімін басқарды. Фило-

логия ж0ніндегі Ғылыми кеңестің 

құрамына музыка  зерттеушілерді 

кіргізіп, 0нертану ғылымынан жас 
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Темірлан бұл хабарға елең ете қалған. 

Бұрын қиялы жетпей жүрген жерден бір 

сәуле жақыннан сығалағандай ма... К0зге 

к0рінбеген соң, тұңғиыққа батып жүре 

берген ғой. 4зі де к0ше сыпыратын, үй 

жинайтын робот құрастырып жүрген жоқ 

па. Енді 0зіне ұқсайтын, 0зінің қимыл-

қозғалысын, мимикасын қайталайтын 

к0шірме жасап к0рсе қалай болар екен. 

С0йлейтін, жүретін, к0ретін, күлетін, 

ұйықтайтын, тіптен дауласа алатындай 

болғаны ж0н. Ол, әрине, күрделі. Технолог 

та, ғалым да 0зі болуы керек. 

Биологиялық жолмен жасанды ағзалар 

салса ше... Шектеулімен шектеусізді қалай 

істемек? Құдай емес қой. Оқыс келген  ой 

оны алды-артына қаратпай әжесі айтқан 

ертекке қарай жетелей ж0нелді. 

Темірлан 0з к0шірмесін – Темірлан 

– Роботты  жасады. Темір манипу-

льятор қол-аяқтың қимылын ауырла-

татын болғандықтан, қайта 0ңделген 

пластиктермен оны жетілдірді. Денесін 

жасанды  терімен қаптады. Механикалық 

бас  орнатты.  Роботы  жансыз маши-

надан г0рі, кез келген диалогқа бара 

алатын к0рнекті, сымбатты жігіт болып 

шықты. Программалардан сәл ақау кетті 

ме, с0йлеп-с0йлеп келіп тұтығып қалады. 

Ондай әдет Темірланның 0зінде де бар. 

Футбол ойнауға, лекция тыңдауға енді 

соны жіберетін болды. Ешкім оны машина 

деп ойламайды. 

Бір к0шенің бойында тұратын >лидің 

мінезі жас кезінен біртүрлі болатын. 

Темірлан – Роботпен  бірге бара жатып, 

алғашында андроидке үрке қарап: «ой, 

сен біртүрлісің ғой» деп иығынан қағып, 

аяғынан шалды.

>лиге Темірланмен күресу, неге екенін 

қайдам, ләззаты мол, қуанышқа толы к0ңіл 

хоштығын сыйлайды. Қайсар, тәуекелшіл, 

жігер, қайраты мол болғанымен, күресе 

кетсең мінез-құлқы 0згеріп, психикасы 

бұзылып, 0зін-0зі басқара алмай кетеді. 

Бақталастығы қозады. Темірлан ондай 

кезде қарсы шықпайтын. Топас қажыр-

қайраттан сескенетін.

– Машина сатып алғалы 0зіңше болып 

кеттің ғой, – деп, тиісе бастады. Андроид 

түсінбеді ме, жауап бермеді. 

–  Неге  үндемейтін  болғансың? 

>шейін де ауыздыға с0з, аяқтыға жол бер-

меуші едің ғой, – >ли едіреңдей ж0нелді. 

Қасындағы адамның дауыс екпініне 

қарай роботтың бет-жүзінің мимикасы 

0згерді. Дифференциалды реттегіш  эмо-

ционалды к0ңіл күйді қосып еді >лиге 

таңырқай қарады.

– Салмақты бола қалыпсың ғой. >ли 

қыжыртуын үдете түсті. К0зі шарасынан 

шығып, ашуға тола қалыпты. >пербақан 

қылығын к0рсеткісі келетіні байқалды. 

– Долыдан пері қашыпты, – робот 

тұтыға жауап берді. Жек к0ру тетіктері іске 

қосылды.

– Сенің ана сыныптас қызың жез0кше 

екен! – деп 0зінің сұры мен тұрпатына 

қарамай,  оспадарлықпен менменси, 

кеудесін керді.

 >лидің тиісуге қара таппай, ұртын 

к0птіріп, ащы с0збен түйрегені роботты  

ызалы ренішпен булықтырды. Ашу 

қысты. Роботтар долданбайды, жаны жоқ 

болғандықтан ауырмайды, қайғырмайды 

деген 0тірік екен. Шертіп қалсаң, жа-

рылып кетуге шақ тұр. >лидің айтып 

тұрған қызы 0те ибалы, әдепті. Оған 

кінәсіз күйе жаққаны шымбайына қатты 

батты. Буын-буынына дейін сытырлады. 

>ли бетпе-бет келіп қалыпты. Салып 

қалды. Соққысының қатты тигені сондай 

 кескен теректей гүрс етіп құлады. Робот-

тар кекшіл емес, бірақ аямайды. >лидің 

қабырғасынан қан  жаудырып жіберді.

– К0зіме тиіспеші, – деді >ли есі бір 

кіргенде. Робот к0зін дәлдеп тұрып бір 

тепті. Айналадағы адамдардың бірде-біреуі 

бұларды  ажыратуға жарамады. Анадай 

жерге барып, ошарлана тұрып, телефон-

дарына түсіре бастады. Темірлан – Робот 

ашудан дірілдеп тұрды.

Темірланның 0зі бұл оқиғадан хабар-

сыз болатын. Ертесі зертханада отырған. 

Телефонына біреулер қоңырау шалып: 

«Сыртқа шық!» деді.  Д0рекі с0йлеп 

тұр. «Мен күрделі зертханалық жұмыс 

үстіндемін. Шыға алмаймын»  деген. 

– Шық, әйтпесе 0те жаман болады! – 

деді жаңағы д0рекі дауыс.

Темірлан қорыққандықтан емес, 

әкіреңдеген дауысты басынан асырғысы 

келмей сыртқа жүгіре шыққан. 

Сыртта қара к0зілдірікті екеу талтиып,  

кинодағы бандиттердің образдары 

секілденіп, сауыт киіп, сайман асынғандай 

шікірейіп тұр. 

– Не болды жігіттер? – деген Темірлан 

да сыздана.

Біреуі «оперуполномоченный горада 

Алматы» деп куәлігін бетіне тақағанда, тер 

бұрқ ете түсті.

4зі бас жарып, к0з шығармағанын 

біледі. Темірлан – Робот бір нәрсенің 

шырқын бұзған  ғой. Темірланды машинаға 

әкеп мінгізді. Ішінде >ли отыр екен.

– Не, брат, сабақтан шықтың ба? – 

дейді күліп.

– Иә, сен бұл жерде неге жүрсің? 

– Темірлан аужайды білмекке сұраулы 

кейіпте қарады.

– Мамам  сенің үстіңнен арыз түсіріпті  

полицияға, – деді. 4зі сондай к0ңілді. 

Қол-аяғында, бет-жүзінде ақау жоқ.

Темірланды полицейлер тірек пунктіне  

апарды.  Олар Темірланды кезекші  

қызметкерге тапсырып, кетіп қалды.

– Неге ұрғаныңды, айфоны мен 

планшетін неге тартып алғаныңды айт. 

Шыныңды айтсаң,  жазаң жеңілдейді, 

– деп қамқорлықпен айтылғандай, адал 

к0ңілден шыққандай, жанашырлық 

танытқандай 0зімсіне с0йлесті.

Ақтығыңды айтып, безектей ж0нелсең 

күдікке ілінесің. Темірлан сабырлы 

қалпынан танбады.  Тергеу қағазын тол-

тыра бастады. Жазуларынша, бұл >лиді 

ұрған-соққан, заттарын тартып алған. 

Темірлан айдың-күннің аманында торға 

түспек. Полицейлердің жаны ашыды ма, 

телефонын беріп:

– Ей, болған жайды әке-шешеңе 

 хабарламай, күйіп кетейін деп тұрсың 

– Адамдардың к0бі злой гений болып 

кетті ғой. Қызғанасыңдар,  бақталас-

сыңдар. 

– Жарайды. Пранкерларға не істедің?  

Темірлан қауіптене сұрады. Бүгінгі 

жағдайдан жүрегі шайлығып тұр. 

–  Арандату  ойыны да .  К0шеде 

келе жатсам, екі жігіт оңаша шақырып 

алып, біз абайсызда кісі 0лтіріп алдық. 

Мәйітті ана с0мкеге салып қойдық, соны 

ешкімге к0рсетпей к0міп келсең, мың 

доллар береміз, – деді.  Екеуін қаңбақтай 

дедектетіп, полицияға сүйредім. «Пранк, 

пранк!» деп қолдарын к0тереді. С0йтсем, 

елдің реакциясын білмекші болған түрлері 

екен, ойыны осылғырлардың.

Темірлан – Роботтың к0зі жыпылықтап 

кетті. Темірлан таңырқай қарады. К0зі 

жыпылықтаған сайын ми жұмыс істейді 

деген с0з. Жасанды ағзалар табиғилана 

алады екен-ау.

–  Бәрі дұрыс, бірақ бұдан кейін 

ешкімге жұдырық ала жүгірмеші, – деп 

к0шірмесінің басынан сипады.

– 4зің ғой, менің программама к0п 

– Кіші ұл бизнес бастасам деп, құл-

шынып отыр. >уп деп жіберуге аздаған 

 тиын-тебен жетпей тұр. Демеп, сүйемелдеп 

жіберер деп келіп отырмын. Ер жігіттің 

мойнында қыл арқан шірімес, – деп, 

бетіне үміттене қараған.

– Жетпей тұрғаны қанша? – деді.

–  5-6 мың доллар. Қайтарымы кезінде 

уақыттан қыспасаң болды. 

–  Жарайды. Екі күннен кейін ауылға 

қайта ораламын. Сонда ала келейін,  

сұраған ақшаңызды, – деді ер  жігіттерше. 

К0ңілінде  ешқандай алаң болмады. 

Уәдесінде тұратын сенімді жан екенін 

біледі. 

Айтқан с0зінде тұрып, ақша алып 

ауылға келген. Алдымен үйге соққан. 

Шешесі алдын орап:

–  Беріп жаманатты болғанша, бермей 

жаманатты бол. Қазір жұрттың бірі қашып, 

бірі қуған кез. Бергеніңді ала алмайсың. 

Олар қайбір уызына жарыған немелер 

дейсің, құл-құтандардың тұқымы. 

>ңгіме ұзаққа созылды. Темірланның 

басының әңкі-тәңкісі шықты. Анасының 

уәжі де шындық, ақай жоқ, ноқай жоқ, 

0зінің с0зінен айнығаны да айыпқа 

жығылғандай қылық. Ақылы дал болып, 

әр ойдың соңынан жүгіріп, сан-саққа 

құбылды. Итжығыста анасының айтқанын 

дұрыс деп ойлап, ауылдан б0тен адамның 

к0зіне түспей аттанып кеткен.

Сол осалдығы үшін 0зін «қазақ 

болғаныңа болайын» деп иттей жек 

к0рген. «Неден қателестім?» деді. «Оқу 

оқып, 0нер таптым. Дұрыс делік. Тех-

нология дамыды. Америкалықтар ро-

бот құрастырып, оны қоғамның бір 

б0лшегіне айналдырды. Орыстар ро-

бот-адамдарды дүкенге шығарып сата 

бастады. Суретші керек пе, актер ке-

рек пе, дәрігер керек пе, қалауыңызды 

ала аласыз. Бәрінен  жапондар озды. 

Лекция оқитын, жиналыста  с0йлейтін 

робот-ғалым құрастырды. Қазақ осылар-

дан қалмаса екен деді. 4з к0шірмемді, 

Темірлан –  Роботты  жасадым. Ол  >лиді 

ұрып, басын біраз әуреге салды. Білекпен 

жеңем дегенді  оған кім үйреткен. Бұл 

менің қателігім  еді. >ке-шеше жасағым 

келді. Салт-дәстүрдің мәйегі болатынның 

бәрін жинап-тернеп программаға сал-

дым. «Қырсыққан ит қыңыр жүгіреді» 

дегендей, ол ісім де қырын кетті.  Халыққа 

істеген ісім  ұнасын, қылығым жақсын, 

к0ңілдеріне қонсын, риза болсын деп 

ойласам, зиянды мінездер туындапты.  

Құдайдың құлағын ұстағандай неге сонша 

масайрап, к0кігем. Тәңір ісіне араласып, 

қайырын кімнен сұрағам».  Темірланды 

қорқыныш биледі.

4ксікті 0кініш меңдеді. Жүйрік қиял-

дың жүрекке у құятыны неліктен екен? Кір 

0мір, былғаныш тұрмыс 0ңделген плас-

тиктерді қалай 0згерткен. Құрастыру мен 

ғылыми жобада қателік қай жерден кетті?

Мұндайда әжесінің әңгімелері ғана 

 жанын тыныштандырады. «Жүзіктің 

к0зінен 0ткендей жас жігіт  жүрегінің 

тазалығымен мақтаныпты. Бір жерінде 

бір сызат жоқ, тап-таза екен. К0ргендер де 

таңғалыпты. Сонда бір қария:

–  Ең әдемісі  –  менің жүрегім! – депті. 

Оның жүрегі айқыш-ұйқыш сызық-

тарға толы, жырым-жырым, 0рім-0рім, 

түте-түте, сау тамтығы жоқ тілім-тілім 

екен. Шеттері жалбыраған, алау-далау.

Бұл к0ріністі к0рген жұрт мысқылдай 

күліпті. Сонда қария:

–  Жүрегімдегі әрбір әжім талшығынан 

жұлып алып елге берген махаббатым. 

 Жамаулар – 0зге адамдардың 0з жүрегінен 

маған жұлып бергендері .  Жыртық, 

жамаудың бәрін аялаймын. Себебі ол 

менің адамдармен б0ліскен мейірімім. 

Жүрегімнің кейбір тұстары тесік  болып 

тұрса –  ізгіліктің жауапсыз қалған тұстары. 

Бір кездері оның да қайтарымы болар, 

болмаса ол да мен үшін сабақ.  Онсыз  0мір 

қызық болмас еді ғой» депті. Жиналғандар 

қарияның с0зін құптап, әрқайсысы 0з 

жүректеріне үңіліпті.

Т е м і р л а н  0 з і н і ң  д е ,  0 з г е н і ң  д е 

махаббатқа толы жасанды жүрек жасау 

қолынан келмейтінін ұқты. Ізгі, адал, 

рахымшыл, жұмсақ, мейірімді жүрек  –  

Алладан. Жүректері тас түйінге айналып 

бара жатқан қоғамда темір жүректі робот 

жасау неге керек, а?!

Осы ой басына келісімен к0ңілі жай-

ланып, жүрегі жай тапты. Толқуы  басы-

лып, сабасына түсті.  Робот адамдарды 

балқытуға зауытқа жіберді.

ғой, – дегені. Темірлан әке-шешем жоқ 

дей алмады. >жесі естісе, жүрегі тоқтап 

қалар. Қызметі бар жамағайынына  теле-

фон шалған. Бір кезде бәрі 0згерді. Жаңа 

ғана мен сені соттатып жіберемін  деп 

әкіреңдеген полицейдің сұп-сұр жүзіне 

қан жүгіріп:

– Адал, ақ жүрек жігіт екенің к0рініп 

тұр. Босқа күйіп кете жаздадың, – деп, 

жерде жатқан пальтосын алып беріп, 

арқасынан қақты. Мәліметтер базасына  

түспей тұрғанда анықталғаны дұрыс 

болды,  – деп тағы қуанғансыды.

Сыртта >ли тұр екен.

– Футболға барайық, – дейді бет-аузы 

шімірікпестен.

>лимен бет ашысудың қажеті жоғын 

ұғып, жақтырмай бір қарады да, қасынан 

жылдам 0тіп кетті.

Темірлан – Робот үйде екен. 4зіне 

0зі риза, к0ңілді. Темірланның сіркесі 

су к0термей тұрғанымен, ішіндегісін 

айтқысы келіп барады.

Темірлан бүгінгі қысымнан титықтап 

шаршап, сілесі қатып тұрса да:  

– Не болды? – деп Темірлан – 

Роботтың бетіне қарады.

–  П р а н к е р л а р д ы ң  б ы т - ш ы т ы н 

шығардым, – 0зі масаттанып тұр.

– Осы сенің бойыңды желік алып 

барады-ау, ненің буына семіріп жүрсің?

– Мына қоғамды сүйегі жасық, буыны 

бос жемқорлардан, ұры-қарыдан, жалпы 

былғаныш адамдардан арылтқым келеді.

– Қой, қой. Сендер адамға ұқсаған 

сайын, онсыз да қорқынышымыз үдеп 

келеді.

Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 
балалар мен жас�спірімдер театрында журналистермен 
кездесу �тіп, �нер ұжымының 2019 жылы атқарылған 
шығармашылық жұмыстары мен жетістіктеріне шолу жаса-
лып, ұжым басшысы 2020 жылға арналған жоспарларымен 
таныстырды. БАҚ �кілдерімен кездесуге театр директоры 
Азамат Сатыбалды мен театрдың актері Сағат Жылгелдиев 
қатысты. 

С0зін «к0рермен мен театр ұжымы арасында алтын 

к0пір болған» журналист қауымға алғыс айтудан бастаған 

А.Сатыбалды «0з тарапымыздан қолымыздан келгенше 

ашық болуға тырысамыз» деді. «2019 жылы к0рерменге он 

премьера ұсындық. Соңғы алты-жеті жыл ішінде Қазақстан 

театрларында мұндай оқиға болған емес. Одан 0зге >мина 

4мірзақованың туғанынына 100 жыл толу, Жанат Хаджиевтің 

туғанына 70 жыл толу мерейтойын атап 0ттік. Қос 0нер 

саңлағымыздың да маңдайының тері, табанының ізі қалған 

ұжымы болғандықтан, мерейтойдың бізден басталғаны 

ж0н деп шештік. Наурыз айында Қазақстанда бірінші рет 

деп айтсақ артық емес, Құрманғазы орекстрімен бірге 

«Аманат»  атты концерт-спектакль қойдық. Бұл жобамыздың 

тағы да бір жетістігі, Абайдың 175 жылдық мерейтойында 

бекітілген бағдарламаға «Аманат» концерт-спектаклі енді. 

Алматы, Нұр-Сұлтан, Семейде мемлекеттің қолдауымен 

осы концертті қайта қоятын боламыз. Сондай-ақ бірнеше 

облыста гастрольдік сапарда болып, қанжығамыз майланып 

қайтты. Биылғы маусымды да мүмкіндігінше ерекше ашуға 

тырысып, форматын 0згерттік. Балалар мен жас0спірімдер 

театры екенімізді ұмытпай, оларға арнап та жаңа жобалар, 

спектакльдер ұйымдастыруды ұмытпаймыз. Алдағы уақытта 

балаларды қуантатын жаңа шығармалардың қатарын 

к0бейтеміз. Былтырғы жылы театр актерлері қосымша жоба-

лардан да маңдайлары жарқырап, алдыңғы қатардан к0рінді. 

Мысалы, 2019 жылдың басында 0нер ұжымдарының арасында  

волейболдан жарыс 0тіп, біздің театр бас жүлдені жеңіп алып, 

екі актеріміз «үздік ойыншы» атанды. Асылхан Т0лепов 

былтыр 21-22 наурызда 0ткен додада топ жарып, «4нер 

 барысы» атанды. «Жұлдызды жекпе-жек» жобасының ІІІ 

 маусымында театр актері Мақсат Алмасбекұлы екінші орынды 

алды. Шығармашылық жетістіктерге тоқталсам, к0ркемдік 

жетекшіміз Еркін Жуасбек пен актриса Камалия Байтілеуова 

«ҚР Еңбек сіңірген қайраткері» атанды. «Сахнагер» ұлттық 

марапатында «Сахна ғұмыры» марапатына Гүлжамал 

Қазақбаева, «Үміт» жүлдесіне Шағуан Үмбетқалиев, «Екінші 

пландағы үздік актриса» сыйлығына Динара >бікеева ие бол-

са, ҚР Президенті стипендиясын Жанар Мақашева алды».

Сағат Жылгелдиев сахна бірнеше буынды тәрбиелегенін, жас 

ұрпақтың бойында эстетикалық мәдениеттің қалыптасуында 

театрдың р0лі орасан екенін атап 0тіп, Ғ.Мүсірепов атындағы 

Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жас0спірімдер 

театрының ұжымы есті де ойлы к0рерменді ізгілікке, 

сұлулыққа, к0ркемдікке жетелей беретінін с0з етті. Бұл 

орайда театр басшылығының актерлерге жасап отырған 

қамқорлығын да атап 0тті. 

2020 жылдың басында театр Ілияс Жансүгіровтің 

«Құлагерін» ұсынбақ. «Режиссері Фархад Молдағалиев бола-

тын жаңа жанрдағы бұл шығарма қазақ к0рерменін ғана емес, 

шетелдік к0рерменді де тәнті етеріне сенеміз» дейді театр 

басшылығы. Жақын күндері А.П.Чеховтың «Шағаласы» да 

Ерік Нұрсұлтанның режиссерлігімен к0пшілікке ұсынылмақ. 

Қ.СЕРІКҚЫЗЫ

нәрсе жүктеген, осы 0мір қандай болса, 

сондай бол деген, – деп тайталаса ж0нелді.

Түсі ме, әлде 0ңі ме, әжесі ертегі айтып 

отыр: «Тобықбайдың әйелі 0мірі бала 

к0термепті. 4зі момын, адал адам екен. 

Баласының жоқтығына зарланып күнде 

жылайды екен. Бір күні нан пісіру үшін 

илеген қамырдан бір баланың бейнесін 

жасайды да, сырттағы жер ошаққа от 

жағуға шығады. Үйге қайтып кірсе,  әлгі 

бала ғып жасап кеткен қамыры жоқ. 

Оның орнында аппақ сазандай бір ұл екі 

0кшесімен жер тепкілеп жылап отырады. 

>лгі қамыр балаға айналып кетіпті. Оған 

бесік той жасап, ел жинап Нанберген деп 

ат қояды?!» 

Т е м і р л а н  ғ а р ы ш  з е р т т е у ш і с і н 

шығаратын робот зауытын салмақшы 

 болып жүрген. Адамдарды скафандр 

кигізіп, белгілі бір уақытқа ғарышқа  

жібергеннен г0рі ,  жарақтандырып 

 роботты аттандыр. Ондай аватарлар жер-

мен 0зі байланысқа шығады. Енді ол 

ойынан айныды. Баласы жоқтарға бала, 

анасы жоқтарға ана жасаса ше? Шер-

шеменге толы кеуделер жібіп, қасірет 

азаяр, бәлкім. Ойымен шиелі түйінді шеш-

кендей жеңілдеп қалды. Адамзаттың ойлау 

деңгейін ең жоғарғы OpenAL-ға жеткізсем 

деп жүрген. Илон Масктен несі кем?

Ана мен әкеге к0п бейнеттенді. 

Ғарыштағы рухтардың программасын 

жасау бастапқыда қол жетпеске ұмтылып, 

босқа далақтау секілді болып к0рінді. 

Арғы-бергінің бәрін жинастыру деген 

айтуға ғана оңай екен. Тоғыз тұрып, 

тоқсан толғанасың. 4нері мол, икем-ора-

лымы ерекше адамның 0зін тығырыққа  

тірейтін жоба.

Жасаған ата-анасы ауылда тұруы 

 керек деп шешті. Сый-құрметі, бедел-

мерейі, қадірі, бағасы қазақтың нағыз 

ақсақалдарындай болғаны ж0н. Бұл іс 

сағымдай құбылып барып, тиянақталған.

* * *

Темірлан ауылға келген. >ке-шешесі 

осы жерге майлы қасықтай сіңісіп кетіпті. 

Балаларының кішігірім зауыты барын 

мақтан етіп, оны тіптен машық етіп алғанға 

ұқсайды. 4рк0кіректеніп, 0рмінезденіп, 

мендүрмін деген мінез сіңіріпті. Темірлан 

тамсана таңырқады. Программаға вирус 

қалай түсіп кеткен? 

Мұның келгенін естіген к0ршісі үйге 

бас сұққан:

–  Айналайын, Теміржан. Қолың ұзын, 

дәулетті азаматсың ғой. Дәл қазір қиналып 

тұрған жайым бар.

– Не болды, аға? Айтыңыз, қысыл-

маңыз, – деді жүзіне жылы қарап.

– Біздің үйдегі жеңешеңнің  т0ркіні 

– Арқа жақта. Еліне бармағына ширек 

ғасырға жуықтапты. Есептеп к0рсек, жол 

шығыны мен сәлем-сауқатына 300 мың  

теңгедей қаражат кетеді  екен. Қорамда бір 

тайыншам тұр. Соны ал да, бізге қолма-

қол ақша тауып берші, – дейді.

– Үш жүз мың жете ме?

– Жетеді.

– Тайыншаңыз балаларыңызға к0же-

қатық болсын, алмаймын. Жеңешемнің 

бір жолғы т0ркіндеуін мен к0терейін, 

– деп қалтасынан ақша алып, айтқан 

ақшасын санап берді. Мұндайды күтпеді 

ме, дегбірі қашып, ебелектеп кетті.

– Ай, балам-ай! – деп, сарғыш тартқан 

тістерін к0рсете күліп алды.

4ңі қуқылданып, аузы жыбырлап 

отырған анасының жанына барып:

–  Жеті ұрпағыңа дейін жаманшылық 

к0рме. Қазір мұндай балалар бар ма? 

К0рдің бе, осындай азаматты?!  – деп, 

анасының арқасынан қақты. Адамды 

қуанту деген қандай жақсы!

Темірланның да ішкі дүниесі кеңіп, 

шат-шадыман болды.

Анасы ғана үнсіз отыр. Баласының 

қылығын қостап, іштей шүкіршілік еткен 

кейіпте. 

Темірлан қалаға келіп, жұмыстарын 

ыңғайластырып, араға ай салып ауылға 

келген. Шай ішіліп болған соң, сыртқа 

салқындауға шықты. Қора-қопсыға к0з 

салып, малдарын түгендеген. Араларында 

б0тен, мойны жуан, алабас тайынша жүр.

–  Сатып алдыңыздар ма? – деп сұраған 

қасындағы әкесінен.

– Екі туып, бір қалғаны ма, уыстап 

ақша бере салатын деп, шешең к0ршінің 

тайыншасын әкеп алған, – деді. 

>кесінің 0зін қақпақылдап, қорадан 

тез шықса екен деп тұрғанының себебін 

білгісі келіп, айналасын ұзақ барлады. 

Бұ рышта тұрған жәшікке к0зі түсті. Үстін 

жаман-жұман шүберекпен бүркеп қойып-

ты. Ұрлап арақ ішіп жүрген ғой. Қоғамның 

дерті бұларды  қайдан иектеп алған?

>ке-шешесінің мына қылығына 

Темірланның аузы құрғап, таңдайы кепті. 

4ңешіне тас тұрып қалғандай болды. 4зіне 

0зінің жаны ашығандай, к0зі жасаурады.  

Программаның қай жерінен қателік 

жіберді? Робот адам жасайтын жапондық  

Хироми Ишугурамен бәсекелес болам деп 

жүріп Жаратқанның жазасына ұшырап 

қалмас па екен? Сұрап алған емі жоқ 

 уайымнан басы мең-зең  болып үйге 

кірген. 

Үйге біраздан бері сыйласып жүрген 

жекжаты келіпті. 4зін күтіп отыр екен. 

«Құдай көз жасын қабыл алып, ағашқа жан бітіріп, бір сұлу қызға айнал-
дырыпты. Сұлулығы сондай, бетіне  қарасаң көзіңнің нұры таяды екен»...
Әжесі айтқан көп ертегінің ішінен осы құлағына сіңіп қалыпты. Молда, 
ұста, тігінші туралы  ғой. Ұста ағаштан адамның денесін айнытпай жасап 
шығарды, тігінші әдемі киім кигізді. Оны жаны жоқ демесең, адамнан  
айнымай қалады. Молда: «енді осы ағашқа жан бітірсең екен» деп 
Құдайға жалбарынатын ертегі ше...
Мұндайда Темірлан әке-шешем  қайтып тіріліп келсе ғой деп арман-
дайтын. Сөйлесетін, сырласатын, мұңын айтатын, аяулы бейнелерді көз 
алдында ұзақ ұстап тұрғысы келіп тағы сөйлей бергенде ауаға сіңіп, 
белгісіз жаққа жұтылып, тұман ішінде болғандай ғайып болып кететін. 
Тоқташы, тоқтай тұршы деп ышқынып қалғанда, даусы да шығып 
кетеді: «Бисмилла, бисмилла» дейтін әжесі ондайда. Шырылдасаң да, 
шыр айналсаң да  мұның оларға барар, олардың  бұған келер жолының 
дауасы жұмыр басты пендеге жұмбақ еді.
Семейдегі физика-математика мектебінің оқушылары Мирас пен 
Нұрбол домбырашы робот құрастырыпты  дегенде елең ете түскен. 
 Робот барлық пернені еркін басып, қос  ішекті қалауынша қаға алады, 
кез келген шығарманы нота арқылы орындайды.

Театрдың шығармашылық жетістіктері аз емес

Азаматтың суреті
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Қазақтың руханияты, тіл саласы 

ауыр қазаға душар болды. Белгілі 

ғалым, филология  ғылымының 

докторы, профессор, ҚР Ұлттық 

ғылым академиясының академигі, 

халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 

президенті 4мірзақ Айтбайұлы 84 

жасқа қараған шағында 0мірден озды.

4мірзақ Айтбайұлы 1936 жылы 

5 сәуірде Түркістан облысы, Отырар  

ауданының Балтак0л ауылында 

дүниеге келді. ҚазМУ-дың филоло-

гия факультетін бітірді.

Еңбек жолын республикалық 

«Социалистік Қазақстан» газетінде 

бастағанымен, бұдан былайғы 0мір 

жолы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институтында 0тті. Аталған 

ғылыми мекемеде алпыс жылға жуық 

қызмет атқарды.

Ардақты азамат бүкіл ғұмырын тіл 

білімі саласына арнады.  Мазмұн ды,  

мағыналы к0птеген еңбектер 

0мірге келді. Олар – «Аудармадағы 

фразеологиялық құбылыс», «Қазақ 

терминологиясының мәселелері», 

«Терминдер және олардың аудар-

малары», «Қазақ с0зі», «Қазақ тіл 

білімінің мәселелері» және т.б. 

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамын 

құрып, оның жұмысын жолға қоюда 

да ерекше еңбек сіңірді. Ғалымның 

қажырлы еңбегі лайықты бағаланып 

к е л д і .  Ж е м і с т і  қ ы з м е т і  ү ш і н 

 «Парасат», «Құрмет» ордендерімен, 

бірнеше медальдармен марапат-

талды.

Сан қырлы азамат ғылым мен 

0нерді қатар алып жүрді. Халық ком-

позиторларының әндерін нақы шына 

келтіре орындайтын. Сазгерлігімен де 

жұртшылыққа таныла білді.

Үлкен парасат иесі, туған еліне 

қадірлі болған қайраткер тұлғаның 

есімі ешқашан да ұмытылмайды.

«Қазақ газеттері» ЖШС 
және Серіктестікке 

қарасты басылымдардың 
еңбек ұжымдары

Қазақта «Сегіз қырлы, бір сырлы» деген с0з бар ғой. 4мекең 

де сондай жан-жақты азамат еді. 4мекең үшін сегіз қыр деген 

аз болады.  Кеңес дәуірінде жүріп, сері бола білді. Қазақтың 

кәдімгі сері жігіті, жігіттің сұлтаны болды. Ол кісінің ой-0рісі, 

адамға деген мейірімділігі, қонақжайлылығы, ағайын-тумаға 

қолұшын беруі, солардың тірлігіне жүгіру – осының бәрі ол 

кісінің  бойында бар еді. Жолдасы Үміт те сұлу, оқыған-тоқыған 

жан. 4мір бақи жауапкершілігі зор, ауыр жұмыста жүрді. Соның 

0зінде дастарқанын жайып жіберіп, әрқашан келін бола білді. 

Екі енесі болды. Оның үстіне елден келген балалар, қаншама 

студент сол үйде жататын. Ол заманда жатақхана болмайтын. 

Отбасының к0ркі бола жүріп, 4мекеңнің Алматыдағы сүйеніші 

болды. 4мекеңнің жаралған топырағы да қасиетті жер, Арыстан 

баб жатқан Шәуілдір. >кесі де ел сыйлайтын, елдің ақылг0йі, 

батаг0йі болған кісі. Соның әсері де болар, 4мекеңнің бойына 

тектілік дарыған.  

Жас кезінде біз 0те жақын араластық. Осы кісі арқылы 

қан шама дос-жаран таныдық, білдік. Бұл кісілер біздің отбасы-

мызға бауырмалдық танытып, ағайын емес, бір анадан туғандай 

болдық. Осы кісілерді дер кезінде, кемел жасына келгенде 

алақанымызға салып, 0зіне тиесілі атақ-даңқ бере алмадық. 

Дүниеден кеткеннен кейін, жоғалтқаннан кейін қадір-қасиетін 

айтамыз. Соңғы жылдары болмаса, бұл кісі академик атағын 

алды, қазір академик деген атақтың қадір-қасиеті де қалмады. 

Қазақтың маңдайына біткен жұлдызы еді, 0кінішке қарай, 

салғырттық таныттық. Артында Ләззат қалды. Мен үшін Ләззат 

0те қымбат бала. Ол он айлық, менің кішкентайым >лішер т0рт 

жарым айында ауруханаға түсіп, оның анасын жатқызбай, менің 

балам кішкентай болғаннан кейін мені жатқызды. Сонда екеуін 

екі қолыма отырғызып, к0теріп жүретінмін. Зәмира екеуі апалы-

сіңлі сияқты. Артында қалған оңалар дегендей, құдайға шүкір, 

немерелері бар. Енді осы балапандар аман болсын. Ол кісінің 

к0рмеген қызығын к0ріп, аталарына ұқсап бақсын дегім келеді. 

Алтыншаш ЖАҒАНОВА

Қазақ тілі... (Қазақ) Тіл білімі институты... «Қазақ тілі» 

қоғамы... Ошақтың үш бұтындай осы бір үш әлемді, үш салалы 

мекеме-жұмысты құшағына сыйдырған, бар саналы ғұмырын 

осы бір дің-тамырдан таралған үш бұтақты к0ркейтуге жұмсаған 

қаншама асыл жандар бар... Кешегі >бдуәли Туғанбайұлы 

Қайдари... Бүгінгі біздер. Енді,  міне, амалдың жоқтығынан 

тағы да «кешегі» деп тілімізді тістеп, қара жамылған жайымыз 

бар. Қазақ тілінің сардары, академик, Қоғам президенті 4мірзақ 

Айтбайұлы 84 жасында дүниеден озды.

БҰҰ санатындағы мемлекеттердің арасында жағдайы адам 

аяғандай бір ресми тіл болса, ол – біздің тіліміз, к0рген күні – 

«бір күн ауру, бір күн сау» тірлік.  4мекеңнің де соңғы бір он бес 

жыл бедерінде дәп осындай күн кешкенін қасында жүрген біз 

жақсы білеміз. Сырт к0зге т0рт құбыласы түгел жандай, тіпті 

сал-серідей сырбаз да сұлу, 0релі де 0нерлі 4мекеңнің 0мірінің 

думанды, сайранды кезі ақырындап-ақырындап «ойранға» 

айналған-ды. Құдіреті күшті Жаратқан абыз ақсақалымыздың 

бір басына бірнеше сынақты үйіп-т0кті. Қара жердің қойнына 

к0зінің ағы мен қарасындай болған екінші ұлын берді, жарты 

ғасыр отасқан жарынан айырылды, үкілеген үміті, баулып 

 бауырына басқан немересінен к0з жазып қалды... >йтсе де, діңі 

мықты бәйтерек-рух майысса да мойырылмады, қайғы жұта 

жүріп, елдіктің туын к0терді. Сабырлы мінез, салқын параса-

тымен к0птің к0шбасшысы болды. Бойын тіктеп, ауруын жа-

сырып, соңғы демі біткенше тілмайданның туын жықпай келді. 

Амал бар ма, анталаған ауру ақыры алып тынды...

Күллі әлемдегі қазақ деген ұлттың тілін зерттейтін жалғыз 

мекеме – А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты 

да соңғы он бес жылда сынақтың түр-түрін бастан кешірді. 

Ғалымдар алты ай қыс айлық к0рмеді. Ұйып отырған ұжым 

тарыдай шашырап, іске татыр ғалымдар босып кетті. Бірнеше 

рет 0зге мекемелермен біріктірілмекші болды. Мүлдем 

 жабылып, жер бетінен жойылып кету қаупі де туды. Осындай 

сын сағаттарда кеудесін оққа тосып академик 4.Айтбайұлы 

атойлап алға шықты. Ғылыми атағымен үркітіп, жоғарыға 

жаққан  бедел-абыройымен араша сұрады, қайткенде де қара 

шаңырақтың туын құлатпай, сақтап қалды.

Ісі тау т0ңкерердей болып басталып, соңы сиырқұйымшақ-

танып кеткен «Қазақ тілі» қоғамының тағдыр-талайы да 

4мекеңнің біршама шашын ағартты. Соңғы онжылдықтарда 

барша адами құндылықтарды 0ртше жалмап, тірліктің к0зі мен 

дүниенің кілтіне айналған ақша фетишизмі адамдардың құлқын 

0згертіп, Қоғамды құлдыратты. «Қазақ тілі» қоғамы Айтбаевқа 

керек емес, қазақы қоғамға керектігін тобыр топ мойындағысы 

келмеді. Қу тірліктің қамымен, құлқынын ойлап кеткендер 

Қоғам жұмысындағы тоқырауды 0мірінде соқыр тиын пайда-

сын к0рмеген 4мекеңнің жеке басынан іздеуге к0шті. Тіпті 

салихалы  БАҚ беттерінде «Тіл деп Шаханов шырылдайды, 

айлығын Айтбаев алады» деген жалалы нақылдар пайда болды. 

К0ресінді к0ріп жүрген жүрегі ақ, қолы таза академикке бұндай 

сыпсың с0здер жанды жеген науқастан әрмен қиын тиіп, 

ғұмырын қысқартты. 

Қазақ тілі... (Қазақ) Тіл білімі институты... «Қазақ тілі» 

қоғамы... Ошақтың үш бұтындай біртұтас үш әлемнің ақыры 

Қазақ тілінің сардары, академик, Қоғам президенті 4мірзақ 

Айтбайұлымен түгесілмесі анық. Бірақ 4мекеңнің орны ерекше 

үңірейіп тұрары тағы ақиқат. Қош бол, Тілғұмыр!.. 

Ғарифолла 8НЕС

4мекеңмен бала күннен қатар 0стік. 4ткен ғасырдың 

40-жылдарының орта шенінде, қазіргі Отырар ауданына  

қарасты Қарғалы деген ауылда құлын-тайдай тебісіп 0стік. 

4мекең менен бір-екі жас үлкен еді. Ауылдық к0ркем0нерпаздар 

үйірмесінің белді мүшесі осы 4мекең  болатын. Ауылда 0тетін 

мерекелік кештердің, қойылымдардың басы-қасында 4мекең 

жүретін. Сахнаға шыққанда жасындай жарқырайтын. Мек-

тепте жүргенде болашағы үлкен адам екенін сездіріп, таланты-

мен, 0нерімен, жауаптылығымен тәнті ететін. Замандастары 

4мекеңнің к0рнекті ғалым, мықты маман екенін айтып жүр 

ғой. Ол шынымен сондай ғажап жан еді. Оған қоса сал-серілігі 

бар, 0нерімен талайдың таңдайын қақтырғанын да айта кету 

керек. Ол шырқаған «Теміртасты» тыңдаған қырғыз елінің 

0нертанушысы кейінгі сапарда да 4мекеңе дұғай сәлемін айтып 

жіберіп еді. Үлкен ғалымның арамыздан кеткеніне әлі күнге 

к0ңіліміз сенер емес. Қолдан келері – ғылымға адал ғалымның 

еңбегін ұмытпау, ғылыми шығармашылығын насихаттау, 

ұстаздық жолын құрметтеп, 0згелерге үлгі қылу. 

Жаның жаннатта болсын, 4меке!  

8лімхан ЖҮНІСБЕК

Жас жағынан біршама айырмашылық болғанымен 

арамызда с0збен айтып жеткізгісіз жақсы қарым-

қатынас бар еді. Кейбір басқосуларда аты-ж0німізді 

атап, к0термелеп те қоятын. 4мекеңдей тұлғалы азамат-

тан, тұла бойы парасат пен ізгілікке толы жаннан жылы 

лебіз есту де ғанибет қой.

Б0лек жан еді. Бойында ізгі қасиеттер мол еді. 

Келісті 0рілген тіркестер арқылы қаламгерлік қабілетін 

де байқатып қоятын.

Ғалымдығына дау жоқ. Бұл елге белгілі. >ншілігін 

айт саңызшы. Біржанның «Теміртасын» қалай 

шырқайды!

Кешегі заманда ел-жұртын талантымен, 0нерімен 

тамсандырған сал-серілер 0тті ғой. 4мірзақ аға 

солардың 0зіндей, соңдарына қалдырған к0зіндей 

к0рінетін.

Аға, ұстаз сыйлай білетін адам еді. 4зі «Қазақ тілі» 

қоғамының басында отырса да кезінде осы қоғамның 

басында тұрған, тіл үшін күрескен >бдуәли Қайдарды 

аузынан тастаған емес. Мұнысы жақсылықты ұмытпай, 

ескеріп жүрудің үлгісі болатын.

Ол азаматтықтың да, адамдықтың да 0негесі бола 

білді.

Сіз әрдайым есте жүретін боласыз, асыл аға...

Нұрперзент ДОМБАЙ

Абыз ақсақал, ғұлама ғалым, жаны жайсаң 

 азамат 4мірзақ ағамызбен таныс, жолдас, қызметтес 

болғанымызға да отыз жылдан асып кетіпті. Алматыда  

алғаш «Қазақ тілі» қоғамы құрылғанда академик 

>бдуәли Қайдаровты Қоғам президенті, ал академик 

4мірзақ Айтбайұлын вице-президент лауазымына 

сайлаған едік.  Қазақ тілі үшін күрес, ұлттық мәдениетті 

дамыту, салт-дәстүрді насихаттау, бір с0збен айтқанда, 

«Қалай қазақ боламыз, қалай ұлт болып сақталып 

қаламыз, қай бағытта дамимыз?» деген сұрақтарға 

 жауап іздеп, әлі де осы мақсатта тынбастан қоғамды 

алға сүйреп келе жатқан жайымыз бар.

Біздің Қоғамымыз осы >бекеңдей, 4мекеңдей 

басшы  тұлғалардың арқасында ел ішінде 0те 

беделді болды.  4зге қоғамдық ұйымдардан біздің 

Қоғамымыздың айрықша беделділігі неліктен дегенде,  

барша мәселені байыппен, парасатпен шешуінде 

дер едім. Қоғамның жергілікті жерлерде, әсіресе 

0зге ұлттары тұтаса отырған Шығыс және Солтүстік 

0ңірлерде қаншама игілікті істер атқарғанын біреу білсе, 

біреу білмейді. Жұртшылық қоғамдағы оң 0згерістерді, 

тілдік ахуалдың оңалуын 0зінен-0зі  болып жатқандай 

к0реді. Шын мәнінде, бұл 0згерістер Қоғамның 

шырылдаған сарбаздары мен оларға к0шбасшы болған 

сардарларының ерен еңбегі екені ескеріле бермейді. 

Қаншама жылдардан бері біздің Бас Сардарымыз, 

ақылшымыз, к0шбасшымыз 4мірзақ Айтбайұлы бола-

тын. Сондықтан ол кісінің дүниеден озуы біз үшін үлкен 

қайғы, орны толмас 0кініш.

Сіздің ұлт үшін жасаған ұлы істеріңіз ұмытылмақ 

емес. Қош бол, Аға!

Орал Ш8РІПБАЕВ, 
«Қазақ тілі» қоғамының вице-президенті

СЕМЕЙ

Соңғы жылда қазақ ғылымы 0те ауыр 

жағдайларға душар болды. Біздің арамыз-

дан белді ғалымдар, үлкен тұлғалар, қоғам 

қайраткерлері кетті. Солардың бірі де бірегейі 

4мірзақ Айтбайұлы... Бұл ауыр қаза ғылым 

үшін, мәдениетіміз үшін, тіліміз үшін орны тол-

мас 0те ауыр салмақ. 

4мекеңнің к0терген жүгі тек қана ғылыммен 

шектелмейді. Ол Халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамын ең қиын кезеңде қолға алды. Қаржы 

тапшы болған кезде, мемлекеттік саясат 

негізінен экономикалық, әлеуметтік салаларға 

назар аударылған кездерде тілімізді сақтап 

қалған, мемлекеттік тіліміздің абыройын 

т0мендетпеуге бүкіл күш-жігерін жұмсаған 

азамат. Сол кездерде тіл ғылымы да,  жалпы тіл, 

тарих, әдебиет 0те қиын жағдайда болған. Ол 

кезде қаржыландыру тұрақты түрде болмады, 

тек бір жылдық қана тапсырмалар болатын, 

к0птеген к0кейкесті тақырыптар, салалар 

қаржыландырылмады. Мысалы, мемлекеттік 

тілді дамыту бағытына ұлттық технологияны 

зерттеуге бірде-бір қаржы б0лінбеді. Бірақ, 

соған қарамастан, 4мекең 0з б0лімін таратқан 

жоқ. Тіпті кейбір жылдары ғалымға 20-30 мың 

ғана теңге т0ленген жылдар да болған. 4зінің 

ұйымдастырушылық талантының арқасында сол 

б0лімдегі қызметкерлерге 0зі қамқоршы болып, 

әкімдіктерден, жеке ірі-ірі мекемелерден, бір 

рет тіпті Италиядағы үлкен бір кәсіпорыннан 

тапсырыс ұйымдастырғаны бар. Тіпті Тіл білімі 

институтын не Абай университетіне, не әл-

Фараби университетіне қосу, не Тіл->дебиет 

институттарын біріктіріп жіберу  туралы  жобалар 

ресми  түрде жоғары жақта талқыланған кезде 

4мекеңнің даусы шешуші болып еді. 

4мекең құрған терминологиялық б0лім 

және терминологиялық орталық соңғы 

жылдарда к0птеген жұмыстарды қолға 

алды. Ауыз толтырып мемлекеттік тілді 

дамыту деп айтып жүрміз. Ал мемлекеттік 

тілді  дамыту деген с0з, бұл ұлттық терми-

нологияны қалыптастыру  деген с0збен 

 барабар. 4йткені қарапайым қазақ тілінен 

мемлекеттік тілдің айырмашылығы, бұл – 

терминдерді пайдалану, әр 0ндіріс бағыты, әр 

ғылымның саласы бойынша жұмыс істегенде 

міндетті түрде кәсіби с0здерді пайдалану 

керек. Олардың бәрі термин, терминология. 

Олардың саны 0те к0п. Бұл бүкіл ел болып 

к0теретін үлкен жұмыс. Осы бағытта қазір 

к0птеген бағдарламалар, жоспарлар құрылуда. 

Осының бәрі сол 4мірзақ ағамыздың жылдар 

бойы к0теріп жүрген мәселелері, солардың 

арқасында қазір ақырын-ақырын сең 

қозғалды деп айтуға болады.

4мекеңнің бір ерекшелігі,  ол ұлттық 

деңгейдегі, елдік мәселелерді к0теріп жүрді. 

Халқымыздың жағдайын, тіліміздің тағдырын 

ойлап, осы бағытта әрекеттенді. Тағы бір 

ерекшелігі, қиын жағдайларға қарамастан, 

кітаптарын да шығарды. 

4мекеңнің тағы да бір ерекшелігі, ол 0нерге 

де, ән-күйге де жақын жан еді. Домбырасын 

тастамай жүретін. 4мекеңнің үйіне атақты 

әншілер келіп, тіпті ақыл-кеңес сұрап тұрған 

жағдайларды талай кездестіргенбіз. 

Ұлағатты ұстазымыз, үлкен тұлға, айтулы 

ғалым, қоғам қайраткері 0мірден озды. Бұл қаза 

қабырғамызды қайыстырып кетті. 

Ерден ҚАЖЫБЕК

4мірзақ к0кем бір атаның ұлы боп 

дүниеге келді де, бір Отанның азаматы 

боп дүниеден озды. Қазақтың дәстүрі 

қандай, әдет-ғұрпы қандай десек, соның 

бәрін тұла бойына тұндырып жинаған 

4мекеңнің бойынан табылады. Баяғы 

0ткен замандағы қазақтың сал-серілері 

қандай болған дегенде, біз осы к0кемізді 

к0рсететінбіз. >нші десең – әнші, сері 

десең – сері, сал десең – сал. Мінез қандай 

еді... 

Ол ана тілінің туын жықпай, желбіретіп 

ұстаған күйі дүниеден 0тті. Оның жұрты 

үшін, елі үшін еткен еңбегі ұшан-теңіз. 

Бірақ «мен істеп жатыр едім, мен осындай 

мәселені тындырдым» деп ешқашан да 

айтқан емес. Оның мінезі сондай еді. 

К0кемнің кіндігі 0зінің туып-0скен 

Отырарында бір тал к0шет болып 0сті, 

сол к0шетті Алматыға, Ғылым ордасына 

әкеліп екті. Сол бір тал к0шеттен тамыр-

ланып, қазақтың ұлтын сүйген, елін сүйген 

қаншама шәкірттер шықты. Олар бір 

к0шеттен қара орманға айналды. 

4мекең емендей сынбай кеткен адам. 

Бір бұтағы түсті, еңкеймеді. Екі бұтағы 

түсті, еңкеймеді.  Тағы бір бұтақтары 

түсті, еңкеймеді. Ақырында 0зі Алла 

Тағала маңдайына 0лшеп берген дәм-тұзы 

таусылды  ма, 84 жасқа келгенде жарық 

дүниемен қоштасып, сол емен  еңкеймеген 

күйі кетті. 

Ол емен құлаған жоқ, оның  тамыры 

қалды. Сол тамырдан қаншама к0шеттер 

к0ктеп шығып, ары қарай жасай беретіні 

с0зсіз. Оның ұлылығы қазақтың тілінің 

ұшында емес, жүрегінің ішінде қалды. Міне, 

жүректің ішіндегі рух адам баласының ал-

пыс екі тамырының ішінде айналып жүр. 

Қазақтың қаны болып ағып жатыр.

К�пен 8МІРБЕК

Отырардың оғланы еді  ол.  >бу 

 Насыр әл-Фарабидің кіндік қаны тамған 

топырақтантұғын. >лемдік Екінші Ұстаз 

мәністеген мейірімділік, қағидалаған 

қайырымдылық, пайымдаған парасат, 

жан сұлулығы мен тән к0ркемдігі, жүрек 

тазалығы, жоғары жауапкершілік пен 

тынымсыз бейнеткештік – осының бәрі 

де академик 4мірзақ Айтбайұлының бол-

мысынан түгел табылатұғын.

Бір апта бұрын ғана Шымшаһарға 

келген. Қауым алдындағы соңғы с0зі 

қазақтың рух сардары 4збекәлі Жәнібек 

хақында болған.

4мірзақ к0кем 0з 0релестерімен 

қайыспас қатар түзіп, сапалы сап түзеп, 

соныларға  ұмтылған.  >сіреқызыл 

әулекілікпен әуестенбеген. >бдуәли 

Қайдардайын тектімен тізелесіп, тіл 

майданының сардары қатарында па-

расатты күрес  кеңіст іг ін ің  кемел 

тұлғасына айналған. Тіл мәдениеті, 

терминология,  тұрақты с0з тіркестері 

мәселелері мен олардың тәржімасы 

турасындағы теңдессіз тірліктері ұлт 

 жадында  жаң ғырар.

Біз пақырыңыз ол туралы «Тілдарын» 

деген дүние жазғанбыз. Жетпіс беске толған 

тұсында «Егемен Қазақстанда» бір бет 

боп жарияланған. >лімізге қарамай, жи-

ырма шақты жыл бұрын осы «Тілдарын» 

деген ұғымды енгізген біз едік. Республи-

калық Тіл комитеті тұрақты 0тетін байқауға 

ат тауып беріңіз деген-ді. Осы тіркесті 

ұсынғанбыз. Енді 4мірзақ к0кеміз 0мірден 

0тті. Айтбайұлы атындағы республикалық 

«Тілдарын» байқауы десе, жүдә жарасар.

Асқар Сүлейменов, Сейіт Қасқабасов, 

Т ұ м а н б а й  М о л д а ғ а л и е в ,  К е р і м б е к 

 Сыз дықов сынды саңлақтармен дос еді ғой.

Түркістанның 1500 жылдығына орай, 

2000 жылғы сәуірде «Сайрам – Түркістан» 

жаяу сапарына қатысқанбыз. Жеті күн бойы 

4мірзақ к0кеміздің әуезді әңгімесін, әуенді 

әндерін тыңдағанбыз. Қайғы шеккенін 

білдірмей ғана к0з жасын жасырын жұтатын 

қайран аға. Кейін де қайғысы аз болған 

жоқ еді. Емендейін беріктік танытқан. 

Еліне, тіліне, діліне қалтқысыз қызмет 

қылған. Қаламы қолынан түспеген. Ана 

тілінің  айбарын асырмақ мақсаттан, ұлттық 

мұраттан таяныш тапты.

Соңғы с0зі 4збекәлі туралы болған  

4мірзақ Айтбайұлының 0зі де тап сол 

Жәнібек тейін жампоз сияқты Алатау бауы-

рындағы Алматысына теңселте, тебіренте 

қош айтып, Отырарына оралды. 4збекәлі 

Жәнібек те осында жиырма екі жылдай  

уақыт бұрын Арыстан баба жанына 

жерленген  еді ғой.

Қаншама қайғы жұтса да, тұрпат-

тұлғасын тіп-тік ұстап, ұлтына ана тіліне 

0лшеусіз тер т0ккен. Тілемсектігі, сұран-

шақтығы жоқ, 0рк0кіректігі мен 0жең-

0ңмеңдігі жоқ тектітұғын ол. Алладан 

медет тілеп, еңбегін міндетсінбей-ақ мына 

жалғаннан 0тті де кетті.

Алатау-Алматыдан қалықтап ұшып 

келіп, мәңгілік мекен тапқан топырағыңыз 

торқа болғай, К0ке.

Мархабат БАЙҒҰТ

Қазақ ғылымында Мұхтар >уезов, 

>лкей Марғұлан бастаған, ғалымдығымен 

бірге тұлға болған азаматтар бар. Солардың 

бірі 4мірзақ Айтбайұлы еді. 

Қазақтың біртуар азаматтарының 

ізбасары болатын. Оның бойында кеше 0зі 

к0рген даналардың тектілік нышаны к0зге 

ұрып тұратын. 

Ол кісі  қазақ терминологиясына, 

оның ішінде тілтануға к0п еңбек сіңірді. 

«Терминологияны қалай қалыптастыруы-

мыз керек, жаңа с0здерді қазақ тілінің 

заңды лықтарын бұзбай, фонетикалық, 

фонемалық заңдылығын сақтай отырып, 

қалай дамытамыз?» деген сауалдарға  жауап 

берген бірегей тұлға еді. >демі қоңыр дауы-

сымен ғылыми тұжырымдарды елге тыңдата 

білген, әрі сол ойларын  мойындата білген 

ғалым. 

Мәдениеттілігі басым, әдепті ғалым 

болды. 4зінен кейінгі ғалымдарға, тіпті 

маңайындағы танымайтын шәкірттеріне 

де сіз деп с0йлейтін. Бұл қасиет қазіргі 

жағдайда жоқтың қасы ғой. Бұл ізеттілігі, 

Қаныш, >лкей, Мұхтарларды к0ріп, 

ғылыми ортада олардың с0йлеген с0зін 

тыңдап, тағылым-қасиеттерін бойға 

сіңіргендіктен болар.

Тіл білімі  институты дағдарысқа 

ұ ш ы р а ғ а н  к е з е ң д е  п р о ф е с с о р л ы қ 

 ең бекақысын 0зінің шәкірттеріне б0ліп 

беріп, 0зі болмашы жалақы т0ңірегінде 

жұмыс істеген академик. «>йтеуір аш 

емеспіз, бұл да бір реттелер, біз ғылымды 

жалғастыруымыз керек» деп, жастарға 

бас-к0з болып, 0зі ұйымдастыра жүріп, 

ғылымның дамуына сүбелі үлес қосты. 

«Біз істемесек, кім істейді мұны» деп к0п 

алаңдайтын. 

Домбыра ұстап, әсіресе қазақтың күйін 

нақышына келтіре тартатын. >нді де  шебер 

орындайтын. >.Б0кейханов «қазақтың ер 

азаматтары мемлекеттік жұмыста болсын, 

ғылыми істерде болсын бір мезгіл іштегі 

шерді шығару үшін халықтық 0леңдерді 

орындау керек» деген ғой, сол мәдениетті 

ғылыми ортада жалғастырған бірегей ғалым 

4мірзақ Айтбайұлы еді. 

Ғалымның басқалардан ерекшелігі, 

соңғы он жылда дін жолына түсіп, намаз 

оқыды. Мүфтият шақырған шаруаларға 

араласып, Құран туралы, ата-бабамыздан 

келе жатқан қазақтың дінін қалай ұстану 

жайында жастарға ақыл айтып, 0зінің 

тұлғалық қасиетімен, имандылығымен үлгі-

0неге к0рсетті.  

К0зі тірісінде әкесінің қасына, Арыстан  

бабтың маңайында жерлеуді аманаттап 

кеткен екен. Топырақ сол жерден бұйырып, 

Алла соны қабыл етті. Ол жерде 4збекәлі 

Жәнібеков жатыр. Енді міне, 4мірзақ 

Айтбайұлы тура сол жерде мәңгілік орын 

тапты. 

Адамның жаны, рухы мәңгілік деп 

 айтады. Алаш зиялыларын құрметтей 

білген, 0зінен кейінгілерге 0неге бола білген 

ғалымға Алла Тағала жаннатты нәсіп етсін!

Айгүл ІСІМАҚОВА

ӨМІРЗАҚ АЙТБАЙҰЛЫ
ТЕКТІЛІК 

ДАРЫҒАН ТҰЛҒА

ТІЛҒҰМЫР

ЖАНЫҢ ЖАНАТТА 
БОЛСЫН, ӨМЕКЕ!

ТҰЛА БОЙЫ 
ІЗГІЛІККЕ ТҰНҒАН

БАС 
САРДАРЫМЫЗДЫ 

ЖОҒАЛТТЫҚ

ЕМЕНДЕЙ ЕҢКЕЙМЕДІ...

ТІЛДАРЫН

БІРЕГЕЙ ҚАЙРАТКЕР ЕДІ

ЕЛДІК МӘСЕЛЕЛЕРДІ КӨТЕРІП ЖҮРДІ
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Т А Б И Ғ А Т

із «қалталы аю» атап кеткен осы бір қалқиған аңның кез келген тіршілік иесіне қылдай 
қиянаты жоқ деседі. Алда-жалда «қонжыққа» тиісе қалсаңыз, өткір тырнағымен бір 
осып қалу да ойына кірмейді, бар болғаны маймаңдай басып қашып кетуге тырысатын 
көрінеді. Сол қалталы жануарыңыз жетім балаша еңіреп, селкілдеп жылайды деседі 
білетіндер. «Жетім қозы тас бауыр, түңілер де отығар» дейді қазақ. Коала да өзіне 
тиіскенге түк те қарсылық көрсетпей, эвкалипт бұтағын тас қылып құшақтап, жапырақты 
ақырын тістеп қана бейкүнә қалпында отыра береді екен. 

Б

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

8зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Суретшілер шығармаларын негізінен 
кенеп матаға салады. Кенеп те, бояу да �те 
сапалы болғанда ғана шығарма ұзақ жыл-
дарға т�теп бере алады.

Тыңғылықты 0ңделмеген кенепте  

майлы  бояу  әрі  мен жылтылын тез 

жоғалтып, тез күңгірттенеді. Ондайға жол 

бермеу үшін, әдетте кенеп матаның беті 

бор тас пен желім ұнтақ қосылған сылақ 

жағылып, тегістеледі. Сонда ғана бояулар 

ұзақ уақытқа дейін 0з 0ңін жоғалтпайды.

Бұндай әзірлік диқандардың жер 0ңдегенін еске түсіреді. 

Диқандар да болашақ егін егілетін жерді мәпелеп баптайды, 

неғұрлым тыңғылықты әзірленсе, оның ғұмыры да соғұрлым ұзақ 

болмақшы.

Балдың бал арасынан алынатынын біле-
сіздер. ХІХ ғасырдың үшінші ширек ға сы-
рында ара шаруашылығының ха лықара лық 
федерациясында 47 елде 4 миллион ара 
 ша руа шылығы бар екендігі анықталған 
 болатын. 

Есептей келгенде онда 48 миллион ара 

семьясы бар екен, одан жылына 370 мың 

тонна бал 0ндіреді. Мысалы, сонау 1970 

жылы АҚШ 108 000 тонна, Канада 19 000 

тонна, ал Аргентинада 4 айда ғана 10 000 

тонна бал 0ндіріпті. Бұл насекомдардың адамзат баласына келтірген 

пайдасының бір б0лігі. К0птеген 0сімдіктер насекомсыз тіршілік 

ете алмайды екен. Насекомдар 0сімдіктерді тозаңдандырады. 

Дәлірек айтқанда, тек бақша дақылдарын насекомдардың 

147 түрі, жоңышқаны – 105, алманы насекомдардың 32 түрі 

тозаңдандырады. Тек бір араның тозаңдандыру м0лшеріне к0з 

жүгіртіп к0релікші. Бір ара 5-6 минутта алманың 40 шоқ гүлін 

тозаңдандыра алады. Араның «жұмыс күнінің» ұзақтығы 17-20 

сағат, сонда бір ара ғана алма ағашына 2 843 890 рет тозаңдандыру 

«жұмысын» жүргізеді. 

Бұрынғыдан г�рі жұрт адыраспанды қазір жақсырақ білетін 
шығар. Оны оп-оңай табасың, қысы-жазы базарда сатылады, оның 
түтінімен тауарларды, к�ліктің ішін аластайды. 

Онда әртүрлі ұғым, мән бар: сатушылар тауарларды 

жылдамырақ 0теді дейді, к0лік иелері, үй иелерін оның түтіні 

түрлі микробтарды, вирустарды жояды деп есептейді. Бұл 

0сімдік, бұл ш0п жайында қазақ қауымы арасында, әсіресе 

оңтүстік 0ңірде, аңыз әңгіме к0п. Адыраспанды қасиетті ш0п, 

дәрумендігі бар деп есептейді. Тіпті ол жайындағы бір аңызда 

оны жұлып алу үшін рұқсат сұралуы тиіс: «Ассалаумағалейкүм, 

адыраспан, бізді сізге жіберді Омар, Оспан» деу керек екен. 

Омар, Оспан – сахабалар. Жалпы бұл ш0п әлемнің к0птеген 

жерінде, ш0лейттілеу 0ңірде кездеседі. >р халық оны 0зінше 

атайды, ғылыми атауы – гармала. Қазақтар бұрыннан дәрі 

ретінде пайдаланған. Қайнатып, сұйығын ішкен, тосабын түрлі 

жараларға жаққан. Отқа жағып, түтінімен үйдің ішін, басқа да 

тұрғын орындарды ыстаған, аластаған. Сонымен қатар оны 

у ретінде пайдаланған деген аңыз бар. Тіпті атақты Сырым 

батырды  да осы адыраспан уымен 0лтіріпті деген с0з бар. бұл 

да оның ерекше қасиетін аңғартады. Жыланның уын да адам 

дәрі ретінде пайдаланатыны белгілі. Адыраспанның қасиеті 

к0п. Оның құрамында, әсіресе дәнінде алкалоидтер мол. Оның 

пайдасы  да бар, зияны да к0п. Білмей пайдалансаң, зиянына 

ұшырауың әбден мүмкін. Тіпті оны қолмен жұлып жинасаң да 

уланып қалу қаупі бар. Бұл жадымызда жүрсе жақсы. 

Біздің еліміздегі климат �згешелігі әр 
алуан. Кеппен ұсынған он бір климат түрінің 
тоғызы бар. Бұл – ТМД-ның азиялық және 
еуропалық б�ліктерінің оңтүстігіндегі ш�лдер 
мен далалардың құрғақ климаты; Ресейдің 
еуропалық б�лігінің шығыс аудандарындағы 
қысы құрғақ болуына байланысты болса 
керек.

Орта Азияның кейбір аудандарындағы 

жазы құрғақ болатын және Қырымның 

Оңтүстік жағалауындағы, Кавказдың Қара 

теңіз жиегіндегі және Қиыр Шығыстың Приморье 0лкесіндегі 

ылғалы жыл бойына бірқалыпты болатын қоңыржай жылы 

климаты  бар. Сонымен қатар Забайкальенің қысы құрғақ болатын 

орманды аймағындағы, ылғалы біркелкі болатын Сібірдегі тайгалы  

аймағы мен Одақтың еуропалық б0лігіндегі қоңыржай суық 

климат,  Арктика жағалауындағы тундраның және Мұзды мұхиттың 

арктикалық аралдарындағы ұдайы суықтың полярлық климаты да 

ерекше. Тек экваторға жақын аумақтарға тән ылғалды тропикалық 

ормандар мен саванналардың климаты ғана жоқ. 

Шығармашылық жұмыстың әдіс-тәсілдері 

Жәндіктердің пайдасы 

Адыраспанның емдік қасиеті

Сіз білесіз бе? 

Қылқалам

Жәндіктер әлемі

Өсімдіктер әлемі

ТМД-ның табиғаты қандай?

тар.  Австралияны мекендейтін жануарлардың 

80-нен аса пайызы – эндемик, яғни тек сол 

құрлықты ғана мекендейді, жер шарының 

басқа б0лігінен ол аң-құстарды кездестіре 

алмайсыз. Соңғы екі ғасырда, адам қолынан, 

түрлі табиғи апаттардың кесірінен Австралияда  

34 түр мен түрше мәңгілікке жойылған. Бұл 

дүниенің 0зге құрлықтарымен салыстырғанда 

тым ауқымды к0рсеткіш. Биылғы 0рт те бұл 

маңда ғана тіршілік ететін біраз аң-құстың 

түрін жойып жіберуі мүмкін деп алаңдағандар 

к0п. Мәселен, экологтар  Австралияда ғана 

тіршілік ететін Айткен қалталы тышқандары 

мен қоңырбасты какадулар  жойылып 

кетуі  мүмкін деп болжайды.  «Қалталы 

тышқандардың мекендейтін аймағы толық 

0ртке оранғандықтан, олар тірі қалды ма екен 

деп қатты алаңдаймыз» дейді австралиялық 

эколог Пэт Годженс. Тіпті тірі қалған күннің 

0зінде (оттан сақтану үшін індеріне тығылып 

қалса да) орман тып-типыл етіп кеткендіктен, 

жеуге азық таба алмай қырылуы мүмкін. Ал 

Австралияның флорасы мен фаунасының 

қайта қалпына келуіне ондаған жыл, тіпті 

одан да к0бірек уақыт керек. 4зі де 

құрып бітуге таяу, отқа оранған жан-

жануарлары к0п аймақта қалған 

коала жыламай қайтсін?! 

4рттің себебі аптап ыстық қана 

емес. Аңызақ жел де оның таралу 

аймағын ұлғайтып отыр. Осы 

кезге дейін Австралиядағы 

ең үлкен құрғақшылық 1903 

жылы болды  деп есептеліп 

к е л г е н .  А л  2 0 1 9  ж ы л ы 

жаңбыр сол 1903 жылғымен 

с а л ы с т ы р ғ а н д а  е к і  е с е 

аз жауған. 4рт адамдар ең 

к0п шоғырланған шығыс 

аймақтарда қаулап жатыр. Ал 

бұрындары 0рт, әдетте адам 

сирек қоныстанған  батыс пен 

солтүстікте тұтанатын. Тіпті 

салыстырмалы түрде ылғал 

деген аймақтарды да қазір 0рт 

жалмап барады. Олар: эвкалипт 

ормандары, батпақты жерлер және 

банан плантациялары. Батпақты жер-

лерде к0мірқышқыл газының к0птігінен 

0рт бір басталса ұзаққа толастамайды. 

 Австралияда жауын басталса да әлі күнге 

0рттің 0ршіп тұрғанының бір себебі – осы. 

Бұл 0рт адам мен аң-құстың 0мірін жалмап 

қана қойған жоқ, ауаның қатты ластануына 

себеп болды. Атмосфераға 250 млн тонна-

дан аса к0мірқышқыл газы таралған. Орман 

0ртінің кесірінен Австралияның астанасы  

Канберадағы ауаның ластануы «0мірге 

қауіпті» деген бағадан 26 есе ұлғайып кеткен. 

Сидней, Мельбурн, Брисбен, Канберраны 

басқан қою түтіннің кесірінен адамдар к0шеге 

шыққанда маска тағатын болған. Қою түтін 

мұхит асып Оңтүстік Америка жағалауына 

жетіп, Чилиді де «орап алды». Австралияның 

қорғаныс министрлігі ел тарихында бірінші 

рет резервтегі әскерді мобилизациялады. Бұл 

да апаттың ауқымын білдірсе керек. Қазір 

әскерилер, 0рт с0ндірушілер, еріктілер, к0рші 

елдер: Жаңа Зеландия, Вануату мен Папуа-

Жаңа Гвинеяның мамандары және АҚШ, 

Канаданың 0рт с0ндірушілері де к0мекке кел-

ген. Дүниенің т0рт тарабындағы к0птеген адам 

к0мек қолын созып, адамдарға, аң мен құсқа 

к0мегін ж0нелтіп жатыр.  

4рт жайпап 0ткен аймақтарда інге 

 жасырынып, әйтеуір қашып үлгерген аң-

құс енді аштан қырылмауы үшін бұл маңға 

азық-түлік қорын тікұшақ арқылы тастап 

кетіп жүр. Мәселен, Жаңа Оңтүстік Уэльстегі 

кенгуруларға тонналаған тәтті картоп (батат) 

пен сәбізді тікұшақ арқылы тастағаны сол еді, 

сәбіз кемірген кенгурудың да суреті әлеуметтік 

желілерде пайда бола бастады. Демек, қанша 

жыл керек болса да, Австралияның тұмса 

таби ғаты мен айрықша 0сімдік пен жануар 

әлемі сақталып қалуға тиіс. Оған жаңбырын 

т0ккен табиғат та, жанары жәудіреген кенгуру 

да, к0рген бұтағын құшақтай алып, қорға-

ныш іздейтін коала да, Австралияның барлық 

ерекше  аң-құсы да, осы жерде 0ніп-0скен 

байырғы халық та, бұл маңға тағдырын байла-

ған 0зге жұрт та жаппай атсалысатын болады. 

Бұл 0рт – Австралияның ғана емес, біздің 

тағдырымыз. 2017 жылғы – Калифорния, 

былтырғы – Амазонка, биылғы Австралиядағы 

0рттің себебі – жаһандық жылыну екенін 

айтқан ғалымдар да  к0п. . .  Жаһандық 

 жылыну күллі адамзаттың 0мірін 0згертетін 

тағдыршешті сәттің басы ғана. 

Коаланың к0з жасы адамзаттың к0з  жасына 

айналып кетпей тұрғанда, жергілікті халықтың 

наным-түсінігіне салсақ, шерлі жетімек Куб-

Бордың рухы оянып кетіп, күллі құрлықты 

құрғақшылықтың  мәңгілік құрсауында 

қалдырмасын десек, осы кезден  әр құрлықта 

емес, бір жер шарында тұратынымызды 

ұмытпасақ екен...

Жақын арада Австралия ормандарындағы 

0ртеңге шыққан к0ктің суреті де жариялана 

бастады. Қылтиған к0к пен қызылды-жасылды 

гүл үміттің әлі де с0нбейтінін ұқтыратындай...

«Куб-Бордың рухы, тыныш ұйықта» деп 

жатқан болар саны азайып, күллі құрлық 

халқының екі-ақ пайызын құрап қалған 

Австралияның байырғы халқы...  

Кей-кейде тұтас құрлықты мекендеген 

25 миллионнан аса халықтың ішінде екі 

пайызын ғана құрап қалған (бес жүз мыңнан 

сәл асады) байырғы халық – аборигендер де 

коала тағдырлас па деп қаласың... >ңгімеміз 

коала болғандықтан, соған қайта оралайық. 

Сонымен , коаланың к0з жасын кім к0ріпті? 

К0рмей-ақ қоюға болар еді. Австралиядағы 

биылғы 0рт қорғансыз жануардың мұң 

торлаған жанарын к0з алдымызға бірнеше 

рет әкелді. Австралияның к0п б0лігін жалмап 

үлгерген жалынның тілі жан-жануары мен 

0сімдік әлемі айрықша осы бір 0лкенің талай 

байлығын жалап-жұқтап бітіретін тәрізді. 

Қазірдің 0зінде жергілікті экологтар 

жан-жануардың миллиардтан аса түрі оттың 

құшағында тұншыққанын айтып, дабыл 

к0терді. Т0рт айдан аса уақытқа созылған 

0рттің кесірінен 6 миллионнан аса гектар 

орман аумағы 0ртеніп, 28 адам к0з жұмған. 

Болжам бойынша, шамамен үш миллиард 

жан-жануар 0рттен зардап шегіп, оның бір 

миллиардтан астамы тіршілігімен мәңгілікке 

қоштасқан. Сидней университетінің экологы  

Крис Дикман «0рт кезінде опат болған жан-

жануардың саны миллиардтан асқанын» 

айтады. Нақты деректер әлі анықталған 

жоқ. Бірақ Дикман мысалға келтірген сан 

қайдан шықты? Бұл сан Жабайы табиғат 

халықаралық қорының (WWF) 2007 жылғы 

есебіне негізделген. Зерттеудің авторлары 

осы есепті пайдалана отырып, 0ртке оранған 

Жаңа Оңтүстік Уэльстегі сүтқоректілер, 

құстар, қосмекенділер популяциясының 

тығыздығының орташа есебін анықтаған. 

Жан-жануарлардың орташа санын орманның 

ауқымына к0бейткенде осындай к0рсеткіш 

шыққан. Яғни мұндай зерттеуде ғалымдар 

консервативті бағалауды пайдаланған, ал 

0рттен опат болған жануарлар саны бұдан 

аз немесе кем болуы мүмкін. Тағы ескерте 

кететін бір жайт, бұл санақта сүтқоректілер 

(жарқанаттарды санамағанда), құстар мен 

қосмекенділер ғана бар.  Жарқанаттар,  

бақалар, жәндіктер мен 0зге де омыртқасыздар 

бұл санаққа кірмеген. Енді оларды да есепке 

алса, миллиардтың қаншаға к0бейерін ойлап 

к0ріңіз. 

Экологтардың айтуынша, 0рттен біз 

«қалталы аю» атап кеткен коалалар қатты 

зардап шеккен. С0з реті келгенде айта кетейік, 

кез келген тіршілік иесіне қылдай қиянаты 

жоқ бұл аңды біз аю атағанымызбен, екеуінің 

арасында ешбір туыстық байланыс жоқ.

Коала мен жергілікті табиғатты жоюдың 

аз-ақ алдында қалған 0рт бұл маңға жат емес. 

Қуаңшылық кезінде, аптап ыстықта 0рт жиі 

лап ете қалады. Алайда ылғалы мол эвкалипт 

ормандарына 0рт к0п жолай бермейді екен. 

Биылғы тілсіз жау коалалар мекендейтін эвка-

липт ормандарын да отқа орады. Австралияның 

Қоршаған ортаны қорғау министрі Сьюзан 

Лейдің с0зіне сенсек, коалалардың тіршілік 

мекенінің 30%-ы 0рттен зардап шеккендіктен, 

коаланың да үштен бірі отқа оранған сыңайлы. 

Бәрін алдағы санақ к0рсетеді, алайда министр 

Лей коалалар «жойылу қаупі бар» түрлердің 

тізіміне енуі мүмкін екенін айтып, алаң к0ңілін 

білдіргенін жоққа шығара алмаймыз.

Жалпы «коала тағдырлас ұлт»  деген 

с0зіміздің бір себебі, байырғы халық – 

аборигендердің түсінігінде коала кезінде адам 

болыпты-мыс. Адам болғанда да, жетімк0кірек 

бала екен. Сонымен аңыз былай дейді: Ерте, 

ерте, ертеде, жануарлар әлі жануар болмай 

тұрғанда, бәрі адам екен-міс. Сол уақытта 

Куб-Бор (кішкентай аю) есімді кішкене бала 

да 0мір сүріпті. Ата-анасы қайтыс болған 

оны елдің құрғақшылық жайлаған 0лкесінде 

тұратын ағайындары 0з қарауына алады. Су 

тапшы болғандықтан, олар ш0лін күннің 

бір ғана мезгілінде қандырады екен. Оның 

0зінде  отбасының әрбір мүшесі алдымен су 

ішіп, жетім балаға бәрінен қалған бір жұтым 

су ғана бұйыратын к0рінеді. Иә, Куб-Бордың 

ұдайы кенезесі кеуіп, ш0лі қанбай, еңкілдеп 

жылайды  екен:

«Су ішкім келеді, су беріңдерші»... 

Алайда ағайындары оған: «Жылама, Куб-

Бор, сен жетімексің. Сені аяғандықтан ғана 

асырап алдық. Осы күніңе риза бол» дейтін 

к0рінеді. 

Ал ол жылауын үдетсе, таяқтың астына да 

алады екен. Ағайындары аңға кеткенде  Куб-

Бор суды ішіп қоймасын деп жасырып кетіп 

жүріпті. Куб-Бор суды эвкалипт ағашының 

жапырағынан сығып алуды үйреніпті . 

Бірақ одан қайбір су шықсын? Міне, бірде 

ағайындары су толы құмыраларды жасы-

руды ұмытып, аңға шығады. Куб-Бор суды 

тойғанынша сіміреді. Ол 0мірінде бірінші 

рет ш0лін басады. Күн еңкейе бастағанда 

ағайындары оралатынын, суды тауысқанын 

к0ріп жазалайтынын ұққан Куб-Бор қолына 

бос құмыраны алып, эвкалипт ағашының 

басына шығады. Шығады да, зарлы әуенге 

басады. Басына түскен тағдырдың жазуына 

назаланып жылаған шығар, әлде ата-анасын 

әнге қосты ма? Белгісіз. Алайда оның зарлы 

әнін тыңдап жаны ашыған ағаш «басқалар 

баланы ұстап алып, жазалап қоймасын» деп, 

биіктей беріпті. Аң аулаудан арып-ашып 

жеткен ағайындары үйде су да, Куб-Бор да 

жоғын байқайды. Баланың биік ағаштың ұшар 

басында отырғанын к0рген ағайындары оған: 

«>й, жетімек, жаныңның барында түс, түс 

те бізге құмыраны қайтар» деп айғайлайды. 

«Жоқ, түспеймін» дейді Куб-Бор: «сендер де 

ш0лдің азабын тартыңдар». Бір әңгімеде екі 

ересек адам ағаш басына әупірімдеп шыққаны, 

енді бір аңызда жергілікті бақсыны шақырып, 

соның к0мегімен ағаштың ұшар басындағы 

баланы жерге құлатқаны айтылады. Не болса  

да биіктен құлаған бала аман қалмайды. 

Жетімектен құтылдық-ау деп, ағайындары 

0ліктің қасына келгенде оның әлдебір аңға 

айналып бара жатқанын байқайды... Коала 

осылай пайда болған деседі. Ол адамдардан 

0зінің бала рухын оятып жібермеуін сұраған. 

Рухы оянса: алапат құрғақшылық орнап, одан 

аң да, адам да аман қалмақ емес. Қаһарланған 

Куб-Бордың рухы 0зен-к0лді құрғатып, бір 

кездері 0зі тартқан ш0л азабын адамдар да 

сезінетін болады. Аборигендердің пікірінше, 

коалалар содан бері су ішпейтін болса керек. 

Жалпы коала с0зінің 0зі байырғы халықтың 

тілінде «су ішпейтін жануар» деп аударылады. 

Ал коала аптап ыстық болмаса, суды 

аса қажетсінбейді, қажет ылғалды эвкалипт 

жапырағынан да ала алады...

А б о р и г е н д е р д і ң  ғ а н а  е м е с ,  к ү л л і 

Австралия ның символдарының бірі  кенгуру 

болса, екіншісі коала еді. Міне, енді күллі 

әлем осы бір қорғансыз жануарлардың алапат  

0рттен қашқан шарасыз қалпына куә болып 

отыр. Эвкалипт ағашының бұтағын құшақтап 

қана отыратын коаланың к0з жасы күллі 

Австралияның байырғы халқының (осы 

күні саны миллионға да жетпейді),  орман-

тоғайының, аңыз кейіпкерлерінің ағыл-тегіл 

ағылған жасы болып, к0ктен жаңбыр болып 

т0гіле бастағанда, қуанған, шүкір айтқан адам 

аз болған жоқ. Алайда қуануға әлі еререк дейді 

білетіндер. Себебі бұл 0рт әлі бірнеше аптаға 

созылуы ықтимал. 4йткені ол аймақта ақпан 

айы – біздің шілдеміз секілді, ең аптап мезгіл. 

Иә, Австралияда жаз енді-енді басталды... 

Австралияның аң-құсы ғана емес, ерекше  

ормандары мен 0сімдік әлемі де үлкен апаттың 

алдында тұр. 4рттен Гондванда тропиктік 

ормандары да үлкен зардап шегуі мүмкін. 

Бұрындары жойылып кетті деп есептеген 

Воллемия реликті қарағайлары 1994 жылы 

Вуллеми  паркінен кездейсоқ табылған 

 болатын. Жүз шақты түпті адамнан қорғау 

үшін ауқымды парктің нақты қай жерінде 

0сіп тұрғанының 0зі құпия сақталып келген  

еді. Енді сол қарағайлар да 0ртке оранып, 

жойылып  кеткен болар деп  болжайды эколог-

 Қарагөз СІМӘДІЛ
«Ана тілі»

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың 

еңбек ұжымдары белгілі қаламгер, Қазақстанның Құрметті журналисі, 

Мәдениет қайраткері, Қызылорда қаласының Құрметті азаматы

Uтеген ЖАППАРХАННЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына 

қайғыларына ортақтасып к0ңіл айтады.


