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Тарих пен әдебиеттегі 
ақтаңдақтар ешкімнің де 

жауапкершілігін жеңілдете  алмайды. Алтынорда 
мен оның дәуірі бізде мүлде аз зерттеліп жүр.  Жазушы 

Ілияс Есенберлиннің асығыс жазған романдары, Б.Кенжебаев, 
Х.Сүйіншәлиевтің бірен-саран мақалалары, А.Қыраубаеваның 

«Ғасырлар мұрасы» («Мектеп», 1988 ж.) кітабы болмаса, тарихшы-
лар әлі үнсіз. Әдебиеттанушы Н.Келімбетовтың ЖОО оқулық ретінде 

қолданылып жүрген «Түркі халықтарының ежелгі әдеби жәдігерлері» 
 (Алматы, «Раритет»,  2011 ж.) еңбегінде Алтынорда әдебиетіне 
қысқаша шолу жасағанмен, Сайып (ф) Сарай (1321-1391 жж.), 

Хорезми (ХІV ғасыр), Құтыб (ХІХ ғасыр), Дүрбек (ХІV ғасыр) 
шығармашылықтарына аз-мұз тоқталса да атүсті атап 
өтеді. Олар мәдениетті дамытуға үлкен үлес қосқаны 

жеткіліксіз талданып, күрделі кезеңге 
лайықты баға берілмейді. 

АЛТЫНОРДА 
АҚЫНДАРЫ

Ашылғанына наурызда 90 жыл 
толған «Алматы ипподромының 
бүгінгі жағдайы қандай, 
болашағы қалай болмақ?» деген 
сауал көптен толғандырып келе 
жатқаны анық. Себебі аумағы 
42 гектар жерді алып жатқан, 
орналасқан жері де көз тартатын 
аумаққа қызығушылар көп болып, 
«ипподром жабылады» деген 
ақпараттың бір кездері желдей 
ескенін білеміз. БАҚ бұл мәселені 
билік тармақтарына жеткізіп, 
қоғам белсенділері ара түскен 
соң тарихи нысанның басына 
үйірілген бұлт сейілген.  2018 
жылы Алматының  тарихи-мәдени  
мұралар нысандарының алдын ала 
жасалған тізіміне енгізіліп, арнайы 
мәртебесі белгіленген. Ендігі жерде 
ипподромның жұмыс істеуіне 
Қазақстан Республикасының 
«Тарихи-мәдени нысандарын 
қорғау және пайдалану туралы» 
Заңы кепілдік беретіні белгілі 
   болған-ды.  Алайда содан бері 
2 жыл уақыт өтті. «Не өзгерді, 
Алматы ипподромының бүгінгі 
тыныс-тіршілігі қандай, 90 
жылдығына қандай шаралар атап 
өту белгіленген?» деген сауалға 
жауап іздеп, журналистік зерттеу 
жүргізген едік.

�ТКЕНІ �РНЕКТІ 

Осынау тарихи нысанның ткен 
тарихына кз жүгіртсек, жарқын 
сәттері мен жұлдызды кездері кп 
болғанын байқаймыз. 1930 жылы 
нау рызда А л  мат ы да а ш ы л ға н 
 ипподромда алғаш сол заманның 
талабы бойынша әс керге аттар 
дайындалған. Сол кезде соғысқа 
арна лған шыдамды орыс және 

ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ

еуропалық аттарды елімізге әкеліп, 
қазақы жылқылармен будандас-
т ы ру ж ұ м ыстары ж ү рг ізі л г ен. 
Бірнеше жылда «жат десе жатып, 
тұр десе тұратын» арнайы бұйрық-
белгілерді түсінетін, ат тұқымдары 
сіріліп, бапталады. Кейін 1941 
жылы екінші дүниежүзілік соғыс 
басталған соң да ипподром осы 
а б ы р о й л ы  ж ұ м ы с ы н  е с е л е п 
жүргізіп, соғысқа мыңдаған тұл-

парлар баптап жіберген. А л ат 
спортын дамытуға соғыс біткен 
соң ғана біржола ден қойылған. 
1946 жылы 9 мамыр күні әскери 
 парад болып, оның соңынан теңге 
ілу, аударыспақ, ккпар секілді 
ат спорттары түрлерінен жарыс 
тк ізі л іпт і. Бұ дан кейін Одақ 
клемінде тетін ат спорты жарыс-
тарына Қазақстан командасы осы 
Алматы ипподромында жаттығып, 

жарыстан жүлделі орындар алып 
отырған. 

Ал 1952 жылы Жамбылдағы 
«Луговой» ат зауытында қара 
қасқа құлын туады. Бұл болашақ 
 Абсент есімді тұлпар еді. 1955 
жылы болашағынан үлкен үміт 
күттірген Абсентті республикалық 
ат спорты мектебіне алып келеді. 
Ал Абсент пен оның  шабандозын 
атақты жаттықтырушы Кәрім 

*сенов Алматы ипподромының  
спорт алаңдарында жаттықтырады. 
Жаттықтырушының қолында ол 
бірден «әсем жүрістен» КСРО 
халық спортакиадасында тр тінші 
орынды иеленіп, одан соң Мәскеу 
қаласындағы Бүкілодақтық ауыл-
шаруашылығы крмесіне қатысып, 
жеңімпаз болады. 

(Жалғасы 2-бетте)

Нұрболат АБАЙҰЛЫ
«Ana tili»

Азаматтың суреті

ҰЛТ және ҰРПАҚ

ықыласпен тоқылық, Оқысаңыз, бала-
лар, шамнан шырақ жағылар, іздегенің 
алдыңнан сұрамай-ақ табылар» деген 
леңін жамырай оқып, жаттаушы едік 
қой. Алтынсариннің айтқаны келді! Ұлы 
педагогтың арманы ақиқатқа айналды... 
Үйде отырып, алты құрлық не күй кешіп 
жатыр деген сұрақтың жауабын қас-
қағым сәт ішінде біле қояр күйге жеттік... 
Электрониканың күші! Адамзат ақыл-
ойының қуаты! 

***
Иә...
Бәрін игеріп, бәрін з дегенімен жүргізуге 

дағдыланып қалған Адамзат Ақыл-Ойы, 
екі айдан асып барады Уханнан шыққан 
коронавирус есімді дерттің емін таба 
алмай әлекке түсуде. Батыс та, Шығыс 
та, әзірге «ауруы мынау, емі қайсы?» деген 
сауалдың жауабын айта алар емес. 

Құдайдың салғаны болар, «жаһандану» 
дейтін байланыс пен дамудың рісті 
үлгісі мына дертті ұшақтың қанатына 
қондырып ап, таратып жатыр. Соның бір 
ошағы – Италия. Бүгін естідік. Кеше 7 
адам кз жұмып, ауру жұқтырғандардың 
саны 150-ге жақындаған.

Кәрі құрлықты Еуроодақ дейтін бір 
ту астына жиып отырған Брюссель де, 
мұндайда бір елді қойып, бір адамның 
жтелгенін естіп отыратын қуатты дер-
жавалар да жұмған ауыздарын ашар емес...

***
Күндегі қалыптаса бастаған әдетіммен 

жазу үстеліне отырдым. Абайға бас 
қойдым. «Адал тапқан тиынды, сал да сақта 
қапшыққа» дейді кемеңгер. Бұл – екі дәуір 

иықтаса келіп, қоңсыласа қонған сонау 
он тоғызыншы ғасыр трінен жеткен мір 
сүрудің үлгісі. Дәлірек айтқанда, ұрпақ пен 
ұлтты сол үлгіге тәрбиелеу! «Түстік �мірің 
болса, кештік мал жина» деген қазақтың 
қарапайым философиясын нақтылай 
түскен хакім ойының тркінінен бүгінгі 
жиырма бірінші ғасыр шындығын тануға 
болады. «Банк», «ақша», «айналым», «қор», 
«бюджет» дейтін ол кездегі қыр қазағы 
үшін белгісіз ұғым дарды кріпкелдікпен 
қазақи ұғымға сай үйлестіре отырып, 
айта білген данышпан ойдың иесіне 
таңырқамай кріңіз?! Қайран Абай! 
Қазақты тәрбиелеудің зіне дейін ешкім 
айта қоймаған жаңа бір үл гісін қалай 
 тауып, ұсынып отыр. 

А б а й  а й т қ а н  о й л а р д ы ң  б ү г і н г і 
күнмен үндестігін танығандай боласың. 
Тәуелсіз Қазақ Елінің тағдыры ккпарға 
түскен кезеңдердің бір тұсында тұңғыш 
Президентіміз:  «Алдан не күтерін 
білмейміз. Сақтықта – қорлық жоқ. Ел 
қалтасына түскен кірістердің есебінен 
Ұлттық Қор құрсақ па деген ойым бар» 

26 ақпан, 2020 жыл.
Қазақ жері жиырма бірінші ғасыр дың 

жиыр масыншы қысын шығарып салғалы 
тұр.

Ақпанның ақырған бораны жоқ. 
 Осыдан біраз бұрын жауған қалың қар 
кп жатпады. Еріп бітуге айналды. Алатау 
бусап жатыр. Кктемнің лебі байқалады. 
Ит арқасы қиянда –  Италияда оқитын 
немерем Рим – Мәскеу – Нұр – Сұлтан 
рейсімен ұшып келді. Алматыдағы  атасы 
мен әжесі тынышталды. *рине, бұл – 
 Алладан тілеп, сұрап жүріп крген ұрпағың 
үшін, солардың бүгіні мен болашағы 
үшін алаңдау ғой!.. Шамасы, бұл алаңдау 
міріңнің жарық нұры қаншаға  созылса, 
соншаға созылатын әкелік, аталық 
махаббаттың, тілмен айтып жеткізгісіз, 
тек адам баласына ғана тән крінісі болу 
керек. Мұны арғы-бергіде ткен терең ой 
мен ұлы сезімнің иелері адам баласының 
ұрпақ алдындағы жауапкершілігі деп 
ұққан.

Hйткені...
Ұрпақ ұлтты құрайды. Ұрпағың мықты 

болса, ұлтың мықты. Ұрпағың ақылды 
болса, ұлтың да ақылды. Ақыл – адам 
 баласын сақтау мен қорғаудың кепілі! 
Ақыл – адам баласының кркі! Адамзат 
дамуы мен ркендеуінің қуатты кзі!

Технология мен электроника – 
дәуіріміздің ғажайып құбылысы!

Баяғыда – алғаш әліппе бетін ашқан 
бала күнімізде ХІХ ғасырда мір сүрген 
қазақтың ұлы педагогы, ағартушы-
ақыны Ыбырай Алтынсариннің «Кел, 
балалар, оқылық, оқығанды кңілге 

дегенде, әлдекімдер: «Ол қор кімнің жем-
сауын толтырады? Одан да бліп берейік. 
Араб елдерінің үлгісімен!..» дегені есімде... 
Назарбаев айтқанында тұрды. Қор 
құрылды. Ұлттық Қор – мемлекетіміздің 
қуатын әлсіретпей ұстайтын қуатты кзге 
айналды. Еліміз қиналғанда кмек қолын 
берер үлкен күш екенін сезіне бастадық... 
Тағы да Абай сзі еске түсіп, тіл ұшына 
еріксіз: «К�птің аузын күзетсең, күн 
к�рмейсің, �зіңді �зің күзет, кел, шырағым!» 
деген жолдары оралады. «�зіңді �зің 
күзет» деді хакім Абай ақын Абайдың 
жүрегімен сыбырлап. Ақын жүрегі ұлт 
жүрегімен сырласып отыр. «�зіңе сенбе, 
жас  ойшыл!» дейді бүгінгі «максимализм» 
мен «менмендік» қорығына қамалған 
ұрпаққа қаратып. Ұлы ақын нарықты 
ойлап, «адал тапқан  тиынды, сал да сақта 
қапшыққа» дей  отырып, «Жүректің к�зі 
ашылса, Хақтықтың түсер сәулесі...» 
дейді екі дүние байланысына иманындай 
сеніп...

(Жалғасы 5-бетте)

ТАЙТАЛАС
(Күнделікке түскен ойлар)

Аңыз болған Алматы ипподромының бүгінгі жай-күйі қалай?

«АРҒЫМАҚТАРДЫҢ ДА 
АДАМША ЖЫЛАҒАНЫ МА?»

Азаматтың суреті
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МИНИСТР «ҚАЗАҚ 
ГАЗЕТТЕРІНДЕ» БОЛДЫ

АҚЫНҒА ҚҰРМЕТ 
ОНЛАЙН-ФОРМАТТА КӨРСЕТІЛДІ

Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева Алматыдағы жетекші 
республикалық үкіметтік емес ұйымдармен, беделді қоғам қайраткерлерімен және 
белсенді еріктілер бірлестіктерімен бірқатар кездесулер өткізді. 

Шынайы көңіл болса адамды 
құрметтеуге ешнәрсе де кедергі 
болмайтын көрінеді. Бұған - 18 
 мамырда мемлекет және қоғам 
қайраткері, Қазақстанның Халық 
жазушысы, Қазақстанның Еңбек 
Ері, әлемге танымал әдебиетші, 
лингвист-зерттеуші, көрнекті ақын 
Олжас Сүлейменовтың ғұмырының 
бір белесіне көтерілуіне орай  Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің 
ақын туған күнін онлайн-форматта 
атап өтулері дәлел.

ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ

(Басы 1-бетте)

Мәскеудегі крмеде атақты ат спорт-
шысы Сергей Филатовтың жаттық-
тырушылары Абсентт і  кріп,  оны 
 Мәс кеуде алып қалады. Сергей Филатов 
бұл жайлы: «Оның түрі жылтыр қара 
әдемі, әдеттен тыс үйлесімді еді. Оның 
маңдайында жарқыраған ақ қасқасы бар, 
аққу мойын болатын. Жаттығу  барысында 
Абсент мені жас балаша тыңдайтын» 
дейді естелігінде. Бір-екі жыл жаттығудан 
с о ң ,  А б с е н т  Г е р м а н и я н ы ң  А а х е н 
қаласында  Еуропа чемпионы атанады. 
Атақты  Филатов пен жұлдызды Абсент 
1960 жылы Рим қаласында ткен Олим-
пиадада сенсация жасап, кәрі құрлық 
пен Американың ең үздік деген аттары 
қатысқан  жарыста  алтын алады. *рине, 
Одаққа абырой әперген бұл жеңістерде 
Алматы ипподромы мен оның мұндағы 
жаттықтырушыларының да еңбегі және 
үлесі бар еді. Сондықтан да Абсенттің 
жетістіктерінде оның Алматы ипподро-
мында жаттыққаны қоса  айтылатын.  
Жалпы сол кезде Алматы ипподромы 
Ауылшаруашылығы министрлігінен 
 а р н а й ы  қ а р ж ы л а н д ы р ы л ы п ,  о н ы ң 
 мамандары мен мұнда жаттығатын 
спортшыларын материалдық және 
моральдық қолдау жақсы болады. Осын-
дай қолдаудың нәтижесінде, 1958 жылы 
Мәскеудегі кеңестік ат жарыстарында 
қыз қуу  ойыны мен қыздар жарысында 
Алматы облысының тұрғыны, сегізінші 
сынып оқушысы Райхан Аблахатова 
жеңімпаз болып, жарыстың бас трешісі 
даңқты қолбасшы Семен Буденныйдың 
зі  марапаттайды. Алматы ипподромы-
мен маршал С.Буденныйдың байланысы 
бұдан кейін де жалғасады. Ол 1959-1962 
жылдары  Алматы ипподромында ткен 
бүкілодақтық ат жарыстарында бас треші 
болады.  Тіпті ол зі туралы киноның  бірер 
эпизодын осы ипподромда ойнаған деген 
деректер де бар.

Ал 1965 жылы Алматы  ипподромында 
бүкілодақтық ат жарысы кезекті рет 
тіп, оған 15 мемлекеттен 450 спортшы 
мен  аттар қатысыпты. Дәл осы шара 
қарсаңында  Алматы ипподромы күрделі 
жндеуден тіп, оның аумағынан 3000 
крермен сыятын трибуна, ветемхана, ат 
шомылдыратын бассейн, ұстахана, мей-
рамхана және қонақүй салынған. Бірнеше 
күнге созылған ат жарысын ондаған 
мың қала тұрғындары мен қонақтары 
тамашалаған.

1968 жылы бүкілкеңестік ат жарыс-
тары қайтадан Алматы  ипподромында 
ткізіледі. Бұл жолы қатысушылар саны 
500-ге дейін жетеді. Қазақстан құрамасы 
жалпы топтық жарыс бойынша екінші 
орынды иемденеді.   Бұдан кейін де  
бүкілодақтық ат жарыстары Алматы 
 ипподромында тағы да 4 рет, 1970-ші, 
74-ші, 80-ші, 82-ші жылдары ткізіледі. 
Осы жылдары Алматы ипподромында 
100-ге жуық рекорд орнатылады. Ол 
уақыттары ипподромда 600 ат сыйғыза 
алатын ат қорасы болып, жылына 1000 
тонна жем-шп дайындай алған. Алматы 

ипподромының материалдық-техникалық 
базасы Одақ клемінде 2-ші деңгейде 
бағаланған. Сол кездерде осы жетістіктерді 
заттай және құжаттармен растайтын 
ипподромның мұражайы да ашылыпты. 
Бұл жетістіктердің барлығы ипподромның 
сол замандағы нақты мүмкіндігінен 
 шынайы крініс береді.

ИППОДРОМ ҚАШАН 
ҚҰЛДЫРАДЫ?

Ресми мәліметтерге кз жүгіртсек, 
Алматы ипподромы ткен ғасырдың 
тоқсаныншы жылдарынан кейін құлдырай 
бастаған. Ең алдымен, Ауылшаруашылығы 
министрлігінің қаржыландыруынан 
шығарылады. Міне, содан бері ипподром 
кптеген қиыншылықтарды басынан 
ткізіп келеді. Рас, 2000 жылдары жеке-
меншік ат зауыттары пайда бола бастап, 
ат иелері мен ат зауыттарының басшы-
лары «Жокей клуб» ашып, ипподромды 
жалға алады. Қайта жндеуден кейін 
трибуналар, жарыс жолы ретке келіп, 
старт бокстар  сатылынып алып, жаңа ат 
қоралар соғылады. Ипподромда мықты 
тұқымдастан шыққан таза қанды аттар 
пайда бола бастайды. Ипподромның сол 
кездердегі директоры Нұрлан Тілеулесов 
зін  маман менеджер етіп крсете алады. 
Ат жарыстарға демеушілер ретінде үлкен 
компаниялар тартылады. Бір маусымдық 
жарыстардың толық күнтізбесі бекітіледі. 
Ат иелері жарыс сыйақысына қаржыны 
здері қосатын болады. Ипподромды 
қайта жндеуге қажет қаражат сол кезде 
әйгілі болған крермен тотализаторы мен 
аттарын ат қораларда ұстайтын жеке жал-
даушылардан түсіп тұрады. Мұнда аттарды 
жалға беріп, қызыққан қала тұрғындарын 
атқа мінуге, шапқылауға үйрететін болған. 
Жарыстарға Ресей, Қырғызстан және 
басқа елдерден жокейлер келетін жағдайға 
жетеді. Алайда 2008 жылы ипподром 
міріне жаман әсер еткен бірнеше жағдай 
орын алған. Экономикалық  тоқыраудың 
басы алдымен тотализаторға тыйым салу-
мен басталған. «Жокей клуб» құлдырап, 
ипподром сатылымға түседі. Ал оны 
«Тенгри-Инвест» ЖШС сатып алады. 
Жарық пен судың кп шуінен  ветемхана 
басқа орынға ауыстырылады. 2014-2018 
жылдары Алматы ипподромы жабылып, 
орнына тұрғын үй кешені немесе сауда 
орталығы салынатыны қоғамда ктеріліп, 
ипподромның басында белгісіздік жағдайы 

орнайды. Міне, осындай жағдайда 2016 
жылы директор болып Юрий Анато-
лиевич тағайындалады. Ал 2018 жылы 
Алматының  тарихи-мәдени  мұралар 
нысандарының алдын ала жасалған 
тізіміне ипподром да енгізіліп, арнайы 
мәртебесі белгіленеді. Осыдан кейін 
тарихи-мәдени нысан  басына үйірілген 
қара бұлттан құтылғандай болған. Біз 
ипподромның 90 жылдығы қарсаңында 
қазіргі таңдағы  директорына жолығып, 
бүгінгі жағдайлары мен болашақтағы 
 жоспарлары туралы әңгімелескен едік.

– Юрий Анатолиевич, сіздерде иппо-
дромда қазіргі таңда қанша  адам  қызмет 
етеді, қанша ат бар?

– Штатта 4 адам жұмыс істейміз. Мен, 
есепші, аула сыпырушы және ветеринар 
дәрігер бар. Қазіргі таңда ипподромның 
з аттары жоқ. Мына жүрген аттардың 
бәрі жеке тұлғалардың аттары. Олар бізден 
қора-жайды, жарыс жолдарын  жалға алып 
пайдаланады.

– Жалдау құны  қанша, неше ат бар?
– Бір айға бір атты ұстау үшін 30 

мың теңге тлейді.  Қазіргі таңда 35-40 
аттың иелері қора-жайды жалдайды. Дәл 
қазіргі күні ипподром қиын күндерді 
басынан  кешуде. Осы жалдаушылардың 
қ а р ж ы с ы м е н  ж е р  с а л ы ғ ы н  т  л е п , 
к о м м у н а л д ы қ  т  л е м д е р д і  ж а у ы п , 
айналдырған 4 адамның еңбекақысын 
әрең шығарып отырмыз. *йтеуір, аттарды 
шынықтыратын жолды қалыпты жағдайда 
ұстап тұрмыз.

– Ипподром тарихына к�з жүгіртсек 
жақсы ветеринарлық орталығы, мұражайы 
болыпты, олар бүгінде сақталған ба?

– Иә, бір кезде ветеринарлық  кабинет 
болған. Бірақ бүгінде оның қызметіне 
сұраныс жоқ. Орталықты ұстап тұратын ма-
ман да жоқ. Мұражайы да кеңес уақытында 
болыпты. Кейін қайта құру кезеңінде 
тарқатып жіберген. Мұрағаттарын қайда, 

кім әкеткенін де білмеймін. Мұның бәрі 
маған дейін болған. Мен 2016 жылдан 
директормын. 2014-2015 жылдары иппо-
дром жабылып, оның алаңына тұрғын үй 
кешенін салмақ та болған. Бірақ қоғам 
белсенділері БАҚ бұл мәселені ктеріп 
алып қалған. Қазіргі таңда ипподром 
тарихи-мәдени ғимараттар қатарына 
кіргізілген.  Ипподром аумағында қала-
лық бюджеттен қаржыландыратын екі 
ат спорты мектебі бар. Олардың бірі, 
ұлттық ат спорты мектебі болса, екін-
шісі, олимпиадалық ат спорты мектебі. 
Бұлардан блек, жекеменшік  2 ат спорты 
мектебі тағы бар. Олар бізден ат қораларды,  
жарыс жолдарын  жалға  алады.

– Қазіргі таңда жарыстар қанша лықты 
жүйелі �ткізіліп тұрады?

– Бізде ат  спорты жарыстары 1 
 мамырдан басталып, қазанның соңына 
дейін жоспарланған. Ат спортының 
аударыспақ, жамбы ату, ккпар, теңге ілу, 
қыз қуу секілді ұлттық ойындар түрлері 
мен бәйге тіп тұрады.

– Алматы қалалық әкімшілігімен 
байланыстарыңыз туралы айтып қалдыңыз, 
жергілікті атқарушы билік қандай к�мек 
жасауда?

– Алматы қалалық әкімшілігінің 
қ а р ж ы л а н д ы р у ы м е н  е к і  б і р д е й 
мемлекеттік ат спорты мектебі ипподром 
аумағын жалға алады. Яғни жалдау құнын 
тлейді, бұл бізге бірінші кмегі. Екінші 
кмегі, ат спорты жарыстарын ткізгенде 
сыйлық қорын қаржыландырады. 

– Байқауымызша, ипподром  тозып 
тұрғандай  к�р інед і .  Мұнда  ж�ндеу 
жұмыстары қашан жүргізілген?

– Менің білуімше, 1979-1980 жыл-
дары соңғы күрделі жндеу жұмыстары 
жүргізілген. Одан кейін ондай күтім 
крмеген. Ипподром аумағы 40  гектарды 
құрайды. Сондықтан ай  сайын жер 
салығына 1 миллион 200 мың теңге қаржы 
тлейміз. Күрделі жндеу жұмыстарына 
мүмкіндігіміз болмай тұр.

– Юрий Анатолиевич, болашаққа 
қандай жоспарыңыз, ипподромды дамыту 
турасында ойыңыз бар?

– Менің ойымша, Қазақстан  аграрлы 
мемлекет және ат спортын дамытуға 
табиғи мүмкіндігі бар елдер қатарында 
аталатындықтан, халықаралық талаптарға 
сай ипподромы болуы керек. Және 
біреу емес, бірнешеу болуы тиіс. Себебі 
кшпенділердің ұрпағымыз ғой. Біздің 
ірі кәсіпкерлер бұл салаға қызығып, 
қаржы құйса ондай ипподром болады. 
Қазір елімізде жекелеген адамдар шағын 
 ипподромдар салып, ұстап отыр. Мәселен, 
Францияда 256 ипподром бар. Ондағы 
футбол алаңдарынан да кп. Сондықтан 
болашақта біздің елде де жекелеген ком-
пания мен кәсіпкер азаматтар қолдаса 
халықаралық талаптарға сай ипподромда-
рымыз болмақ. Солардың басында Алматы 
ипподромының кш бастап тұруына негіз 
бар. Тек қолдау болса, жндеу жұмыстары 
жүргізілсе, дәуірі дүркіреп кетер еді...

– Ипподромның 90 жылдығына қандай 
шаралар �ткізесіздер?

– 1 мамырдан ат спорты шаралары 

Шара барысында университеттегі 
Ғылыми кітапхана мен Студент тік 
үйлерде О.Сүлейменов шығарма шы-
лығына арналған әдеби бұрыштар  
ұйымдастырылып, «Қазына» сту-
денттер  үйінде  ашылған Олжас 
шығармашылығына арналған арнайы 
крме бұрыштың тұсауы кесілді.

Б і р  а й т а  к е т е р л і г і ,  Қ а з а қ 
ұлттық аграрлық университетінде 
тәрбие жұмысының тиімділігін 
 арттыру мақсатында 2004 жыл-
дан бері «О.Сүлейменов атындағы 
*леуметтік-гуманитарлық білім беру 
және тәрбие институты» жұмыс 
істейді. Ақын оқу орнында оқитын, 
ауылдан шыққан студенттермен 

Оның ішінде құрамына 10 газет- журналды 
біріктірген «Қазақ газеттері» ЖШС-іне 
арнайы ат басын бұрып, басылымдардың 
Бас редакторларымен кездесті. Кездесу 
барысында «Қазақ газеттері» ЖШС-ның 
Бас директоры Шәмшидин Паттеев газет-
журналдардың таралым мәселесін тілге 
тиек етсе, «Ана тілі» газетінің Бас  редакторы 
Жанарбек *шімжан газетте ктерілетін 
мәселелер мен тақырыптар аясын және 
ақпараттық кеңістіктегі проблемалар 
 туралы сз етті. Ал «Мысль» журналының 
Бас редакторы Аяған Сандыбай жур-
нал шығару ісіндегі мәселелерді ктерсе, 
«Балдырған» журналының Бас редакторы 
Дүйсен Мағлұмов балалар басылымындағы 
материалдардың зектілігіне тоқталды.

Отырыстар барысында азаматтық 
сектордың жаңа заңнамалық бастама-
л а р д ы ,  а з а м а т т ы қ  қ о ғ а м д ы  д а м ы т у 
тұжырымдамасын, «Еститін мемлекет» 
тұжырымдамасын, азаматтық қоғамның ел 
Президентінің Жолдауын іске асырудағы 
және халықпен кері байланыс орнатудағы 
рлін талқылауға қатысу мәселелері 
талқыланды. Министр үкіметтік емес 
сектордың ттенше жағдайлар мен карантин 
жағдайында халықты қолдау шараларын іске 
асырудағы үлесін атап тті.

Аида Балаеваның айтуынша, министр-
л і к  а ш ы қ т ы қ  п е н  а з а м а т т ы қ  қ о ғ а м 
 институттарымен тығыз зара іс-қимыл 
қағидатын ұстанады. Халықпен кездесулер 

тұрақты, әрі салалық негізде ткізілетін 
болады. Министрлік мемлекеттік бағдарла-
малардың іске асырылу барысы туралы 
халықтың барынша хабардар болуына 
және азаматтардың осы бағдарламаларға 
қатысуын ерекше назарда ұстамақ. 

«Үкіметтік емес ұйымдар қатысуымен 
жүзеге асырылатын мемлекеттік органдар 
тарапынан жоспарлаған әлеуметтік жоба-
лар, қазақстандықтардың сұраныстары мен 
қажеттіліктеріне негізделуі керек. Сонымен 
қатар жоспарлау, мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысты қалыптастыру, мемлекеттік 
гранттық қаржыландыру мәселелері ашық 
болуы тиіс. Министрлік халықтың әртүрлі 
мақсатты топтарын (ерекше қажеттіліктері 
бар адамдар, NEET санатындағы жастар 
(білімі мен дағдылары жоқ), кп балалы от-
басылар және т.б.) құқықтық, қаржылық, 
сандық сауаттылық пен дағдыларға үйретуге 
бағытталған жобаларды әзірлейді» деді ми-
нистр. Аида Балаева ҮЕҰ отырыста айтылған 
барлық ұсыныстар ескеріліп, министрліктің 
жоспарына енгізілетін  болады деп сендірді.

Үкіметтік емес ұйымдар мемлекеттік 
 органдармен зара іс-қимылды, волон-
терлық және арнайы әлеуметтік қызметтер 
саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша 
нақты ұсыныстарын білдіріп, министрліктің 
ашық диалог пен бірлескен жұмысқа дайын 
екендігін атап тті.

Индира СAТІМ

белгіленген болатын. Маусым жабылғанша 
оннан аса шара белгіленген. Соның 
біреуін ипподромның 90 жылдығына 
 арнайын дегенбіз. Hздеріңіз білетіндей, 
қазір  карантин жағдайында енді не бола-
тынын да білмейміз...

ТАРИХИ-МAДЕНИ НЫСАН 
ОСЫЛАЙША ТОЗА БЕРЕ МЕ?

Директордың сзінен байқағанымыз, 
ипподромның 90 жылдығы атаусыз 
қалғалы тұрғандай. Карантин жағдайын 
сылтау  ет іп,  ипподромның қазірг і 
қожайыны «Тенгир-Инвест» ЖШС бас-
шылары да, тарихи-мәдени нысанның 
директоры да әлі нақты ешқандай шара 
белгілемеген. Бұлары енді жұмсартып 
айтқанда, «жаны ашымастың қасында 
басың ауырмасынның» нағыз зі.  Жалпы 
мұндай мерейтойлық  шараларды атап 
туге 1-2 жыл бұрын дайындалып, 
ұйымдастыру жұмыстары қолға алы-
натыны белгілі.  Ал бұларда мұндай 
жанашырлық байқалмайды. *рине, 
қазіргі таңда мәселенің бәрі қаржыға келіп 
тіреледі. Ипподром  директоры Юрий 
Анатолиевичпен сұхбаттасу  барысында 
байқағанымыздай, ипподром аумағын 
жалға алушылар аз емес крінеді.  Директор 
айтқан жекеменшік 40-қа жуық ат иелері 
мен 4 ат спорты мектебінен блек,  1 
жаттығу залы, бірнеше дүкен,  мейрамхана 
және қонақүй жұмыс істеп тұрғанын 
крдік.  Біреудің қалтасына түсетін 
қаржыны санағымыз келіп тұрған жоқ, 
бірақ тарихи-мәдени нысанды жндеп, 
қала тұрғындары мен қонақтары жыл 
бойы үздіксіз барып тұратындай  демалыс 
орнына айналдыруға болатындай қаражат 
жиналатынын бағамдаймыз. Ал қазіргі 
жағдайы, атқарып отырған мәдени шара-
лары те жұтаң. 3000 адамға арналған три-
буна орындықтары тозып, ғимарат аумағы 
тұтастай жұтаң тартқан. Ветеринарлық 
кабинет, ат жүзгізетін бассейн бәрі 
жабылған. Ат қоралар саны бастапқы 
кезеңмен салыстырғанда анағұрлым азай-
ып, қалғанының зі  тозып кеткен. Иппо-
дром аумақтағындағы  жолдар ойылып, 
жаяу жүргіншінің зі сүрініп, жығылардай 
күйге түскен. Ипподромның әкімшілік 
ғимараты мен зге де нысандардың 
сыртқы сылақтары түсіп, тозығы жеткені 
крініп тұр. Жндеу жұмыстары жнінде 
айтқанымызда директор қазіргі қаржылық 
жағдайларымен бұл мәселе мүмкін 
еместігін айтты.  Ип по дромның барлық 
мәселесіне зі жауапты екенін айтқан 

жиі кездесіп, әртүрлі шараларға 
қатысып тұратыны оқытушылар 
мен студенттердің сзінен білдік. Ал 
мұның бәрі жастар үшін үлкен үлгі, 
таусылмас тағылым.

Олжас Омарұлының қол добы 
– волейбол ойынына құмарлығын 
жұртшылық жақсы біледі. Ақын сту-
денттер арасында салауатты мір 
салтының ұйытқысы болуда. Оның ба-
стауымен университетте ардагерлердің 
волейбол командасы құрылып, ТМД 
және Қазақстанның оқу орындары 
командаларымен жыл сайын мере-
келерде турнирлер ұйымдастырылып 
жүргені де  жастар үшін салауатты мір 
салтын ұстанудың үлкен үлгісі.

директор тарихи-мәдени нысанның 
қазіргі қожайыны «Тенгир-Инвест» 
басшылығына телефон соғудың қажеті 
жоқтығын айтып, шыр-пыр болды. Бірақ 
ниеттерінен  ипподромды дамытуға деген 
жанашырлық байқалмайды.

Бұдан соң, ипподромды  2002-2007 
жылдары басқарған, белгілі кәсіпкер, ат 
спорты жанашыры Нұрлан Тілеулесовке 
 хабарласып, тарихи-мәдени нысанның 
бүгінгі жағдайы туралы пікірін сұраған едік.

– Менің ойымша, ипподром  директоры 
басшы ғана емес, ат спорты жанашыры, 
патриот адам болу керек. Hкінішке қарай, 
ипподромның қазіргі қожайындары да, 
директоры да ондай адамдар емес. Олар 
ипподромды жауып, аумағына тұрғын үй, 
сауда кешенін салмақ болған. Оған біздер 
қоғамдық кеңес құрып, қарсы тұрып, ол 
жойдасыз әрекеттерін тоқтатқанбыз. 2018 
жылы ипподром тарихи-мәдени нысандар 
қатарына енгізілген соң, олардың амалы 
мүлде таусылған. Дегенмен, ипподромның 
дамуына бір түйір жұмыс атқарып та 
отырған жоқ. *йтеуір, болашақта жеріне 
ие болып қаламыз ба  деген оймен ғана 
ұстап тұр. Бірақ ипподром жыл ткен 
 сайын емес, күн ткен сайын тозып 
 барады. Сондықтан ипподром  Алматы 
қала сында орналасқандықтан Алматы 
қала лық әкімшілігі мен зге де құқық 
қорғау  органдары ҚР «Тарихи-мәдени 
 нысан дарын қорғау және пайдалану 
 туралы» Заңы шеңберінде тисті шара 
қолда нулары керек. *йтпесе, тарихи-
мәдени нысаннан айырылып қалуымыз 
мүмкін. 

Біз ипподромның зге де ардагерлеріне 
хабарласқанбыз. Олардың бәрі де осы 
пікірді қолдап отыр. Қорыта айтқанда, 
Алматы ипподромына жеке тұлғалардың 
жалдауынан  қанша қаржы түседі? Ол 
қаржы мақсатты жұмсалуда ма? 40 жыл-
дан бері күрделі жндеу жұмыстары неге 
жүргізілмеген? Алматы ипподромының 
қазіргі қожайындары «Тенгир-Инвест» 
ЖШС  басшылары ипподромды ҚР 
«Тарихи-мәдени нысандарын қорғау 
және пайдалану туралы» Заңына сай неге 
күтіп ұстамайды? *лде олар осы заңның 
20-бабында тарихи-мәдени нысанды 
күтіп ұстамаса сот шешімімен мемлекетке 
қайтарып алатынын білмей ме, заңды кзге 
ілмей ме?   Жалпы Алматы ипподромының 
болашағы қандай болмақ?.. Ендеше, бұл 
пікірлер мен редакциялық сауалдарды 
Алматы қалалық әкімшілігі мен Алматы 
қалалық прокуратурасына және зге де  
құқық қорғау органдарына бағыттадық.

15  жылдан астам уақыт бойы 
университеттің студент жастарының 
ш ы н а й ы  ж а н а ш ы р ы ,  а қ ы л м а н 
 атасы Олжас Омарұлының туған 
күнін  мерекелеуге арналған мәдени, 
с п о р т т ы қ  і с - ш а р а л а р   т к і з у  и г і 
дәстүрге айналған. Алайда биылғы 
елдегі  карантин жағдайына  байланысты 
«Олжас оқулары» онлайн-режимде 
ткен. Крнекті ақынның леңдерін 
әлем тілдерінде мәнерлеп оқу байқауы 
қашықтан білім алып отырған сту-
денттер арасында осыдан бір ай бұрын 
жарияланған. Онлайн-кездесуде осы 
байқауда топ жарған нерлі студент-
тер ақынның леңдерін   қазақ, түрік, 
ағылшын, француз, орыс тілдерінде 
айтып берді. 

Бұл аралықта бір сағаттан астам  
уақыт тіп, университет ректоры, ҚР 
ҰҒА вице-президенті, академик  Ті лектес 
Есполовтың шара басында жолдаған 
сый-сияпаттарын арнайы адамдар 
 Олжас Омарұлына апарып  табыс етті.

Шынайы кңілден жасалған бұл 
құрметке Олжас Омарұлы да ерекше 
қуанып, онлайн-кездесуді ұйымдас-
ты рушылар мен оған қатысқан бар лық 
тілектестеріне  ризашылығын  тмен-
дегіше білдірді:

– Бәріңізге рақмет! Еліміз аман, 
жеріміз бейбіт күнде жайнай берсін. 
Мынау карантин режимі тез аяқталып, 
спорт алаңдарында кездесер күн жақын 
болсын!

Нұрболат  СҰЛТАНҒАЗЫ

Аңыз болған Алматы ипподромының бүгінгі жай-күйі қалай?

«АРҒЫМАҚТАРДЫҢ ДА 
АДАМША ЖЫЛАҒАНЫ МА?»

Азаматтың суреттері

Онлайн кездесуді Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінің ректоры 
Тілектес Есполов ашып, Нұр-Сұлтан 
қаласындағы з үйіндегі Олжас ақынмен 
тікелей байланысқа шығып, тау тұл-
ғаны жеке мерекесімен құттықтап, 
оқу ордасының атынан бағалы шапан 
мен гүл шоғын жолдады. Бұдан кейін 
байланысқа з студиясынан қосылған 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, 
әнші, актер Нұрлан *лімжан да ақынды 
құттықтай отырып, О.Сүлейменовтың 
сзіне жазылған «Айналайын» әнін 
тарту етті.

Олжас Омарұлын тікелей эфирде 
Алматы облысының әкімі Амандық 
Баталов, генерал-лейтенант Амангелді 
Шабдарбаев және ақынның ТМД 
елдеріндег і  және  Қазақстандағы 
 ардагер  волейболшы командалас 
әріптестері, университеттің оқытушы-
профессорлары, студенттері арнайы 
құттықтап, жылы лебіздерін жолдады. 
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– Надя апа, Қызылорда педаго ги калық 
училищесінде оқыған кезіңізде соңыңыздан 
ерген сіңлілеріңізге үлгі-�неге болдыңыздар. 
Оқуда озат болумен бірге, қоғамдық істе де 
белсенді сол жастар кімдер еді, олар қандай 
қасиеттерімен жастарды үйіріп әкетті? 

– Алматының маңайынан он сегіз 
қыз Қызылордаға педучилищеге түсеміз 
деп бірге аттандық. Арамызда кейіннен 
Парламенттің бірнеше дүркін  депутаты 
болған Мәрия Жүйріктаева, белгілі қоғам 
қайраткері Шәмша Беркімбаева,  алтын 
қолды емші Алтын Сабралиева бар. 
 Училищеде 14 пен 18-дің арасындағы 
600 қыз оқыды. Нағыз от-жалын  жаста 
бәрі, үкідей үлбіреп ел-жұрттың да, 
жігіттің де кзіне түсетін кезі. Бізде қайбір 
балалық шақ болды дейсің, соғыс жыл-
дары тудық, ртеңге шыққан гүлміз ғой. 
Кпшілігіміз әкесіз стік, интернатта 
оқыдық.  Содан ғой үш мезгіл тамақ береді 
екен деп, педучилищені іздеп барғанымыз. 
Жоқшылықты бір адамдай крдік, бірақ 
соны жоқшылық деп есептемедік. Hмірге 
келгеннен кейін Күннің нұрын да, Айдың 
жарығын да бірдей кресің. Менің бір 
шешемнің баласы қайтыс болып кңіл 
айтып барғанымда «Қалыңыз қалай, апа?» 
десем: «Е, жарығым, мірдің күні снді 
ғой, айдың жарығынан қанша шапағат бар 
дейсің» деген еді. Сол сияқты қиындықсыз 
мір болушы ма еді? 

Училищеге жастар бүкіл республи-
кадан келіп оқыды. Бастауыш сынып 
мұғалімін дайындайды, музыка сабағы 
қоса жүреді. Мен 4 жыл скрипка аспа-
бында оқыдым, домбыраны онша үйрене 
алмадым. Сабаққа бармау деген жоқ. 
Мұғалімдер де нағыз ақ, адал адамдар 
болды, білімге құштар біз де бүкіл жан-
тәнімізбен беріліп оқыдық. Сол училище-
ден алған біліміміз бүкіл алдағы мірімізге 
ұйытқы болды. Қандай қызметте, қандай 
ортада жүрсек те кш басында жүрдік. 
Бізбен бірге оқыған 30 қыздың ішінде оқу 
ісінің меңгерушісі, директор болмаған 
ешкім жоқ, түгел мықты. Қазір  Алматыда 
Қазалыда ұзақ жыл мектеп басқарған 
Зибаш бар, Мағинур деген старостамыз, 
мен – кәсіподақ комитетінің басшысы, 
үшеуміз жырғауда да, жылауда да әлі күнге 
дейін біргеміз. 

– �леңдегі, айтыстағы тұсауыңыз ды 
кескен де осы оқу орны ғой.

– Училищеде «Отан қызы» деген 
қабырға газетін шығарамыз. Суретін де 
саламыз, леңді де жазамыз. «Тұңғыш 
сзім» деген алғашқы леңімді белгілі 
ақын, сатирик Асқар Тоқмағамбетовтің 
алдында оқыдым. «Сәрсенбі сайын жас 
ақындар жиналады, леңдерін талдаймыз. 
Сен де кел, қызым» деді. Жаңағы леңнен 
басқа леңім жоқ, содан сәрсенбіге дейін 
бір апта бойы дәптерге толтырып лең 
жазып апардым. Жиналғандар лең оқып 
жатыр, кәдімгідей ақын болып қалғандар. 
Менің леңім олардың қасында лең емес 
сияқты. Асекең «Оқисың ба, қызым?» 
деп еді, з леңімді олқысынып: «Жоқ, 
мен оқымаймын, тыңдайын» дедім. Бәрі 
кеткеннен кейін Асекең маған леңнің 
не екенін түсіндірді. Шумақ пен бунақ, 
леңдегі ұйқас пен буын, соны үйретуден 
бастады. Осылайша Асекең леңдегі 
ұстазым болды. 

Қазақ тілінің зі силлабо-тоникалық 
тіл, леңнің бір буыны артық болса сәні 
кетіп қалады. Мәні жойылады, әнге 
келмейді. Асекең соның бәрін тәптіштеп 
түсіндіреді, бізді тыңдайды, зі де лең 
оқиды. Сол жиындар кәдімгі үлкен әдеби 
отырыс болатын. Осындай  жиындарда 
Асекең қолма-қол бір-екі ауыз леңімен 
шап етіп ұстайтыны бар еді,  үлкен 
 сатирик, классик ақын ғой. Оған мен 
де леңмен жұлып алып жауап берем. 
 Сонда Асқар ағамыз: «Ойпырым-ай, адам 
 деген топырағына тартпай қоймайды екен 
ғой» деді. Ол не дегені екенін білмедім. 
Кейін ұққанымдай, мен туған жер әйгілі 
Сүйінбай ақын, Жамбыл ата туып-скен, 
жыр-думанын ткізген топырақ қой, соны 
меңзеп айтқан екен. 

Студент кезімде «Күрішшілердің 
 жиыны болайын деп жатыр, Надя. Бір 
ауыз леңіңді айтып бер» деп шақырып 
алады. Hлеңімді оқып, жырымды  айтып 
мақтау естимін.  1961 жылы *уезов 
 театры гастрольге келді. Жамал  Омарова, 
Құрманбек Жандарбеков,  Қанабек 
Байсейітов, бәрін жүзбе-жүз крдік. Сол 
кісілерді қарсы алу жиынында құттықтау 
лең айттым. 

– Айтыс демекші,  Асқар  ағаңыз 
айтқандай, талант топырағына тартады 
емес пе. Сіз дүниеге келген Ұзынағаш �ңірі, 
Суықт�бе баурайы айтыстың қара діңгегі 
Сүйінбай атамыз, одан кейін Жамбыл, 
Нұрғиса сынды қасиетті адамдар туған 
топырақ. Қаршадай қызға жердің киесімен 
бірге �нердің қонуы тегін емес болар. 

– Бұл жердің табиғатының зі ерекше 
ғой. Мезгілі жетіп кктем келгенде кздің 
жауын алатын неше түрлі гүлдер желкілдеп, 
жердің беті ккмайса кілемге айналады. 
Ешкім әдейі сірмей-ақ, суармай-ақ 
 айналаны нұрландырады. Асқар таулар 
мен оның бауырынан сарқырап жатқан 
бұлақ та бекер емес, Тәңірінің мейірімі 
түскен жер. Жетісудың жеті зені дала мен 
құмды кезек кезіп барып Балқашқа барып 

мұғаліміміз М.*уезовтің «Абай жолы» 
романының 4 кітабын да жатқа білетін. 
«Тіл біліміне кіріспе» дейтін ауыр сабақ 
бар, содан жалығып кеткенде «мына жерде 
мынадай сз бар» деп романның кез кел-
ген жерінен үзіндіні жатқа оқитын. 

1961 жылы сәуір айында ҚазМУ-
дың ғимаратында Қазақстан Жазушылар 
одағының пленумы тті. Қызылордадан 
Асқар аға екі ақынды ала келді, маған лең 
оқисың деді. Ауылдағы тіршілік туралы 
лең болатын оқығаным. Оқып болған 
соң, Мұхтар *уезов Мүсілім  Базарбаевты 
жіберіп, мені жанына шақырды. Трдегі 
б и і к  м і н б е р д е  о т ы р ғ а н  * у е з о в т і ң 
 жанына бардым. Бастан-аяқ қараған 
кезде байқағаным, жанары сондай ұялы, 
мейірімге толы екен. «Ойпырым-ай, 
қарлығаштай орыс қызының жүрегіне 
қазақтың леңі қандай әдемі ұя салған!» 
деген еді сонда ұлы жазушы. 

Екінші рет республикалық айтыс 1980 
жылы ұйымдастырылды, мен онда Манап 
Ккеновпен айтыстым. Ол  кезде идеоло-
гия саласын З.Камалиденов басқарады. 
Мәскеуден Қазақстанды қадағалайтын 
Лучинский деген келді, барлығы бірінші 
қатарға жайғасты. Манап ақын екеуміз 
бірінші шығуымыз керек еді,  бірақ 
екеумізді ең соңына қойып қойды. Манап 
мұнысы несі деп абыржып жүр. «Ағеке-
ау, мен де тарттым түріңізге, Сайраған 
сандуғаштай тіліңізге. Тұсыңа қарындасың 
келіп қалды, Біріміз ұқсағасын бірімізге» 
деп, алдымен қазақ айтысып алсын деп 
екі орысты соңына қойған шығар деп 
әзілдегенім бар. Манап ағамыздың да кзі 
кк, зі сары, екеуміздің де ұстазымыз – 
Асқар Тоқмағамбетов. 

Менің айтыстағы қарсыластарым, 
кбінесе, жасы үлкен ақындар болды. 
Олар әрі ақын, әрі тұнып тұрған қазына 
ғой, айтыста ттеп беру оңай емес. Бір ғана 
Манап Ккеновпен 28 рет айтысыппын. 
Бірде қармақшылық Шаймұқанмен айты-
стым, ол кезде қарсыласың қай жақтыкі 
болса, сол ңірдің кемшілігі мен жетістігін 
алдын ала зерттеп аламыз. 

Нартайдың жыры шалқыған, 
қуаты жүрек шарпыған, 

Алатаудай ақынға ескерткіш 
жоқ мақұл ма? 

Жермен-жексен бейіті қарайып тұр ғой 
тақырда, – деп бірден ықтыра сйледім. 
Кп ұзамай Нартай есімін облыстық 
театрға берді. Міне, крдіңіз бе, ол кезде 
басшылар халықтың кңілінен шығу үшін 
ақынның айтқан мініне осылай жауап 
беріп, кемшілігін жндейтін. Ақындар 
тек елдің сзін айтатын. Қазір жақсы 
ақындар баршылық, бірақ айтқан сзі сол 
жерде қалады. Ал біз тіліміз  жеткенше 
айттық, халықтың қыжылын жететін 
 жерге жеткіздік. 

– Ұстазыңыз Үмбетәлі  Кәрібаев-
тың есімін ұлықтап, музейін ұйымдас-
тырғаныңызды білеміз. Музейдің жаны 
жәдігер ғой, Үмбетәлі атамыздың мұра жайы 
қалай құрылды? 

–  М е н  2 7  ж ы л  м е к т е п т е  қ а з а қ 
тілінен сабақ бердім, одан соң музейді 
қолға алдым. 1980-жылдардың аяғы, 
бәрі  тапшы кез .  Ары-бері  жүг ір іп 
қаржы іздеймін. Министрлікке барсам 
Мәскеуден мәдениет саласын басқаратын 
Сманқұлов деген келіпті, қабылдауына 
жазылдым. *ңгімемді тыңдаған соң атқару 
комитетінің трағасы мен совхоз дирек-
торын шақыр деді. Екеуін ертіп бірге 
бардым. «Сізге қанша ақша керек?» деді, 
жобалық-сметалық құжат бойынша 57 
мың керек дедім. «Музей жарты гектар 
жерді алып отыр екен, бәріне жететіндей 
қылып 100 мың берейік. Үмбетәлі Кәрібаев 
Жетісудың ғана ақыны емес, ол ұлттық 
поэзияның ірі кілі, үлкен кштің адамы» 
деді. Содан құрылыс жүріп кетті. Үй-
үйді аралап музейге жәдігер зат іздеймін, 
біреуде атамыздың сағаты, біреуде тоны 
бар, керемет заттар таптым. Барлығын 
тірнектеп жинадым. 

Жамбыл атам Үмбетәліні «Қаражорғам» 
дейтін. Үмбетәлінің жалғыз інісі соғыста 
леді, сонда Жәкең «Қаражорғамның 
кпесі  қабысып жатыр,  жүр кңіл 
айтайық» деп Кенен *зірбаев, зінің 
 баласы Тезекбай бар, атамыздың үйіне 
келіп кңіл айтыпты. Сол ауылдың адам-

дары ақын аталарды ортаға алып түскен 
суреті бір үйде сақталған екен. Содан үйдің 
иесіне базарлығын апарып кңілдендіріп, 
суретті алдым. Қырғыздармен айтысқан 
сздерін сол елдің ғылым академиясынан 
таптық. Ол жаққа Жылбек Тоқтасынов 
деген жігітті жіберіп алдырдым. 

Үмбетәлі Кәрібаевқа арнап музей 
ашылды, мектепке аты берілді. Соның бәрі 
з қолымнан ткеніне қуанамын. Менің 
бағыма сол кезде республиканың мәдениет 
басшылығында Hзбекәлі Жәнібековтей 
біртуар азамат отырды. Ол кісіні Сырдария 
ауданының комсомол жетекшісі кезімнен 
білемін. Музей салынып жатқанда қасына 
архитекторды ертіп ауылға жиі келетін. 
Ауылда тұрамыз, сиыр сауамын, сүт пісіріп 
айран ұйытамын. «Ерте тұрған әйелдің бір 
ісі артық» деген рас, таңғы бесте сиырды 
сауып ріске жіберем де жұмысқа барам. 
Жәнібеков күнара келеді, қой союлы, 
тамақ дайын. Сонда Hзағаң: «Осы үйдің 
айраны үшін жұмасына үш келуге бар-
мын» деуші еді. Шешем қайтқанда ол кісі 
бірінші болып кңіл айтты. Сыйлас дос 
болдық. Бірақ жұмысқа келгенде талабы 
қатал. Артистердің киімінің тігісіне дейін 
қарайтын. 

Қ а з і р  H з б е к ә л і  Ж ә н і б е к о в т е й 
 басшы сирек. Шіркін, қандай азамат, 
қандай қызметкер еді!  «Неге сонша 
ұяңсып қаласыңдар? Мен сендер сияқты 
Жамбылдың баласы болсам ЦК-ның есігін 
теуіп кіріп, музейге қажеттің бәрін алды-
рар едім» дейтін. 

Кенен *зірбаевтың 100 жылдығында 
бізге арнайы ұлттық киім тіккізді.  Сонда 
әркімнің бет ажарына қандай киім, қандай 
түс жарасады, соның бәріне мән берді. 
Трткенге сәукеле кигізді, маған үкісі 
бар тақия берді. Ол маған ұнамай, басқа 
киім тіккізуін тіндім. Ол кезде облыстық 
атқару комитетін басқарып отырған кезі, 
орталық музейге ертіп барды. Hзі арнайы 
таңдап тұрып асыл таспен кмкерілген 
бас киімді алып берді. Сол сәукелені 
алқызыл кйлекпен кидім, оның үстінен 
алтын жіппен әдіптелген қара қамзолым 
бар.  Кенен атамның мерейтойына 
қатысатындардың бәрінің киімін қалада 
тіккізді, аяқ киімге дейін зі дайындатты. 
Сол орталық музейден алып берген бас 
киіммен Кенекеңнің 100 жылдығында 
термемді айттым. 

– Қазақ әйелі қашанда отбасының 
ұйытқысы болды ғой, ол дәстүрді әжелердің, 
енелердің үлгісімен келіндер жалғастырды. 
Бүгінде сол үрдіс үзілуге шақ қалып, отбасы 
тәрбиесі ақсап тұрғаны жасырын емес. Ұл-
қыз тәрбиелеген ана ретінде бұл ж�нінде не 
айтар едіңіз. 

–  Б і з  қ а з і р  с  з г е  т о қ т а у д а н 
қалдық. Қазақтың мақал-мәтелінде, 
аңыз-әңгімесінде бәрі тұр емес пе? 
Жаратылыстың зі ер-азаматқа үлкен 
міндет жүктеді, оның қабырғасынан 
әйелді жаратты. Алғашқы әйел Лилит 
топырақтан жаратылған екен, ол ерінің 
бетінен алып, тсіне шауыпты. Содан 
Адам ата «Ей, Алла, мынау маған жар бол-
майды» деп шағынады. Сйтіп, жаратушы 
Лилитті Айдың арғы бетіне жібереді. Ай 
бізге бір жағымен ғана крінеді, арғы 
бетінде Лилит бар. Hліараның үш күнінде 
Лилит бері шығып, зінің билігін жасайды: 
ажырасатынды ажыратады, ұрысатынды 
ұрыстырады екен. Лилиттен кейінгі әйелді 

Жаратушы ұйықтап жатқан еркектің 
қабырғасынан жаратады. Ол з ерінің 
жанкүйері, жанашыры, жақсылығын 
асырып, жамандығын жасыратын жары 
болады. Ұрпақ рбітіп, адамзат кшін 
жалғайтын да әйел адам. Ерінің бетіне 
қарап сйлемейтін, мірдің қиындығын 
бірге кешетін адал жар отбасының 
берекесін, ынтымағын келтіреді. 

– Айтыстағы ақындығыңыз шәкірт 
тәрбиелеуге ұласты. �зіңіз құрған айтыс 
мектебі ж�нінде айта кетсеңіз. 

– Сүйінбай, Жамбыл атам, Үмбетәлі 
Кәрібаев, *сімхан Қосбасаров қайнағам, 
б ә р і н і ң  а й т ы с т а р ы н ,  м а қ а м д а р ы н 
балаларға үйретеміз деп, екі жылдық 
айтыс мектебін аштық. Бірінші жылы 
отыз шақты бала келді. Кейін солардың 
барлығы бір-бір жұлдыз болды. Марқұм 
Оразалы Досбосынов, қазір танымал 
әнші-ақын, қайраткер Ақан *бдуәлиев 
сол мектепте оқыды. Апта сайын құлаш-
құлаш дастанды жаттатамын. Демалыста 
бір ай нер мектебі қыз-қыз қайнайды. 
Бір қазан тамақ жасаймын, балалардың 
қарны тоқ. Тұрекең – ауылдың әкімі. 
 Алматыдан қонақтар келеді, апталап 
жатады. Қазақтың талай игі жақсысы 
үйімнен дәм татты, солардың қолын ал-
дым. Ақын-жазушыларды шығарып сала 
бергенде режиссер Асқар Тоқпанов келеді. 
Сзі керемет, қанша айтса да таусылмай-
ды. Шіркін, сонда жазып алатын құрал 
жоқ, небір сздер кетті ғой ұмытылып. 
Сол мектептің түлектері бір күн, бір түн 
жырласа да бір сзін қайталамай айтатын 
термешіге, дәстүрлі әншіге айналды, дүйім 
жұртқа танылды. 

– Надя апа, �неріңіз бен �міріңіз үйлесіп, 
алтындай ұл мен қыз �сірдіңіз. Қызыңыз 
Қарлығаштың �лең жазатынын білеміз. 
Немерелеріңіз де �нерге жақын ба? 

– Нұрберді деген немерем күй 
 тартады, Ақнұр қазақша күреспен 
айналысады. Нұрғиса Тілендиевтің 
«Ата толғауын» тартып жүр. «Сендер 
біреуің күй шертіп, біреуің күресіп 
елдің намысын қорғағанда батыр, ақын 
аталарыңның рухы қолдап жүреді» деп 
айтып отырамын. Соғыс кезі туралы 
әңгімемді екеуі де «апа, тағы айтшы» деп 
қызығып тыңдайды. Негізі біз  баламен 
кп сырласпаймыз,  олармен кп 
әңгімелесу керек. Мектептерге ақын-
жазушыларды жиі шақырып, кездесу 
ткізу керек. Қазақта ақындар ешқашан 
сзін сатпаған, бүкіл мұрамыз жаттау-
мен жетті. Балаларға ән-күйді, жыр-
дастандарды үйрететін нер мектептерін 
кптеп ашу керек. Кейінгі ұрпаққа керек 
бұл. Мені қазір мектептер жиі шақырады. 
Сондай жүздесуден кейін балалардың 
кздері жайнап, бір-бір атқа мінгендей 
кңілденіп шығады. *ңгімені қимай үш-
трт сағат жібермей тыңдайды. Кзбе-кз 
жүздескенге не жетсін. Мен әңгімемді ел 
мірімен, ұлт нерімен ріп сйлеймін. 
Елдің ккейінен кетпейтін Сүйінбай 
Аронұлы, Жамбыл атам, Бауыржан 
Момышұлы, Мұхтар *уезов сияқты 
адамдардың негесін қосып сйлеймін. 
Соның бәрі балаға ой беретін дүниелер. 
Осы күннің қадірін білгізу үшін де ткен 
күн туралы айту керек. 

Менің бір таңғалатыным, қазіргі 
үлкендер мен жастардың газет-журналға 
жазылмайтыны. Апыр-ау, газет-журнал 
оқымай скен бала ертең кім болады? 
Қазақтың тарихын, нері мен мәдениетін, 
асыл сзін біліп су үшін қазақ басылым-
дарына міндетті түрде жазылу керек. 

Бірде Баукең – Бауыржан Момышұлы 
ауруханада жатқанда кңілін сұрап бар-
дым. Алдында ол кісінің екі томдығы 
шығып, сол кітапты редакциялаған 
едім. Сонда Баукең: «Надежда, мына бір 
сзімді жадыңда сақташы, иі қанбаған 
қамырды етке салма, не нәрсе істесең де 
иін қандырып істе» деді. Hмір бойы осы 
ұстанымда болдық. Қандай істі қолыңа 
алсаң да алдымен ойластырып алу керек. 
Мына латын әліпбиін қабылдаймыз дегелі 
неше жыл болды, біресе аты шаршайды, 
біресе гіздері рге сүйрей алмай қалады. 
Сондықтан әбден ойланып алып бұйрық 
шығарған дұрыс. 

– Бір �леңіңізде: 
Сіздермен бір бас қосқан сол таң маған,
Aу бастан мұғалімдік жол таңдағам. 
Осындай жиын-тоймен, дүрмекпенен, 
Бұл �мір �тсе �тсін шолтаңдаған, – 

 деген екенсіз. 
– Сол дүрмекпен мір тіп жатыр. 

Қазақтың дара туған бір қызы деп, 
халық леңіме де, зіме де трін берді. 
«Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткер» 
атағын алдым, 75 жылдығымда «Құрмет» 
орденімен марапаттады. Соның барлығы 
қазақтың тілінің, менің аузымнан шыққан 
бір ауыз сзінің құдіреті, жүрегіме ұя 
салған ақындықтың арқасы. Кшеге 
шықсам, бәрі «Надя апа» деп танып 
 жатады. Мұсылмандық парызымды тейін 
деп үлкен қажылыққа бардым. Ризамын 
бәріне. 

Міне, 80-ге келіп қалдым, бүкіл мірім 
той болып тті. Домбыра қолымызда, 
қайда барсақ та орта толды. Ел жиналған 
жерде бес-алты ауыздан айта бер-
ген сздерімді жинасам, бірнеше кітап 
 болыпты. Жүректен шыққан сз жүрекке 
жетеді. Сз деген құдірет бірден айтылса 
тандырдан жаңа шыққан күлшедей ерекше 
нәрлі болады. Сонысымен де қызық екен 
мір. Жәкемнің жырлары бойтұмарым 
болып, қазақтың жүрегінен орын алғаным 
үшін бақыттымын. 

– Aңгімеңізге рақмет! Той-думаныңыз 
тарқамасын, Надя апа!

Сұхбаттасқан
Дина ИМАМБАЕВА

ЖӘКЕМНІҢ ЖЫРЫ – 
БОЙТҰМАРЫМ

Надежда ЛУШНИКОВА:

азақтың қасиетті айтыс өнері қайта жаңғырған 1970-80 жылдары суырыпсалма бір топ ақын жарқ етіп елге танылды. 
Осы талантты шоғырдың арасында сол кездегі қыз бен жігіт айтысының гүлі болған Надежда Лушникованың орны бөлек. 
 Жастайынан домбыра тартып, ән салған жас қыз республикалық жыр сайыстарында топ жарып, халықтың ықыласына 
бөленді, айтыс өнерінің жаңаша дамуына үлес қосты. Ұстаздық қызметінен бөлек, Алматы облысы, Жамбыл  ауданында 
Үмбетәлі Кәрібаев музейін құрып, басшылық жасады. Жыр алыбы Жамбыл бабамыздың батасын алып, ұлағатын  бойына 
сіңірген, халқымыздың айтыс өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған ақын, тіл жанашыры Надежда Лушникова бүгінде 
сексен жастың сеңгіріне шығып, ел анасы дәрежесіне жетіп отыр. Бойындағы қазақ келініне тән иба-инабатымен, киелі сөз 
өнеріне адалдығымен көпке үлгі Надя апа бүгінде ақын-ана жүрегімен елдің қамына алаңдайды, жаны ашиды, сүйінеді, 
өрімтал жастар үшін өнегесімен бөліседі. Жамбыл атасы мен жыр жорғасы Үмбетәлі Кәрібаевты пір тұтатын, Кенен Әзірбаев-
тың өлеңін жастанып өскен, өзі де, сөзі де қазақ Надежда апамызбен мерейлі мерекесі қарсаңында әңгімелескен едік.

Қ

дамылдайды. Осының бәрін кріп оты-
рып қалай лең жазбайсың. Алланың сзі 
жүрегіңе қонса, ол үлкен қасиет. Жұрттың 
сүйсінетіні де содан. 

Ауылда Шаматай деген ақын апа-
мыз болды.Соғыста туған балалар 
жұлдыз туғанда кетіп, жұлдыз жанғанда 
келетін шешелерімізді кешке дейін 
аңсап күтеміз. Қайтарда арқалаған оты-
нынан бет-аузы крінбейді. Қарғалы 
зенінен иінағашпен су әкеледі. Сондай 
қиыншылықта жүрсе де бір-бірімен блке 
нанын блісіп жейтін, жарықтықтар. 
Шаматай апаның қол диірмені бар, 
шешелеріміз сол үйде жиналады. *ркім 
бір уыс бидайын тартып отырып ән 
салады. Сол әйелдер салған әндер әлі 
есімде. Естіген әнімді үйреніп алып 
үйге келіп айтамын.  Шешем қазақша 
түсінгенмен, сйлей  алмайтын. Ата-
ларымыз Алматыға ілгеріде келген, ірі 

сақалы кеудесіне түскен, басында әдемі 
тақиясы бар қария отыр екен. Hзі отырған 
тұста баланың басындай апорт алмалар 
салынған ыдыс тұр. Ішке кіргеннен иісі 
аңқып кетті. Шаматай апа Едіге  деген 
батырдың жалғыз қызы екен, «Мені 
күйеуге бергенде он шақты жігіт ақ киізбен 
ктеріп барды» деп айтып отыратын. 
Қария апамды танып амандасты, мені 
нұсқап: «Қызың ба?» деді. «Қызым ғой» 
деп жауап берді Шаматай апам. «Бәсе, 
кзінің тұздайлығы саған тартыпты» деп 
ақ сақалды ата бас жағына қолын созып 
үлкен бір алманы алып маған берді. *лгі 
алманы босаға жаққа отырып алып әбден 
тойғанымша жедім. Сол алма ұсынған 
қария жыр дүлдүлі Жамбыл Жабаев екен. 

Ауылымыз екі-ақ кше болатын. 
Крші үйде сары Омар, қара Омар 
дейтін аталар тұрды. Жеті ұлы бірдей 
соғыстан қайтпады. Немерелерінен тірідей 
айырылған кемпірлері күйіктен лді. Екі 
атамызға кршілер кезек-кезек тамақ апа-
рып береміз. Менің шешем борщ пісіріп, 
менен беріп жібереді. 

«Айналайын!» деп мәз болып қалады. 
Сол Омар атам бірде «Қолыңды жай, 
қызым» деді. Бірдеңе беретін шығар деп 
алақанымды азсынып кйлегімнің етегін 
тостым. Сары Омар атам бір жымиды 
да: «Жарығым, етегіңе ел толсын!» деп 
 батасын берді. Елдің толғаны осы емес пе, 
бүкіл қазақтың келіні болдым, халықтың 
адамына айналдым. Тәубе деймін.

– Айтыста топ жаруыңызға жоғары оқу 
орнында қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын 
таңдауыңыз да сеп болғаны анық. Студент 
кездегі Надежданың жетістіктері қандай? 

– Сол жылдардағы қазақтың қабыр-
ғалы оқу орны ҚазПИ-де оқып, қазақ 
тілі  мен әдебиеті  пәнінің мұғалімі 
мамандығын алдым. Қазіргідей емес, ол 
кезде мұғалімнің беделі жоғары. Біз нағыз 
ұстаздардан білім алдық. Ермеков деген 

мол тойын жасап, мені ұзатты. Үш жыл 
Қызылордада жұмыс істеп, Алматыға 
келгеннен кейін «Жазушы» баспасында 
редактор болдым. Тұрекең СХИ-дің 
агрохимия факультетіне 25 жасында 
түсіп, отызында бітірді. Балалардың 
біреуі Қызылордада, біреуі Алматыда, 
біреуі Ұзынағашта туды. Трт балалы 
болдық. Тұрекең маңдайыма жел боп 
тимеді, тамшы боп тамған жоқ. Қолынан 
келмейтіні жоқ еді. Екеуміз қатармыз, 
екі ай ғана үлкендігі бар. Айтыс боларда 
Алматыдан Ұзынағашқа мен үшін клік 
жібереді ұйымдастырушылар.  Мектепте 
сабақ берем, сегіз сағат жұмыс істеп 
жүріп айтысқа қатысам. Ұлым туғанда 
қырқынан шықпай жатып белді буып 
алып айтысқа бардым. Тұрекең «шаршап 
қаласың, байқасаңшы» дейді. «Мені 
арнайы шақырып отыр, Жәкең тіккен 
айтыстың туы құламасын» деп қалмайтын 
едім шақырған жерден. Міне, сондай 
ұлағатты мір сүрдік. Қайтыс болғанына 
он жылдан асты. Жалғызсырап, қабырғам 
құлағандай құлазып қалдым. Тұрекеңмен 
бірге сүрген мірім мен ол кеткеннен 
кейінгі мірім мүлде блек. 

– Надя апа, сізді айтыс �нерін зерттеуші 
ретінде де білеміз. Қайта жаңғырған кездегі 
айтыстардың ерекшелігі неде? 

– Айтыс республикалық деңгейде 
тұңғыш рет 1943 жылы болды. Соғыстың 
қайнап жатқан кезі, Жамбыл ата зі 
 бастап берді. Біреудің жар  дегенде 
жалғызы майданға аттанып жатыр, 
біреудің әкесінен қара қағаз келіп жатыр. 
Бірақ айтыста ол жайында бір ауыз сз 
айтылмады. Hйткені соғыс уақытында 
елдің рухы түспеу керек, содан да  Жамбыл 
атамыз «Ақындарым, қарышта!» деп сз 
бастады. «Отыз тістен шыққан сз отыз 
рулы елге тарайды», ертең ол ақындар 
жер-жерге барып, елдің жанына жалау 
болады.

кпес болған адамдар. Қазіргі «Рахат» 
кондитерлік фабрикасының  орнында біз-
дің атамыздың шай фабрикасы  болыпты. 

Бір күні Шаматай апа *лкемай деген 
қызы екеумізді ертіп, бір ауылға шықтық. 
Таңертең шыққаннан қас қарая тауды 
бктерлей орналасқан киіз үйге тоқтадық. 
*лкемай шаршап сыртта отырып қалды, 
мен Шаматай ападан қалмай ішке кірдім.
Үйдің тріндегі биіктеу салынған крпеде 
ақ жейде мен ақ шалбар киген, аппақ 

– Ақын болу, әсіресе қыз бала үшін оңай 
емес. Қызмет пен �нерді, отбасы тіршілігі 
мен бала қамын қатар алып жүрдіңіз. Бұл, 
әрине, Тұрлыбек ағамыздың арқасы ғой. 

– Мені алғаш айтысқа үкілеп қосқан 
жер де, тұрмысқа шығарда той жасап 
ұзатқан да қасиетті Сыр ңірі. Тұрекең 
мектеп бітірген соң ауылда трактор-
шы болған. Екеуміз бір бастаңғыда 
таныстық. Трт жыл әскерде жүрді, 
келген соң қызылордалықтар комсо-
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Жүрегі елім деп соғатын әрбір  саналы 
адам ұлттық мәселелер төңірегінде 
тебіренген сәтте тіл жайында ойланбай 
кете алмайды. Себебі тіл ұлтпен бірге 
жасайтын және де ұлт өмірінде шешуші 
рөл атқаратын аса бағалы құндылық. 
Шешуші деп отырғанымыз адамзат 
тарихындағы ұлттар ғұмырының ұзақтығы 
мен қысқалығы негізінен тілінен айы-
рылу не айырылмау, сақтай алу, сақтай 
алмау мәселесімен байланысты. Ахмет 
Байтұрсынұлының «Сөзі жоғалған жұрттың 
– өзі де жоғалады» дегені барынша дәл 
айтылған тұжырым. Асылында, жер 
бетінде тілсіз ұлт болмайды. Ұлтсыз тіл де 
болмайды. Ұлт белгілі бір тілімен жара-
тылады. Адам да белгілі бір ұлттың өкілі 
ретінде бір тілдің иесі, қолданушысы, 
сақтаушысы, дамытушысы, өзінен кейінгі 
ұрпақтарға сол тілдің жеткізушісі ретінде 
өмір сүреді. Әрине, адам баласы әртүрлі 
әлеуметтік-тарихи жағдайға, өскен орта-
сына, ғұмыр кешіп жатқан мемлекетіне, 
қоғамына байланысты белгілі бір тілді 
үйренеді. Ол оның ана тілі болады немесе 
табиғи жаратылысынан бөлек бөгде тіл 
болады. Бірақ адам өмірлік сұранысына, 
білім алу қажеттілігіне, қызметтік және 
т.б. талап-тілектерге сай екінші, үшінші 
тілдерді меңгеруі де мүмкін. 

ҚАЗАҚ АНАСЫ – 
ҰЛТ ТІЛІНІҢ ТІРЕГІ

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

«ЖАС МАМАН» 
ЖАСТАРҒА ЖОЛ АШАДЫ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ТАЛАПТАРҒА САЙ

Жоба аясында шешім қабылдаудың ашықтығын қамтамасыз 
ету үшін барлық мүдделі мемлекеттік орган дардың, салалық 
қауымдастықтардың және «Атамекен» ҰКП қатысуымен «Жас 
маман» жобасын іске асыру жніндегі комиссия құрылды.

«Жас маман» жобасы аясындағы барлық шешімді  Комиссия 
талқылап, қабылдайды. Жоба аясында Қазақстан Республикасы 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі сұранысқа 
ие 100 мамандықтың тізімін анықтады. 180 колледж және 20 
ЖОО іріктеу сапа крсеткіштері бойынша конкурстық негізде 
жүргізілді.

Колледждерде кадрларды дайындаудың халықаралық 
стандарттарын енгізу үшін шетелдік серіктестер  тартылады. 
Шетелдік серіктеспен бірлесіп кадрларды дайындау 
бағдарламаларын жаңарту, оқытушыларды даярлау және оқу 
орны мен менеджмент процестерін жетілдіру бойынша жұмыс 
ұйымдастырылған.

2020 жылы республикалық бюджеттен 80 колледжді заманауи 
жабдықтармен жарақтандыруға 25,8 млрд теңге қарастырылған. 
Халықаралық стандарттарға сәйкес жаңа жабдықтар мен 
бағдарламалармен колледждерде оқуды бастау ағымдағы 
жылдың 1 қыркүйегінен бастап, ал қалған 100 колледжді келесі 
жылы жабдықтау жоспарланған.

Салалық халықаралық стандарттардың енгізілуіне байла-
нысты кәсіпорындардың жұмыс істеп тұрған қызметкерлерін 
олардың талаптарына сәйкес оқыту және қайта даярлау блігінде 
кәсіпорындармен зара тиімді ынтымақтастық орнатылады. Бұл 
колледждерге компанияның оқу / тренинг орталығы ретінде 
қызмет етуге мүмкіндік береді, осылайша колледждің одан әрі 
дамуына қосымша бюджеттен тыс кірісті қамтамасыз етеді. 
Сондай-ақ құзыреттілік орталықтарының базасында жастарды 
инновациялық және стартап-жобаларға тарту үшін бизнес-
инкубаторлар / технопарктердің жұмысы ұйымдастырылады, 
онда тартымды жобаларды қаржыландыру үшін бизнес-орта 
шоғырландырылатын болады.

2019 жылы «APEC PetroTechnic» (Атырау) жоғары колледжіне 
түсуге құжаттарды Қазақстанның барлық ңірлерінен 3000-ға 
жуық адам тапсырды. Колледж басшылығы талапкерлердің 
халықаралық бағдарламада, ағылшын тілінде білім алу 
және Атыраудан шықпай-ақ, халықаралық сертификат алу 
мүмкіндіктерінде техникалық білімнің талап етуінің құпиясы 
деп санайды.

Тарихы бай қазіргі заманғы және алдыңғы қатарлы 
қазақстандық мұнай компаниясының бірі «Ембімұнайгаз» жыл 
сайын APEC PetroTechnic-тің 50-ге жуық студенттерін дуальді 
оқыту мен практикаға шақырады. Компания студенттерге 
жұмыс берумен қоса, бағдарламаларды, жабдықтарды жаңартуға 
және оқытушылар құрамына арналған тағылымдаманы 
ұйымдастыруға кмектеседі.

«Атырау мұнай ңдеу зауыты» ЖШС HR менеджері 
*сел  Жайлашева:  «APEC Рetrotechnic  студенттерінің 
артықшылықтарының бірі – осы колледждің заманауи 
жабдықтармен қамтамасыз етілген шеберханаларында алынған 
жұмыстың практикалық дағдыларының арқасында ндірісте 
жұмыс істеуге тез кірісуге дайын болуы, мұнда шынайы ндіріс 
процесі жасалған» дейді. АМHЗ кәсіби ндірушілері студенттерді 
практикамен ғана қамтамасыз етіп қоймай, процестерді згертіп, 
жақсартқысы келетін талантты жастардың идеяларын дамытады.

«Бізді АРЕС студенттерінің SPE міріне белсенді қатысуы 
қуантады. Студенттер сала кәсіпқойлары  арасында з жоба-
лары үшін менторларды тауып, әлеуетті жұмыс берушілермен 
танысуға тамаша мүмкіндік алады» дейді SPE Atyrau Section 2020 
президенті Берік Уап.

Сәтті тәжірибенің арқасында APEC PetroTechnic Жоғары 
колледжі «Жас маман» жобасы аясында Қазақстанның басқа 180 
колледжін жаңғырту үшін үлгі болды. АРЕС халықаралық стан-
дарттарды енгізгеннен кейін колледждер салалық құзыреттілік 
орталықтарына айнала алатынын және барлық сала үшін сапалы 
жұмыстың сарынын қоя алатынын дәлелдеді.

Назым РЫСБЕТОВА

– Мұндай заң елімізде алғаш 1995 жылы қабылданған бола-
тын. Ал бұл жолғы заң жобасында қоғам наразылығын тудырған 
бірнеше бап болды. Мәселен, онда журналистердің бейбіт 
шерулер туралы хабар таратуына қатысты бірқатар түсініксіз 
жайттар мен шектеулер болған. Негізінде журналистердің 
құқықтары жнінде «БАҚ туралы» Заңда кеңінен жазылған. 
Мына заң жобасында сол заңға қайшы келетін баптар  болды. 
Міне, талқылауда ондай баптар алып тасталып, түзетілді. 
Одан кейін тағы дау тудырған бап бейбіт шеруге қатысатын 
адам санына байланысты болатын. Бұл бап та қоғамдық кеңес 
мүшелерінің ұсынысынан соң згертілді. Сонымен қатар заң 
жобасында «бейбіт жиынды ткізу туралы жергілікті биліктің 
рұқсатын алу керек» деген тармақ бар еді. Ол «Рұқсат алмай-ақ, 
ескерту жасаса да болады» деп згертілді.  Сондай-ақ бейбіт 
шеруді қала ортасындағы кшелерде ткізуге де құқық берілді. 
Қысқасы, бұл заң жобасы халықаралық талаптарға толық 
сай келеді. Ендігі жерде еліміз азаматтарының бейбіт шеруге 
қатысу мәдениеті қалыптасады. Бұл демократиялық қоғам 
құру үшін те маңызды фактор. Заң жобасын талқылау бары-
сында шетелдік сарапшылар да қатысты. Қорыта айтқанда, 
бұл заң жобасы еліміздің демократия үрдістерін қабылдай 
бастағанының бір крінісі десек болады.

Жазып алған:
Н.ХАН-ТAҢІРІ

Тіл – тарихи-әлеуметтік, мәдени кате-
гория ретінде адам баласының санасына, 
дүниетанымына, мына мірді қабылдап, түсіну 
дәрежесіне, адамдармен ұғыса білу машығына, 
мінезіне, адами-азаматтық қалыбына, жүріс-
тұрысына, қоршаған ортада зін-зі ұстауына, 
сйлеуіне, ой айтып, пікір білдіруіне, тұлғалық 
қасиеттерінің жетіліп, дамуына, азаматтық 
кзқарасының қалыптасуына қаншалықты 
әсер ететін болса, тілдің зіне де адамның, 
ұлттың, қоғамның, мемлекеттің, географиялық 
аймақ пен кеңістіктің әсері мол болады. 
 Мысалы, қазақ тілінің – Қазақстанда, қырғыз 
тілінің – Қырғызстанда, збек тілінің – 
Hзбекстанда кең таралуы мемлекет иесі, 
жер иесі саналатын ұлттың аталған аймақта 
қалыптасқан тарихи кеңістігімен байланы-
сты. Бұл әр тілдің мір сүретін з топырағы 
барлығын білдіреді.  *рине, кез келген 
ұлттың тілі з ұлтының шеңберінен, ұлтының 
мәдени-рухани аясынан шығып, ол тілді 
қолданушылар саны кбейіп, дүниежүзіне 
таралуы мүмкін. Тілдің әлемге кең таралу 
факторы сол елдің  тарихымен, экономикалық 
дәрежесімен, ғылыми жаңалықтарымен, тех-
нологияларымен, білім және ақпарат қорымен, 
мәдениеттердің қанат жаю ауқымымен де 
байланысты. 

Кпшілігімізге белгілі, қазіргі таңда әлемде 
басым таралған тілдер қатарына жеткен – 
ағылшын тілі болып отыр. Жаһандық үдерістер 
негізінен осы тіл арқылы жүріп жатыр.  Демек, 
ағылшын тілі британ ұлтының аясынан 
шығып, адамзат баласының бір-бірімен ара-
ласу қажеттігін тейтін қарым-қатынас, ком-
му никация құралына айналып кетті.  Жалпы 
тілге байланысты мірде, ұлт тарихында 
пара доксты жағдайлар аз кездеспейді. Атап 
айт қанда, әлдебір ұлттың з туған тілін ұмыту 
жағ дайы; ұлттық тілінің сақталып, дамуына 
жауап кершілікпен қарамау, о бастағы жара-
тылыс тамырынан, генетикалық кодынан қол 
үзуі. Ұлттық тіл сол ұлт кілдерінің табиғи 
жа ра тылыс болмысынан ажырап қалмауына 
мүм кіндік беретін, еш нәрсемен алмастыруға 
кел мейтін рухани күш екенін ес керсек, бұл 
орайда ұлттың з тілін тәрк етуі орны толмас 
кінішке, тіпті қасіретке әкелетіні анық. 

Енді мұның себептеріне үңіліп крейік. 
Белгілі бір ұлттың з ана тілін тәрк етуі, ол 
тілдің ұрпақтар жадынан бірте-бірте шуі мір 
сүріп отырған геосаяси кеңістігімен, халқының 
бастан кешкен тарихымен де байланысты. 
*лбетте, қандай болмасын ұлт з қалауымен 
ешуақытта туған тілінен саналы түрде 
 ажырамайды, ажыраймын деп те ойламайды. 
Бірақ бұған әсер ететін бірнеше себептер бар. 
Айталық, ұлттың з билігінің з ырқынан 
кетуі, жат тілді үйренуге деген мәжбүрлік, 
идеологиялық қысым, басқа елдің экспансия-
сында, яғни отарлық жағдайда қалып қоюы, 
т.т. Hкінішке қарай, адамзат тарихындағы 
ең бір ауыр да қасіретті құбылыстардың 
бірі – империялық мемлекеттердің қандай 
да бол масын ұлтты з тілінен түрлі саяси 
техно ло гияларды қолдана отырып айыруы. 
Тілінен айырылған ұлт барынан айырылады. 
Ең алдымен ұлттық сипаты жойылады, рухы 
тмендейді, салт-санасы тәркіленеді, тарихын 
ұмытады, ұрпақтар арасындағы сабақтастық 
үзіледі. Атасы немересін, немересі атасын 
түсінбейтін халге жетеді. Десек те, қандай да бір 
қиындықтарға қарамастан ұлттың туған тілін 
белгілі бір дәрежеде сақтап қала алатын бірден-
бір күш һәм құдірет – бұл балаларына тек қана 
з тілінде тәрбие беріп, сол тілдің аясында 
сіретін – Аналар қауымы. Мысалы, зіміздің 
ұлттық тіліміз – қазақ тілінің тарихтағы түрлі 
қиындықтардан, сын-қатерлерден аман туі 
қазақ аналарының з балаларын қазақ тілінде 
тәрбиелеу арқылы олардың бойында ұлттық 
сана-сезімді қалыптастыра білгендігінде. 
*лбетте, отбасындағы әкелердің рлін тмен-
дет пейміз, бірақ аналардың рлі, әсіресе, тіл 
мәсе лесінде тағдыршешті рл атқаратынын 
және атқарып та келе жатқанын кріп отыр-
мыз. 

ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жастар жылының 
ашылу салтанатында жарияланған тапсырмасына сәйкес 
«Жас маман» жобасы жүзеге асырылуда.
«Жас маман» жобасы «Жастар – Ел тірегі» ұлттық жобасының 
құрамына кіреді. Жобаның негізгі мақсаты - сұранысқа ие 
өнеркәсіптік және сервистік 100 мамандық бойынша 180 
колледж бен 20 ЖОО жаңғыртуды және білікті мамандарды 
даярлауда халықаралық тәжірибені енгізу.

Осы аптада Сенатта «Бейбіт жиын ұйымдастыру және өткізу 
туралы» Заң жобасы талқыланып, қоғам наразылығын 
тудырған бірнеше баптар бойынша талдау, сараптаудан 
соң қабылданды. Біз осы талқылауға қатысқан Ұлттық 
қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі, «Team Qazaqstan» жастар 
қозғалысының жетекшісі Асхат Садырбайға хабарласып, 
пікірін білген едік.

Асхат САДЫРБАЙ, 
«Team Qazaqstan» жастар қозғалысының жетекшісі:

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

ПІКІРХалқымызда «Ана тілі ана сүтімен  дариды» 
деген сз бар. Алайда ана сүтімен дарыған 
тіл әрі қарай ана әлдиімен, бесік жырымен, 
аналардың з сәбиіне тек ана тілінде сйлеуімен 
жалғаспаса, отбасындағы дәстүрлі тәрбиеге 
ұласпаса, ана сүтімен берілген тілдің тіршілік 
етуі тоқтайды. Оның орнын бгде тіл алмасты-
рып, баланың санасын, дүниетанымын басқа 
арнаға бұрып жібереді. Мұндайда «Бұлағы 
болмаса, зен де сарқылар», «Гүлсіз жапырақ 
– тұл, кксіз топырақ – тұл» деген қазақ мақал-
мәтелдері ойға оралады. 

Жалпы тілге байланысты әр отбасының з 
дәстүрі болады. Бір отбасы қарым-қатынас тілі 
ретінде бір ғана тілді таңдайды. *кесі бір тілде 
сйлеп, анасы екінші тілде сйлеп, баласы 
үшінші тілде сйлейтін отбасылар болмайды. 
*р отбасында бір ғана тіл басымдыққа ие 
 болады. Сол тіл отбасы мүшелерінің зара 
қарым-қатынас жасайтын негізгі тіліне айна-
лады. 

Неліктен біз тақырыбымыздың арқауы 
ретінде аналар рлін алып отырмыз? Себебі 
тіл мәселесіндегі ойлантарлық жайттардың 
кбі аналарға тікелей қатысты. Күнделікті 
мірден байқап жүргеніміздей, з баласы-
на қазақ тілінде тәрбие беруі тиіс кейбір 
аналардың здері де кп жағдайда қазақ 
тілін біле бермейді. Анасы қазақ тілінде 
сйлемегеннен кейін ол тілді баласы қайдан 

жазылған тлқұжатымен, яғни бүкіл ұлттық 
құндылықтарымен осы дүниеге келеді екен. 
Баланың тілі былдырлап шыға бастағаннан 
оған жат тілді үйрету, се келе сол тілде оқыту, 
жат-тілді ақпараттық кеңістікте тәрбиелеу 
нәтижесі бала бойындағы ұлттық кодтың 
бұзылуына әкеледі» дейді. 

*рине, бұл жерде әңгіме ана тілін ұмытқан, 
күнделікті тұрмыста мүлдем қолданбайтын 
қазақ отбасылары жайында ғана болып отыр. 
*йтпесе, тілдің ұлт болашағындағы маңызын 
жауапкершілікпен сезінетін қазақ  отбасылары 
аз емес. Ана тілін тәрк еткен отбасында тәрбие 
алып шыққан қазақ баласы күні ертең қазақ тілді 
ортаны іздемейді. Қазақтықтан  алыстайды. 
Hйткені ол бала кезінен басқа тілдік ортада 
тәрбиеленді, достары да, құрбы-құрдастары 
да, балабақшасы мен мектебі де, білім алған 
мамандығы да зге тілде болады. Ондай бала 
күндердің күнінде есейіп, ер жеткен шағында 
отбасын құрады. Міне, осылайша зге тілдік 
ахуал еш згерместен, жалғасып кете береді. 

Ал осындай жағдайды не згерте алады 
дейтін болсақ, сзсіз, бұл – отбасындағы тілдік 
тәрбие. Қазақтың бүгінгі заманауи аналары, 
келіндері «баламды тек қазақ тілінің  аясында 
тәрбиелеймін, сол үшін зім де қазақша 
сйлеймін» деп үлкен мақсат қоя білсе, бірнеше 
буыннан кейін қоғамдағы тілдік ахуалды 
міндетті түрде згерте алады. 

бойында ұлтына деген жат психология пайда 
болды. 

Hз басым мірде ана тілін білмей скен қазақ 
азаматтарын кп жолықтырдым. Сұхбаттасып, 
әңгімелерін де тыңдадым. Сондай кезде: 
«*ттең, бала жасымнан ана тілімді үйренсем 
ғой» деген кініштерін айтып қалады. Иә, 
мәселенің тркіні, қарап тұрсақ, отбасындағы 
тілдік тәрбиеде жатқанын креміз. *рине, 
заманның, саясаттың, идеологияның әсерін 
жоққа шығаруға болмайды. Дегенмен, отба-
сын дағы ананың рлі баланың тілдік санасын 
қа лып тастыру бағытында әрқашан бірінші 
орында. Кезінде демограф Мақаш Тәтімов: 
«Тілдің ең соңғы ұясы – отбасы  болып табы-
лады. Ана тілі отбасыдан кетті деген сз – ол 
тіл бір жола жойылды деген сз» деп айтқаны 
шындық. 

Ешбір адам о баста ана тілінің қадір-қасиетін 
сезініп тумайды. Бұл се келе қалыптасатын 
құндылық. Тілдік таным, тілдік ре, мінез, 
талғам, ықылас пен ниет мір тәжірибесінің, 
берілген тәрбиенің тікелей крінісі. Мысалы, 
ата-ананың тілге деген талғамы жоғары болса, 
сздің қадір-қасиетін жақсы білетін болса, 
ол еріксіз баласына да беріледі. *кенің бала-
сына қазақша сйлегенінен грі анасының 
қазақша сйлегені әлдеқайда ықпалды бо-
латынын мірдің зі крсетіп отыр. Неге 
десеңіз, әкесі қазақ тілін жақсы білсе де, 

білсін деген заңды сауал туындайды. *р бала 
сәби шағынан, ой-санасы қалыптасқанша, 
оң-солын танығанша анасының сздеріне ден 
қойып сетіні белгілі. Қазақ анасы – ұлт тілінің 
тірегі деп отырғанымыздың бір мәнісі осында. 

Аналардың балаға деген тілдік тәрбиесі 
баласы жарық дүние есігін ашқаннан бастала-
тын үдеріс. Балаға айтылатын күнделікті сз, 
ана мен бала арасындағы сұхбаттар, әңгімелер 
баланың тілдік қорының толығуына, жаңа 
сздерді үйренуіне септігін тигізеді. Осы-
лайша, бала анасының аяулы үні арқылы 
тіл әлеміне бірте-бірте ене бастайды. Ал ол 
әлемнің есігін ашып беретін кілт – қазақ тілінің 
кілті бола ма, әлде басқа тілдің кілті бола ма, 
кез келген баланың бгде тілдің жетегінде кету-
кетпеуі осы мәселеге тікелей байланысты. Дәл 
осы жерде ағаттық жіберілсе, з тілі арқылы 
ұлтының қасиетін бойына сіңіріп, қазақ дейтін 
атқа сай болып, ер жеткелі тұрған бала амалсыз 
зге тілдің бақшасына еніп кетеді. Сондықтан 
да з баласына қазақ тілінде тәрбие бермейтін 
қазіргі қазақ аналары бұл қадамдарының 
ұлтымыз үшін, оның болашағы үшін рухани 
салдары ауыр болатынын түсінсе екен дейміз. 

Бала сәби шағында тілді  талғамсыз 
қабылдай береді. Себебі ол үшін тілдің бәрі 
бірдей. «Бұл менің туған тілім немесе туған 
тілім емес» дегендей таңдау жасай алмайды. Ол 
таңдауды анасы жасайды. Дәл осындай тұста 
ұрпақтар тілінің тағдыры шешіліп жатады. Ал 
әр ана з баласын туған тілінің аясында тәр-
биелесе, ұлттың бақыты да, бағы да сол болмақ. 

Иә, қазақ тілі, ана тілі, сзсіз, анала-
рымыздың тілі. Бұл ұғымның астарында 
терең мән жатыр. Ананың тілі қай тіл  болса, 
баланың һәм келешек ұрпақтың да 
тілі сол тіл  болады. Бүгінде 
з ұл-қызымен жат тілде 
сйлесетін қазақ аналары, 
«әжекалары» бар екенін 
жоққа шы ғармаймыз. 
С о н д а  д е й м і н - а у , 
 мұн дай аналардың, 
әжелердің  бойында 
кешегі қазақ ана-
л а р ы н а ,  қ а з а қ 
әжелеріне тән дана-
лық қайда кетті? 
Ұлы аналарымыздың 
ұла ғатты жолы, ұлт на-
мысы мен абыройын 
ту еткен ұстанымы қайда 
қалды? Қазақ даласындағы 
аналар мектебінің бір дәстүрі 
– ұлдары мен қыздарын, немере-
шберелерін ана тілінде тәрбиелеу емес пе 
еді? Ертең жат тілдің аясында ер жеткен ұл, 
бгде тілдің саясында бой жеткен қыз «Мен 
қазақтың ұлымын, мен қазақтың қызымын» 
деп, нық сеніммен айта ала ма? Қарап тұрсақ, 
жер бетінде кптеген ұлттар мен ұлыстар 
бар. Олардың әрқайсысының туған тілі бар. 
Кез келген ұлт адамзат үшін, ең алдымен, 
зінің туған тілімен ғана бағалы, қадірлі. 
Мұнайымен, жерасты байлығымен емес, 
табиғи жауһарларымен де емес. Ең алдымен 
тілі арқылы, сол тілде жасалған рухани-мәдени 
құндылықтары арқылы ғана адамзаттың ортақ 
игілігіне үлес қоса алады. Қазақтың рухани 
байлығы – ауыз әдебиетінде, фольклорында, 
ән-жырларында, күйлерінде болса, осының 
бастау негізінде зіміздің ана тіліміз жатқанын 
ұмытпауымыз керек. Құдайға шүкір, біздің 
ата-бабаларымыз «Hнер алды – қызыл тіл» 
дей отырып, тілімізде жасалған қаншама 
рухани дүниелерді біздерге аманаттап кетті. 
Осындай телегей-теңіз қазынаны з ана тілін 
білмейтін балалар қалайша меңгермек? «Баба-
лар сзін», «Қазақтың ертегілерін» ешқашан 
оқи алмайтыны қандай кінішті десеңізші. 

Қазақ тілін ұлттық текпен байланыстыра 
зерттеген тіл жанашыры Тлеген Алмахановтың 
мына пікірі кңілге қонады: «Шынтуайтында, 
әрбір нәресте ана құрсағынан шыққанда, 
ұлттық, қазақы нәсілдігін сақтап, бойында 
бүкіл ткен кезеңдердегі генетикалық кодына 

Қазақ аналары, жасы бар, жасамысы бар, 
балаларын з ана тілінде тәрбие алудан, з ана 
тілінің уызына сәби шағынан қанығып суінен 
қол үздіре крмеуі керек. Hткен ғасырлардағы 
ана ларымыздың тіл мә селесіндегі аналық 
миссиясы бүгінгі заманда да жалғасын табуы 
керек. 

Ғалымдар баланың бүкіл дүниетанымы, 
ой-санасы, тілдік әлеуеті, қабілет-қарымы бес 
жасқа дейін-ақ қалыптасып қоятынын айтады. 
Тіпті баланың тәрбиесі жарық дүниеге келмей 
тұрып та басталып кететіні жнінде жасалған 
тұжырымдардың түпкі негізі, ақиқаты бір. 
Психологтардың зерттеуі бойынша, 2 жасқа 
дейін баланың сздік қоры 250-300 сзге 
жетеді екен. 6 жастың соңына қарай сздік 
қоры 1-2 мың сзбен толығатын крінеді. 
Яғни баланың тілдік іргетасы анасының 
әлдиінде жүрген шағында қалыптасып қояды. 
Аз ғана уақыттың ішінде осыншама сзді 

жат тілде үйреніп шықса, туған тілдің 
шетте қалғаны дей беріңіз. Де-

мек,  бір-ақ жол бар.  Ол 
– әрбір ана з баласын 

қазақ тілімен неғұрлым 
ертерек таныстырып, 

соғұрлым баласының 
з ұлтының ұланы 
болып шығуына мол 
мүмкіндік беріп, 
т е к - т а м ы р ы н а н 
ажы рамауын  ойлауы 
керек. Сонда ол бала 

скенде зіне  ұлт 
тілінде тәрбие беріп, 

ұлттық тіл арқылы оның 
бойына қазақы намыс, 

қазақы рух дарытқаны үшін 
анасын мір бойы ардақтап, 

рақмет айтып теді. Hйткені әрбір 
саналы азамат қалай болғанда да зінің ұлты 
жайында, ұлттық тілі жайында азды-кпті ой-
ланады. Ойланбауы мүмкін емес. Тілі орысша 
қалыптасса да, се келе зінің қазақ екенін 
түсіне бастайды. 

Жалпы тілдік тәрбиенің маңызды тұсы – 
ана тілінде берілген тәрбие, білім зге тілдерге 
қарағанда әлдеқайда сіңімді болады. Hзге 
тіл дәл ана тіліндей ұлттық рухани байлық, 
ақыл-ой, таным мен парасат бере алмайды. 
Hйткені з тілің алпыс екі тамырыңды қуалап, 
жүректен, адамның жанынан, жаратылысынан 
бастау алатын тіл. Сырттан танылған тіл емес.

Hкінішке қарай, қазіргі заманда елімізде 
жаһандық, батыстық құндылықтарға кбірек 
бой алдырған аналар да аз емес. Олар з бала-
ларына шет тілін үйретуге күш салуда. Шетел 
әдебиетін оқытады, шетелдік киноларды, 
мультфильмдерді крсетеді. Сйтіп жүріп, з 
балаларын ана тілдерінен мүлдем бейхабар 
етіп, жат болмысты ең алдымен здері сіңіріп, 
жат мәдениеттің дәнегін бойларына здері 
егіп жатқанын сезбейді. Мәселеге тереңдей 
қарасақ, ұлттық құндылықтарынан ажырап 
қалған баланың еш кінәсі жоқ. Hйткені ол 
дүниеге келген сәттен бастап з ана тілінде 
тәрбие ала алмады. Hзге тілді «з тілі» ретінде 
қабылдап, ол тіл санасына сіңді. Осынау жарық 
дүниеде саф алтындай таза, бұлақтың суындай 
млдір де бай ана тілі бар екенінен хабарсыз 
сті. Қазақ тілін білмей скендіктен оның 

анасы қазақ тілін білмейтін отбасында скен 
бала алдымен анасының сйлеп жүрген тіліне 
бейімделеді. Алғашқы сздер де анасының 
айтуымен  бойына сіңеді. Мына бір қызықты 
 дерекке назар аударайық. Дүниежүзінде  Нобель 
сыйлығын алған ғалымдардың 90 пайызы 
ғылыми жаңалықты з ана тілінде ашады екен. 
Яғни ана тілінің топырағынан нәр алған бала-
лардан болашақта әйгілі ғалымдар, данышпан-
дар шығады деген сз. 

Тіл – қатынас құралы ғана емес, ол 
мемлекеттілікті айшықтайтын негізгі тірек. 
Мұндай ұлттық сипат Hзбекстанға, Арменияға, 
Грузияға, Түркияға, т.б. елдерге барсаңыз, 
байқалмай ма? Осының барлығы ұлттық 
тілдерінің ықпалы. Мемлекеттік тілдерінің 
үстемдігі қоғамда басым күшке ие болып 
тұрған елдер әлемде аз емес. Бүгінгі таңда 
мемлекеттік тіліміздің дәрежесін ктеру ең 
алдымен қазақтардың зіне байланысты  болып 
тұрғанын айтуымыз керек. «Қазақтардың бар-
лығы бір-бірімен қазақ тілінде сйлесетін күнге 
қашан жетеміз?» деген сауал тіл жанашыр ларын 
әрдайым мазалап келеді. Бірақ бар қазақтың 
ұлттық, тарихи сана-сезімі қалып тасқанша, 
туған тілдерін қадірлеп-қастер легенше, 
здері түсініп, здері сйлеп, ұрпақтарына 
үйреткенше ұзақ уақыт керек екені түсінікті. 

Түйін сзімізді аналарға қарата айтар 
болсақ, иә, құрметті де ардақты аналар, қазақ 
тілінің аясын кеңейтуге, ең алдымен, сіздер 
ықпал етесіздер. Бұған «Тіл туралы заң» да, 
бағдарлама да дәл здеріңіздей үлес қоса 
 алмайды. Жазушы ағамыз Смағұл Елубайдың 
«Тіл заңы отыз жыл бойы түк бітірмеді» дегені 
айна-қатесіз шындық. Біз енді бұл мәселеге 
басқа тұрғыдан келуіміз қажет. Шыны керек, 
заңдарымыз пәрменді болмай тұр. Оның 
уақыт, заман талабына сай жетілдіретін тұстары 
баршылық. Бұл жайында БАҚ беттерінде аз 
жазылып жүрген жоқ. Бірақ тіл тағдырын тек 
заңдарға ғана тапсырып қойған дұрыс емес. 
Ұлт ретінде зіміз кбірек әрекет етуіміз ке-
рек. Сондықтан кп мәселе аналарымыздың 
қолында. Отбасындағы тілдік ахуалды қазақ 
тілінің негізінде қалыптастыруға мән беріп, ұл-
қыздарымен тек қазақша сйлесуге талпынса 
дейсің. Қазақша үйрене алмайтын қазақ бол-
майды. Тектік тұрғыдан ол бар қазақтың бой-
ында бар. Олай болса, қазақша білмейтін ата-
ана балаларына здері үлгі болуға күш салуы ке-
рек. *йтпесе, кейбір ата-аналар баласын қазақ 
мектебіне бергенін ғана қанағат тұтып, здері 
үйлерінде орысша сйлесулерін жалғастыра 
берсе, тілге деген мұндай кзқарастан қан ша-
лықты нәтиже шықпақ? Тәуелсіз ел ретінде 
біздің тілге деген жауапкершілігіміз бұрынғы 
тарихи кезеңдермен салыстырғанда бүгінгі 
таңда екі-үш есе жоғары болуы керек. Заманын-
да мұндай мүмкіндік жоқ еді. Бірақ, соған 
қара мастан, з балаларының қазақ тілін ұмыт-
пауына күш салған намысты да текті ана лар дың 
арқасында тіліміз сақталып қалғаны шын дық. 
Hйткені олар ұлтының, ұрпағының келешегін 
 ойлады. Ұлағатты аналар жолын жалғас-
тыратын бүгінгі аналардың қатары кп болса, 
тіліміздің келешегіне алаңдамауға болар еді.

Дәуіржан Т�ЛЕБАЕВ,
«Ақиқат» журналының 

бас редакторы

Халқымызда «Ана 
тілі ана сүтімен  дариды» 

деген сөз бар. Алайда ана 
сүтімен дарыған тіл әрі қарай ана 

әлдиімен, бесік жырымен, аналардың 
өз сәбиіне тек ана тілінде сөйлеуімен 

жалғаспаса, отбасындағы дәстүрлі тәрбиеге 
ұласпаса, ана сүтімен берілген тілдің тіршілік 
етуі тоқтайды. Оның орнын бөгде тіл алмас-

тырып, баланың санасын, дүниетанымын 
басқа арнаға бұрып жібереді. Мұндайда 

«Бұлағы болмаса, өзен де сарқылар», 
«Гүлсіз жапырақ – тұл, көксіз 
топырақ – тұл» деген қазақ 

мақал-мәтелдері ойға 
оралады. 

Азаматтың суреті
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***
Бүгін...
С а ғ а т  1 7 . 0 0 - д е  Р е с п у б л и к а 

 Сарайында ұлы ақын рухына арналған 
к е ш   т п е к ш і .  К е ш т і  қ а л а  ә к і м і 
Бақытжан Сағынтаев ашады дейді. 
Ұйымдастырушы да, шақырушы да – 
қала әкімшілігі. 175 жылдықтың  Алматы 
қаласындағы беташар  шарасы. Бару 
– парыз. Смағұл, Жұмажан, Фаукен – 
тртеуміз баратын болып, келістік. 

***
Менің есімнен Ухандағы адам-

дар лімі мен Италиядағы жұмырбас 
пенденің алғашқы шетін-шығындары 
 кетер емес... Алла мен адам байланысын, 
ұлы ғалам мен жерүсті тіршілігінің ара 
қатынасын реттегісі келіп, алуан түрлі 
қорлар құрып, ұшынған ақшаның буымен 
ұлы дүниені тізгіндеуге ұмтылғандарды 
ойладым. Ойламауға кнер емес, ой-ойды 
жетелеп, сз-сзді қанаттандырады. 
Қайтсек, жер үстін Ібілістің ісі мен 
Сайтанның сзуарлығынан тазалауға 
болады?!

«Айдың асты, жердің үсті �згерді.
Бәрін... Бәрін... Құлақ естіп, к�з 

к�рді.
Жаратушы...
Сынады ма пендесін?..
Кімдер? Қалай Ібіліске с�з берді?!

Ойы салқын... С�зі мірдің оғындай...
Сексеуілдің ойып түсер шоғындай.
Тәңір Ием...
Сынады ма пендесін?
Сайтан қалай �те шықты соғылмай?!

Адам Ата, Хауа Ананың ұрпағы
Ібіліске мадақ айтып, шырқады.
К�зсіз мадақ...
Ессіз мадақ айтылды,
кезіп тау мен мұхиттарды, 

қырқаны...» деп, осыдан бірер жыл бұрын 
жазылып, «Тәңірмен тілдесу» дейтін 
кітабыма енген лең жолдарын іштей 
қайталадым.

« А д а м  ж а ң ы л с а  д а ,  А л л а 
жаңылмайды!» дедім іштей з ойымды 
зім қайталап, шегелей түсіп. 

Алда бір сынақтың келе жатқаны 
анық. Алланың адамзатқа жіберіп 
отырған сынағы ма? =лде Адам кейіпті, 
Ібіліс ойлы пенделердің адамзатқа қарсы 
жүргізіп отырған ұлы қылмысы ма?

Соны ойладым... Мына тізгінсіз 
 тажал ойламауға қояр емес...

07 наурыз, 2020 жыл. 
Алматыға қыс бойы жаумаған қалың 

қар жауды. Күн тәп-тәуір салқындап, 
ауа райы күрт згерді. Түнде минус 10-
12-ге барды. 

Таңға жуық түс кріп ояндым. Түсіме 
*бекең – *біш Кекілбаев кіріпті. Түс 
болғанда да зі біртүрлі постмодерндік 
үлгідегі фильм секілді... Жапондық 
 режиссерлар қоятын шарттылық стиль. 
*бекең қайтыс болған екен деймін... 
Халық ығы-жығы... *бігер... Жылап-
сықтау... Үнсіз қоштасу... Кңіл айту... 
Бақұлдасу... Hтіп жатқан жері біресе 
– Астана, біресе – Ақтау, біресе – 
 Алматы тәрізді... *бекең азалы жұрттан 
оқшаулау, арқасын беріп үнсіз отыр. 
Қасында – басына ақ күндік ораған ана-
сы – Айсәуле апа... Қалың топ ішінен 
Клара жеңешеміз: «Нұрлан, ткен жолы 
ағаңның сүйегіне түскенде жолын беріп, 
иығыңа шапанын  жауып едік... Сол 
жолы ескерілмей, мына бұйымдары 
қалыпты» деп  алдыма үш пар тәпішкені 
қойып  жатыр. «Қалағаныңды ал» дейді. 
Екеуі жаңа... Үшіншісі тозыңқырап 
 к е т к е н .  М е н  а л а р - а л м а с ы м д ы 
білмеймін. Үнсізбін. Ақыры бір шешімге 
келіп, ортада тұрған жаңасын алдым. 
Сол сәт:  «Балам, екі қанатың тең бол-
сын! Екі аяғыңмен тең бас! Ана екінші 
жаңасын да алғын...» дейді Айсәуле 
апамыз. *бекеңе қараймын. «Ал» де-
гендей ишара танытады. Басын изейді... 
*лдебір дауыстар, сарындар жеткендей 
болады құлағыма. Ұзап бара жатқан ана 
мен баланы крдім. 

Оянып кетсем... Таң себездеп атып 
келеді екен.

Сағат 6.15.
Түсті  ойладым. Бетімді сипап, 

орнымнан тұрдым. Ауланың қарын 
күреп жүріп, *бекеңді еске алдым. 
Жаны жайсаң, мінезі кең, кемеңгерлік 
болмысы блек, нағыз әулие бітімді 
ұлы тұлға еді ғой. Ойы терең. Ашыла 
бермейтін. Бір ашылса, тоқтауы қиын... 
Тебіреніп кетсе, телегей-теңіздің зі 
еді... Бүгін де түсімде сол ңімдегідей 
мірдегі қалыбынан жазбай, сабырынан 
жаңылмай, тұмадай тұнық жанарымен 
дүниеге үнсіз қарап, кетіп барады...

***
Шынын айтсам... Мен осы күндерде 

бір белгісіз, салмақсыздық кеңістігінде 
жүрген ғарышкер секілдімін...>лең жаз-
сам да, күнделікке бас қойсам да, кітап 
оқысам да «коронавирус» деген сз санам-
нан шықпайды. Ойдың ағысы, уақыттың 
шабысы, айналып-айналып, осы «COVID-

19»-дың тңірегінде жүреді... Уханнан 
жеткен хабар жақсы емес... Күні кеше 
табысқан екі супердержава бірін-бірі 
айыптауда. Бірі «вирусты» «байқамай» 
зертханадан шығарып алған здерің 
десе, бірі «Уханға вирус тастаған 
сендерсіңдер...» дегенді айтады. Жобасы 
осы... Ауруды таратушылар қатарын 
әу баста жүздеп санап еді, енді мыңдап 
айтыла бастады.

Вакцина белгісіз...
«Аурудың дауасы жоқ», «таралуы 

тез» дейтін екі мағыналы екі сз екі 
дүниенің үрейін алып отыр. Мен де сол: 

– 8р с�зің менен әр ісің
есепте тұрар құлыпта.
Екі дүниенің бары шын,
Құдайдың барын ұмытпа! – дейтін 

екі дүниенің барына сенетін жұмыр 
жердің қатардағы бір кілімін. Қанша 
зімді сабырға шақырғаныммен, 
бір үрей, бір сауалдың ккіректі 
қобалжытып қатар тұрғаны күмәнсіз.

Алла-шебер! Түбін берсін! Елім үшін, 
ұрпағым үшін алаңдаймын. 

«Аузы күйген үріп ішеді» дейді атамыз 
қазақ. Бір замандарда Сары теңіз бен 
Балқан тауының арасын алып жатқан 
ұлы байтақтың иесі болған ұлы баба-
ларымыз батырлық пен кемеңгерлікті 
ешкімнен сұрай қоймағаны тарихтан 
белгілі. 

Ол – кешегі күннің баяны. 
Лев Гумилевтің айтуына сенсек, әрбір 

ұлы империялар мен қағанаттардың 
мірге келуі мен кетуі ұзағында алты 
ғасырдан аспайды. Шарықтау биігі 
– үш ғасыр. Одан әрменгі мезгіл – 
құлдырау... Ұлы Дала тсінде де осындай 
империялардың алмасуы жиі болған. 
Біз – сол атының тұяғы алыс-жақынды 
тегіс дүрілдеткен, тізесін дірілдеткен 
кешегі ұлы жұрттардың жоғала жаздап, 
осы дәуірге аман жеткен ұрпағымыз. 
Қарап отырсақ,  «сапиянс» дейтін ұғымға 
жеткенше, бір-бірін қалай қырып-жойса, 
жер есімді планетаны мекен еткен 
жұмырбас пенделер «толық адам» бо-
лып қалыптасқаннан соң да бір-біріне 
аяушылық жасамаған... Бірін-бірі атқан, 
асқан, қырған, жойған... Мемлекеттер 
мен ұлттар пайда болып, жойылып кетіп 
отырған. Біріне сенсең, біріне сенбейтін, 
тарихты здерінше қилы-қилы қиырға 
тартып топшылайтындар бүгінде шама-
дан тыс кбейіп барады... Құдай дейтін 
қасиетті ұғымды қайыра реставрацияға 
салғысы келетіндер байлық пен билікті 
бір қолға шоғырландыруға ұмтылып 
бағуда. =лемдік билік дегеннің тркінінде 
сол жатыр. >нерді, ойды, ғылымды 
«қамшыға бағындырған» заманнан бәрін 
күтуге болады. 

Иә. 
=лемді билегісі келетіндердің қолдан 

вирус жасамасына кім кепіл? Ылайым 
мен, мен секілді күдік мен күмәннің 
қорығына қамалғандар қателесейік. 
Жеті миллиард жер тұрғынының санын 
мейлінше азайтып, дамудың тменгі 
сатысына түсіруді ойлаудың зі орасан 
қылмыс емес пе?! Соңғы бірер жыл ішінде 
кзі ашық, ккірегі ояу, зерделі қауымның 
аузында жүрген осындай «сақтандыру» 
бағытындағы сздер енді желілерді 
кезіп, желдей есе бастағаны кім-кімді 
де тіксінтеді?! =сіресе, мультимилли-

ардер Билл Гейтс айналасындағы әңгіме 
кім-кімді де  ойлантуы керек! Бұл – жал-
пы адамзат тағдырын таразы басы-
на қояр күрделі мәселе, қатерлі сұрақ. 
Коронавирустың жұмбақ жаратылысы 
мен тегінің күмәнділігі туралы сұрақ-
сауалдарға жер бетін жайлаған ұлттар 
мен ұлыстар, бір сзбен айтқанда, әлем 
жұртшылығы үзілді-кесілді жауап ал-
май, бұл әңгіменің ршігені ршіген... 
Бүгінгі жерүстінің, ең басты  проблемасы 
– осы!

«Ағара ма? Дүние к�гере ме?
Қуара ма?
Құдырет ш�гере ме?
Шырылдаған балаға бесіктегі
не береміз апыр-ай, немереге?!»  

дейтін лең жолдары осындай ойлардың 
жетегінде туып еді.  Болашақты, 
болашаққа деген сенімді лтіруге бол-
майды.

Тәңір Ием, Жерді, Адамзатты, Алаш 
дейтін адал жұртымды сақтай кр!

11 наурыз, 2020 жыл.
Кеше... 10 наурыз күні... Кешкісін 

ресми ақпарат тарады. 
«11 наурыз бен 15 наурыз аралығында 

Қазақстанда коронавирус белгі беруі 
мүмкін. Бұл – ғалымдарымыз айтқан 
прогноз!» деген сзді з құлағымызбен 
естідік. 

Ақпарат Денсаулық сақтау  ми нистрі 
Елжан Амантайұлы  Бір танов тың ау-
зымен айтылды. Арқамызды аяз қауып 
ткендей болды. Несіне жасырайық, 
трткүл дүниені тегіс шарлауға бет 
алған мына індеттің ерте ме, кеш пе, 

Исраил Сапарбайдың шығармашылығы 
туралы сз сйледім. Біраз ойларым-
ды, Іскең туралы пікірлерімді таратып 
айттым. 

Сағат 10.00-де крнекті тарихшы, 
ғалым, алашорда тарихын сарқа зертте-
ген алашойлы, алашбітімді тұлға, ака-
демик, марқұм Кеңес Нұрпейісовтің 85 
жылдығына орай ғылыми-практикалық 
конференция тті. Соған қатыстым. 
 Жиынды Шоқан Уәлиханов атындағы 
 Тарих және этнология институты мен 
Қыздар педагогикалық университеті 
бірігіп ұйымдастырған. Мына жұрт 
кңілін алаңдатқан коронавирусқа бай-
ланысты алыс-жақыннан келетін біраз 
адамдар келе алмаған. Сонда да... Жиын 
ойдағыдай тті... Иә, ақиқатына кел-
сек, Кеңес Нұрпейісов шынайы ғалым, 
болмысы таза,  кесек бітімді тұлға, нағыз 
ұлтжанды азамат еді. Тарих ғылымының, 
 жалпы қазақтың ұлттық тарихының 
 алдында, Алаш дейтін ұлы жұрт пен алаш 
арыстарының рухының  алдында арына 
шаң қондырмай, парызы мен қарызын 
адалынан теген бір адам болса, осы 
Кеңес Нұрпейісұлы марқұм болар деп 
 ойлаймын. Академик атында  кабинет 
ашылды. Талас Омарбеков, Ғайникен 
Бибатырова, Байынқол Қалиев, т.т. сз 
сйледі. Адам ойы мен жанын парасатқа, 
әділдікке жетелейтін әдемі жиын тті. 

14 наурыз, 2020 жыл. 
Бүгін...
Дүниежүзілік Денсаулық сақтау 

Ұйымы қытай коронавирусына қатысты 

Тіршілік дейтін ұлы қазынаны, уақыт 
ұсынар адами құндылықтарды згеше 
бағалауға бет алғаныңды аңғарасың... 

Айналып келгенде, екі сезімнің екеуі 
де мір үшін күресуге жетелейді!

Жазылған, жазылып жатқан жырла-
рыңды елекке қайта саласың.

Жазылып, орта жолда үзіліп, бітпей 
қалған пьесаларыңа біржола отыру 
қажет екенін сезінесің.

Ж а з у ы ң н ы ң  ә р  ж о л ы  м е н  ә р 
сйлеміне Адамзат тағдыры мен мірін 
қорғауға з үлесін қоса алар күш, қуат 
тілейсің Алладан!

«... Қайрап келемін с�зімді,
Қайрап келемін �зімді.
Жауапсыз сұрақ к�бейіп,
салуда отқа т�зімді.

Жауапсыз жылдар к�шуде,
тамшыдай тасты тесуде...
Тәңірім берген бір �мір
жетер ме бәрін шешуге?!

Жетер ме?..
� м і р  к � ш у д е . . . »  д е п  о с ы д а н 

біраз жылдар бұрын жоғарыдағы 
леңіме арқау болған астарлы ой-
лар тағы да  алдымнан шығып отыр. 
Менің ғана емес, бұл жолы адамзат 
баласының мірлік ұстанымы мен 
тағдыр-талайын сынға салар сұрақ 
болып шығып отыр... Hз мірің үшін 
ұрпағың, ұлтың үшін әрі-беріден соң 
адамзат үшін басталған мына тайта-
ласта жеңіске жету – басты мақсат 
екенін еске салады мына сұрақ...

– Рүстем талантты кинорежиссер бол-
са, Кеңшіліктің ұлы – Амангелді қазақ 
кркем сынының маңдайалды кіліне 
айналды!..

Осындайда қазақтың «әкеге тартып 
ұл туса, игі, әке жолын қуса, игі...» деген 
сзін еріксіз қайталайсың іштей.

Тәубә!
Мен бесігін ткен ғасырдың аш-

жалаңаш жылдары тербетіп, ойы мен 
санасын екі мың жылдықтар арасына 
кпір болған соңғы қос ғасыр ақиқаты 
қалыптастырған, шындығы шыңдаған, 
ойы қанаттандырған  талантты буынның 
кіл і  болғаным үшін  қуанамын, 
мақтанамын. 

19 наурыз, 2020 жыл.
Иә...
Кеше...
Алаш елінде індетке шалдыққан-

дардың саны 35 адамға жетті. Дені 
– алыс-жақын шетелдерден келіп жат-
қандар... Бірі іссапардан... Бірі демалыс-
тан... Бірі емнен... Асығыс елге қайта 
оралып жатқандар індетті ілестіріп 
әкелуде... Айттың не, айтпадың не, 
мына «түшкіру мен пысқыру» арқылы 
жайылатын дертпен күресуді, маман-
дарымыз қанша сақтандырғанымен, 
түсініп жатқан ел шамалы. Той ткізу 
мен салып ұрып, базар жағалау әбден 
дағдысына айналған жұрт тоқтар 
емес. Қытай мен Италиядағы мыңдап 
ле бастаған коронавирус құрбандары 
жұмыр жердің бетінде емес, зге бір пла-
нетада болып жатқандай... Тіпті біздің 
жұрт сасар емес. Ол аз десеңіз, «жеңнің 
ұшынан жалғасып»,  аптекаларға 
түсетін антисептиктер мен  маскаларды 
үстеме бағамен сату, содан пайда кру 
секілді санаға сия бермейтін сұмдық 
қылмыстарға бару... Ұлт үшін ұят!

Кеше... 
«Алматы» телеарнасынан телефон 

соғып, мені тікелей эфирге шақырды. 
Айтылған кезде маскамызды киіп, 
сақтық шараларын ескеріп, эфирге 
шықтық... Рахман Алшанов – орыс 
 ті лінде, мен қазақ тілінде сйледім. 
Ұзын-ырғасы жиырма минутқа созылған 
тікелей эфирде коронавирус хақындағы 
ойларымды жеткізуге тырыстым.

Студиядан қайтып келе жатып, 
тілімнің ұшына: «Сақта, Құдай!» деген 
сз оралды.

«...Сақта, Құдай!
Кесапат, кесіріңнен,
Орынсыз есіруден,
Ордасын ойрандап ап,
Кешуден,
Кешіруден,
Тарыну, тарылудан,
Сарғаю, сарылудан,
Бүтінім б�лшектеліп,
Сақтай к�р жарылудан...
Сақта, Құдай!» деген з леңімнің 

жолдарын қайталадым іштей.

***
Бүгін...
Президент ұйғарымымен, Үкімет 

комиссиясының шешімімен Нұр-Сұлтан, 
Алматы қалалары карантинге  жабылды. 
Дұрыс шешім!

Бүгінгі ақпар. Қазақстанда ауру 
жұқ тырғандардың саны – скен! 36 
адамға жеткен. Қадағалауда жат-
қандардың саны (үйдегілер мен ста-
ционардағылардың) – 2500! Италияда 
бір тәулік ішінде 425 адам кз жұмған. 
Шошынбай кр! Бас-аяғы бір айға же-
тер-жетпес мерзім ішінде болған сұмдық 
динамика!

Аурудың екпіні адам ойы мен санасын 
шошынтады.

Иә. 
=зірге алты құрлықтың білетіні – 

карантин, оқшаулану, сақтану, тәртіпке 
бағыну! Дәрігерлер мен тәртіп сақтау 
орындарының айтқанын мүлтіксіз орын-
дау! 

***
Сағат түнгі 12.15.
Далаға шықтым. Жұлдызды ккке 

қарадым. Алатаудың шыңдары ккала 
бұлттың құшағына тығылып, үнсіз 
күрсінетіндей. *лдеқайдан түнгі қаланың 
тынышын алып, белгісіздеу елдің білгісіз 
бір әуені бебеу қағып, безілдейді. Е-е, 
Жаратқан Ием! Батыс пен Шығыстың 
талай ккірек кзі ояу сергек ұлдары 
тамсанған, «күллі қазақтың сайын саха-
расы бір ғажап әнді тгілтіп тұрғандай» 
деп артына сз қалдыруына себеп 
болған Ұлы Даланың қаншама сұңғыла 
сарыны, сұлу сазы, әсем әндері мен 
кернеулі күйлері тұрғанда... Жүріссіз 
аттың шоқырағындай болған мына бір 
тексіз әуеннің безектеуін қарашы?! Індет 
болса, мынау... Тегі белгісіз... Ккті 
үркіткен салдыр-салақ әннің түрі анау... 
Тегі күмәнді! Тексіздерге тізгін берген 
заман-ай!

Тіл ұшына мына бір жаңа жыр 
шумақтары оралды. Үйге кіріп, жазу 
столына отырдым.

Дәуір – қатал...
Ерге – салмақ...
Елге – сын...
Мына тажал аяр емес пендесін.
Жалап-жұқтап келе жатыр,
Тәңірім!
�зің түзе!
Ой-сананы ж�нде шын!

Жабысып ап құйқасына қырқаның,
Қайғы жұтып атқалы тұр бір таңым.
Ібілістің арбауына ілінген,
Кешір, Алла!
Адам Ата ұрпағын! – деген қос шумақ 

қағазға түсті.

Нұрлан ОРАЗАЛИН,
Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты

ТАЙТАЛАС
(Күнделікке түскен ойлар)

Ұлы Даламызға да бір келері кәміл 
еді. Сол хабар Алматы дейтін шаһарда 
жастықтың  жалынды кездері мен ой 
тоқтатып, елге қызмет еткен кездеріміз 
қатар жүрген, қатар қанаттанып, қатар 
жетілген крнекті дәрігер, үлкен жүректі 
ұйымдастырушы, мірден ерте кеткен 
Амантай марқұмның ұлының аузымен 
айтылады деп ойладық па?!  Шер-ағаң 
( Ш е р х а н  М ұ р т а з а )  м а р қ ұ м н ы ң 
сзімен айтқанда, иісі адамзатқа қауіп 
тндірген «мылтықсыз майданның» 
қазақ  топырағында басталғанын 
жан-тәнімізбен сезіндік. Уханнан 
шыққан тізгінсіз тажалдың ашпаған 
есігі,  кірмеген тесігі,  жылатпаған 
бесігі қалмайтыны белгілі болса да, 
Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымы 
неге екені, бүгежектеп, дерт туралы 
кесімді сзін әлі күнге айтпай отыр. 
Коронавирустан сақтану мен қорғануда 
н е г і з і н е н  қ ы т а й  м а м а н д а р ы н ы ң 
ұсыныстарын бағытқа алған Қазақстан 
дәрігерлері іске бел шешіп кіріскелі де 
біраз болды. Республика Президентінің 
25 қаңтардағы шешіміне сәйкес арнайы 
Комиссия құрылды. Қазақстан Үкіметі 
сақтану шараларына әзірлікті бастап та 
кетті. 

Дүние згерді... Адамдар да згерді...
Рим мен Миланның кшелеріндегі 

е м і н - е р к і н  ж ү р і с  т ы й ы л д ы . 
Жұқтырғандар саны мен лгендер 
қатары күн санап кбейе бастады.

Италия Қытайдан кмек сұрады. 
Театр, музыка, нер, білім, ғылым 
 о р д а л а р ы  м е н  с п о р т  к е ш е н д е р і 
 жабылып, уақытша жұмысын тоқтатты. 
Бұл не сонда? Сасқандық па? *лде... 
Коронавируспен күрестің қиын екенін 
мойындау ма? Біздің жобалауымызда, 
ежелгі мәдениеттің ордалы трі болған 
кне жұрт халқының басына қауіп 
тнгенін, індетпен күрестің бірден-бір 
жолы – екі жарым ай ажалмен алы-
са жүріп, аурудың бетін қайтарудың 
тәжірибесін жинақтаған бірден-бір 
жалғыз ел – Қытай екенін мойындады. 
Сондықтан халқын аман сақтау үшін 
Италия арланбай, намыстанбай Аспан 
асты Елінен кмек сұрау жолын таңдады. 
Неге екенін, осы күндерде Еуропаның 
арқалы мемлекеттері  Италия қасіретіне 
мән бере қоймады. Еуроодақ та «әліптің 
артын бағатын» тәрізді. 

Сонымен...
*зірге арты не болары, қаншаға 

 созылары беймәлім белгісіз індет қазақ 
тріне келіп кірді. Жаратушы жар бол-
сын! Елге амандық берсін!

12 наурыз, 2020 жыл. 
Бүгін...
«Ана тілі» газетіне менің соңғы жыл-

дар ішінде жазып, баспаға әзірлеп жүрген 
«Күретамыр» атты лең кітабымнан 
«Қай  шы ласқан дүние жүрегімде» де-
ген тақы рыппен бір беттік топтама 
жарық крді. Оқыған елдің пікірі дұрыс. 
Бірінші болып телефон соққан Нұр-
Сұлтаннан Қуаныш Жиенбаев. Пікірі 
жақсы. Hте жақсы!..

***
Бүгін... 
Сағат 9.30-да Ұлттық Ғылым Ака-

демия сының ғимаратына келіп, «Алма-
ты» телеарнасының тініші бойынша 

з сзін айтып, әлемдік пандемияны 
ресми түрде жариялады. Ұйым індет 
алдындағы здерінің шарасыздығын мой-
ындады. =рине, пандемия дабылын сәл 
ертерек, жыл басында, тіпті ткен 
жылдың соңында-ақ жариялағаны жн 
болар ма еді? Беделді ұйымның мұндай 
шешімді неліктен кешіктіргені түсініксіз. 
ДДҰ әлемнің біраз елдерінің кз жасын 
арқалап, коронавирус алдында тізесін 
бұлай бүгуі, арқаны кеңге салған біраз 
елдердің ес жинауына қолайлы болды. 
Еуразия құрлығының біраз мемлекеттері 
қам жасауға кірісті. 

Бүгінгі Қазақстан Үкіметінің аузы-
мен айтылған ресми суық хабар Алтай 
мен Атырау арасына бірден тарады. 

Кешелі бері біздің елде коронавирус 
жұқтырған үш адам анықталған. Нұр-
Сұлтанда – 1 адам, Алматыда – 2 адам. 

Сонымен...
Қазақстан жарты әлемді шеңгеліне 

алып бүре бастаған, екпіні қатты 
тізгінсіз тажалмен «майданға» кірді. 
Алла жіберді ме? Алла жіберсе – Ұлы 
Жаратушы з ақылын да қоса жіберіп, 
адамға араша түсер дауасын да қияр 
жұмырбас пендеге. «Он милосерд: он 
 Магомету, Открыл сияющий Коран» деп 
ұлы Пушкин айтпақшы, ашуы ақылынан 
алда жүрер пендесін. Кешірер... Ал? 
Адамның ойлап тапқан ауруы болса, 
онда бұл – Құдай жолын кеспекке, Құдай 
үшін билік жасап, Құдай үшін шешім 
қабылдауға ұмтылған «ұлылық  ауруына» 
шалдыққандардың ұлы қиянаты! Ұлы 
қылмысы! Онда... Оның жолы да, дауасы 
да – ауыр! «>лтірем дейтін біреу бар, 
лтіртпейтін Құдай бар» дейтін қазақ 
даналығы еске түседі. Ол үшін Адам Ата, 
Хауа Ананың ұрпағы маңдайын сәждеге 
тигізіп отырып, Ұлы Жаратушыдан 
Кешірім сұрауы тиіс! 

Жалғыз жол – осы! 
***

«Кейде міндетті түрде қатысуым 
керек» немесе «міндетті түрде жазуым 
керек» деген зіңе-зің мақсат етіп 
белгілеген маңызды «міндеттерің» 
орындалмай жатады.  Орындалса да... 
Кешігіп орындалады... Сол үшін зіңді-
зің жерден алып,  жерге саласың, 
кінәлайсың келіп... Ай емес, жылдарға 
созылып кеткен сол з міндетіңнің ал-
дында не деріңді, қалай ақталарыңды 
білмей, үнсіз тынасың... Тынасың 
да... *лгі «жазамын» деп жазылмай 
қалған пьесаларың мен мақалаларыңды 
саусақпен санай бастайсың... Құдай-
ау! Бәрі кеше секілді еді... Шуағы мен 
нұры мол, оты мен жалыны қалың 
күндер  тасасынан жас кезде жоғалтып 
алған лең дәптерің қол созатындай... 
«Түн ұйқыңды трт блген» қаншама 
шығармашылық жоспарларыңның 
пендешілік есеп-қисаптың тасасында 
тұншығып қалғанын ойлайсың...

 «COVID-19» дейтін тажалмен алы-
сып, әлем трт қабырғаға қамалғалы, 
з басым мына бір екі сезімнің күші 
мен қуатын бұрынғыдан да бетер сезіне 
түскендеймін... Біріншісі, жеті  миллиард 
жұмырбастың қатарында тұрып, зің 
үшін ғана емес, зіңнен тараған ұрпағың 
мен ұлтың үшін алаңдап, үрей қорығына 
қамауға түсетінің... Екінші, екі дүниенің 
барын жан-тәніңмен сезініп, Hмір, 

17 наурыз, 2020 жыл.
Қазақстан Республикасының Прези-

денті Қасым-Жомарт Тоқаев кеше 
Елімізде Ттенше жағдай жариялады. 

Тәуелсіз Қазақ Еліне мына тніп 
келе жатқан пандемиямен күресудің, 
сақтанудың алғашқы шешуші қадамы 
жасалды!

Иә... 
Қазақ-қазақ болғалы нені  кр-

меді?  Міне,  енді  адамзат баласы 
жапа-тармағай жабылып, шығу тегін 
анықтап, емін таба алмай жатқан мына 
дертпен де бетпе-бет келіп, тайталасқа 
түсіп отыр...  Тәңірдің кмегімен, 
Жаратушының жарылқауымен осы күнге 
аман жеткен онсыз да азсанды Алаш 
жұртын азайтып алмау – басты мақсат 
екені Президент аузымен айтылды. Адам 
мірін сақтау үшін күрестің майданы 
басталды! 

Кешегі тараған ресми ақпарат бой-
ынша, ауырғандар саны 10 адам еді. 
Оқшауланғандар: үйде – 1100 адам; 
стационарда – 1500-дей болатын. Бүгін 
ауру жұқтырғандардың саны 13 адамға 
барған. 

Құдай адамзатты, сол  санатты 
қ а з а қ т ы ,  м е н і ң  Қ а з а қ с т а н ы м д ы 
сақтасын! – дедім іштей.

Таңғы тілек осы болды!
***

Менің Иранбек досым: «Осы біз 
қашан ақсақал болып трде отырамыз 
шалжиып?» деген сұрақты маған жиі 
қоятын.

Міне...
Үндемей-түндемей келіп, адам-

заттың жанын бір уыс еткен коронави-
рус Иранбек екеуміздің ағаларымыз бен 
қатарларымызды қойып,  жастары алпыс 
бестен асқан кшебасар інілерімізді 
де трт қабырғаға қамап, трден 
бір-ақ шығарды. Ақсақалдық жасқа 
келгенімізді айдай әлемге жария қылды. 
Жарасқан марқұмның сзімен айтқанда, 
«соғыстан соң туғандар» атанған біздің 
ұрпақ, здерінің «ақ сақалды, сары тісті» 
қариялық кезеңге келгенін сезінді. 

Тәубә! 
Жақсыны да крдік, жаманды да 

крдік... Бауырымыз ерте тілімделіп, 
«тпелі кезең» дейтін кпе буар, қиын 
тұста біраз қатарымыздан айырылып, 
қамыққанымыз рас. Қырық пен елу 
дейтін ерге қонып, ел алдында жүрер 
жаста нарықтың әлеуметтік теңсіздігін 
ойы, санасы, жүрегі ктере алмай, 
құрдастарымыздың біразы мына жарық 
дүние – жалғанмен ерте қоштасты, 
бақи дейтін жұмбақ әлемге ерте, тым 
ерте аттанды... Дегенмен... Кеткеніміз 
де, жер басып жүргеніміз де, шама-
мыз келгенше, ақыл-ойымыз жеткен-
ше, ұлтқа, ұлт тұтастығына қызмет 
етуге ұмтылдық. Ұмтылып бақтық. 
Кзін ашып крген тәрбиесі қоғамшыл, 
халықшыл, мемлекетшіл, ұлтшыл болуға 
бағытталғандықтан ба, біздің ұрпақ 
Абайдың «Адамзаттың бәрін сүй бауы-
рым, деп...» деген ұстанымына айрықша 
адал болды... Hстік... Hндік... Осы халге 
жеттік... *келері – менің марқұм болып 
кеткен достарым жетпеген биікке ба-
лалары жетті. Сағаттың ұлы – Мәулен 
үлкен мемлекет және қоғам қайраткері 
 болып қалыптасты. Жарасқанның ұлы 

«Он милосерд: он Магомету
Открыл сияющий Коран,
Да притечем и мы ко свету,
И да падет с очей туман.»

Александр Пушкин.

«Адам мірі – қылдан нәзік.»
Жүсіп Баласағұн.
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ОҚЫРМАН ОЙЫ

СЕМЕЙГЕ 
АБАЙ ЕСІМІ ЛАЙЫҚ

Өмір жолы – өнеге 

Абай қазақ халқының ғана емес, адамзаттың данасы деп 
айтсақ, ешкімге клеңке түсірмеспіз. Оны кез келген шетелдік 
оқымыстының зі айтады. Ұлы адам! Айтқан сздерінің бәрі – 
неге, үлгі. Қазіргі барлық рухани ахуалдардың шешілу жолдары 
Абай шығармашылығында тұр. Абайдың кемеңгерлігі сол, адам-
зат баласының басында қандай проблема болса, соның бәріне 
жауап беріп, шешімін ұсынып кеткен. 

Басыма бір жағдай туса, Абайды оқи бастаймын. Тәптіштеп 
тұрып айтып қойған. Жүз рет, сан рет оқыған сайын бір жаңалық 
ашып береді. Жастау кезімде «Абай университет бітірмеген, 
ғылым туралы жазғаны жоқ шығар» деп ойлайтынмын. Кейінде 
ұлының шығармашылығын оқып, қатты ұялдым. Тіпті  бейшара 
күйге түскендей болдым. Ол кісінің ғылым туралы ойлары 
керемет екен. Білім-ғылым халықты, бүкіл мемлекетті ілгері 
сүйрейтін ең мықты күш деп дәлелдеп берген. 

Біз Абайды әуелі зіміз тануымыз керек. Кпшілігі түсіне 
бермейді. Тіпті кейбір зиялылардың зі Абай әлемінен хабар-
сыз. Дананың  ой-тұжырымдары згермейді. Адамзат баласы 
қанша жасаса да, Абай нақылдары сол маңызды қалпында қала 
береді. Тереңдігі сонша, бүгінге дейін хакімнің бір леңі басқа 
тілге з деңгейінде аударылған жоқ. Басқасын былай қойғанда, 
орысшаның зіне. Егер, Абай шығармашылығы Конфуций, 
я болмаса ірі ойшылдар сияқты аударылатын болса, Абай 
кптеген ғұламалардан басымырақ тұрғанын біліп, әлем бас 
иер еді. Мәселен, Пушкиннен аударған «Евгений Онегинін» 
біз жас күнімізде орыс тілінен тәржімаланғанын білген жоқпыз. 
Қазақ поэзиясының тл туындысы деп ойладық. Герольд 
 Бельгер қазақ, орыс, неміс тілдеріне жетік адам болған ғой. 
Бір кездескенімде айтты: «Гетенің «Қараңғы түнде тау қалғып» 
леңін әуелі  Лермонтов немісшеден орысшаға аударып, 
одан Абай қазақ тіліне тәржімалаған. Сйтсе, Лермонтовтың 
 аудармасы  нашарлау, ортанқол ғана дүние екен. Абай сол нашар 
тәржімадан жасаған аудармасында Гете жазған түпнұсқасымен 
теңдес лең қылып шығарған. Шығарманың күллі буын ырғағы, 
мағынасы  толысып шыға келген. Не деген керемет?!  Германияда 
Гетенің музейінде болдым. Сонда «Қараңғы түнде тау қалғып» 
леңі айтылып тұр. Бұдан артық ұлылық бола ма? Сондықтан 
Абайды әуелі зіміз танып, түсініп алу – парыз. Содан кейін 
басқа елдерге танытудың оңтайлы жолдарын қарастыру керек. 
Ақыры аударма арқылы Абай ғибратын, философиялық ойларын 
таныта алмайды екенбіз. Онда жалпы Абай шығармашылығында 
тұнып тұрған ғақлия сырларын, адамзаттық деңгейдегі терең ой-
ларын қара сзбен жеріне жеткізіп тәпсірлеу керек. Яғни аударма 
жеткізе алмаған терең ойлар астарын қара сзбен насихаттау 
парыз. Кім біледі, алдағы замандарда Абай леңдерінің қасиетін 
бұзбай аударатын асқан дарынды бір ақын дүниеге келер. Ол 
болашақ ұрпақтың еншісінде. 

Бұл мақаланы жазуыма себеп болған негізгі ойымды айтайын. 
Қазір Семей қаласын Абай атына береу туралы әредік болса да 
қоғамдық пікірлер айтыла бастады. Бұл әбден толғағы жеткен 
мәселе. Осы бастама ұлы Абайдың 150 жылдық мерейтойында-
ақ қолға алынуы керек еді. Дегенмен де «ештен кеш жақсы» 
демекші, дәл қазір үкіметіміз осы ұсынысты қолдап жіберсе 
болғаны. «Семей» атауының не қазақша, не орысша мағынасы 
жоқ. *у баста орыстардың «Семипалатинск» сзінен (жеті шатыр) 
шыққан атау келе-келе шолтиып «Семей» болып кетіпті. Тіпті 
кейбір білгіштер «Семь үй» деген сз дейді. *йтеуір, не болса да, 
мағынасы түсініксіз. Мұны айтып жатқаным, қалаға Абай есімін 
берсек, ешкім ештеңесін жоғалтпайды ғой деген ой.  Қырғыздар 
«Манас» жырымен мақтанады, марқаяды. Қазақтың абыройы, 
ар-ұжданы Абай. Абай ұлттық деңгейдегі ақын емес. Ол адамзат 
ақыл-ойының асқар шыңы. Қазақстанда Абай қаласының болуы 
тарих үшін тағылым, ұрпақ үшін ұлағатты іс болмақ.

Темірғали К�КЕТАЙ,
Е.Б�кетов атындағы Қарағанды мемлекеттік  

университетінің профессоры, халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамы облыстық филиалының т�рағасы

Қазір елімізде  сол оқиғаға қатысқан жиырмадан  астам ардагер 
бар. Н.Қапалбекұлы  Даманск оқиғасына қатысқан  ардагерлер 
кеңесінің  трағасы, түрлі қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып 
жүрген елуден  астам  кітаптың  авторы.  

Биылғы екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңістің 75 жылдығына 
байланысты қаламгерге Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев құттықтау хат жолдады. Онда былай 
делінген: 

«Құрметті Нағашыбек  Қапалбекұлы! Сізді Ұлы Отан соғысы 
Жеңісінің 75 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. 
Сіздердің  адамзат тарихындағы ерен  еңбектеріңіз бүгінгі  бейбіт 
мірімізге, жарқын болашағымызға жол ашты. Бұл ешқашан 
ұмытылмайды. Ардагерлердің  даңқты мір жолы – Отанға  қызмет  
етудің және татулықтың озық үлгісі.  Hскелең ұрпақ әрдайым 
здеріңізге қарап бой түзейді. Сізге денсаулық, амандық және  
бақ-береке тілеймін».  

Сондай-ақ Ресей Федерациясының  Президенті В.В. Путиннің 
2019 жылғы  13 маусымдағы Жарлығымен Н. Қапалбекұлы Ұлы 
Жеңістің 75 жылдығы мерекелік медалімен наградталды. 

Алматы қаласының әкімі Б.Сағынтаев, «Нұр Отан»  партия сы 
трағасының  бірінші орынбасары  Б.Байбек те  арнайы 
құттықтауларын жіберді. 

С.AШІМОВА 

Президент Қасым-Жомарт ТОҚАЕВТЫҢ Абай әлеміне 
тоқталып, ұлтымызды оның рухани кеңістігіне бет бұруға 
шақырғаны – тарихи оқиға дер едім. Абай тойын өз 
деңгейінде өткізу жауапты іс. Ол жайында Президенттің 
өзі: «Той тойлау үшін емес, ой-өрісімізді кеңейтіп, рухани 
тұрғыдан дамуымыз үшін керек» деп атап өтті. Той дүркіреп 
өтеді, оған сөз жоқ. Абайдың ұлылығын осы тойға дейін 
салмақты шаралар арқылы көрсету керек. Мұндай игілікті 
істер мерейтой тұсында ғана емес, қазақ қоғамында үнемі іске 
асырылып жатса, қанекей?! Абай қалайша «толық адам» болу 
керегін жазып кетті. Міне, осыны барынша қарапайым тілде 
халқымызға түсіндірмей болмайды. 

Белгілі жазушы Нағашыбек  
Қапалбекұлы 1969 жылы При-
морье өлкесіндегі Даманск  
аралы үшін шекарада болған 
оқиғаға қатысқан  ардагер. 
Қазақстан Президенті өзінің 
№2247 Жарлығымен 1995 
жылы 28 сәуірде бұл оқиғаға 
қатысқан жауынгерлер 
мәртебесін Ұлы Отан  соғысы  
ардагерлері қатарына қосты. 

Трткүл дүниені дүр сілкіндірген індет 
Қазақстанды да айналып тпеді. Қазақ 
елінің тарихы, ондағы тұтастығы мен 
тұғырлылығы – шлейтте скен сексеуіл 
секілді. Ешбір сыртқы факторға қарамай 
(жау жағадан алған заман да, геноцид те, 
репрессия да сағымызды сындыра алма-
ды), тамырын тереңге жайып, кез келген 
қиындыққа мойы май келеді. Аты жаман 
тәж ауруы талай жанның жанын жалмап, 
талай елдің экономикасын құлдыратты. 

Елімізде жарияланған ттенше жағдайға 
байланысты жұмыс істеу, білім алу, тіпті 
қарапайым кешкі  серуенге шығу да 
күрмеуі қиын мәселеге айналды.  Алайда 
қиындық қамшылайды. Технологиялар 
қарыштап дамыған заманда мүмкіндікті 
пайдаланбасаңыз, кштен қаласыз. Мұны 
ұғынған Қазақстан Республикасының білім 
беру жүйесі де жаппай қашықтан оқытуға 
кшті.

ҚР Мәдениет және спорт министрлігіне 
қарасты Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық нер академиясы, оған қарасты 
мектеп-интернат, колледж басшылығы мен 
ұстаздар қауымы да қиындыққа қаймығып 
қалмай, жағдайды бағамдап,  студенттерге 
сапалы білім берудің тиімді жолдарын 
қарастырды. Осы орайда академияның 
құрылымдық блімі – мектеп-интернат пен 
колледжге ерекше тоқталып ткім келеді. 
Негізгі іргетасы 1986 жылы қаланған оқу 
ордасы, 1988 жылдан бастап ҚазКСР Білім 
министрлігінің жарлығымен  дарынды 
балаларға  арналған Республикалық 
кркемсурет мектеп-интернаты болып 
ашылды. Қазіргі таңда мектеп-интернат 
оқушыларға сурет, кескіндеме, үйлестіру, 
мүсін және сәндік-қолданбалы нер 
пәндерінен кркемсурет бойынша негізгі 
және орта білім береді. Hнер ордасына 
қазақ және орыс тілдерінде жалпы білім 
беретін мектептің 6 сыныбын бітірген, бей-
нелеу нерінен ерекше қабілеті бар және 
қабылдау емтихандарынан байқау арқылы 
ткен балалар қабылданады. Оқу бюджеттік 
негізде жүргізіліп (7-8-9-сынып), шалғай 
облыстардан келген оқушылар интернатпен 
қамтамасыз етілген. 1991 жылы құрылған 
кркемсурет колледжі 4 түрлі мамандық 
бойынша білім береді. «Кескіндеу, мүсіндеу 
және графика (түрлері бойынша)», «Сәндік 
қолданбалы нер және халықтық кәсіпшілік 
нері (бейін бойынша), «Дизайн (профиль 
бойынша)», «Актерлік нер». Осы уақытқа 
дейін колледж бірнеше буын оқытып, 5000-
ға жуық түлекті қанаттандырды. Мектеп-
интернат, колледж құрамында 151 білікті 
ұстаз қызмет етсе, 575 шәкірт білім нәрімен 
сусындауда. 

ҚР Тұңғыш Президенті Н.*.Назарбаев-
тың Қазақстан халқына Жолдауын бас-
шылыққа ала отырып, оқу орнының ұжымы 
бүгінгі заманның талаптарына жауап 
беретін мамандарды дайындауға барлық 
күшін  салуда. Осы тұрғыда қашықтан оқу 
технологиясы 2019 жылдың желтоқсанынан 
бастап нер академиясының  назарында 
болып, жан-жақты зерттеліп келеді.  Кез 
келген тың дүние секілді, алғашында, 
жанымызға жат крініп,  нәтижеден 
сескенгенімізбен, ұстаздар қауымы да, 
студенттер де жаңашылдыққа бейім, жасам-
паз, алғыр екендіктерін тағы бір дәлелдеді. 
*р саланың з қиындығы бар.  Десек те, 
актерлік нер, хореография, суретші, 
 режиссура, т.б. нер мамандықтарына вир-
туалды әлемге ену, эмоция мен қылқалам 
құбылуын экранның арғы бетінен тамаша-
лау – екі есе жауапкершілік пен ынтаны 
талап етті. Бұл тұста, академия тарапынан 
түрлі түсіндірме жұмыстары, платфор-
малар мен әлеуметтік желілерді тиімді 
пайдаланудың нұсқаулықтары берілді. Ака-
демияда, мектеп-интернатта, колледжде 

қашықтан оқыту бірнеше бағыт бойынша 
жүзеге асты: 

студенттерге тапсырмалар беріліп, оны 
бағалап, кері байланыс орнатылды. 

талқылауға және шешуге мүмкіндік беретін 

меңгерілді.

арқылы жоспарланған бейнесабақтар 

тапсырмалар берілді. 

зіндік жұмыстары жасалып, виртуалды 
галерея мен зертханалардан рнектердің 
графикалық эскиздері қабылданды. Вир-
туалды галереяның экспонаттарын қарап, 
саяхаттар жүргізілді.

кафедра  орнатылып,  жұмыс барысы 
талқыланды.

сурасы» кафедрасының доценті, кинорежис-
сер, документалист *сия Махтайқызының 
«Сандық технологиялар дәуіріндегі деректі 
киноның жаңа түрлері»; «Экрандық нер 
режиссурасы» кафедрасының оқытушысы, 
анимациялық фильм режиссері  Адай 
*білдиновтың «Қазақ анимациясының 
бүгінгі динамикасы»; «Кино нерінің  тарихы 
мен теориясы» кафедрасының  докторанты, 
драматург, сценарист Бағдат Аннастың 
 «Мифология және нер»; ҚР Еңбек сіңірген 
қайраткері,  кескіндемеші, профессор 
Жұмақын Қайрамбаевтың «Менің ата-тегім»; 
«Кино және ТВ» факультетінің  магистранты, 
кинорежиссер Қанағат Мұстафиннің 
«Қазақстан киносының қазіргі жағдайы 
және болашағы»; қылқалам шебері Серік 
Тайновтың «Менің балалық шағым»; кино 
және театр актері Берік Айтжановтың  «Театр 
және кино неріндегі актер шеберлігі»; 
нертану ғылымының кандидаты, «Сәндік-
қолданбалы нер» кафедрасының доценті 
Наталья Володеваның «Инновационные тех-
нологии компьютерной графики в дизайне 
одежды. Создание казахского костюма в про-

сыйлығының иегері, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, ЖАК доценті, «Сәндік-
қолданбалы нер» кафедрасының профес-
соры Сәуле Бапанованың «Қазіргі заманғы 
дәстүрлі нер»; құрамында халықаралық 
және республикалық конкурстардың лау-

крсетті. Осы күнге дейін 43 онлайн кон-
церт тті. Біздің академия атынан опералық 
әнші,  Қазақстанның еңбек  с ің ірген 
қайраткері,  нертану ғылымдарының 
кандидаты, профессор Толқын Забирова 
мен әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, «Түлектер» Қауымдастығының 
вице-президенті Сәкен Майғазиев қатысты. 
Бұл жобаға Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев: 
«Жалпыұлттық жоба» деп бағасын берді.

Қазақстан инновациялар дәуіріне аяқ 
 басты, технологияға тиіп-қашып жеңіл 
қарамай, тұрмысты жеңілдетуге, жұмысты 
ыңғайлауға арналған барлық қызметін жетік 
меңгерді. Биылғы түлектер дипломның 

арқылы қорғап, талқылау-сынақтан сүрінбей 
тті. Бітірушілердің диплом қорғауын алдағы 
маусым айының 15-інен 27-сі аралығында з 
деңгейінде тетініне бек сенімдіміз.

Уақыт – технологияға, технология 
– адамға игерімді заманда, бірін тір ші-
лігіміздің басты құралы ете отырып, бірін 
бағындырамыз. Яғни адам уақытқа тәуелді 
болмайды, уақытын басқаруды үйренеді. 
Талапкерлеріміз де заман ағымына ілесіп, 
академияның сайтына және почтасына 
200-ге тарта хат жіберді. Олардың тініш-
тілектерін ескере отырып, сәуірдің 20-сы мен 

желісінің тікелей эфирінде «Hнертану», 
«Хореография», «Театр нері», «Музыкалық 
нер», «Кино және ТВ», «Кескіндеме, мүсін 
және дизайн» факультеттерінің  декандары 
ашық есік күнін ткізді. Онлайн ткен 
кездесуге 700-ге жуық талапкер қатысып, 
1600-ге тарта сауал жолданды. Сұрақтардың 
дені: «Қандай шығармашылық емтихан 
 болады? Кпбалалы отбасыларға квота 
немесе жеңілдік қарастырылған ба? Қыз-
жігіттер бойының ұзын болуы шарт па, әлде 
неріне қарай бағалайсыздар ма? Музыкалық 
білімнің  болуы міндетті ме? Шығармашылық 
емтихан қандай бағытта болады? Ақылы 
блім бар ма? Жатақхана беріле ме, бағасы 
қанша?». Актерлік нер, шығармашылық 
емтиханның тапсырылу әдістері, ҰБТ және 
шекті балл бойынша да қойылған сауалдарға 
нақты, жан-жақты жауап қайтарылды. 

 «*р нәрсенің бір қайыры бар...» деген-
дей, індет ауыздықталып, кеселді жеңген 
уақытта біздің қолымызда қашықтан жұмыс 
істеуге бейімделген Қазақстан, үйде отырып 
құжат рәсімдейтін ата-ана, технология тілін 
жетік меңгерген бала қалады. Қайта құрылуы 
бірнеше жылды талап ететін жүйе бір сәтте 
згеріске ұшырады. Кңіл толқулары, 
белгісіздік пен бейқамдық, үрей мен аласа-
пыран артта қалған соң, кңіліміз орнығып, 
бүгінімізді болашаққа қарай икемдеудеміз. 

Барлық ЖОО студенттері секілді, біздің 
шәкірттердің де алаңдаушылықтары мен 
қорқыныштары барын түсінемін. Сондықтан 
сәуірдің 13-і мен 18-і аралығында факультет, 
кафедра және мектеп-интернат, колледждің 
профессорлық оқыту құрамымен, сәуірдің 
21-інен 26-сы аралығында мектеп-интернат, 

платформасы арқылы тікелей онлайн кез-
десу ткіздік. Онлайн кездесу барысында 
студенттер: «Желі нашар болып, емтихан-
нан шығарып жіберсе, баға мәселесі қалай 
 болады? Интернет дұрыс жұмыс жасамаса, 
артық уақыт беріледі ме? Сервермен бай-
ланыс үзіліп, техникалық ақаумен емтихан 
күнін ткізіп алатын болсақ, емтиханнан 
құлаған болып есептелінеді ме? Мемлекеттік 
гранттан айырылу қаупі қандай болмақ?», т.б. 
сынды сауалдар қойды. Ел жастарының бәрі 
қалада орналаспағанын түсінеміз, кейбірі 
интернет желісі тартылмаған ауылда қалып, 
орталыққа баруға мәжбүр болып жатыр. 
Кейбірінің отбасылық жағдайы компью-
тер мен басқа да техникалық құрылғылар 
сатып алуды қалтасы ктермеуі мүмкін. 
Сондықтан, студенттердің де сұранысын 
қанағаттандырып, екі тарапқа да тиімді 
шешімдер ұсындық. Мамырдың 4-і мен 
25-і аралығында студенттер трт бағытта: 
практикалық сипатта, ауызша, жазба-
ша, тест түрінде емтихан тапсырады. Бұл 
жнінде оқытушылар әр топқа жеке-жеке 
түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, кездесу 
ұйымдастырды. Сондықтан қиындық бол-
майды деп ойлаймын. Қым-қуыт  заманда 
студенттерімізді қыспаққа алу  ойымызда 
жоқ, сол себепті, қиындығы бар студенттер 
мәселелерін кафедраға ұсынып, шешу жол-
дарын қарастырып отырмыз. Арнайы ережеге 
сүйеніп, компьютер тілімен бағалау кезінде де 
қателіктердің орын алуы мүмкін. Сондықтан 
әр студенттің жұмысын, ұсыныстары 
мен талап-тілектерін жеке- жеке талдап, 
қарастырдық. Білімдіге – дүние жарық. 
Шәкірттеріміз еш қорықпастан, осы уақытқа 
дейін жинаған білімдерін пайдаланып, емти-
ханды сәтті тапсырып шығатынына сенемін. 

Қырық жылдан аса тарихы бар  академияда 
6 факультет, 25 кафедра табысты еңбек 
етуде. Білім ордасының профессорлық-
оқытушылық құрамы 400-ден астам адамды 
құрайды. Оның арасында 7-і ҚР халық артисі, 
3-і КСРО халық артисі, 13-і ҚР мемлекеттік 
сыйлық лауреаты, 66-сы мәдениет және 
нер саласының еңбек сіңірген қайраткері, 
43 адам ЖАК профессоры мен ғылым док-

-
торы, 45-і доцент дәрежесінде. Академия 
қабырғасында 1904 студент, 132 магистрант, 
25 докторант білім алады. 

Қиындық тер, қауіп те кетер, бейбіт 
күннің нұрына шомылар күннің ауылы 
алыс емес. Баршамызға болаттай беріктік, 
м ы қ т ы л ы қ ,  к  р к е м  к  ң і л  к ү й  м е н 
шыдамдылық қажет. Осы орайда Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың мына 
сзімен аяқтағым келіп отыр: «Бұл дағдарыс 
бірлігі бекем, елін сүйетін отаншыл жұрт 
екенімізді крсетті. Қашанда осылай ұлт 
болып ұйыса білсек, барлық мақсатымызға 
қол жеткіземіз. Оған ешқандай күмән жоқ». 
Бірлігіміз бұйдалы болсын!

ҚАШЫҚТАН 
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАҢАШЫЛДЫҚ 

Елде жарияланған төтенше жағдайға байланысты білім беру мекемелері мен ЖОО-дары 
қашықтан оқыту түріне көшкен еді. Әрине, білім берудегі бұл жаңа формат жаңалық емес 
екенін айтқанымызбен, сапалы білім беруге келгенде кейбір білім ордалары үшін де өзіндік 
кедергілері болды. Өнер саласын дамытып, кәсіби деңгейдегі дарынды жастарды даяр-
лайтын оқу орындары бұл белесті қалай бағындырды? Осы кезекте өнердің сан саласын 
қамтитын Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясына осы бір тосын форматтағы 
білім берудегі мәселе турасында сұраған едік. 

Ақан ӘБДУӘЛИЕВ,
Т.Қ.Жүргенов атындағы 

Қазақ ұлттық өнер 
академиясының ректоры, 

Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері    

-
таж студиясында «Кино және телевизия» 
факультететінің студенттері шығармашылық 
қабілеттерін шыңдады. 

арқылы да оқытушы-ұстаздармен жылдам 
байланысқа түсіп, пікір алмасып, идея 
ұсынылды. 

Жалпыға бірдей ұсынылған платфор-
малардан блек, әр факультет з саласына 
 байланысты мультимедиялық технологиялар 
мен түрлі ақпарат алмасу құрылғыларымен 

*рине, бастапқыда қиындау болды. 
«Басқа түссе баспақшыл» деген, бұдан зге 
уақыттары қым-қуыт тіршілікпен жүріп, 
уақыттың тапшылығынан заманауи техно-
логияларды айлап, жылдап арнайы курс-
тар арқылы оқып, меңгеретін оқытушылар 
қауымы бүгінде қашықтан оқытудың түрлі 
әдіс-тәсілдерін бір күнде-ақ меңгеріп, 
тселіп алды. Мұның зі олардың кез келген 
жағдайға бейімделгіштігін, еңбекқорлығын, 
табандылығын крсетсе  керек. Деген-
мен, ізденімпаз, жаңашыл профессор, 
оқытушылардың арқасында бұл белесті де 
бағындырдық. 

Б а с қ а н ы  б ы л а й  қ о й ғ а н д а ,  ж а н ы 
әсемдікке, кзі сұлулыққа, үні әуезділікке, 
қолы туындыға, аяғы крікті мекенге үйір 
шығармашылық адамына трт қабырғаға 
қамалу қиынға соқты. Жалынды жүректің 
жанайқайын ұғынып, бізде з тарапы-
мыздан таланттың  танылуына, шебердің 
шыңдалуына, шығармашыл ойдың жүзеге 
асуына  барымызды салдық. Ортасы – ду-
ман, зейіні – талант жастарға қолдау болсын 
деп, әрі бірыңғай білім  алмасу жүйесіне 
әр берсін деген мақсатпен,  танымы кең, 
тағылымы мол тұлғалармен әр факультет 
студенттеріне арналған шеберлік сағаттарын 
ұйымдастырдық.  ҚР Мәдениет  және 

-
сында нер академиясының аккаунттарын-
да тікелей эфирде дәрістер жүргізілді. Ол 
сәуірдің 7-ші жұлдызынан басталып, әлі де 
жалғасын тауып келеді. Тоқталып тетін 
болсам, нертанушы, нертану ғылымының 
кандидаты, профессор Ольга Батуринаның 
«Живопись  Казахстана. Мастера и шедев-
ры»; ҚР Еңбек сіңірген қайраткері Болат 
Тұрғынбайдың «Қазақ суретіндегі жаңа 
тенденциялар»; «Театр нерінің тарихы 
мен теориясы» кафедрасының доценті, 
нертану ғылымының кандидаты, театртану-
шы Аманкелді Мұқанның «Абай операсының 
сахналану тарихы»; «Экрандық нер режис-

реаттары: «Музыкалық нер» факультетінің 
о қ ы т у ш ы с ы  Е в г е н и й  Я с т р е м с к и й , 
оқытушы Рафис  Зарипов, студентіміз Асан 

тобының «От классики до современности»; 
ҚР Мәдениет қайраткері, ҚР Білім беру 
ісінің құрметті қызметкері, ЖАК доценті, 
«Сәндік-қолданбалы нер» кафедрасының 
м е ң г е р у ш і с і  Р а у ш а н  Б а з а р б а е в а н ы ң 
«Сәндік нердің заманауи дамуы және 
композициялық шешімдердің тәсілдері»; 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
профессор Гүлдана Сапарғалиеваның «Жеке 
ән салу» (Бенджамин Блум таксономиясы), 
«Бейнелеу нерінің тарихы мен теориясы» 
кафедрасының меңгерушісі, философия 
ғылымының кандидаты, профессор Қалдыгүл 
Оразқұлованың «Қазақ кескіндемесіндегі 
дала архетипі»;  Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, «Экрандық нер ре-
жиссурасы» кафедрасының профессо-
ры Ғайнижамал *білдинаның «Ұлттық 
мүдде қашанда биік»; Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, белгілі әнші, «Театр 
нері» факультетінің ұстазы Дәлел Уәштің 
«*нім сенсің туған ел»; Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Суретшілер 
одағының мүшесі Естай Даубайдың «Қазақ 
зергерлік нері»; ТВ режиссері, ҚР Мәдениет 
қайраткері, «Экрандық нер  режиссурасы» 
кафедрасының доценті Ерлан Ақшаловтың 
«Қазіргі қоғамдағы телевидениенің рлі»; 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
Білім беру ісінің үздігі, «Құрмет» орденінің 
иегері, нертану профессоры, академик, 
 «Сахна тілі» кафедрасының меңгерушісі 
Дариға Тұранқұлованың «Сахна тілінің 

докторы  Баубек Нгербектің «Қазақ 
киносындағы тарихи жанрдың қалыптасуы 
мен дамуы»; профессор, ҚР Еңбек сіңірген 
қайраткері, ҚР Суретшілер одағының мүшесі, 
Еуразиялық дизайнерлер одағының мүшесі, 

-
цуз нер академиясының мүшесі Бауыржан 
Байділдәнің «Қазақ бейнелеу неріндегі 
егеменді ел тарихы» тақырыбындағы, 
 з г е  д е  п р о ф е с с о р - о қ ы т у ш ы л а р д ы ң 
дәрістерінде салалық білімге ден қойылып, 
нер мамандықтарының барлық саласын 
қамтыды. Мұндай онлайн-дәрістер, онлайн-
сұхбаттар, онлайн-крмелер, онлайн-кон-
церттер ткізуіміз жағымды нәтиже берді. 

Сондай-ақ ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігінің бастамасымен Қазақконцерт 

форматындағы «Карантиндегі жұлдыз» 
атты жаңа жобаны қолға алған болатын. 
Қазақстанның нер жұлдыздары жанды 
дауыста әртүрлі бағытта (фольклорлық, 
эстрадалық, классикалық, аспаптық) нер 
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Жалпы бұл күрделі  дәуір 
адамзат  тарихында әлем, 
орыс, біздің қазақ зерт-

теушілері оған тиісті мән  бермей, 
түбегейлі тақырыпқа ат басын  сирек 
бұрады. Ғылымда батыстану жоқ та, 
шығыстану болса да екшеліп кпшілікке 
ұсынылған мардымды еңбек аз. Қос 
қ ұ р л ы қ  к е ң і с т і г і н  к  к т е й   т і п , 
тұтастырып, ұлттар татулығын сақтап, 
уақыт ліарасында жаңа тұрпатты зор 
мемлекет тұңғыш рет құрылды. *лі 
күнге дейін Еуразия кеңістігін аңсай 
беретініміз неліктен әйтпесе? Адам 
 баласына қой үстіне бозторғай ұя салатын 
 заман туа қойған жоқ әлі.  Алтынордада 
да з артық-кемшілігімен ақырында 
мұрагерлері блек-блек отау тігіп, жер 
бетінде шпес із қалдырды. Тарихта 
болған ұлы қағанаттар қайда? Орнын 
сипатып қалған жоқ па?..

Б а с қ а л а р  б о з д а ғ ы  б  д е н е д е й 
 басын бұғып, үн-түнсіз жатқанда біз 
Алтынорданың мұрагеріміз деп жарық 
жалғанға жариялаудың зі ерлікпен бара-
бар. Тарихнамада қазақ ұялатын беттер 
жоқ екенін тағы бір дәлелдеді.

Ш а ң д ы  ш а ң ғ а  қ о с қ а н  а л а п а т 
шапқыншылықтың зардабын алдымен 
асау дала тартты. Кне кенттер қирап, 
бау-бақшалар мен гүлзарлар ат тұяғымен 
тапталды. Бұлақтар мен әуіз-тұмалардың 
кзі бітеліп мүлкаман-дүниенің күлі 
ккке ұшып, шаңырақтар шайқалып 
ортаға түсті. Бұл қасақана қылғандай 
неге ескерілмейді?

Адамзат ркениеті ортақ болғанымен 
Батыс мұрнын шүйіре қарап, Ресейді 
күргейлеп жалпы қораға кіргізуге 
құлықсыз. Онда Шығыс шалығы бар деп 
ұғатындай. Ал, орыс тарихшылары бәрін 
татар-моңғол басқыншылығына  жауып, 
зұлымдық, жауыздық, сатқындық, 
опасыздық – барлық бәле-бәтірді соған 
сілтеп үйіп-тгеді. Жабайылар да солар, 
тағылар да солар. Тексіз тобыр да солар. 
Шындығында солай ма? Қайта құдіретті 
қағанат оны ыдыратпай, тұтастығын 
сақтап қалғаны қане?

Батыс ентелеп, тевтон орденіндегі 
елдермен халықтар: прусстар, поляк-
тар, литвалықтар тегеурініне ттеп 
беріп, ккқасқа шегірткедей қаптаған 
шведтердің шүйлігуіне қасқайып қарсы 
тұрғандар кімдер екен? Осы орайда 
Күлік (Куликово) соғысын да қайта 
қараудың еш артықтығы жоқ. Анығында, 
бұл – қыпшақтар мен қыпшақтардың 
шайқасы. Тек жеңімпаздар жағында 
орыс жасақтарының болғаны рас. Ол 
сұрапыл соғыстың орыс тарихына 
қатысы шамалы. Соған қарамастан, 
ұзақ жылдар бізді Александр Невский, 
Дмитрий Донскойдың кзсіз ерлігімен 
тәрбиелеп, қайдағы бір жауынгерлік 
рухты әспеттеуге күштеп иландырғандай. 
Бұратаналар ғұмыр бойы бұрмаланып, 
жалған жазылған тарихпен оқытылып 
келе жатқанымызды әлдеқашан мойын-
дайтын кез жетті.

Hзге маман құрып қалғандай  тарихты 
жазуға не үшін жазушы  отырды? Бәлкім, 
оның иі жұмсақ па? *лде биліктің 
ы ң ғ а й ы н а  ж ы ғ ы л ы п ,  а с т а м ш ы л 
мемлекеттік мүддеге бейімделген шығар. 
Қайтсе де, аса құдіретті демей-ақ қояйық, 
әдебиетке елжірегіш (сентимента-
лизмді) енгізген қабырғалы қаламгер 
Н.М.Карамзин кп уақытын сарп етіп, 
он екі томдық «Ресей мемлекетінің тари-
хын» жазып шықты. Мүмкін, біржақты 
әсіреұлтшылдық ызбарының сызы бар 
болар. *йтсе де, ресейліктер бұл еңбектің 
қанын жерге тигізгісі келмейді.

«...Батый умер: сын его – вероятно, 
Сартак хотел господствовать над тата-
рами, но был жертвою властолюбивого 
дяди, именем Берки, который, умертвив 
племянника, согласно с волею вели-
кого хана объявил себе преемником 
 Батыевым» деп табалады ол. Бұған да 
місе тұтып, тоқтамай бояуды  баттастыра 
қоюлатып, одан сайын былықтыра 
түседі. «Моголы (?) вступив в наше 
 отечество, с ровною свирепостью лили 
кровь и мирян и духовных, ибо не думали 
жить близ его пределов и сташась оста-
вить за собою многочисленных врагов, 
хотели мимоходом истребить всех людей; 
но обстоятельства переменились. Орда 
Батыева расположились навсегда ноче-
вать в привольных окресностях Волги и 
Дона: хан ее для своих выгод должен был 
в некоторым смысле щадить подданную 
ему Россию, богатую естественными и 
для самых варваров нужными произ-
ведениями; узнав же власть духовенства 
над совестью людей, вообще усердных 
к Вере, моголы старались задобрить 
его, чтобы оно не возбуждало россиян 

противоворствовать игу татарскому и 
чтобы том хан тем спокойнее мог пове-
левать нами».

Кзге ұрып тұрған кемшілікті былайғы 
жұрт  білмей ме? Тағы бір орыс тарихшы-
сы В.О.Ключевский (1841- 1911 гг.)  бетке 
басып, батыл айыптайды: «У Карамзина 
пустеет: герои прячутся за кулисы и зри-
тель видит одни декорации, обстановку, 
быт, житейский порядок – это в так назы-
ваемых внутренних обозрениях». Бір тұста 
оған қайта оралып, ойсырата соққы береді: 
«Руси XI-XII в. говорят, мыслят и чувству-

Мұнарасы қырық құлаш
Hзден сұлтан Жәнібек
Оны крген кәріңмін.
Ұлы бабам Домбауыл
Оны крген кәріңмін.
Жүз сексенге келгенде,
Шықпаған жан жүргенде,
Менен дәурен кеткенде...
Сонша хандар ткенде
Кешегі кеткен еңселі
Ерні салпы құбаша құл
Сонша жасқа келгелі
Осындай ер жігітті
Кре алмаған кәріңмін.
Бізге там-тұм, үзік-үзік жеткен кей 

дақпырт ақпараттардың зінде Дешті 
Қыпшақ елінің абыз ақыны  Сыпыра 
жырау қиял кейіпкер емес, бұрын-соңды 
дүниеде болмаған жас мемлекеттің 
ыстығына күйіп, суығына тоңып, бәріне 
куә болып, ұзақ жасаған адам екені 
байқалады. Ерлік рухы биік «Қырымның 
қырық батыры» дастандарының бы ты-
раңқы тұңғыш нұсқаларының да негізін 
салып, жырлағаны дау туғыз байды. 
Ізашар тамаша дәстүр енгізді. 

Оның тұсында Алтынорданы кімдер 
билеп еді?

Бату (1227-1256 жж.), Берке (1258-
1266 ж.ж.), Мңке Темір (1265-1288 жж.), 
Туда Мңке (1282-1287 ж.ж.), Тоқта 
(Тоқтай 1291-1312 ж.ж.), Hзбек (1312-
1342 жж.), Жәнібек (1343-1357 ж.ж.), 
Тоқтамыс (1380-1395 ж.ж.)...

Қ ы р ы қ  р у д а н  қ ұ р а л ғ а н  ж а с 

Ақындар Атасы Сыпыра жырау 
Сұрғылтайұлы (1211-1391 ж.ж.) да бетің 
бар, жүзің бар демей Тоқтамысқа кзге 
шұқығандай етіп айтады:

–Уа, хан ием, хан ием,
Құлағыңды сал ием.
Талан болды біздерден
Сансыз дүние-мал, ием.
Қанды крсе қалтырар
Қырғи құстың баласы.
Таңды крсе, шарқ ұрар
Бұлбұл құстың баласы.
Бітпес сздің жарасы.
Жемтік болды дұшпанға
Кп ноғайдың баласы,
Кздерімнің қарасы.
Жер жетпесе еш саған,
Жерің тұр ғой алдыңда.
Кл жетпесе еш саған,
Клің тұр ғой алдыңда.
Қырғи болып құтырып,
Қызыл етті аңсама...
Зияны тиер ырысқа.
Себепсіз еш ұрыс болмас,
Ұрыс болса, тұрыс болмас.
Еліңді талап сен алдың,
Темірменен тең алдың.
Халқыңды жинап бір жерге,
Жеңімпаз хан атандың.
Елің әбден толықты,
Енді саған не керек?
Күн сайын қан тгіспе,
Зәрезап болды тңірек.
Ұрыстың болар з заңы,
Қаншама қан тгілер,

Тапқан жерге ел кшір, 
Мұны неге білмейсің!? 
...Ай, Жәнібек, ойласаң. 
Қилы, қилы заман болмай ма? 
Суда жүрген ақ шортан 
Қарағай басын шалмай ма? 
Мұны неге білмейсің?! 
Қош, аман бол, Жәнібек, 
Енді мені крмейсің!

Бұл адастар туралы жұмбақтар 
ж е т к і л і к т і .  Қ и ы р - ш и ы р 
шежіре мен тамыры әлсіз 

тарих болғандықтан бірінің қасиетін 
біріне жамайды. Бірақ, қан жібермейді. 
Ағасы Тыныбек пен інісі Қыдырбекті 
лтіріп, таққа отырып, зін арандат-
тырып ажал құшқан Hзбектің баласы 
у тккен Жәнібек (қанша әз деп теңге 
соқтырса да) қазақ хандығының кіші 
Жәнібегі (*бусағит) пен *білқайырдың 
немересі тентек Жәнібек, М.Тынышбаев 
пен С.Сейфуллин алданып, қазақ ханы 
дейтін 1477 жылы Астраханда билік 
құрып, Қырымда тбе крсетіп, орыс 
патшасы ІІІ Иванды сауғалап, Ковнода 
лген қай Жәнібек?

Солардың ішінде текті жерден қатын 
алмай, қала іргесін кеңейтіп, аққуды 
құладінге ілдіріп, қымызға қызып қызара 
бртіп жүретін Алтынорданың Жәнібегі. 
Шатастырмау керек еді.

Қазақ поэзиясының тарихын ұзартып, 
үш ғасыр ары апарды дейтін қаламгер 
М.Мағауин сол шақтағы шым-шытырық 
жағдайды ескермей Асанқайғыны 

кпті крген кне. Бір аңызда Асан 
95 жасқа келген қарт, енді бір аңызда 
оның жасы 120-да еді делінеді. Халық 
әңгімелерінде дана, ақылгй адамның 
қашан да тұғырдан таюға айналған 
ақсақалды қария етіліп крсететіні мәлім. 
Сондықтан мұндай деректерді нақты деп 
қабылдай беруге де болмайды. Алайда 
Асанның шынында да ұзақ жасағанын 
байқаймыз. Жәнібек, Керейлермен бірге 
Шуға келерден бұрын Ұлұғ-Мұхаммедтің 
құзырында жүрген кезінің зінде ол егде 
тартып қалған адам. Соған қарағанда 
Асанқайғының мір сүрген дәуірі – ХV 
ғасырдың іші.

Тарихи Асан туралы біздің білетініміз 
осымен шектеледі».

Жоқ. Олай емес. Ақиқат пен ар 
 алдында кім де болса құл. Ғылымдағы 
жалғыз зімбілермендік, бірбеткейлік пен 
қыңырлық алысқа апармайды.  Немесе 
Асанқайғы қайда? Қазақ хандығы қайда? 
Шығыс «Бес елінің тарихын жазған 
Құрбанғали Халид Аягзи (1843-1913 жж.) 
Асан қайғыны Шыңғысханның замандасы 
Майқының алтыншы ұрпағы (1150+180= 
шама-шама, Бәйдібектің әкесі Қараша 
бидің тұрғыласы) деп крсетіп тайғақ 
пікір білдірсе, филология ғылымының 
докторы Ж.Тілепов (1370-1470 жж.) зге 
бір ой сілеміне сілтеп, марқұм ұлағатты 
ұстаз Х.Сүйіншәлиев 1330-1450 жылдарға 
тоқтайды. Осы соңғы дерек жобаға 
келетін сықылды. (Х.Сүйіншәлиев «Қазақ 
әдебиетінің тарихы», Алматы, «Санат», 
2006 ж., 232-бет).

Қазақ хандығы сол М.Тынышбаев, 
М.Мағауин айтқандай, 1456 жылдан 
құрыла бастаса, бұндай даулы екіұшты 
мәселені анықтауда уәж бен тиянақты 
тұжырымға тоқтауға тура келеді.

*рине, ешкімнің де аяғы аспаннан 
салбырап түсе қалған жоқ. Қазақ әдебиеті 
тарихын (ІІІ том) құрастырушылар 
 Сыпыра жыраудан бастап, Асанқайғы 
тұлғасына дейін бергі уақытқа жаңсақ 
жетелейді. Соған иек артқан шығар 
«Қазақ халқы хандық дәуіріндегі әдебиет» 
(«Қазақ университеті», 2013 ж.) те тереңге 
бармай, оқиғаларды қалқып те шығады. 
Сыпыра жырау Доспанбет, Шалгиіз, 
Асанқайғы, Қарға бойлы, Қазтуған, дау 
жоқ, Алтынорда ақындары. Ықсуаты 
келмесе де бастан жақты айыра ма? Олай 
болса Сайып (ф) Сарай (1321-1391 жж.) 
бастаған топ Алтынорда әдебиетінің, 
ал онымен бір дәуірде ғұмыр кешкен 
Сыпыра жырау (1211-1391 жж.) неге 
және қалай қазақ хандығы тұсындағы 
әдебиеттің кілі болып қарастырылады? 
Тіпті үйлеспейді. Мұндай қателікті түзету 
керек деп ойлаймын. 

Та р и х  п е н  ә д е б и е т т е г і 
ақтаңдақтар ешкімнің де 
жауапкершілігін жеңілдете 

 а л м а й д ы .  А л т ы н о р д а  м е н  о н ы ң 
дәуірі бізде мүлде аз зерттеліп жүр. 
 Жазушы Ілияс Есенберлиннің асығыс 
жазған романдары, Б.Кенжебаев, 
Х . С ү й і н ш ә л и е в т і ң  б і р е н - с а р а н 
м а қ а л а л а р ы ,  А . Қ ы р а у б а е в а н ы ң 
«Ғасырлар мұрасы» («Мектеп», 1988 ж.) 
кітабы болмаса, тарихшылар әлі үнсіз. 
*дебиеттанушы Н.Келімбетовтың ЖОО 
оқулық ретінде қолданылып жүрген 
«Түркі халықтарының ежелгі әдеби 
жәдігерлері»  (Алматы, «Раритет»,  2011 
ж.) еңбегінде Алтынорда әдебиетіне 
қысқаша шолу жасағанмен, Сайып (ф) 
Сарай (1321-1391 жж.), Хорезми (ХІV 
ғасыр), Құтыб (ХІХ ғасыр), Дүрбек 
(ХІV ғасыр) шығармашылықтарына 
аз-мұз тоқталса да атүсті атап теді. 
Олар мәдениетті дамытуға үлкен үлес 
қосқаны жеткіліксіз талданып, күрделі 
кезеңге лайықты баға берілмейді. Сол 
дәуірде мір сүрген ақындар ұмытылып 
қалғандай. Қазақ хандығы құрылған 
кезде олардың базбірінің рухы қолдап-
қорғап жүргенмен, сүйегі әлдеқашан 
құрғап кеткен болар-ау.  Ендеше, 
Ж.Тілеповтың «Қазақ халқы хандық 
дәуіріндегі әдебиетке» әлгілердің 
біразын жатқызуы ақылға қонбайды.

Сонымен, қазақ хандығы тұсындағы 
әдебиет зерттелді ме? Кездейсоқ бірлі-
жарым мақалалар болмаса, бұл дәуірдегі 
кркем ой кеңістігі әлі бос жатыр. Егер 
оны шын мәнінде зерделі зерттеу ныса-
насына айналдырғымыз келсе, Қидан-
тайшыдан (Қодан) бастап, қуысты 
(вакум) толтыру кезекте тұр. ХІV-ХVІ 
ғасырлар сыры қашан ашылады?

*дебиеттің сол кездегі табыстарын 
түзген мамандар да мешеулік танытқанын 
айта кету керек. Қалайда зімізді зіміз 
жнге қою міндет. Hмір заңы қатал. 
Жуан жіңішкеріп, жіңішке үзіледі. 
Бір кездері қос құрлықты айқарып, 
ашса алақанында, жұмса жұдырығында 
ұстаған Қыпшақ елі, Жошы ұлысы, 
Алтынорда тәж бен тақ таласынан ізім-
ғайым жоғалып кеткен жоқ. Алтынорда 
тағдыры – біздің тағдырымыз. Ол Қазан, 
Астрахан, Қырым, Сібір хандықтары мен 
Ноғай ордасына блініп, досқа күлкі, 
дұшпанға таба болып, кім крінгеннің 
жемтігіне айналды. Құдай сондайдан 
сақтасын.

Неге екені қайдам, қайта-қайта «Ер 
Едіге» дастанындағы Тоқтамыстың 
 елмен қоштасуы ойға орала берді:

... Ей, байтағым, байтағым,
Бастан сені алдырттым.
Ал, аман бол менен соң
Байтағымның ішінде
Он сан елім ноғайлы,
Сені тағы алдырттым.
Он сан ноғай ішінде
Үш жүз алпыс отау қазағым,
Сені тағы алдырттым, 
Ал, аман бол менен соң.

АЛТЫНОРДА 
АҚЫНДАРЫ

Ешқашан санада сөнбейтін 
сәуле болады. Бұл соған ақи-тақи көз 

жеткізген сапар еді. Құстар да күнгей ұзақ жолға 
қамдана бастапты. Дариға-дәурен! Сынаптай сырғып уақыт 
өтіп барады. Қилы-қилы қиял кешкізіп, сонымен мәңгі бақи 

жарысқандай ұлы дария да ағыпты аяңдамай, қаншама дәуірлерді 
бастан өткерді. Заманауи ұшақ, ұшқыр көліктен бас тартып, ешкімді 

де мазаламай, екінтіде Қазан қаласындағы айлақтан кемеге отырып, 
оңтүстікке қарай бет алғанымызда көкей көрігі гулеп, әртүрлі күйді оятты. Қас 

қарайып, түн жарымы ауғанша ұйқы қашты. Таңға жақын тұман түсіпті. Ол 
қабаттасып сірескен қасат қардай тұтасқан ойды тұмшалай алмады. Арқырап 

ауыздығын қарш-қарш шайнап, торкөз сауыт киіп, айбалта мен найза ұшы 
желбіреп, күн нұрына шағылыса жарқ-жұрқ етіп, қабағын қарс жапқан 

баһадүрлердің сұсты жүзі елестеді. Жағалау жырақ қалып жатыр. 
Көшпелілердің өшпеген ошағының қоламта қозының оты жылт-

жылт ететіндей. Бірте-бірте Алтынорда (Ақорда, Елорда, 
Құзорда, т.б. бірігіп жазылып жүрген жоқ па?) 

аспаны ашылайын депті.

ют так же, как русские князья северной 
Руси XIV и XV в., т.е. как мыслил исто-
рик. Это люди разных хронологических 
периодов, но одинакового исторического 
периода... Оптимизм, космополитизм, 
европеизм, абсолютизм, республиканизм 
оставлены. Остался сентиментальным 
моралистом XVIII в. и приверженцем 
просвещения, как лучшего пути к доброй 
нравственности, которая – основание 
государственного развития и благоустрой-
ства» (В.О.Ключевский «Исторические 
портреты» Москва, «Правда», 1990 г., стр. 
480). 

Ар ғ ы ғ а  б а р м а й - а қ ,  Р е с е й 
мен Қазақ стан тарихында 
бұрмаланған тұстар жетеді. 

Таңдау мен талғау мүлде аз. Теріскей 
кршімізд ің  биліктег ілері  Жошы 
ұлысынан орыс ортасына сіңіп кет-
кен ақсүйектер, қоғам қайраткерлері, 
әскербасылар мен ақын-жазушылар 
жұлдызды тобының тегі мен санының 
мол болса да Алтынорда десе тіксініп, 
тіпті ешкікзденіп шошына қарап, 
бүйіше бүрісіп, жыланша жиырылады. 
Екінші Екатеринаның пәрменімен оған 
қатысты бүкіл құжат, дереккздері мен 
мәлімет-мағлұматтардың басым блігі 
жойылып, құртылып кетті.

ІХ ғасырда Яуза, Глинная мен Мәскеу 
зендерінің құйылысында кішкентай елді 
мекен қалың орман ішінде қоныс теуіп, 
келе-келе  кентке  айналып, бұйығы мір 
кешіп  жатты. 1272 жылы Алтынорданың 
Меңгу (бәлкім, мәңгі) Темір ханы оған 
 ерекше мәртебе беріп, басқа серіктеріне 
қарағанда оның абыройы, беделі асты. 
Гүлденді. Hсті. Кемеліне келе жат-
ты. Hркендеп қанат жайды. Мәдени, 
сауда-саттық орталығына баланды. Бұл 
бағытта Юрий Долгорукийдің қаланы 
дамытуға сіңірген еңбегі жоқ, мүйізі 
қарағайдай мамандар мен бірқатар белгілі 
зерттеушілердің ой-пікірі рккіректікпен 
ескерілмей елеусіз қалып, Ресей патшасы 
І Николайдың (1796-1855 жж.) (Палькин) 
нұсқауымен және СОКП Бас хатшы-
сы И.В.Сталиннің алқауымен жұрттың 
кзін бақырайтып қойып, маңдай терін 
тгіп Мәскеудің іргетасын қалаттырған 
Юрий Долгорукий болып шыға келді. Бұл 
қиянат емей немене? Біздің Еуразия деп 
мңіреп тұратынымыз не? *рине, Алты-
норданы кім, қалай қабылдауына байла-
нысты. Жүз сексен жас жасаған ақындар 
Атасы Сыпыра жырау оның кркемдік 
шежіресін былай түзеді:

Мен қартыңмын, қартыңмын,
Не крмеген қартыңмын.
Бастыққа бастық, Бастық хан
Оны крген кәріңмін.
Одан соңғы Керей хан,
Оны крген кәріңмін.
Одан соңғы Ала хан,
Оны крген кәріңмін.
Одан соңғы Қара хан,
Оны крген кәріңмін.
Құлағы шұнақ Назар хан
Оны крген кәріңмін.
Он екі тұтам оқ атқан,
Одан соңғы ер Шыңғыс
Оны крген кәріңмін.

мемлекеттің қай тілде сйлеуі ықтимал? 
Тұрғындардың басым блігі қыпшақтар, 
татарлар,  түркіленген моңғолдар, 
қияттар, кейіннен қазақ қауымына толық 
кіретін қоңыраттар, маңғыттар, ноғайлар, 
арғындар, тамалар, т.б. еді. Сол дәуірде 
халықаралық қатынас құралы болған 
не екенін «Құмандар кітабы» («Кодекс 
куманикус» (лат.кодекс-кітап) крсетеді. 
Алғашқы бетінде 1303 жыл деген белгі 
соғылған бұл басылым қыпшақша түзіліп, 
дүниежүзіне (әсіресе, Батыс елдері, 
Үндістан, Таяу Қиыр Шығыс, Қытай...) 
таралды. Ордадан трткүл дүниенің шар-
тарабына қасиетті Құрандай тұтынып 
елшілер тобы әлсін-әлсін аттанып жатты. 
Кптен бері бір данасы Венецияның Марк 
әулие ғибадатханасының кітапханасында 
кз қарашығындай сақталып тұрған 
бағалы жәдігер әлемнің біраз жеріне 
үстемдік еткенін дәлелдейді. Түркі 
тілдерінің біреуін сәл дамытып ркендете 
алмағанымыз кінішті... Қайткенде 
де қазір мұрнынан есекқұрт түсетін 
Батыстың есебі түгел. Hлген латын тілін 
ғылыми айналымға түсіріп, қолданысқа 
кіргізіп пайдаланып жүр. Hтпелі мірден 
сабақ алмаған жақсы емес.

Оның үстіне сол тұста Берке хан 
қызын Мысыр билеушісі Мамлюк, 
 мамелюк (Араб сұлтандарын қорғаушы 
түркі жасақтары) *л-Мәлік әз-Заһир 
Рухиәл-Дүние уә ад-дин Бибарыс 
 Бундикари әс-Салиге ұзатқан болатын. 
Египет тарихшысы Құтибы олардың ұлы 
Бедр ад-дин Мұхаммед Берке екі дәптер 
лең тудырып, Құранға түсінік-талдама 
жасап жүргенде туған қайын  атасы 
Қалауын у беріп лтірген соң шешесі 
Шам (Димашық) шаһарында жерленген 
әкесі Бибарыстың қасына қойғызады.

Ос ы н а у  қ ы п ш а қ  т і л і н і ң 
құдіреттілігі соншама, мам-
люктер  заманында  ақын 

Шәріп *меди Фирдоусидің (Пері даусы) 
«Шаһнамасының» түпнұсқада жүз он 
мың жол болса, ол жүз жиырма екі жолға 
ұлғайтып қыпшақшаға тәржімалайды. 
*лбетте, тереңдеп зерттей түссе бұдан 
басқа да қызықты жайлардың құлағы 
қылтиятыны күмән тудырмайды.

Не десе де бұл ерлік пен елдік жыр-
ланатын кезең.  Мұрын жыраудың 
(зираттағы шын аты Тілеген Сеңгірбеков 
(кейбіреулер жаңылыс жазып жүргендей 
Сеңгірбаев емес) «Қырымның қырық 
батырында» Сыпыра жыраудан бастап, 
(Егер Ж.Тілеповтің крсетуіне сенсек, 
1391 жылы дүние салады) бертінге дейінгі 
туындылардан ршіл рух, найзағай 
намыс, жасын жігер мен қаһарман 
қайраттың лебі еседі.  «Қырымның 
қырық батырын» алғашқы орындаған 
сол  Сыпыра жырау Сұрғылтайұлы  болса, 
одан кейін Абыл жырлап, Нұрым қағып 
алып, кейін Қашаған үйреніп айту 
дәстүрін жалғастырса, Мұрынға жетіп 
тіреледі. От ауыз, орақ тілді Шалгездің 
(Шалгиіз) Едігенің шбересі Темір биді 
ел бүлініп жатқанда қажы сапарынан 
тоқтатуға шақырғаны да ешкімнен 
қаймықпайтын жүрек жұтқандығын 
танытады.

Хан салығынан халқыңның
Қабырғасы сгілер.
Күнәсіз қан жуылмас,
Біреудің малы бұйырмас.
Тентек ханды ел сүймес,
Шатақ ерге қыз тимес.
Қанды кйлек киілмес,
Тұтқын қатын сүйілмес.
Қаншама бармақ тістегенмен, ткен 

ойсырап орнына келе ме? Атасзге құлақ 
асып жатқан жан бар ма? Ақыры ХІІІ 
ғасыр аяғына таман Ақсақ Темірдің 
қанды жорығы Алтынорданы талқандап, 
Батыстың алдына жығып берді. Одан 
кейін тыраштанып тырысқанмен, 
бір кездегі жұлдызы жоғары құдіретті 
қағанат ес жиып, қалпына келе алмады. 
Қанша қайрат крсеткенмен, күнгейдегі 
Баязиттің Түрік елі де соның кебін 
киді. Обал-ай деген ешкім жоқ. Соған 
ширығып, шамырқанған Асанқайғы 
Алтынорданың соңғы хандарының бірі 
Жәнібектің (*бусағит емес) жанына 
 батыра былай ескертеді:

– Ай, хан, мен айтпасам білмейсің, 
Айтқаныма кнбейсің. 
Шабылып жатқан халқың бар, 
Аймағын кздеп крмейсің. 
Қымыз ішіп қызарып, 
Мастанып, қызып терлейсің, 
Hзіңнен басқа хан жоқтай 
Елеуреп неге сйлейсің?! 
Қорған салдың бейнет қып, 
Қызметшің жатыр ішіп-жеп, 
...Оны неге білмейсің?! 
Қатын алдың қарадан, 
Айырылдың хандық жорадан, 
Ел ұстайтын ұл таппас, 
Айырылар ата мұрадан! 
Мұны неге білмейсің!? 
Құладін құстың құлы еді, 
Тышқан жеп, жүні түледі. 
Аққу құстың тресі, 
Ен жайлап клді жүр еді. 
Аңдып жүрген кп дұспан 
Елге жау боп келеді: 
Құладін қуды лтірсе 
Hз басыңа келеді! 
Құлың кп сені лтірер, 
Осыны Асан біледі, 
Мұны неге білмейсің?! 
...Тіл алсаң, іздеп қоныс кр, 
Желмая мініп жер шалсам, 

анаған да, мынаған да тықпалай беретіні 
қалай? «Кейінгі ұрпақ әулие танып, аңыз 
кейіпкеріне айналдырған, ал Шоқан 
Уәлиханов «кшпелілер философы» 
атаған Асанқайғы з заманының үлкен 
ойшылы еді. Керей, Жәнібек хандардың 
ақылшы биі болған Асан қазақ руларының 
Орда ктеруін жақтайды, қазақтар 
Шу, Сарысу бойына орналасқан соң, 
ол іргесі берік, ағайын ұжымы күшті 
 болуын үндейді. Hз лең, толғауларында 
хандық үкіметті нығайту, елдің қорғаныс 
қабілетін арттыру қажетін насихаттайды, 
Жәнібек ханды табысқа мастанбауға, 
елдің түбегейлі болашағын ойлауға 
шақырады.  Феодалдық қоғамдағы 
әдет-ғұрып, мінез-құлық мәселелерін 
ктереді. Hзінің ақындық күшін туыстас 
руларды бір орталықты, қуатты мемлекет 
етіп, ұйыстыру жолына арнайды. Біздің 
заманымызға жеткен толғауларынан 
Асанның қилы кезең  табиғатын жыға 
танығаны, тіпті Алтынорданың  орнында 
пайда болған хандықтардың бәрінің 
құрып бітетініне дейін болжай алғаны 
крінеді» дейді. «Ай, заман-ай, заман-
ай» басылымында жазған алғысзінде. 
(Алматы, 1991 жыл, 8-бет). Бұл аздай-
ақ, ол з ойын ішінара «Қобыз сары-
нында» («Атамұра», 2006 жыл, 30-бет) 
қайталайды:

«Алтын Орда әміршілерінің бірі Ұлұғ-
Мұхаммед ХV ғасырдың 20-жылдарында 
Сарайдан қуылып,  Витовті паналаған да 
кейінірек Қазанда хандық құрған. Біздің 
назар аударатынымыз – Асан мірінің 
біраз уағы осы – Ұлұғ-Мұхаммед ханның 
тңірегінде тті. Асан қайғының алды-
мен Сарайда, кейінірек Қазанда ханның 
оң тізесін басқан ықпалды бектерінің бірі 
болғандығы байқалады.

Бұдан соңғы жерде Асан қазақ 
хандығында Жәнібек ханның маңынан 
креміз.

Асанның нақты қай жылы, қай жерде 
лгені белгісіз. Бір мәліметтерде Асан 
Ата қазіргі Hзбекстан жерінде Жиделі 
Байсында дүние салды делінеді. Енді 
бір аңыздарға қарағанда Асан Ұлытау 
 басында қайтыпты. Ал Шоқан Асанның 
зираты Ыстықклдің маңында тұр деп 
жазады. Ақынның қанша жасағаны 
да беймәлім. Халық аңызында – ол 
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ANA TILIК Ө Ң І Л  К Ү Н Д Е Л І Г І Н Е Н
итлершілермен болған соғыстан кейінгі жылдары Одақта балық өндірісіне байланысты үлкен реформалар жасалынды. 
Соның бірі Мәскеудегі жоғарғы техникалық балық шаруашылығы институтындағы теориялық жұмыстарды практикамен 
ұштастыру мақсатында Каспий теңізі жағалауындағы Гурьев қаласында төрт жылдық бүкілодақтық балық шаруашылығы 
техникумын аштырды. Жоғарыдан тәртіп болғандықтан қысқа мерзімде таңғаларлықтай екі қабатты оқу корпусы, екі 
қабатты студенттер жатақханасы, Мәскеуден шақырылған мұғалім-профессорларға арналған екі қабатты үй, студент-
тер клубы, асхана, тағы басқалар бой көтерді. Инфраструктура толығымен салынып, сырттан қызығып қарайтын өзгеше 
қалашық пайда болды. Мамандар дайындау,  қаражаттың бөлінуі... тікелей одақтық Балық шаруашылығы министрлігіне 
қарайтын. Қанша адам қабылдау керектігін де аталмыш министрлік белгілейтін. Осындай нұсқаудың арқасында 1952 жылы 
біз, төрт бала, Дәуқара Аймағамбетов, Жанәлі Әлімбетов, Сырғаш Медетбаев және мен Арал теңізінен келіп, емтихан тапсы-
рып, студент болып қабылдандық. Бұл күнде жоғарыда аталған жолдастарымның барлығы о дүниелік болды. Топырақтары 
торқа болсын. Олар кезінде елге аға болып, балық шаруашылығында колхоз, заводтарды басқарды.

Соғыс және еңбек ардагері Жалғасбай Тұяқбаев 
1908 жылы Қармақшы ауданы, Ақбел елді 
мекенінде (қазіргі Ақжар ауылы) дүниеге келген. 
Әкесі Тұяқбай жетім-жесірге, басқа да тұрмысы 
төмен жандарға қайыр-көмегі мол тиген кісі 
болған. Әйелі Мария ақжарқын, мейірімді жан 
еді. Алғашқы көрген сәбилері тұрмай, шетіней 
беріпті. Кейін ұлы Жалғасбай мен қызы Ажаркүл 
дүниеге келген соң, күйлері де,тұрмыстары да 
түзелген. 
Жалғасбай жасынан ширақ, пысық бала болып 
өседі. Сауатын ерте ашып, арабша, латынша 
жазуды меңгереді. Үйлеріне жырау-жыршы 
келе қалса, әкесінің тізесіне сүйеніп отырып, 
жыр-қисса тыңдауды ұнататын. Біздің қазақ 
«Сынықтан басқаның бәрі жұғады» дейді ғой.
Өнерге ерте талпынып, домбырамен жыр-терме 
айтуға машықтанған ол ел ішінде «Жырау бала» 
атанып кетеді. 
Қармақшы ауданы – жыраулық өнердің туын 
жоғары ұстап, «Жыраулар Отаны» атанған 
қасиетті мекен. Мұнда Сыр сүлейлерінің бір үлкен 
шоғыры қалыптасқан. Айтар болсақ, Ешнияз 
салдан бастап Тұрмағамбет, Дүр Оңғар, Жүсіп, 
Баспан, Жиенбай, Тұрымбет, Шегебай,Тасберген, 
т.б. дүлдүл жыраулар осы аудан аумағында өмір 
сүрген. Ал бұлардан кейінгі орта буын – Мұзарап, 
Рүстембек, Сәрсенбай, Әлібек, Әбзали, т.б. 
ақын-жыраулардың да көптеп шыққаны белгілі. 
Жалғасбай жырау осы топтың өкілі еді.

 Техникумда екі факультет  болды: 
балықты ңдеу (технолог) және балық 
аулау (добыча рыбы). Мен екіншісін 
қаладым. Оның да себебі болды. Елде 
жүргенімде ағалардан «ана бригада 
пәлендей балық  аулапты, түгенше 
қайық капитандары соншама балық 
аулап келіпті» дегендерді еститінбіз. 
Тек балық аулағандардың аттары ата-
лынып, ал балық ңдеушілердің, балық 
сапасын сақтайтын мамандардың 
аттары ауызға алына қоймайтын. Сол 
ойымда қалған болу керек.  Келешекте 
атым аталып, бригадир, капитан 
болсам деген ниет қой.Ең бастысы, 
оқысақ, маман болсақ деген талап бар 
еді.

С о н а у  М ә с к е у д е н  Г у р ь е в к е 
келіп сабақ берген мұғалім – про-
фессорлар з міндеттеріне асқан 
жауапкершілікпен қарайтын жандар 
еді.Болашақ кәсібімізге  байланысты 
кп нәрсе үйретті.  Мысалы қай 
теңізде қандай балықтың түрлері 
сетіні, олардың жүретін жерлері, қай 
мезгілде аулауға болатыны,  оларды 
аулайтын ау-құралдың түрлері , 
 ау-құралдың есептері, құрылысы...
бәрі де тәптіштелетін. Сонымен қатар 
табиғаттың байлығына зиян келтірмеу 
жағы да назарға алынады.Білімді, 
білікті сол ұстаздарыма әлі күнге дейін 
ризашылығымды білдіріп жүремін. 

 Арал, Каспий, Қара, Азов, Балтық 
теңіздерінде ауланатын балықтардың 
жүрген жерлеріне,түрлеріне сәйкес 
теңіз  кемелері  де ауыстырылып 
тұратын. Мысалы, Қара теңізде үлкен, 
орташа, кіші сейнерлермен балық ау-
ланады. Яғни оларды (БЧС, СЧС, МЧС 
– большой черноморский сейнер, 
средний черноморский сейнер, малый 
черноморский сейнер) дейді. Бірде 
Қара теңізде балық аулап жүргенімізде, 
қатты жел болады деген хабар берілді. 
Бұндайды теңіз тілінде «SOS» дейді. 
Жүзіп жүрген аймағымызда 10-15 
шақты кеме болатын. Капитан дереу 
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бағытты желден ықтайтын бухтаға 
қарай бұрды. Жүзіп келеміз, кей-
де толқынның үлкендігінен 100-150 
метр қашықтағы қатарласып келе 
жатқан кемелер крінбей кетеді. 
Не деген қорқынышты. Осындай 
кереметтің куәгері болғандықтан, 
ойыңа XIX ғасырдың орта шенінде 
салынған Айвазовскийдің әйгілі суреті 
«Тоғызыншы вал» түседі. 

Егер де ұлы суретші осындай 
оқиғаны з басынан ткізбесе, әлемді 
таңғалдырған туынды тумас еді. 

Оқып жүріп балық  аулайтын 
қайықтардың теңізде жүзу мүм-
кіндіктерін теориялық тұрғыда да, 
практикада да толық біліп алдық. 
 Мысалы, орыс тілінде айтылатын 
 носовой киль, кормовой киль,  нижняя 
палуба, верхняя палуба, правый борт, 
левый борт, носовая часть, кормовая 
часть, кубрик, камбуз, капитанский 
мостик, каюты, якорь, якорьная цепь, 
мачта, кнехт, гальюн және басқалар. 
Осылардың барлығының атқаратын 
міндеттері бар және де оларға жауап 
беретін адамдарына дейін белгіленген. 
Екі-үш жылда оқуымызды теориялық 
т а ,  п р а к т и к а л ы қ  т а  ж а ғ ы н а н 
толықтырып, 1954-1955 жылдары 
Қара теңізде Керчь бұғазынан тіп 
Азов теңізінде, Каспий теңізінде 
кемелермен де, теңіздер жиегінде, 
Жайық зені бойында да балық 
 аулау тәсілдерін үйрендік. Осындай 

тәжірибенің арқасында, «помощ-
ник капитана дальнего плавание» 
атағымен қоса, «техник-механик 
по добыче рыбы и морского зверя» 
 деген дипломға ие болдық. 1976 жылы 
Арал балық ндірісі бірлестігінің 
бас директоры болып жүргенімде, 
мамандықты жаңғырту біржылдық 
курсында  Калининградта болдық. 
Сонда Балтық теңізіндегі балық 
кемелерінің озық тәжірибелерімен 
таныстық. 

1983 жылы Қазақ КСР-і Балық 
шаруашылығы министрі кезімде, 
 қ а р а ш а  а й ы н д а ,  Қ а з а қ с т а н 
 ком партиясы орталық комитетінің 
б і р і н ш і  х а т ш ы с ы  Д і н м ұ х а м е д 
А х м е т ұ л ы  Қ о н а е в  қ о л  қ о й ғ а н , 
бюроның қаулысына сәйкес  Вьетнам 
с о ц и а л и с т і к  р е с п у б л и к а с ы н а 
Қазақстан делегациясын басқарып 
бардым. Оңтүстік Қытай теңізінің 
жиегінде орналасқан Вьетнамның 
сол кездегі халқының саны 64,5 млн 
адам, жер клемі 555 мың шаршы 
шақырым болатын. Француз,  Америка 
монополистерінің отарлығынан 
құтылған қайсар вьетнамдықтардың 
тұңғыш президенті, бүкіл мірін 
халқының тәуелсіздігіне арнаған ұлы 
Хо-Ши-Миннің жұмыс істейтін екі 
блмелі үйін кріп таңғалғанбыз. 
Қытай теңізінде ауланатын, экспортқа 
шығаратын хребетка шаянының да 
дәмін татқанбыз.

1987 жылы Қазақ КСР Министрлер 
кеңесінің трағасы Байкен *шімовтің 
тікелей тапсырмасымен Сахалин 
облысының басшыларымен келісіп, 
теңіз балығының, әсіресе селедка, 
стабрида, скумбрия, хех, лосось, т.б. 
түрлерінің кп ауланатын жері Охот 
теңізі мен Жапон теңізінің ортасында 
орналасқан Сахалин аралына Барнаул, 
Чита қалалары арқылы ұшып бардым. 
Жергілікті жердің басшыларының 
кмегімен Курила аралдарын аралап, 
яғни Кунашир, Шикотан аралдарында 
болып,  жапон императорының қыс 
айларында  шомылатын, жер астынан 
шығып жатқан ыстық суына да түстік.

«Атың барда желіп жүріп жер 
таны» демекші, әлемге белгілі, кбісі 
мұхитпен шектесіп жатқан, сегіз 
ұлы теңіздің семіз балықтарының 
дәмін таттым. Олар зіміздің Арал 
мен  Кас пийден басқа,  Балтық, 
Қара, Азов, Қытай, Охот, Жапон 

теңіздері. Айта кететін шындық, осы 
ұлы теңіздердің балық байлығының 
арқасында 1980 жылдары Одақта жан 
басына 18,5 кг, ал Қазақстанда 12-5 
кг балық пайдаланылды. Осының 
ішінде тұщы клдердің балығының 
клемі 30  пайызды құрайтын. Яғни 
мұхиттық және «преснаводный» 
деп блінетін. Осындай байлықтың 
арқасында  80-жылдары Қазақстанда, 
тамақтандыру орындарында  әр 
аптаның тртінші күнін балық күні 
деп те атағанбыз.

Ж о ғ а р ы д а  к  р с е т і л г е н  с е г і з 
теңіздің ішінде Арал теңізінде 28 
жылдай қызмет істеп, оңтүстігінен 
солтүстігіне, шығысынан батысына 
дейін қызмет бабымен тегіс арала-
дым. Осы теңіз жнінде оқырманға 
қысқаша мәлімет бере кетейін. Сонау 
60-жылдары Арал теңізінің ұзындығы 
420, ені 284 шақырым, ең терең жері 
68 метр болған. Ауланған балықтың 

клемі 424 200 центнердей еді, соның 
ішінде, сазан 130 000 центнер, тыран 
(лещ) 70 500 центнер, торта (вобла) 76 
050 центнер, жайын (сом) 11 000 цент-
нер, шортан (щука) 40 000 центнер, 
майлышабақ (щемая) 12 000 центнер, 
қаяз (усач) 4500 центнер, тісті (судак) 
13 000 центнер, ақбалық (жерех) 8 500 
центнер, бекіре (шип) 150 центнер, 
қызылқанат (красноперка) 13 000 
центнер, табан балық (карась) 8000 
центнер, қылышбалық (чехонь) 9500 
центнер, майда торта (плотва) 23 000 
центнер, алабұға (окунь) 5000 центнер.

Осы жылдары шығарылған балық 
німдері :  мұздатылған балық – 
23 400, тоңазытылған балық – 15 
600, тұздатылған балық – 78 400, 
ысталынған балық – 27 400, кептірілген 
балық – 37 500 центнер. 

Арал теңізінде пайдаланылған 
балық аулау құралдары: жылым қайық, 
ау қайық, қабадан қайық, қыс жылым, 
жаз жылым, күз жылым, кермеше, 
ахан ау, сазан ау, тыран ау, торта ау, 
шемая ау.

 Қосымша құралдар: шығыр, ескек, 
таяу, желқом, су тккіш, сүймен, про-
гон, багор, арқан, шыжым, инелік, 
қалқы, түрлі ине, тас, шонтай, ау жібі, 
жылым жібі, ат шана, түрлі шана, ат 
таға, түйе таға, ат хамыт, түйе хамыт, 
терте, таға шегелері, сүзгі, т.б.

2005-2020 жылдар аралығында, 
ұзындығы 14 шақырым Ккарал бгеті 
арқылы кіші Арал теңізін сақтап 
келеміз. Клемі 330 мың гектар, 
тереңдігі орта есеппен 9-11 метрдей. 
Ауланған балықтың клемі 60-70 мың 
центнер.

Түрлері: шортан (щука), тыран 
(лещь), ақбалық (жерех), сазан, тісті 
(судак), жайын (сом), қылышбалық 
(чехонь), аққайран (плотва), ақкз 
(белоглазка), амур (амур), дңмаңдай 
(толстолобик) , қызылқанат (красно-
перка), алабұға (окунь), жыланбалық 
(змееголовка), табанбалық (карась), 
камбала, аққайран (язь). 

Егер де Кіші Арал теңізін сақ-
таудағы, екінші реттегі Ккарал 
бгетінің жобасы іске асса ауланатын 
балықтардың түрлерін 10,0 мың цент-
нерге жеткізуге болады. 

Сз соңында балық та бағалы 
байлық екенін айтқым келеді. Оны 
сіріп, ндіруге мемлекет тарапынан 
ерекше кңіл блінуі тиіс.

Құдайберген САРЖАНОВ, 
мемлекет және қоғам қайраткері            

Дастарқаны бай, ал кңілі даладай 
кең белгілі ел азаматы Тұяқбайдың 
үйіне алыс-жақыннан жыраулар, басқа 

да құрметті меймандар келетін. Мұндайда 
нерге құштар Жалғасбай баланың қуанышы 
қойнына сыймаушы еді. *р жыраудың жырлау 
мақамы, машығы мүлдем блек болатынын 
қолға су құйып, кесе алып беріп жүріп те зе-
рек бала жиі аңғарып қалатын. Бұған, әрине, 
кзі қарақты әкенің де септігі тигені анық еді. 
Hйткені ұлағатты әке қайда барса да, жалғыз 
ұлын  жанынан тастамай ертіп жүретін.

1928 жыл... Қызыл кіметтің байлардың мал-
мүліктерін тәркілеу саясатынан орта дәулетті 
Тұяқбай да қағыс қалған жоқ.Қызылдар оның 
дүние-мүлкін тәркілеп, зін үш жылға соттайды. 
Қатыгез үкім мен қапас түрме азабынан Тұяқбай 
қатты ауырып қайтыс болады. Бұл қайғылы 
ауыр жағдай отбасына те ауыр тиеді. Бірақ 
қызыл кіметтің жендеттері енді марқұмның 
әйелі Мария мен қызы Ажаркүлді қудалауға 
кшеді. Соның салдарынан отбасы мүшелері 
Hзбекстанға жер ауып, сонда паналайды. Алайда 
ол жақта да жағдайлары болмай, бір жылдан соң 
елге қайтып оралады.

Жалғасбай етінің тірілігі және арабша, 
 латынша жазуға шебер болғандықтан, елді жаппай 
сауаттандыру науқанына атсалысады.Тұрмыстың 
қиындығына қарамастан, ол жыраулық нерін 
одан әрі ұштай түседі Шығыстың «Шаһнама», 
«Мұңлық-Зарлық», «Крұғылы», т.б. қызық 
сюжетті қисса-дастандарын, сондай-ақ қазақтың 
 «Алпамыс», «Қобыланды», т.б. батырлар жыр-
ларын, «Қыз Жібек» эпосы кп оқып, жаттай-
ды. Сыр сүлейлерінің терме, толғауларын жиі 
орындайды. Аудандық, облыстық ақындар ай-

тыстарына да жиі қатысып, жүлделі орындарға 
ие болады.

1939 жылы Қармақшыдағы жүргі зушілер 
даярлайтын мектепте оқиды. Оны бітірген соң, 
туған ауылы Ақжарға оралып шаруашылық 
ндірісінде жүк автоклігінің тізгінін ұстайды. 
Еңбек екпіндісі атанады.

...Ел басына күн туған қанқұйлы соғыс 
басталғанда зі жүргізетін автоклігімен 
алғашқылардың бірі болып, майданға  аттанады.
Бір қызығы, ол майданға бірге оқыған жан досы 
Мәлік Таңсықбаевпен бірге аттанып, бір майдан, 
бір ротада жауға қарсы шайқасады.Балтық теңізі 
жағалауындағы елдерді азат ету жорықтарының 
бел ортасында болып, зұлым жауға лім оғын 
жаудырады.

Жауынгер Ж.Тұяқбаев неміс фашис теріне 
қарсы кескілескен сан шайқастар кезінде қайсар 
ерліктің үлгісін сан рет крсетеді. Досы Мәлік те 
зұлым жауға есесін жіберген жоқ. Бірақ майданда 
түрлі жағдайлар болады ғой.Бірде жауды жеңесің, 
енді бірде жеңілесің. Шайқас заңы солай ғой...

Балтық теңізі жағалауындағы күндердің 
бірінде Жалғасбайларды бір үлкен сәтсіздік 
күтіп тұрған еді. Неше күнгі ауыр шайқастың 
да әсері болар, бұлардың ротасының бір блігі 
жау қоршауында қалып қояды. Жан алып, 
жан беріскен ұрыста қатарлары сиреп, оқ-
дәрінің де таусылуға жақын қалған кезі еді...
Орталықпен байланыс әлдеқашан үзілген. Жау 
қоршауын бұзып шығуға бұлар қанша әрекет 
жасағандарымен, күші басым жау жан алқымға 
ала түскен еді. Сйтіп, ішінде бес қазағы бар 
бұлардың роталарының тірі қалған жауынгерлері 
жау қолына еріксіз берілуге мәжбүр болған . 

...Неміс-фашистерінің тікенек сыммен 

қоршалған суық концлагері бір қара түнек ажал 
апанындай тым үрейлі крінуші еді. Осында 
Жалғасбай мен Мәлік здерімен бірге тұтқынға 
түскен жауынгерлермен бірге талай азапты 
күндер мен түндерді бастарынан кешіреді. Тек 9 
айдан соң жаудың бұл азап лагерінен Мәлік екеуі 
бірде түн қараңғылығын жамылып, әрең дегенде 
қашып шығады. Сйтіп, олар бұқпантайлап, 
Балтық теңізі жағалауындағы Филау деген қалаға 
зорға жетеді. Сәтін салғанда, сол қаланың түбінде 
жауға қарсы үлкен шабуылға шыққалы жатқан 
кеңес әскерлеріне келіп қосылады... 

Жауынгер жырау Жалғасбай Тұяқбаев тың 
соғыс кезіндегі майдан эпизодтарын кейін: 

«..Үш күн, үш түн алысып,
Қиямет-қайым орнады.
Бір қадам кейін жылжуға, 
Ешбір бұйрық болмады.
Тртінші күн дегенде,

келген Жалғасбайға оңай тимейді. Бәрінен де 
бұрын туған жерге, елге деген сарғайған сағыныш 
онан сайын меңдеп, жүректі мүлдем сыздат қан 
еді. Соның белгісі, тмендегі жыр шумақтарын 
тебіренбей оқу мүмкін емес еді:

«...Туған жер атамекен, амансың ба?
Құты бар қарт атаның батасында.
Оралсам Жосалының жусанына,
«Балам» деп бауырға басасың ба?!
 
Мекенім жүріп жатқан Жетіқара,
Жан анам, мені ойлап, алаңдама,
«Еркек тоқты – құрбандық» деген осы,
Кнермін, кнбесіме амал бар ма?!» деп 

тебіренеді жанкешті тағдыр, ршіл жүрек иесі.
Жалғасбай Тұяқбаев 1955 жылы Жетіқарадан 

Сыр еліндегі туған ауылы – Ақжарға аман-
есен оралады.Шаруашылық ндірісінде әртүлі 
жұмыстарды атқарады. Адал еңбегімен ел кзіне 

кең жазықта Қазақстан Республикасының 
құрылғанына 50 жыл толу салтанатты тойына 
«Ақжар» кеңшары атынан Жалғасбай жырау сегіз 
қанатты қос ақбоз үйді жасау- жабдықтарымен 
әкеліп тігіп, тойға келуші құрметті меймандарды 
иіліп қарсы алады. Hзі де сонда ерекше жарқын 
кңілмен ша быттанып, облыстық жыршы-жы-
раулар сайысында зінің кең тынысты әрі әсем 
жыр мақамдары арқылы байқаудың бас бәйгесін 
жеңіп алады. 

Осылайша, тойды ктеріңкі кңіл күйде 
тарқатып, қос үйдің жүктерін кліктеріне тиеп 
алып, Ақжарға қарай бет алған бойлары еді. Бірақ 
жолай аяқ астынан тосын жағдай болатынын 
ешкім де ойлаған жоқ...

– Мен бұл сұмдық оқиғаны үйге үрейлері 
ұшып келген жақын туыстарымнан естідім.Ол 
кезде ауылдағы №28 орта мектептің  оныншы сы-
ныбында оқитынмын. Сол сәтте не болғанымды 
зім білмеймін, есімнен танып құладым... Кейін 
толық естігенім: апаттан әкем, Ақбұрыш шешем 
және Ақтбеден келген құда үшеуі қайтыс болған 
екен, – дейді сол бір қаралы оқиғаны кейін 
қинала еске алған қызы Базаркүл. 

Бүгінде Базаркүл Жалғасбаева Қызылорда 
қаласында тұрады. Балалы-шағалы, бірнеше 
 немере сүйіп отырған бақытты жан. Мамандығы 
– мұғалім. *лі қызмет істейді. Қалалық арда-
герлер кеңесі трағасының орынбасары. Қанша 
жылдар тсе де, ол әкесін те жақсы кретінін 
жасырмайды. 9 мамыр – Жеңіс күні Базаркүл 
үшін ең қасиетті мереке. Қолынан келгенше 
кздері тірі соғыс және еңбек ардагерлерін, 
сондай-ақ аруақтарды еске алатын түрлі 
шаралардың ұйытқысы болып, басы-қасында 
жүгіріп жүреді.

Базаркүл жырау әкесінің жыр мұрасына да 
иелік етіп, жыр-толғаулары мен айтыстарын 
жинап-теріп, жарық круіне де атсалысып жүреді. 
Бұл – оның перзенттік қана емес, азаматтық 
белсенділігін танытады.  Майдангер әке жай-
лы баспасзде жарияланған кп мақалалардан 
басқа, майдангер әкесі  жайлы «Ұрпағыңмен 
мәңгі тірісің!» атты қысқа метражды фильм 
түсіріпті. 2019 жылы Ұлы Жеңіс мерекесіне орай 
Қызылорда қаласында «Жақұт жырдың жам-
позы» атты жыршы-жыраулардың облыстық 
фестивалі ткен. Алда жоспарланған танымдық-
тағылымдық шаралар да жоқ емес.

Небәрі 56 жыл жасап, жалындап ткен ғұмыр 
жайлы айтылар сз әлі кп. Тағылымды әңгіме 
жалғаса береді. 

Ибрагим БЕКМАХАНҰЛЫ, 
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі, ҚР Ақпарат саласының үздігі

«БАЛЫҒЫ 
ТАЙДАЙ ТУЛАҒАН...»

Тағдырлы ғұмыр

Г

Қауқар тағы қалмады.
Аспан мен жер арасын,
Қызыл жалын орады» деп жырлағаны бар.
Бірақ соғыс заңы қатал ғой. Жау қолына 

түскенде тордағы арыстандай аласұрған 
 Жал ғасбай зі айтқандай, «пленге» еріксіз түскен 
сол бір жантүршігерлік сәтті қинала еске алып: 

«Есеңгіреп есіміз,
Жауға кетті есеміз,
Амалы жоқ, әттең-ай,
Қияметке кнеміз.
Кп немісті лтіріп,
Пленге түскен бес қазақ,
Кәлимаға тілді келтіріп,
Крдік енді күнде азап» деп қинала жырлаған 

елі.
Жалғасбай қандыкйлек досы Мәлік 

Таңсық баевпен бірге концлагерьден қашып 
шығып, здеріне қосылғаннан кейін ерекше 
қайраттанып, басқыншы жаудан кек алу үшін 
алдағы шайқастарға белсене қатысып, жауға кет-
кен есенің орнын сан толтырады... 

Ұлы Жеңістің жүректі дүрсілдеткен қуанышты 
сәтін жауынгер жау ордасы –  Берлин қаласында 
қарсы алады. Соғыстан кейінгі екі жылды 
Мәскеуде, тергеуде ткізеді. Елге тек 1947 жылы 
оралады. Бірақ, амал не, келесі жылы қайта 
қамауға алынады.

Бір салынған қара таңба қалмайды екен. 
«Неміс концлагерінде тұтқында болған» деген 
айып қайта тағылып, 10 жылға жер  аударылу 
жазасына кесіледі.  Сйтіп,  ол Қостанай 
облысындағы «Жетіқара» алтын кенішіндегі ауыр 
қара жұмысқа жегіледі. Мұндағы жағдай да адам 
тзгісіз екен. Тынымсыз ауыр жұмыс, нашар 
тамақ, суық тсек онсыз да тұтқыннан титықтап 

түседі.Егіс бригадирі болып мол німге қол 
жеткізеді.Кеңшар орталығынан жаңадан на-
убайхана ашып, елді мекендерді нан німдерімен 
қамтамасыз етеді.  Наубайхананы әйелі Ақбұрыш 
басқарады. Бала кезінен жансерігі болған қоңыр 
домбырасымен қайта қауышып, терме-жыр, 
қисса-дастандарды халық  арасында кеңінен 
жырлап,  насихаттайды. *сіресе, оның жыраулық 
және ақындық шабыты ХХ ғасырдың 60-шы 
жылдары кемелдене түскен еді.

*кеден алған тәрбие үрдісі болар. Жалғасбай 
жыраудың үйінен мейман арылмайтын еді.Тіпті 
Алматыдан қонцерттік сапармен келген еліміздің 
әйгілі әншілері – Ғарифолла Құрманғалиев, 
Роза Бағланова, т.б. құрметті меймандар үй 
иесінің кең пейілі мен кне әңгімелерді май-
дан қыл суырғандай етіп  айтатын шешендігіне, 
кәтекі жыраулық неріне де аса риза болған. 
Ғарекең Жалғасбайды сол үшін де бірнеше рет 
Алматыға мейман болуға шақырған еді. Қайран, 
бұрынғының адамдарының бауырмалдық 
қасиеті-ай десеңші!

Жыраудың тағы бір жақсы қасиеті:  ел 
аузындағы шешендік сздерді, ертегі, мысал- 
әңгімелерді жинап, олардың кбісін арабша, 
латынша жазып келген екен. Кезінде зі сол 
қолжазбаларын ауыл мектебінің қазақ тілі және 
әдебиеті пәнінің мұғалімі, кне тілді жетік білетін 
Таян Жүсіповке қазіргі әріпке аударуды тініш 
етіп табыстапты. Алайда қазір ол қолжазбаның 
кімде, қайда екені белгісіз.Үміт дүниесі ғой, алда-
жалда табылып жатса құба-құп.

1 9 6 7  ж ы л ы  Қ ы з ы л о р д а  о б л ы с ы н ы ң 
 Қар мақшы ауданының Энгельс атындағы (қазіргі 
Дүл Оңғар аул.) ұжымшары және «Октябрь» 
(Иіркл аул.) әскери кеңшары аралығындағы 
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ANA TILI М Е Р Е Й 
«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» демей ме, қашанда қалт айтпай-
тын халқымыз. Сондай жақсы жанның бірі де бірегейі – Әдепхан Жақыбаев. 
1940 жылы 10 мамырда өмірге келген. Жаркент қаласындағы Алтынсарин 
атындағы орта мектепті тамамдаған соң, 1959 жылы КазПИ-ге оқуға түсіп, 1964 
жылы физика-математика мамандығы бойынша мұғалімдік диплом алған.
Еңбек жолын Көкшетау облысы, Чкалов ауданы, «Коммунизм» колхозында 
механизатор болып бастап, тың игеруге атсалысқан.1964 жылғы қыркүйек 
айынан бастап 2007 жылға дейін Алматы облысы, Панфилов ауданы, Көктал 
ауылындағы Абай атындағы орта мектепте физика-математика және астроно-
мия пәндерінен дәріс берген.
Жоғарғы санатты ұстаз. «ҚР Білім беру ісінің үздігі», «Алтынсарин» медалінің 
иегері, «ҚР Мәдениет қайраткері», Алматы облысының және Панфилов 
ауданының Құрметті азаматы, ҚР Президентінің «Алғыс хатын» алған. Ақын, 
этнограф, жазушы, журналист, Қазақстан Жазушылар және Журналистер 
одағының мүшесі. «Балдәурен», «Белжайлау», «Баркөрнеу», «Орбұлақ», 
«Жапырақ жайған бәйтерек», «Еңкеймеген еменнің бұтақтары», «Ұлттық 
таным-тағылымы» атты кітаптардың және «Елім дарқан, жерім бай» атты үш 
томдық таңдамалы жыр жинақтарының авторы. Қазір құрметті еңбек демалы-
сында.

... Сәулеті сәнді қаланың әдемі 
бір аясында тұрған бұл ғимарат 
– баспасөз үйі, «Ақтөбе Медиа» 
орталығы. Сөз рухының қазаны 
қайнап жатқан, өмірдің күнбе-күнгі 
толассыз әрекетін әркез қағаз бетіне 
түсіріп, рухани тіршіліктің тыны-
сын толғап жатқан ордалы ойдың 
орамы осы жерден өзінің  бастауын 
алады. Осы жерден беттеліп, 
қатталып шығатын  газеттер, әдеби 
журналдар  қалың кітаптар, тіпті 
жұқанақтай кітапшалар арқылы 
да айтылар сөздің іргелі ізденістері 
мен терең толғанысын тудыру 
тірлігі маңдай терді тынбай төгетін 
тындырымдылықты тілейді. Мұндай 
мән-мағынасы маңызды шаруаға 
жетекшілік етудің биік міндеті өзіне 
жүктелген «Ақтөбе Медианың» бас 
директоры, ойы алымды да арынды, 
қаламы қарымды жорналшы Раукен 
Отыншин туралы әңгімені баспасөз 
үйінен бастауымыздың бір гәбі, 
міне, осында  жатыр...

тағы бір зор тәлімін алған болатын. Мұндай 
ұмытылмас тәлім оған бұдан соңғы жылдарда, 
ақпарат, баспасз саласындағы жетекшілік 
қызметіне де ізгі табын қалдырып, кмегін 
тигізді. Рухани қызмет саласының басшысы 
білікті ұйымдастырушы бола білуімен қатар 
қоғам тәрбиесіне  жауапты қалам кәсібіне 
бет бұрған жас мамандарды адами негеге 
де үйретуші болуы керек екендігін ісімен 
дәлелдейтін.

 Кейіннен, араға жылдар салып облыстық 
«Қазақстан-Ақтбе» телекомпаниясының 
директоры болып қызмет істеп жүрген 
жылдардың бірінде Раукен Отыншин зінің 
ұшқан ұясына, ұстаздыққа  баулыған ағасының 
орнына барып тағзым еткені бар. Жалғыз 
барған жоқ, республика мен облыс клемінде 
әр саланың басында, бел ортасында жүрген 
бұрынғы шәкірттерді де арнайы шақыртып 
зімен бірге ертіп келді. 

Республикада ғана емес, шет  жерлерде 
де кәсібімен, іскерлік мәртебесімен атағы 
жер жарған саясат,  ғылым, мәдениет, 
нер саласын дағы талай дүлдүл түлектерді 
қанаттандырған аудан орталығындағы 
үлкен  мектепте отыз жыл бойы басқарған 
 Республика халық ағарту ісінің үздігі, аяулы 
да ұлағатты ұстазға арналған «Тау тұлғаға 
тағзым» атты ізгілік шарасын ткізді. Мектеп 
қабырғасына ескерткіш тақта орнатылды. *р 
жылдары тау тұлғалы ұстаздан білім-тәлім 
сабағын алған нерлі шәкірттері танымал 
әнші, күйшілер мектептің, мәдениет үйінің  
сахналарында  ұстаздың рухына бас иіп келген 
жүздеген шәкірттің жүрегінде Нұрман ағаның 
бейнесі қайта жаңғырды. Бұл рухани шараның 
жаңғырығы облыстық телеарнадан тәрбиелік 
мәні зор хабар болып телеэфирге шықты...

Телеэфир демекші, ркениет  аясында 
телекріністік ақпарат пен танымның 
ккжиегі соншалықты кеңіген мына  заманда 
телеарнаның бұрынғыдай бір сағаттық 
жаңалық хабарын берумен  шектелуіне бол-
майтыны осы қызметті алғаш қолына алған 
жаңа басшы  Раукен Отыншиннің кңіліне 
тыншу бермеді. Бұл 2007 жыл  болатын. 
Телеғимаратта хабар жазатын студияның 
санын кбейтіп, жаңа байланыс техникалық 
станцияның қуатын арттыру, облыста теле-
эфир таратылымының мекендік желісін 
кбейту, телекріністік хабар берудің тәулік 
аясындағы уақытын 14 сағатқа дейін кбейтуді 
шешудің қаржылық мәселесін  облыс 
басшылығының алдына ол батыл қойды. 
Кп ұзамай  орталық арна басшылығының 
қолдауымен бұл шаруаның бірқатар ісі оң 
нәтижемен тиянақталды.  Заманауи жаңа 
қондырғылар камералар іске қосылды, оқиға 
орнынан тікелей эфирге шығу мүмкіндігі 
жүзеге асты. Телехабарлардың мазмұндық, 
тақырыптық тұрғыдан сапасы артты. Мұның 
бәрі айналып келгенде халыққа ақпарат 
берудің техникалық жақтары ғана, ал ең 
бастысы телеэфирдің қоғам мен адамға 
беретін рухани әсері қандай, мір шындығын 
сол қалпында телеобъективке түсіріп, ел 
тынысының ақиқатын боямасыз ұстаныммен 
қалайша крсете білуге болады? Биліктің ел 
мүддесі жолындағы  тірлігінің зекті сипа-
тын тап басып крсетіп, жазып, халық пен 
екеуінің арасына сенім кпірін орната білудің 
ұтымды жолдары қандай? 

Ақпарат телеқұралының хабары да, бас-
пасздің күнбе-күнгі сзі де заман үнін халыққа 
сендіре ала ма, міне, осы кәсіби саланың 
қазанында қайнап жүргендердің кңілін 
алаңдататын мәселе осы болса  керек-ті. 
Осы тектес  жайттар күн сайын Раукеннің 
ойын он саққа бледі. Бұл түсінікті де, солай 
болуға тиісті де. *рбір күнгі шығармашылық 
қызмет пен сан түрлі ұйымдастырушылық 
жұмыстың аясында кңілді мазалайтын 
қордалы ойлардың туындап жатуы заңды. 
Бұл заңдылық шығармашылық әлемінде 
сз құралымен жұмыс істеп, мір сүретін 
жандардың бойында жаңа жеңістерге бастай-
тын ой құлшынысын тудырады.

О с ы н д а й   р е л і  д е   м і р ш е ң  о й д ы ң 
құлшыныстары біздің кейіпкеріміз, «Құрмет» 
орденінің иегері, Қазақстан Республикасының 
мәдениет қайраткері, қаламгер, баспагер 
 Раукен Отыншиннің әрбір жасаған азаматтық, 
шығармашылық қадамына дәйімде сәттіліктер 
әкеле берсін!..

Мәди АЙЫМБЕТОВ

АҚЫН АҒА

8депхандай жақсының мен күніге, 
Еңбегіне тамсанам, ерлігіне. 
Абыроймен �мірін адал сүріп,
Сыймен келді сексеннің сеңгіріне.

Ел алдында ардақты, зор бағасы, 
Ұлағатты ұстаздың – ол дарасы.
Шәкірттерін мыңдаған айтпағанда, 
Олжа болды Отанға он баласы.

Тәліміңе ш�ліркеп таласқан ел, 
Қазаққа бер, барыңды, Алашқа бер. 
Алты ұл, т�рт қыз �рбітті кіндігінен, 
Жарасбайдың қызымен жарасқан ер.

Айбын – ғылым докторы, академик, 
8кеге еріп �скен ұл, ата к�ріп. 
Ақылман боп ер жетті анасынан, 
Ақ сүт пен адалдықты қатар еміп.

Айырбастап еңбекке еркіндігін, 
Думан ұлы ұстады ел тізгінін. 
Ақыл нұрын сіңіріп әкесінің, 
Батырлығын байрақ қып Ер-Т�ренің.

Дархан ұлы қолға алып құрылысты, 
Таба білді кәсіптен мың ырысты. 
Ұжым түгіл, әр ұлдың шамасы бар, 
Басқаруға би болып бір Ұлысты.

8р баласы тірлікті жайпар еді, 
Атасына рақмет айтады елі. 
Қызметіне халықтың жанын салған,
 Бата берді Байтаққа байтақ елі. 

Ал Ақберен – жігіттің иықтысы, 
Жүйрік атты жүгірту – сүйікті ісі. 
Шаңырақтың иесі, елде қалған, 
Береке мен бірліктің ұйытқысы. 

Самұрыққа ұқсайтын әрбір үні, 
«Самұрықтың» т�рінде Барлық ұлы. 
Парасат пен пайымы жарасқан ер, 
Келіп сәлем берердей ханның ұлы.

Еркек – түзге, қыз бала – үйге сымбат, 
Бешпетіне тағады түйме сырлап. 
Жазиралы Жаркентте туған қызға 
Жазерке деп қойылған үйлесімді ат.

Бұлбұл әнге қосқандай таңерте кеп,
Ынтықтырып м�лдірлік жан �ртемек. 
Аруына Алаштың айналсын деп, 
Бір қызына ат берген Ақерке деп. 

Мейіріммен шыға алса шыңға бірге, 
Ата-аналар батпайды мұңға мүлде.
 Берекедей қызы бар осынау үй, 
Берекелі шаңырақ шын мәнінде.

Еркесі боп елінің Елерке қыз, 
Мақтанады қызымен кең �лкеміз. 
Тәлімі зор сүйсініп ата-анаға, 
Жүректегі толқиды �лең-теңіз. 

Қосақталса �мірің дұрыс жанмен, 
Тыңғылықты жасайсың жұмысты әбден. 
Жаннатта да жасаңыз мәңгі-бақи, 
Батыр Ана, адал жар – Рысжанмен. 

Жақсыға арнап тілден бал тамыза алам, 
Ұрпағың мыңға жетсін абыз ағам. 
Үш-ақ с�збен үш жүзге атың қалар: 
Ардақты Ата, Ұлы Ұстаз, Аңыз Адам!

Балғынбек ИМАШЕВ

жерде «Hсек, тірік, мақтаншақ» 
қылыққа орын жоқ. Керісінше, арғы-
бергі тарих туралы, туған жердің 
тау-тасы мен зен-клі, туған елдің 
салт-дәстүрі мен даңқты перзенттері 
жайлы тәрбиелік тағылымы мол 
ағыл-тегіл әңгіме рбиді. Шежіреден 
сыр шертіліп, түп-тегің түгенделеді. 
Кейде шамырқанған шабытпен 
жыр шумақтарын шашқанда поэзия 
кешінде отырғандай тебіренесің. 
Арқалана келе  т іпт і  тәп-тәуір 
 даусымен асқақтата ән салатыны да 
бар. Айтпақшы, «Талант тармақты 
 б о л а д ы »  д е м е к ш і ,  к  п ш і л і к к е 
сазгерлік қабілетімен де танылған.
Сазы мен сз ін  де  з і  жазған 
«Сағыныш сазы», «Қызыл Еспе», 
«Жаз дидарлы Жаркент», «Саят», 
«Анама», «Қырқыншы жылдардың 
келіншегі», «Сағынышым – ұларым», 
«Назгүлім», «Тау қызы», «Жайлау 
әні» сияқты ел ішінде кең тараған он-
нан астам әні республикалық радио-
дан да шырқалып жүр.

Ал, ақындығына келсек, аға-
м ы з д ы ң  т у ы н д ы л а р ы н а  т а л -
ғ а м ы  ж о ғ а р ы  ә д е б и  с ы н ш ы -
лар да, лең сүйер қарапайым 
оқырман да бұрыннан-ақ жоғары 
бағасын беріп қойған. Соны-
мен қатар оның бұқара халыққа, 
әсіресе жас ұрпаққа тағылым-
тәрбиесі  мол этнографиялық 
жарияланымдарының да мән-
маңызы те зор. Бұл жнінде 
есімдері елімізге кеңінен таны-
мал, аузы дуалы тұлғалардан асып 
айта алмаспыз. Халқымыздың 
крнекті ақыны, халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының иегері, 
марқұм Оразақын Асқар: «*депхан 
Треханұлының ең бір сүйсіне 
жырлайтын, әр кезеңде қайталап әр 
қырынан келіп жалықпай  жазатын 
тақырыбы – туған жер,  атамекен. 
*депханның туған жер туралы 
леңдері атамекеннің жырмен 
жазылған картасы сияқты.  Лирика 
демекші,  *депхан  махаббат, 
сүйіспеншілік  лирикаларында 
е р е к ш е  к  р к е м д і к  ш е б е р л і к 
 танытады» деп бағаласа, ақын, 
филология ғылымының докторы, 
профессор Сәрсенбі Дәуітұлы: 
«*депхан з жерін, з елін те жетік 
білуімен, оны шынайы сүюімен 
бағалы. Оның леңдерінде Жаркент 
ңірінің әр түп жусаны, қарағайы, 
қайыңы,  аршасы,  шыршасы, 
млдіреген бұлағы, асау зені, 
бәрі-бәрі де атаусыз қалмағаны 
таңдандырады. Табиғаттың біз 
білмейтін мол сыры, кп дүниенің 
б е т і  а ш ы л ғ а н .  Т і п т і  к е й б і р 
жайлаудың, сайдың, тбенің, ескі 
жұрттың есімдері жадымыздан 
шіп қалған екен. Біз  осындайда 
* д е п х а н ғ а  ү ң і л с е к  б о л ғ а н ы , 
барлығы санамызда сайрап сала 
береді» деп тамсанады. Ал «КСРО-
ның үздік баспагері», «Қазақстан 
Республикасы Білім беру ісінің 
үздігі» марқұм Ұлықман Асыл 
*декеңнің шығармашылығына 
арналған тұтастай бір «Айдынға 
құйған ақ бұлақ» деген кітабында 
теориялық терең талдау жасай 

Дария кеуде, 
тау мүсін

ӨРЕЛІ ОЙДЫҢ 
ЕРЕНІ

...Интернет парақшаларын аударып отырып 
ткен мыңжылдықтың кеңестік идеологияның 
дәурені жүріп тұрған кезеңінде облыстық 
«Қазақ тілі» қоғамының қолдауымен, ұлтшыл 
жастардың «Алдаспан» бірлестігінің бастама-
сымен Ақтбеде тұңғыш рет «Тілтағдыр» деген 
газеттің шыққаны  туралы дерекке кзім түсіп 
кетті. Ұлттық тіліміздің тағдырын ұрандатқан 
қоғамдық нег іздег і  осы басылымның 
шығуына  белсене атсалысқан ақтбелік екі-
үш жорналшы жігіттің бірі әріптес інім  Раукен 
Отыншин екен! Облыс идеологиясының 
шовинистік саясатын жүргізіп отырған  сол 
кездегі  Золотарев,  Котунов сияқты орыс 
басшылармен текетіресіп, ана тілін мүшкіл 
халден арылтуды кздеп, жастық  жалыны 
ршіл рухпен алаулаған жас рендер алға 
қойған мақсатын орындатқанша тыным  
таппаған. Халықтың ұлттық санасын ояту 
– «Тілтағдырдың» басты ұраны  болыпты. 
Қаладағы аралас мектептерді  біржола 
қазақ тіліне кшіруге, балабақшалардың 
ашылуына байланысты және ұлт мүддесін 
кздеген тағы да  басқа  біраз шаруалардың 
атқарылуына алақандай газетте де шамасы 
жеткенше ықпалын тигізіп бағады.  Мұның 
бәрі – еліміз з тәуелсіздігіне қол жеткізетін 
тоқсаныншы жылдардың таяу қарсаңындағы 
тарихтың алғашқы қадамдары еді. Содан 
бері де талай жылдардың парағы  аударылды, 
ұлттық санамыздың біртіндеп рлеп, сал-
танат құра бастаған жаңа мыңжылдықтың, 
міне, алғашқы  онжылдықтары да басталды. 
Баспасз, бұқаралық ақпарат саласындағы 
сан қырлы қызметте жүріп, алпыс жастың 
бел-белесіне рлеген Раукен зінің сол  рухани 
ұстанымынан – елдің тағдырлы да зекті 
мәселелерінің  белсенді жаршысы болу-
дан, ұлттық тіл мен ділдің, салт-дәстүрдің 
негесін, бай тарихымызды қастерлей білуден, 
нер мен мәдени тіршілігіміздің жанашыр 
қолдаушысы, дәріптеушісі болудан айнымаған 
бекем қалпында келеді. Ақтбе ңірінде жыл 
сайын рухани  жаңғыру аясында тіп жататын 
барлық  шаралардың  басы-қасында кезінде 
зі басқарған «Ақтбе-Қазақстан» телеарнасы 
мен қазіргі Медиа-Баспасз орталығының 
тікелей атсалысып жүруінің зі де осының  бір 
айғағындай ғой. 

Ал ткен күндері ойға оралған кейбір 
мезеттерде оның жадына зінің кіндік  қаны  
тамған шалғайдағы Жем-Сағыз ңіріндегі 
Ноғайты ауылы, әкесі мен анасының мірдің 
ошақ-шырағын маздатқан қасиетті шаңырағы 
оралар еді алдымен. Бір заманалардағы  ордалы 
Ноғайлы елінің атауын алып, соны бүгінге 
естеліктей жеткізген сол туған мекенінде 
әкесі, халқы қадірлеген абзал азамат Сағызбай  
Отыншин мір кешті. Сонау бір қан майданда 
Сталинград шайқасының от кешуінен тті. 
Соғыстан оралғасын, омыртқасына қадалып 
тұрған қатерлі снаряд жарықшасына қарамай, 
әуелі ауылдық кеңесті басқарып, содан соң мал 
шаруашылығының белсенді, алдыңғы қатарлы 
ұйымдастырушысы болып, туған еліне елеулі 
еңбегін сіңірді. Жаудың оғы ала алмаған әкесі 
1964 жылдың  жазында, кеңшардың қауырт 
шаруасының ортасында жүріп, бейбіт күнде 
аяқ астынан опат болғанда ол бар-жоғы трт 
жаста еді...

Hткен күндерді есіне алса, кз алдына 
аяулы анасы Зияба келеді. Бес қызының 
соңынан ерген жалғыз ұлын анасы қасынан 
шығарғысы келмеді. Мектеп бітіре са-
лысымен Алматыға кетуге де ана кңілін 
қимағаны рас, институтқа конкурссыз 
қабылдануға жеңілдігі болады деген сылта-
умен Ноғайтыдағы «Сағыз» кеңшарының 
бір кезде әкесі  басқарған қой фермасында 
ұйымдастырылған «Жас ұлан» жастар брига-
дасына  баруға сұранады.  Албырт жастықтың 
арманшыл алып-ұшқан сезімі мектеп  пар-
тасынан бірден  қойшылық кәсіпке бет 
бұрғызды, бұл да  сол ткен күндерінің 
бір белгісі болып мірбаянына  жазылды. 
Hмірбаян демекші,  мал қыстағы мен 
жайлаудағы кәсібін тапсырғасын, бес жыл 
оқып қаладан жоғары білімді тарих пәнінің 
оқытушысы болып оралған ол ұстаз болудың 
үлкен сынағынан тті. Мектеп директоры 
Нұрман Қорбин жас ұстазды шәкірттерге 
білім берудің ғана емес, оларға адами да, 
имани да дәріс негесін бере білудің неріне 
баулыды. Жас мұғалім Раукен сол жылдар-
да үлкен жүректі, жан дүниесі адамшылық 
парасатқа толы Нұрман ағадан мірдің 

томдық таңдамалы жыр жинақтарының авторы. Қазір құрм
сында.

«Ақын болу – з еркің, азамат болу 
– парызың» депті ғой бір данышпан. 
Алдымен *декеңнің азаматтығын 
тілге тиек етелік: жоғарыдағыдай 
ат үркетін атақтарына қарамастан, 
ол ешқашан қарапайымдылығынан 
айныған емес.  Қырық жылдан 
астам ұстаздық еткен ұлағатты жан 
ғой, үлкеннің де, кішінің де тілін 
таба біледі. Айтатын ойын анық 
білдіріп, ақыл-кеңесін жаныңды 
ауыртпай жұмсақтап жеткізеді. 
«Ой,  айналайын ...» деп айналып-
толғанғанда әлдеқашан келмеске 
кеткен әкең алдыңнан шыға кел-

гендей елжіреп сала бересің. 
Қай ортада, қай кезде де 

болсын ол кісі отырған 

келіп: «*депхан Треханұлы – 
кпқырлы талант иесі, елеулі 
еңбегімен танылған абыройлы 
азамат, ордалы отбасының отағасы. 
Жас ұрпақты оқытып, тәрбиелеу 
жолында талмай еңбектеніп, 
шәкірттер мен ата-аналардың 
 шынайы құрметіне  бленген 
 айтулы ұстаз .  Шығармалары 
ешкімге ұқсамайтын тілдік образ-
дық сонылығымен, эстетикалық-
э т и  к а л ы қ  т ұ щ ы м д ы л ы ғ ы м е н 
тартымды. Тілге бай, халықтың 
кне сздерін кп білетін ақын. 
Оның жаңа да тартымды теңеу, 
эпитет,  метафоралары қазақ 
кркем сзінің құнды табыстары-
на  жатады» деген пікір білдірсе, 
Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген мәдениет қайраткері, 
жазушы-ксемсзші Сабыржан 
Шүкірұлы: «Кпті крген, кп 
естіген, халық қазынасын мол 
жинап, ой түйе білген құлағы сақ, 
жады берік қаламгер... *депхан 
кбік сз емес, келісті кестеленген 
ойлы сз, мағыналы мәнді сздің 
майын тамызады» деп ой түйеді.

Ж а з и р а л ы  Ж а р к е н т  ж е р і н 
солтүстіктен оңтүстікке қарай 
қақ жарып ағып жатқан «Hсек» 
атты үлкен зен бар. Hзі құдды 
осы аймақтың күретамыры тәрізді. 
Hйткені күллі ңірді ылғалдандырып 
жатқан барлық каналдар мен арық 
сулары осы зеннен бастау алып, 
жан-жаққа қан тамырларындай 
таралып ағып жатады. Кезінде бұл 

*декеңнің бойына қайдан қонған?! 
Бұған жауапты зінің бір жауһар 
 жырынан таптық. 

 ...Бабаң шешен болса егер,
Қара қылды қақ жарған.
Сенде кемшін түспейсің,
Алмас қылыш қанжардан, – деп 

жырлапты *д-аға бір леңінде. 
*лімсақтан-ақ ән мен жырдың 

бесігі болған жазиралы Жаркент 
жерінде талай-талай ел бастаған 
ксемдер, ердің құнын екі ауыз 
сзбен шешкен шешендер, ай-
батты батырлар мен атақты билер 
ткен. Солардың бірі – осы *депхан 
ағамыздың үлкен атасы Салпық би 
Ілешұлы. Ол тек з отбасының, з 
әулетінің ғана емес, ел мен жердің 
қамын жеген р мінезді, ұтқыр 
ойлы, шешен сзді қайраткер тұлға 
болған екен. Бурақожыр зенінің 
бойындағы елді егіншілікке баулуға 
ықпал етіп, диқаншылыққа қажетті 
арнайы тоғандар қаздырған.  Содан 
Қу зенінен тартқан саға «Салпық 
т о ғ а н » ,  а л  а у ы л ғ а  т а р т қ а н  с у 
 арнасы «Салпық арық» атанған. 
Күні бүгінге дейін «Салпықтың 
сазы», «Салпықтың түбегі» деген 
жер атауларының сақталуы да – ол 
кісінің киелі есімі, ғибратты еңбегі 
ел зердесінен терең орын алғанын 
крсетеді. 

Тыңнан түрен салып, ел игілігіне 
ерен еңбек еткен Салпық бидің 
 зираты басына орнатылған керемет 
кесене осыдан бірер жыл бұрын 
қайта жасалып, жаңаша бой ктерді. 

зеннің батыс жағындағы ауыл-
дарды біріктіретін «Октябрь» деген 
жеке аудан болған.Оның орталығы 
– Кктал кенті еді. Қазір мұнда он 
трт мыңға жуық халық тұрады. 
Ал Абай атындағы орта мектеп 
– осы үлкен елді мекендегі білім 
мекемелерінің арасындағы ең 
ежелгісі де іргелісі.

Ұ л т ы м ы з д ы ң  ұ л ы  ұ с т а з ы 
 Ыбырай Алтынсарин «Мұғалім 
– мек тептің жүрегі» деген екен. 
Қырық үш жыл бойы бір орыннан 
тапжылмай ұстаздық еткен *декең 
осы орта мектептің шын мәніндегі 
жүрегі – жан-жақты тәлім-тәрбие 
беретін білім ордасының бүкіл 
қан тамырларына нәр таратқан 
ұлағатты ұстаздарының бірі де 
бірегейі  болды. Мұнда мыңдаған 
шәкірт сапалы білім, сапалы тәрбие 
алып, қазір кең-байтақ еліміздің 
түкпір-түкпірінде қызмет етуде. 
Олардың арасында *депхандай 
ұстазын еш ұмытпай, әлі күнге 
дейін хат жазып, хабарласып, кез-
дескенде қуана қауышатындары 
әсте кп. Себебі бұл кісі олардың 
 м і р і н д е   ш п е с   н е г е с і м е н , 
телегей-теңіз білімімен терең із 
қалдырды.  Физика-математика 
бойынша теңдеулер мен формула-
ларды шешуді ғана үйреткен жоқ, 
күнделікті мірдің сан қатпарлы 
күрмеуі күрделі түйткілдерін тарқата 
білуді де санасына сіңірді. Мек-
тептен тыс тәрбие жұмыстарында 
рнекті леңдері арқылы әдеби-
мәдени танымдарын байытып, 
кңіл ккжиектерін де кеңейтті. 
Этнографиялық жазбалары арқылы 
туған лкесін жете танытып, оны 
сүюге, ркендетуге баулыды.  

Осындайда еске түседі: екі ғасыр 
тоғысындағы жылдардың бірі еді. 
«Астанадан Ауыл шаруашылығы 
министрлігінде қызмет істейтін 
үлкен ұлы келіпті» дегенді естіп, 
аман-саулық сұрасуға үйіне бас 
сұққанбыз. *депхан ағамыздың 
Айбынға арнап салмақты сз айтып 
жатқан сәтіне тап келіппіз. «Балам, 
Астанаңды білмеймін, ауылдағы 
ағайынның хал-ахуалы ауыр. Күн 
крісі – жер, нәпәқасы – мал ғой. 
Ал сол жерді дұрыстап ңдеуге – 
техникасы, малды тойдырып бағуға 
– жемшбі жетіспейді. Бастықтарың 
бар, басқаларың бар осының байы-
бына барып, бір қарекет жасаңдар, 
қарақтарым...» деп күйзеле сйлеп 
отыр екен.

Жалпы ежелден-ақ еңбекқор, 
ата-бабасынан тартып несібе-дәулет 
үзілмеген Жақыбаевтар әулетінің ол 
кезде де жағдайы  жаман емес еді. 
Қандай шаруаға болса да епсекті 
*декең отбасының әл-ауқаты 
әдеттегідей ортаймаған, керісінше 
аудандағы әжептәуір ауқатты 
отбасылардың бірінен  саналатын. 
Дегенмен, елдік мәселені ешқашан 
естен шығармайтын, пейілі кең, 
кңілі дарқан әз ағаның халықтың 
жағдайына деген жанашырлықтан 
жүрегін жарып шыққан сзі еді бұл.

Бүкіл саналы мірін рнектеген 
осындай парасатты пайымдаулар 

Ұрпаққа үлгі болсын деген бұл игі 
бастамаға да мұрындық болған, 
соны ұйымдастырып басқарған осы 
*декең.

 Салпықтан – Жақыбай би, одан 
тарайтын з әкесі Трехан (1908-
1945) да елді аузына қаратқан сал-сері 
болғандығы тарихтан мәлім. Оның 
леңмен жазған әулет шежіресі, 
Күләй, Дәне атты дарынды ақын 
қыздармен айтысы тасқа басылып, 
баспасзде жарияланған. Анасы, 
 Болатай қажының қызы Мәриәмкүл 
де  ерекше келбетті ,  мейлінше 
мейірімді жан болған екен. Осындай 
нерлі, негелі отбасында дүниеге 
келіп, жастайынан ұлттық уызға 
қанып скен *депхан ағамыздың 
қазіргідей сегіз қырлы, бір сырлы 
нерпаз болмауға әбдісі де жоқ-ау, 
әсте.

 «Еңкеймеген еменнің бұтақ-
тары» деп *декеңнің зі жазғандай 
бұл ңірде Салпық биден тараған 
екі жүздей түтін бар. Солардың 
арасындағы қара шаңырақ – осы 
*декеңдікі. Отасқандарына елу 
жыл толып, осыдан бір-екі жыл 
бұрын «Алтын тойларын» жасаған 
жұбайы Рысжан Жарасбекқызы 
ақын ағамыздың тек жан жары 
ғана емес, қашан да қасынан та-
былар жанашыр жұбанышы, сүріне 
қалса сүйенер сүйеніші екеніне 
ұзақ жылдардан бері біздің де 
кзіміз жетіп келеді. Ол да 1960 
жылы Жаркент қаласындағы Ал-
тынсарин атындағы орта мектепті 
тамамдап, 1962 жылы Мәскеу 
кооперативтік  сауда техникумының 
А л м а т ы д а ғ ы  ф и л и а л ы н ы ң 
бухгалтерлік блімінде оқыған. 
1968 жылы  Алматы қаласындағы 
Абай атындағы педагогикалық 
институтының  химия-биология 
факультетін бітірген. Алғашқы 
еңбек жолын «Гвардия», «Кктал» 
кеңшарларында бухгалтер болып 
бастап, соңғы жылдарында Абай 
атындағы орта мек тепте мұғалім, 
балалар бақша сында тәрбиеші әрі 
шаруашылық меңгерушісі болып 
қызмет еткен. «Алтын алқа» иегері. 
Ағамыз екеуі алты ұл, трт қыз 
тәрбиелеп сірген. 

 Биылғы мамырдың алғашқы 
мамыражай күндерінің бірінде 
сексен жастың сеңгіріне шыққан 
*депхан Треханұлының әулеттік 
һәм әдебиеттік зіндік әлемі осын-
дай. Осы қалпынан згермегені 
қандай жақсы.  Артынан ерген 
інілері – біз де оның алпысында да, 
жетпісінде де айтқан тілегімізден 
айнымай, сексенінде де, одан әрі де 
осы ойымыздан таймай жүре беруге 
Жаратқанымыз жар болсын!

* ң г і м е м і з д і ң  ә л қ и с с а с ы н 
«Шіркі-ін» деп бастап, кп нүктемен 
күрмеп едік. Енді түйінін «Е-е, еге-
мен еліміздің әр қариясы з әлемін 
о с ы  * д е к е ң ш е  ә д і п т е п ,  ә д е м і 
қартайса, қанеки!» деп леп белгісімен 
аяқтағанды жн крдік.

Нұрәділ БЕГІМБЕТ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
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ANA TILIҒ И Б Р А Т

Мені жанындай жақсы к�ретін, ерекше қадірлейтін 
әрі сыйлайтын жақындарым бар. Олар – әкем, анам, 
қарындасым. Отбасы – жұмақ мекен деп сол үшін 
айтылған болар, сірә!? Расымен де, әр адамның 
бақыты шағын ғана мемлекетінде.

Жерұйық мекен Жетісуда дүниеге келдім. Қазір 
Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік 
мектебінде білім аламын. Армандарым асқақ. Мақсатым 
нақты. Сол жолда аянбай тер тгіп, биік белестерді 
бағындыруға күш-жігерімді аямай жұмсап келемін. 
Себебі болашақ біздің қолда.

Сапалы тәрбие мен саналы білім алу үшін адам 
отбасында жақсы тәрбие алуы керек деп ойлаймын. 
Баланың жарқын болашағына ең әуелі ата-ана  жауапты. 
Осы жолда менің қос бәйтерегім маған барынша қолдау 
білдіріп келеді. Оларға мәңгі қарыздармын. Шағын 

ғана мемлекетімнің туын биікке ктеретін асқар таудай 
әкем. Осы бір ақылшы,  жанашыр, қамқоршы жанға 
қарап бой түзеймін. Менің тұлғам – әкем. *кем қазақ 
ұлтының азаматы. Анам корей ұлтының қызы. Мен 
және қарындасым осы екі ұлттың берік алтын кпірі 
секілдіміз. 

Отбасымызда қатып қалған қағида жоқ. Бірақ 
біз екі елдің де салт-дәстүрін ұстанып, оларға асқан 
жауапкершілікпен қарауға тырысамыз. Мысалы, корей 
ұлтының салты бойынша корейлердің Жаңа жылында 
атамызға немесе апамызға бас иіп, крімдік аламыз. 

Анам асты те дәмді әзірлейді. Бала күнімізден корей 
ұлтының ұлттық тағамдары дастарқанымыздың сәнін 
арттырып келеді. Сонымен қатар анам қазақтың да 
ұлттық тағамдарын ерекше дайындайды. Қонақ келсе 
ең алдымен жеті шелпек пен бауырсақты дастарқанға 
қояды. Ет асылып, бата беріліп, берекелі дастарқан 

кпшіліктің құрметіне арнап жайылады. Бұл – анамның 
қазақтың салт-дәстүрін ғана емес, ұлтын ерекше сыйла-
уы деп түсінемін. 

Қазақстан – кпұлтты мемлекет. Бір тудың  астында 
берекесі мен бірлігі жарасқан қаншама ұлт кілі тату-
тәтті мір сүріп келеді. Мен осындай мемлекеттің 
бақытты ұрпағымын. Себебі біз кптеген ұлттың 
мәдениеті мен салт-дәстүрін қатар біліп келеміз. Бұл 
біз үшін үлкен жетістік. Ең бастысы – бейбітшіліктің 
кгершіні кк аспанымызда мәңгі қалықтай берсін деп 
тілеймін. 

Aлім ТІЛЕУЛИЕВ,
Талдықорған қаласындағы Назарбаев 

зияткерлік мектебінің 11 «В» 
сынып оқушысы

Алматы облысы

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

Менің бақытты отбасым

Бір кргеннен *діл аға ұзын 
бойлы, жылы жүзді, жұмсақ 
мінезді адам болып крінген. 

Осы қалпынан еш айныған емес. КазГУ-
дың журналистика факультетінің студенті 
ретінде «Социалистік Қазақстан» газетінде 
практикадан ту – асау арналы зеннен 
жүзіп тумен бірдей нәрсе болатын. 
Блім меңгерушісінің кабинетіне кіру, 
қабылдауында болу, тапсырмасын алу, 
оны орындау, практика соңынан зіңе 
берілетін мінездемені кру дегеннің бәрі 
– жүректі лүпіл қақтыратын, тізеңе  діріл 
соқтыратын дүние еді. Сонда *діл ағаның 
«Айналайын» деген бір ауыз сзі біздей 
пақырға маңдайдан сипағандай, арқадан 
қаққандай керемет күш, демеу берген. 

Кейін Шерхан Мұртазаның шақыруы-
мен «Социалистік Қазақстан» газетіне біз 
де қызметке қабылдандық. 1990 жылы 
Экономика бліміне тілші болып жұмысқа 
тұрдым. Кп ұзамай блім меңгерушісі 
Жанат Елшібек жауапты хатшы қызметіне 
тағайындалды да, Шерағаң Жанаттың 
 орнына мені бекітті. *діл аға – редколле-
гия мүшесі. Ұжымда беделді. Hз ісін жақсы 
біледі. Жанат ағамен, Мамадияр ағамен 
жақсы қарым-қатынаста. Шерағаң бір 
жиналыста «Осы мен жұмысқа жастарды 
алған сияқты едім. Олар бар ма зі? Жоқ 
па? Бар болса, неге үндері естілмейді?» деп 
күндей күркіреген. *детте бас редактор 
ткізетін ұжымдық лездемеде бірыңғай 
блім басшылары ғана сйлейтін.  Жастар 
жағы үнсіз отыратынбыз. «Тәртіп  солай» 
дейтін. Осы темірдей тәртіпті бұзған 
Шерағаң. «Жастар ліп қалған ба?» дейді. 
Бұдан артық қандай қайрақ сз керек?

Қайнар Олжай – ақмылтық жур-
налист. Кез келген тақырыпты елден 
бұрын ктереді. Зырылдатып тез жазады. 
Шерағаң да осындай жеделдікті жақсы 
кретін тәрізді. Қайнекеңе ілескіміз келеді. 
Жарыса жазамыз. Мақаламыз шыққан 
күнгі лездемеде редакторға қараймыз. 
Шерағаң түк болмағандай кейіп таны-
тады. Қол алып амандасқанда ғана риза 
болса қолыңды қаттырақ қысып, сәл ұстап 
тұрады. Мұртазаның мақтауы осы екен. 
Алақанымыз осы жылуды сезінген сайын 
біз де күш ала бастағандаймыз. Лездемеде 
батыл-батыл сйлей бастадық. Қайнар, 
*мірхан бәріміз шыққан мақалаларды 
ежіктеп талдайтынды, сойып сынайтынды 
шығардық.

Сондай бір лездемеде мен қатарынан 
екі рет *діл ағаның блімінен әзірленіп 
шыққан мақалаларға  сын садағын тар-
тып, жебе сздерді жіберсем керек. Жиын 
ткесін кабинетке кіріп келді. *детте 
бірдеңе айтатын болса, «хм-хм» деп 
тамағын кенейтіні бар еді. Сйтіп тұрды 
да: – Айналайын, осымен екі рет біздің 
блімді сынадың. Осыны біреу-міреу 
істетіп тұр ма, әлде з пікірің бе? – деді 
ақырын ғана. «Ойбай, ағажан-ау! Hз 
пікірім!» деп бір жағы ақталғандай, бір 
жағы сасып қалғандай күй кешіп жатыр-
мын. «Бәсе, сенің айтақ сзге ермейтініңді 
біліп едім, жақсы,  айналайын, жұмысыңа 
бгет болмайын» деп шығып кетті.

«Егемен Қазақстанда» алты жыл 
 Алматыда, бір жарым жыл Астанада, 
жалпы жиынтығы жеті жарым жылдай 
қатар қызмет атқарыппыз. *діл аға 36 
жыл табан аудармай, бір орында,  «Егемен 
Қазақстанда» жемісті еңбек етті. Еңбек 
кітапшасында бір ғана жазу бар, ол – 
1969 жылы есігін ашқан редакцияда 
зейнеткерлік жасқа толған – 2005 жылға 
дейін қызмет атқарды. Шерағаңның 
«Саған «СҚ» ескерткіш қоюы керек» 
дейтіні бекерден-бекер емес. Бұл туралы 
«Қара шаңырақ» атты кітабында *декең 
арнайы айтып теді. *діл аға сүйікті газеті 
туралы «әке орнына – әке, шеше орнына 
шешедей болды» деп жазады. 

Былайғы жұрт газеттің қандай қиын-
дықпен шығатынын біле бермейді: 
газеттегі жұмыстың машақаты кп, 
журналист з мақаласын жазып қана 
қоймайды,  авторлар атынан мақала 
 дайындап, редакцияға ағылып келіп 
жатқан хаттарды қорыту дейтін шаруаның 
бәріне араласады. *діл ағамыздың 
бастапқы арманы – жазушы болу. Осы 
ретте *зілхан Нұршайықовтың айтқан 
бір сзі еске түсіп отыр. «Жазушы бола-
мын деген адам трт-бес жыл істегеннен 
кейін газеттен кетуі керек. Кетпесе, оны 

Еңбек Ері мен Қаһармандық атақтарының 
да жолын қарастыруға  болар ма еді. Себебі 
олар жасаған ерліктер бұрынғы Кеңес 
үкіметінің күйреуі мен Тәуелсіздігіміздің 
тұғырлы болуына жол ашқан  батыл 
қадамдар қатарынан орын алып,  тарихта 
қалатыны сзс із .  Иә,  1986  жылғы 
 Алматыда болған Желтоқсан ктерілісі 
мен 1991 жылғы Мәскеуде орын алған 
ГКЧП бүлігін қалайша ұмыта  аламыз. 
Бүкіләлемдік тарихқа жаңа бетбұрыс 
әкелген бұл екі оқиғаның ортасында 
да қазақстандық журналистер, соның 
ішінде зіміздің «Егемен Қазақстандық» 
әріптестеріміздің болғанын зор мақтаныш 
етеміз. Сонымен, «бұл екі адам кім?» 
деген заңды сұрақ туатыны сзсіз. Олар 
– Мамадияр Жақыпов пен Нұрмахан 
Оразбеков. Мен бұл екі журналиспен 
де қатар жұмыс істеп, кптеген қыр-
сырына қаныққан жанмын. Оның ерлігі, 
әсіресе, 1991 жылғы 19 тамызда болған 
Ттенше жағдай жніндегі Мемлекеттік 
Комитеттің (ГКЧП) мәлімдемесі кезінде 
ерекше қырынан крінді. Елдің бәрі 
әрі-сәрі күй кешіп, не істерін білмей 
жатқанда, бас редактор зінің азаматтық 
позициясын айқындайтын «Иә, бұл 
мемлекеттік тңкеріс!» деген материа-
лын жазып, оны газетінің бірінші бетіне 
беріп, айды аспанға бір-ақ шығарды. 
Міне, крдіңіз бе, сонау Желтоқсан 
ктерілісінен бастап тамыз оқиғасына 
дейінгі аралықтағы әріптестеріміздің 
әлгіндей тірліктерін  саралай келіп, 
қалайша жоғары наградаларға лайық емес 
деп айта аламыз. Мүмкін, кезінде бұларды 
ескеріп, марапатқа ұсынатындай жағдай да 
болмаған болар. Мүмкін, бұл оқиғаларды 
алаулатып-жалаулатып  жариялайтындай 
кез емес деп сәуегейлік крсеткен кісілер де 
кездескен шығар. Бірақ қазір заман басқа 
ғой. Барды бағалай білгенге не жетсін?! 
Бағалау демекші, бас редакторлықтан 
аудандық баспахананың жұмысшысы 
болуға дейін «скен» біздің Мамадиярдың 
да крмеген қорлығы, тартпаған азабы жоқ 
десе де болғандай. Қызыл коммунистер 
«айтқанына кніп, айдауына жүрмейтін» 
адамдарды қалай «бағалайтынын» осы 
Мамекеңнің мірінен де анық байқай ала-
мыз» деп әділдікке жүгінуді жн санапты 
*діл аға.

Марқұм Бекболат *детов: «Шарлаған 
жолым жатыр жер бетінде» деп Қасым 
ақын айтпақшы, сіз оның шұбырған ізін 
сол кездегі «Социалистік Қазақстан» 
мен «Егемен Қазақстанның» беттерінен 
 табасыз. Қоғам ауысып, ескі дүниенің 
тасы мен қабырғалары қақырап, рауандап 
атқан тәуелсіздік таңымен бірге тыныс-
тірліктің барлық қырларын қамтыған 
сан-сапа згерістердің бел ортасынан 
табылған, замананың ақиқатын айтып, 
қалың қазақтың қамы үшін «ақырып 
теңдік сұраған» азаматтардың маңдай 
 алдынан *ділдің зін де крер едіңіз, сзін 
де естір едіңіз. Қаламгердің азаматтық 
белсенділігі оның жазған-сызғанымен 
лшенетін болса, содан бері де *ділдің 
қаламы  тимеген, түбегейттеп қозғамаған 
қоғамдық ойдың ешбір қабаты да, 
қалтарысы да жоқ десек, жаңсақ айтпас-
пыз. Күнделікті ксемсздері мен шешен 
сздерін былай қойғанда, сол бір алағай 
да бұлағай жылдарда газеттің «Ел» деп 
аталатын қосымшасын шығарып, ел мен 
жердің алуан-алуан күптігей жайларын 
індете қозғап, ауылдың шиқандай сзін 
алдыңғы қатарға шығарғанының зі неге 
тұрады? Ол үшін кезінде кейіпкеріміздің 
атына кп-кп ілтипат білдіріліп, алғыстар 
айтылғанын бүгінде біреу білсе, біреу 
білмес» дейді. 

Ауырып, тсек тартып жатқанда менің 
Сенат депутаты болып тағайындалғанымды 
естіген *діл ағам орнынан ктеріліп, 
марқайып ұзақ отырыпты.

Жан жары Дариға жеңешем мен *діл 
ағаның жарасымды жұбы талай жасқа 
неге екені даусыз. *ттең, сүйікті ұлы 
Айдардың мезгілсіз қазасы атан түйені 
шктіргендей, *діл ағаны да тұралатып 
жіберді. Елігай мен Жазираның атын 
 Дулат Исабеков қойған екен. Дулат ағаның  
егіз қызы – Айман мен Шолпанға ат 
қойған – *діл ағамыз. Асыл ағалардың 
достығы да таусылмас әңгіме.

«Айналайын, мен ғой – *діл ағаң» 
 деген дауысты енді естімейміз...

« Е г е м е н н і ң »  а т ы  а т а л с а ,  * д і л 
Дүйсенбектің де аты аталады. Мамандыққа 
адалдықтың үлгісін крсеткен қазақтың 
қайратты қаламгерінің есімі жылдар тсе 
де жаңғырып тұрады.
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ДІЛ АҒААстанаға биылғы көктемнің қалай келіп қалғанын да байқамай қалдық. 
Жұрт карантинде жатқанда ағаштар тегіс бүршік атып, жапырақ жайып, 
жайқалып шыға келіпті. Бұл да бір сынақ.
Сарғайған жапырақтар топыраққа араласып кетеді...
Адамдар да сол секілді... Кеше бар, бүгін жоқ...
«Айналайын! Мен ғой – Әділ ағаң!». Әділ Дүйсенбек ағамыздың дауысын 
мың адамның арасынан жазбай танитын едім. Бұл дауысты алғаш рет 1983 
жылғы ақпан айында, журфактың өндірістік практикадан өту деген үрдісі 
барысында, «Социалистік Қазақстан» газетінің ғылым және білім бөлімінің 
меңгерушісі кабинетінде естіген едім.
Әділ Дүйсенбек – 1942 жылдың 24 мамырында қазіргі Тараз қаласының 
жанындағы «Жас өркен» ауылында дүниеге келген. 1961 жылы Қазақ 
мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түседі. Үшінші 
курста жүргенінде әскери борышын өтеуге шақырылып, 1964-67 жылдар 
аралығында әскер қатарында болып, әуе десантында қызмет етеді. Елге 
оралған соң, қайтадан оқуын жалғастырып,  университетті бітірген жылы 
сол кездегі «Солтүстік Қазақстан» газетіне қызметке тұрады.

Нұртөре ЖҮСІП,
ҚР Парламенті Сенатының
депутаты

газет жеп қояды» деген. *діл Дүйсенбек 
газетте 36 жыл жұмыс істеді. Арасында 
зінің кркем шығармаларын жазды. 
Соған уақыт тапқанына қайран қаласыз. 
Ж а з ғ а н - с ы з ғ а н ы н  б ә й г е г е  с а л ы п , 
әдеби конкурстарға да қатысады. «Ақ 
күмбез», «Ккжиек», «Қара шаңырақ», 
«Шерағамның шеруі», «Жүрек жылуы», 
«Тергеу әлі біткен жоқ» деген кітаптары 
бар. Жазушылыққа бет бұра бастаған 
қаламгер досы туралы Дулат  Исабеков  
«Шыдамды алма күзде піседі» деген 
мақала жазған екен.  «*зірге жарық кріп, 
оқушы кңілінен шыққан әңгіме, хика-

шіренем. Қайта ағам қораш крмей, жа-
нына ертіп жүргеніне қуанбаймын ба?» 
деп жазады. 

Шерағаң туралы жазбасында былай 
деп сыр ашатыны бар: «Заң бойынша 
тыйым салынбағандардың бәрі заңды 
дегендей, мен де Шерағаны – Шерхан 
Мұртаза ағамызды зіме меншіктеп, 
«Менің Шерағам» дегенде осы қағиданы 
басшылыққа алдым. Ағамыздың атына 
бұрыннан қанық болып, жазғандарын 
шашау шығармай оқып жүрсем де, кп 
араласа бермейтінбіз.  Етене жақын 
 танысуымыз 1989 жылдан басталады. Сол 
жылғы қарашада қазақ баспасзінің қара 
шаңырағы «Социалистік Қазақстанға» 
(қазіргі «Егемен Қазақстан») бас  редактор 
болып келген Шераға мен осы  газетте 
қызмет істеп жатқалы бергі  крген 
 алтыншы бастығым еді. Міне, содан бері 

сағынамыз. Шерағаң да жоқ, *діл ағам да 
жоқ... Шерхан Мұртаза қайтқанда «Шепті 
бұзып, шер қозғаған Шерағам!» деп *декең 
кз жасына ерік береді. «Адам баласы бұл 
жалған дүниеге қонақ дегені рас екен-
ау!.. Сенейік пе, сенбейік пе? «Шерағам 
қайтыс болыпты» дегенді ауруханада 
жатып естідім. Кереуетте жатқан күйі кз 
жасым ккірегімді шая берді... Соңғы 
кездері біз сирек кездесетін (сйлесетін) 
едік. Ағам – Алматыда, мен –  Астанада 
тсекке таңылып, соңғы  жылдары мүлдем 
жолығыса алмадық. Алғашында қызы 
Алма арқылы анда-санда болса да, телефо-
нынан дауысын естіртіп қуанып қалушы 
едім. *йтсе де, осы жылдың басынан 
бастап Алма қарындасым біз қоңырау 
шалғанда «Аға, папам демалып жатыр еді, 
қоңырау шалғаныңызды айтамын ғой» 
деп қашқақтауына қарап бір жаманатты 
жүрегіміз сезгендей болушы еді. Ақыры 
Алла з жанына алған екен!.. Ол жаққа да 
жақсы адам керек деген рас қой... Hмір 
заңы деген – осы. Шерағам зі туралы 
жазған романымды тегіс оқып шығып: 
«*й, байқа, мені баяғыдай ккпар тарт-
тыртып, атқа шаптыртып қойып жүрме, 
оқушыларымыз сенбейтін болады» деп 
қалжыңдап қоятын. Сол айтқан сзі әлі 
құлағымда тұрғандай. Ағам артына шпес 
мұра қалдырды. Оның жазған романдары 
мен хикаяттары, қиссалары мен басқа да 
публицистикалық шығармалары қазақ 
оқырмандарының лшеусіз байлығына 
айналады деп сенемін» деп егіле толғаған 
*діл аға да ұстаз артынан бақиға аттанып 
кетті.

Ағалар алшаң басып жүргенде тріміз 
жақсыға толы еді ғой.

Сол ағалардың айрықша бір қасиеті 
бар-тын. Бірін-бірі «батыр» деп ктер-
мелейтін. Сзбен дауласса – дауласатын, 
здері – жауласпайтын. Партия жиналысы 
деген болатын еді: сонда бірін-бірі сойып 
салып жататын, артынша жиналыстан 
шыға сала жаңа ғана қызылкеңірдек болып 
жатқан жандар бір-бірімен шахмат ойнап, 
не бірге кофе ішіп отыра беруші еді. «Бет 
крмейтін, жүздеспейтін, бір-бірімен енді 
тілдеспейтін шығар-ау» деп ойлайсың. 
Бәрі басқаша. Түк болмағандай.

Мамадияр Жақып ағамыз *діл ағамыз 
туралы: «Бірде жұмыс бабына байланысты 
жиналыс үстінде бір басшымыз асығыстау 
сйлеп, *декеңе қарата қатқылдау, тіпті 
намысқа тиетіндей сз айтып қалғаны. 
 Тосындау сз отырғандарға жайсыз естілді. 
Жасым үлкендеу болған соң орнымнан 
тұрып, менің «Бұл не сз?» деп қатқылдау 

сұрақ қоюыма тура келді. Басшымыз да 
зінің артықтау кеткенін тез аңғарып, 
жиналысты доғарып, мені оңаша әңгімеге 
қалуды тінді. Сзіміз оншалықты жарас-
пады, кешірім сұрады. Кешірімді *ділден 
сұрауды, осындай жиналыс үстінде сұрау 
жнінде шарт қойдық. Келісті. Арада біраз 
уақыт ткенде *декең келді, толқулы. 
Редактордың зінен кешірім сұрағанын 
айтты. Тағы бір нәрсе айтпағы бар сияқты. 
«Не?» деймін ғой. «Мәке, жиналыс үстінде 
кешірім сұра демей-ақ қояйықшы,  басшы 
ғой, беделін түсірмейік те» дейді. Менің әлі 
ашуым тарқай қоймаған. Бірақ *декеңнің 
кешірімділігіне келіскенім бар. Кейін сол 
екі азамат тіл табысып қана қоймай, сый-
ласып кетті. Бұл да азаматқа жарасатын 
қасиет» деп жазады.

Кең кісілер кешіре біледі. Кем кісілер 
есіре береді.

Бір-бірінің бағасын білуі де бізге неге.
 Мамадияр аға екеуі ұзақ жыл  бірге 

қызмет істеді. Бір-бірінің қыр-сырын 
жетік біледі. «Ұжымға жаңа келген, 
зімізге қызмет етіп қарсы алған *діл 
барлығымызға ұнады. Үлкендер оған 
батасын беріп: «Ұжымға тастай батып, 
судай сің» деген сздер айтылды. Сол 
тілек, сол бата орындалды деп айту оңай 
ғой. Оның осында бүкіл мірін ткізіп, 
тындырған ісін шолып айтудың зі қиын-
ақ. Амалсыз үстірттеу шоласың. Тілші, 
аға тілші, жауапты хатшының орынба-
сары, жетекші блімдердің басшысы 
– оның қаламынан қаншама дүниелер 
туды. Тіпті сүбелі дегендерін атап шығу да 
қолдан келмес. Hзі басқарған блімдерге 
орай, республика ғылымы, мектебі, ауыл 
шаруашылығының ккейкесті мәселелері 
жайында қаншама ткір мақалалар  жазды. 
Жұртшылық назарын аударды дейміз 
ғой, ал *декеңнің жазғандары Үкіметтің 
де назарын аударғанын білеміз» дейді 
 Мамадияр аға. 

Ал енді осы аға туралы *декең қалай 
жазады?

«Мамадиярмен кезінде бірге істескен 
әріптестерімізді іштей есептеп крсем 
санаулы-ақ адам қалыппыз: біз –  Сарыбас, 
Бекболат, Ғалым, Оқап, Қойшығара, 
Жанат және біздің аяғымызды алып келе 
жатқан – *бдімүтәл мен Сауытбек бастаған 
жас зейнеткерлер. Олардың екеуінен 
басқасының здері де бірі  басым, бірі ішім 
дегендей сылтаулар айтып, жазу-сызудан 
сырттай бастаған сыңайлы ма? Егер менің 
қолымда билік болса «Егеменде» еңбек 
еткендер арасынан екі адамды еліміздің ең 
жоғарғы наградаларына ұсынар едім. Тіпті 

яттарын ой таразысына салып қарағанда, 
*ділдің жазғанынан жазбағаны кп екенін 
аңғарасың» деп баға беріпті.

Біз *діл Дүйсенбек туралы сз  еткенде 
Шерхан Мұртаза есімін айналып те 
 алмаймыз. Шерағаң туралы айтылғанда 
*діл Дүйсенбекті аттап кете алмаймыз.

 Ж а з у ш ы  * д і л  Д ү й с е н б е к т і ң 
«Шерағамның шеруі» роман-эссесі – 
Шерхан Мұртазаға тұрғызылған ескерткіш 
іспеттес. Шерхан Мұртаза *декеңді 
 «Архари» деп атайтын.  «Мұхтарды 
Мұхтар еткен – Абай» демекші, кітапта 
баяндалғандай, бұқара халықтың қажырлы 
қайраткеріне, қалың оқырманның сүйікті 
жазушысына айналған Шерхан туралы 
жазу кптің ойына келмегені де анық. 
Кейіпкер бейнесі кркемтілді штрихтар-
мен шебер суреттелген мұндай романды 
жазып шығу – *діл Дүйсенбектің ғана 
маңдайына жазылыпты. Мұндағы ең басты 
құндылық – шындық. Бұған «ақиқаттың 
ақтаңгері» атанған Шерағаның зі куә. 

Осы бір орны блек туындыны  жазуды 
*декеңнің қалай қолға алғаны да қызық. 
*уелгіде бірі – басшы, бірі – қосшы 
болып, бір редакцияда қызмет еткен 
екеуі жұмыс бабымен Жамбыл облы-
сына іссапарға барыпты. Жанындағы 
журналисінің қырағылығы, сезімталдығы, 
шыншылдығы мен адалдығы сүйсіндірсе 
керек, редактор келе-келе оны жанынан 
тастамайды. Іссапарға шықса, ертіп  алады. 
Кәсібі қалыптастырған дағды болса керек, 
әуелгіде Шерхан Мұртазаның аузынан 
шыққан тәмсіл сздер мен қызықты жайт-
тарды қойын дәптерге  түртіп ала жүрген 
крінеді.

«Шерағаңның шеруі» – *діл ағаның 
тлқұжаты секілді. Hзі де бұл кітабында: 
«Маған не жорық, міндетсіп. Шерағам 
кім, мен кім? Екеуміздің арамыз жер 
мен кктей емес пе? Ол кісі Халық 
жазушысы, мемлекет қайраткері, ел 
сыйлығының иегері. Ал мен қатардағы 
журналистердің бірімін, жарайды, жа-
зушы деген атағы бар шығар, бірақ 
жазғандарым ағамның кітаптарының 
ширегіне де тұрмайды ғой. Неменеге 

біз бірге туған ағалы-інілі адамдай болып 
кеттік. Ағамызбен талай рет  жиын-тойлар 
мен іссапарларда бірге болып, әңгімелерін 
естідім, әндерін тыңдадым. Серілік те, 
ерлік те істеріне куә болдым. Солардың 
бәрін әр кез дәптеріме түртіп жүруші 
едім. Сол жазып жүргендерімді одан 
әрі жалғастырып, реті келсе кейін жеке 
жинақ етіп шығаруға кеңес берген жора-
жолдастарымның ой-пікірін кезінде 
Шерағама сыпайылап жеткізген едім. 
Алғаш «қажеті қанша» деп қарсылық 
білдірген ағамыз кейін зі   туралы 
кейбір газет-журналдарға жарияланған 
дүниелерімді кріп үндемейтін болды. 
«Үнсіздік – келіскендік белгісі» деген 
қағидаға сай, мен де қаламымды барынша 
сілтеп қалуға тырысып бақтым» дейді *діл 
ағамыз. *р жылдары жазылған дүниелер 
бірінен соң бірі қазақ баспасзінің бетінде 
жарияланып жатты. Кейін бұл жазба-
лар роман-эссеге айналды. Қазақтың 
қабырғалы қаламгеріне деген айрықша 
құрметі осылайша дастанға айналып, 
үлкен мұра боп қалды. 

Осы ретте есіме бір қызық оқиға түсіп 
отыр. Бірде  Шерағаң мен *діл ағаны 
бильярдқа шақырдық. Асқар досыма 
«барыңды сала бермей, үлкендерге жол 
беріп, сыйлап ойна» деп ескертіп қойғам. 
Қырсық шалғанда айдалаға атқан шар 
лып етіп, лузаға түсе берсін кеп. *уелі 
Шерағаңның мұрты жыбырлады. Екінші 
партия да қаңғалақ шарлардың біздің 
пайдамызға шешілгенін крсетті. Шерағаң 
«Мыналар здері шақырып алып, здері 
жүндей түте ме? «Брі кәрісін жүндейді 
деген осы» деп бір-екі рет күркіреді. 
Үшінші партияда Шерағаң шарт кетті. 
«*й, Архари! Кеттік!». *діл аға қатты 
ыңғайсызданып, бізге қарайды. Біз жерге 
қараймыз...

Е р т е с і н е  * д і л  а ғ а  б а р л ы ғ ы н 
 жуып-шайып, Шерағаңды қайта ойнауға 
кндірді. Бұл жолы ағалардың жолы 
 болды, қалай соқса да шар шыр айналып, 
дегендеріне бағынды...

Ағалардың мерейін тасыту да бір 
ғанибет екен ғой! Бұл күнде сол сәттерді 
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Асыл азамат, ардақты бауыр, білікті тележурналист 
Бейсен Құранбек дүниеден тті. Жүрегім езіліп, жаным 
ауырып, ккірегім қарс айырылып отыр. Мен Бейсенді ең 
алдымен азаматтық болмысы, адами қасиеттері, шыншыл 
мінезі үшін жақсы круші едім. Ол жағынуды, кемшілікті 
жасырып-жабуды білмейтін. Ешқашан ақиқаттың жолынан 
айныған емес. Маңайына шуағын шашып, мейірімін тгіп 
жүретін жаны жарық азамат еді. 

Мен әкім болып тағайындалғаннан кейін екінші күні 
келді. «Аға, мен қайтып келіп, сізбен бірге жұмыс істегім 
келеді» деді. Содан бері бірнеше жыл қоян-қолтық жұмыс 
істедік. 

Алматы облысының «Жетісу» телеарнасына білікті 
басшылық жасап, телеарнаның беделін ктеруге, мазмұндық 
сапасын жақсартуға зор үлес қосты. Журналистер үйі 
ғимаратының салынуына тікелей ықпал етіп, осы істің басы-
қасында жүрді. Жас журналистерге тәлімгер болып, жолын 
ашты. Ағаға іні, кішіге қамқор аға бола білді. «Қазақстан» 
телеарнасындағы «Айтуға оңай» бағдарламасы арқылы да 
қаншама мыңдаған адамға кмектесті. 

Мен соңғы күнге дейін оның ауруды жеңіп шығатынына 
сеніп едім. *ттең... Бірақ ажалға араша жоқ екен... Бейсен 
туралы ткен шақта айтудың зі ауыр... 

Арыс азаматымыздың жатқан жері жарық, иманы жолдас 
болсын! Бейсеннің жарқын бейнесі біздің жадымызда мәңгі 
сақталады.

Амандық БАТАЛОВ,
Алматы облысының әкімі

Бейсен Құранбек менің әрі інім, әрі шәкіртім еді. Ол зі 
небәрі 49 ғана жас жасады. Қазақ журналистикасында, қазақ 
телевизиясында жарқыраған зіндік орны бар, зіндік үлесі 
бар крнекті тұлғаға айналды. 

Таза кәсіби тұрғыдан алғанда оның жүргізген «Айтуға 
оңай», «Қарекет» бағдарламалары шын мәнінде бүкіл қазақ 
телевизиясының тарихындағы те үлкен рейтингі бар, 
бұрын-соңды болмаған крерменін мол жинаған бағдарлама 
болды. Мені де сондай хабарларға шақырып, «сіздің айтатын 
ойыңыз, пікіріңіз бар, соны ортаға салыңыз» деп атсалысты-
рып отыратын. 

Бейсеннің айрықша қабілеті, қолына микрофонын 
ұстағанда әлдебіреулер секілді тәкәппарсынып, білгішсініп 
кетпей, зін тек қарапайым журналист, қарапайым азамат 
ретінде крсететін. Білімімен, білігімен, шеберлігімен  хабарды 
жүргізу арқылы елдің мәңгілік есінде қалды деп ойлаймын.   

Отбасы, бала-шағасы жнінде зі әлеуметтік желілерде 
жазып жүрді ғой. Анасының қартайған шағында қайғы жамы-
лып қалғаны менің жаныма қатты батады. Жұрттың жадында 
бұрынғы қалпын сақтағысы келген болуы керек, мірінің соңғы 
кездерінде қатерлі ауруға ұшырап, қиналып жүрген кезінде 
ортаға кп шыға бермей, ауруымен зі жалғыз арпалысып, 
ешкімге сыр бермей тті. Бұл да оның батырлығының бір 
крінісі. 

Айналайын Бейсен, алтын бауырым, топырағың торқа, 
иманың саламат болсын. Қазақ журналистикасы барда сенің 
есіміңді ешкім ұмытпайды. 

Марат ТОҚАШБАЕВ

Бейсен бауырымызды журналистика факультетін бітірген, 
«31 телеарнада» жұмыс істеп жүрген кезінен білеміз. Мен ол 
кезде журналистерге қолдау крсететін халықаралық «Internews 
Network» ұйымында жұмыс істеймін. Сол жерде жүрген кезден 
бастап хабарласып, әпкелі-інілі болдық. 

2011-2016 жылдары мен «Қазақ стан» телерадиокорпо-
рация сын басқарған кезде «Айтуға оңай» әлеуметтік жоба-
сына Бейсенді жұмысқа шақырдық.Оның адам гершілігі, 
кішіпейілдігі, жана шыр  лығы ерекше еді. Жобада ктеріл ген 
кез келген тақырыпқа бар ынта-жігерімен, жүрегімен, шынайы 
кңілімен кірісетін. Hзінің командасын жасақтап, сол команда-
мен бірге бүге-шігесіне дейін зерттеп-зерделеп, Ұлттық арнадан 
кмек күткендерге қамқоршы болды. *р кейіпкердің үміт отын 
жақты, солармен бірге мұңайып, солармен бірге күлді, бірге 
қуанды. Соның барлығын зінің жүрегімен қабылдайтын.   

Кейде те шұғыл зекті мәселелерді қозғау керек болады. 
Мәселен, авиаапат болған кезең немесе Ақтбедегі теракт 
кезіндегі оқиғалар. Мұндай кезде Бейсен бауырыма хабарла-
сып, «Бейсен, мына тақырыпты ктеруіміз керек» десең болды, 
бірден «жақсы, ұйымдастырамыз» деп іске кірісетін. Тақырыпты 
ктерудегі тереңдігі, ізденімпаздығы, жанашырлығы ерекше 
еді. Енді Бейсен бауырымыздың орны ойсырап қалды. Қазақ 
журналистикасында, отандық журналистикада талай шәкірт 
тәрбиеледі, кптеген жастарға қамқоршы болды. 

Астанада қызмет етіп жүргенде зіме орынбасарлыққа 
шақырдым. Бұдан блек сан мәрте үлкен қызметтерге, 
министрлікке де шақырту алғанын зі де айтатын. «Менің анам 
қолымда ғой, анама қараймын. Анамнан, туған жерден алыс-
тап кете алмаймын» деп, зінің жүрек қалауымен анасының 
жанында жүргенді қалады. 

Алматы мен Талдықорғанның арасында талай жолды жүріп 
тіп, арнайы келіп, бағдарламаны жүргізіп кететін. Қазір қарап 
отырсам, осының бәрі Бейсеннің бойындағы еңбекқорлығын, 
сзге беріктігін крсетеді. 

Бірде дәм бұйырып, з үйінің трінде отырып, анасының 
қолынан дәм татып, бата алған кезіміз болып еді. Сол кезде 
Бейсеннің жұбайымен де таныстық. Менің бауырым мен 
келінім бір-бірімен сіз деп сйлесетін. Ол да бір тектіліктің, 
тәрбиеліліктің белгісі еді. Осындай бауырымыздан айырылу 
орны толмас қайғы. 

Ауырып жатқан кезде бірнеше рет хабарласып, кңілін 
сұрағанда, қиналғанын білдірмеуге тырысатын. Бұл да оның 
жігерлілігі еді. *рдайым зінің кәсібилігімен кпті иланды-
рып, сендіре білді. Айналасына шәкірттерді топтастыра білді. 
Үлкенге үлкен, кішіге кіші деп ізет крсетіп, сыпайы ғана 
 жымиысымен, әдемі қалпында біздің жүрегімізде мәңгіге 
қалады. Бүкіл қазақ халқына, қазақ крерменіне кңіл айтамын. 
Алла алдынан жарылқасын!

Нұржан ЖАЛАУҚЫЗЫ

Бейсен Құранбекті уақытында «Айтуға оңай» деуші 
едім, кешеден бері ол туралы айту маған қиын болып 
тұр. Басқасын былай қойғанда, осы салада жүргендіктен 
Бейсеннің телевидениедегі жасаған еңбегін әзірге үш 
сатыға, үш блікке блгенді дұрыс санаймын.

Біріншісі, Президент телерадиокешенінде, әсіресе 
«Хабарда» жұмыс істегенде қолға алған кәсібі – журналис-
тиканы жүрек қалауымен таңдағанын анық байқатты. Ол 
репортаж жанрындағы, яғни жаңалық жаршысы болудағы 
зінің алғашқы мектебін қалыптастырудағы даңғыл 
жолының басы еді.  

Екіншісі, әлеуметтік-тұрмыстық мәселе. Ұлттық 
арнадағы «Айтуға оңай», «Қарекет» бағдарламалары 
арқылы түнерген мірдің аржағында жарық бар екендігін 
бүкіл крерменге айтып қана емес, сендіре білу шеберлігі. 
Бұл да, менің ойымша, кптеген журналистер, зінің 
әріптестері барып, бірақ даңғыл дүние жасай алмағандығын 
бүгін айтуымыз керек деп ойлаймын. 

Үшіншісі, ол аймақтық телеви дениенің деңгейін 
орталық теле видениенің деңгейімен теңестірудегі 
менеджерлік қызметі. «Жетісу» аймақтық телевидениесінің 
респуб ликалық бәйгеде алдына жан салмай бір емес, 
бірнеше рет келуі осының айғағы. 

Жалпы бүгінгі замандағы телевиде ниенің тікелей нер 
екендігін жасап жүрген азаматтар кп емес. Солардың 
бірі және бірегейі біздің Бейсен Құранбек болатын. Мен 
жеке з басым 46 жыл ғұмырымды осы телевидениеге 
арнағандықтан, телевидениеде жұмыс істейтін азамат-
тарды екі топқа бліп жүрмін. Біреуі телевидениенің 
мүмкіндіктерін зінің жеке мүддесіне пайдаланудың 
шеберлері, ойыншылар. Бұлар қазір бізде кп. Екіншісі, 
телевидениенің ағартушылық рлі бар екендігін жан-
тәнімен сезінетін, сіп-нуіне, ркендеуіне жан  аямай 
жұмыс істейтін әріптестерім. Солардың бірі және 
бірегейі, тағы да қайталап айтамын, Бейсен Құранбек 
еді. Меніңше, Бейсеннің зінің қалыптастырған, ел 
мойындаған, әріптестері мойындаған мектебі болды. Сол 
мектепті жалғастыратын шәкірттері бар екендігі кңілге 
медеу. Қазіргі әлемдік індет кезінде республиканың 
түкпір-түкпірінен жолын тауып, топырақ салуға келген 
адамдардың шоғыры, адамдардың кптігі Бейсеннің 
қаншалықты елдің арасындағы беделді, абыройлы 
екендігін крсетті. 

Менің ойымша, Бейсен туралы ғылым мірге 
келуі  керек. Біздің әріптестеріміздің, әсіресе жас 
әріптестеріміздің алдындағы үлкен мақсат Бейсенді 
жоғалтпау, Бейсенді ұмытпау, Бейсеннің алға қойған 
мақсат-мұратын жалғастыру үшін оның еңбектерін, 
тындырған істерін зерттеуші, дәріптеуші болуымыз керек. 
Сондықтан Бейсен туралы, оның мәңгілік ғұмыры туралы 
әңгіме енді ғана басталды. 

Абай атам «Қазақтың лгенінің жаманы жоқ, тірісінің 
жаманнан аманы жоқ» демекші,  біз мірден озғанда ғана 
бауырларымыз жайында жақсы сз айтушы едік. Бізде 
осындай бір ғадет, дағды бар. Бірақ осы жолы ол дағды 
емес, шынайы, жүрекжарды ықыластың мұхитын, теңізін 
кріп қайттық. Жетісу жұрты ғана емес, бүкіл қазақ жұрты 
Бейсенді қалай құрметтейтіндігін айтып жеткізу мүмкін 
емес. 

Мен оны «менің шәкіртім» деп айтып крмеген едім, 
бірақ ол мені «ұстазым» деп айтудан жалықпағандығын 
бүгін айтпағанда, қашан айтамын. Жатқан жері жайлы, 
топырағы торқа болсын! Соңында қалған қос құлынына, 
Гүлмирадай келінге, Абайдай әкесіне, бауырында скен 
жүзге таяған әжесіне, туған-туыстарына ғана емес, бүкіл 
қазақ жұртына ата жолымен кңіл айтамын. 

Нұртілеу ИМАНҒАЛИҰЛЫ

. . А с т а н а н ы ң  а с п а н ы  ж е р г е 
түсердей боп қақ айырылып жатыр. 
Бейсенжанды жоқтаған бәріміздің 
кз жасымыз кк әлемнен шелектеп 
тгіліп жатыр. 

«Лениншіл жас» газетінде 16 жыл 
қызмет істеп,1991 жылы 23 қаңтарда 
республикалық «Спорт» газетіне бас 
редактор боп ауыстым. Келе сала, 
талантты спорт журналистерін іздей 
бастадым. Ол кезде редакцияға  елден 
хат келеді. Бір күні оқушының кең 
жол дәптерінің бетіне спорт  жарысы 
жайлы қолмен жазылған хабар келді. 
Жарты беттен сәл ғана асады. Оқып 
едім, таза кңіл мен таза жүректі 
крдім. Қызметкерлеріме осы баланы 
тауып, бірден редакцияға шақыруды 
тапсырдым. Хабар  авторын ұзақ 
уақыт таппай,  ақыры Үштбе 
қаласы жақтан ғой деймін, тауып, 
шақырыпты. Келді.  Биязы, күлкісі 
балаларға салған күннің күлімдеген 
суретін еске түсіретін, «Шіркін, 
мынау неге менің балам, бауырым 

емес!» деп кіндіретіндей жігіт екен. 
Сзге келместен, газетке жұмысқа 
алдым. ...Шіркін, Бейсенжанның 
сол жазған жарты бет қағазын табар 
ма еді! 

Бейсенжан тележурналистика 
үшін туғандай еді. Оның алғашқы 
жылдары болашақ майдандарға 
дайындалған сәттері еді. Жұмысқа 
ыждағатты, тапсырма  орындауда 
ұятты, ұғып алғыш жан болды. 
Сол жылдары білімін кп ктерді. 
Бәрімізден үйренетін. Кп ізденетін. 
Редакцияда жүріп кітап оқитын 
сиректердің бірі болды. Соның бәрі 
оның кешегі елге сүйікті болған жыл-
дарына бастады. 

Телеарналардағы қызметінде, 
әсіресе «Айтуға оңайда»  Бейсенжан 
б а р  т а б и ғ и   т а л а н т ы  м е н  ұ з а қ 
жыл жиып-тергенінің жемісін 
кре  бастады. Тілі таза, сзі түзу, 
а д а м  б і т к е н г е  ж а қ ы н  ж і г і т   з 
б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң   з і н д е   з 
кейіпкерінің күйін кешіп,  солармен 

тұтасып кететін. *демі ақ жүзді, 
жағымды жарқын  дауысты, сезімі, 
мейірімі бет әлпетінен сезіліп тұратын 
Бейсенжанға  хабарына қатысқан 
кейіпкерлердің бәрі қалтқысыз 
сенетін. Ол солармен армандас та, 
мұңдас та болып кете алатын.

...Телеэкран деген сүйікті ада-
мын крермен жүрегіне ойып тұрып 
 орнатады. Бейсенжанның қазасы 
осы жағынан да ауыр. Ал жас қазақ 
елінің телеарналарында бүкіл елге 
сүйкімді азаматтың болуы ортақ 
қуанышымыз еді. Тележурналис-
тика үшін туған Бейсенжанды да 
Жаратқан жанына тез шақырды. 
Алтынның қадірін осылай білдіргісі 
келді ме екен?! 

Біз бүгін қазақтың жақсы бір 
ұлынан, ұлт ретінде кемшін қалған 
бір саламыздың жарқын тұлғасы 
 болар асыл азаматтан айырылдық! 
Бақұл бол, Бейсенжан!

Несіп ЖҮНІСБАЕВ

«Сүйер ұлың болса, сен сүй, сүйінерге 
 жарар ол» деген нақыл сзді есті баба-
ларымыз еліне аянбай еңбек еткен осы 
Бейсен секілді болмысы блек, таланты 
ерек, тазалықты ту еткен тума талантта-
рына арнап айтса керек. Журналистика 
мамандығына зінен кейінгі талай жас буын 
кілдерінің сүйіспеншілігін  оятып, зі де 
туған халқының сүйіктісіне айналған ең бір 
сүйкімді жан дүниеден озды дегенді естігенде 
денем шошып, дегбірімнің қашқанын 
несіне  жасырайын. Hмірден тпейтұғын 
пенде жоқ қой. Десек-тағы зінің бойға 
біткен табиғи талантымен отызында орда 
бұзып, қырқында қамал алып, қазақ деген 
халықтың қамын жеген қаршадай ғана қара 
бала Бейсен Құранбектің еңбегі ерен еді. 
Hз  ортасында орны блек еді. Бергенінен 
берері кп бауырымыз халыққа әлі де болса 
керек еді. Алпыстан асып ақсақал, елуден 
асып елаға жасына жетпесе де еліне ерте 
ағалық еткен есіл еріміз жайлы енді әрбір 
еске алу сзімізді осы «еді» деген ткен 
шақпен ғана баяндауымыз кінішті-ақ. 
Амал қанша!? Біз қимағанмен, қимастықпен 
зімізді қинағанмен лшеніп берген мір 
бар.Тағдырға салған кну бар. Бәріне шүкір, 

тәубе дейік. Hзінің кәсіби мамандығы, яғни 
сүйікті ісімен жалпақ жұрттың сүйіктісіне 
айнала білген бірден-бір дарынды да дара 
тұлға осы Бейсен бауырымыз десек, еш 
артықшылығы жоқ шығар. Себебі зінің 
білімі мен білігіне қоса, кп ізденіп, кп 
оқып, орын алған олқылықтардың негізгі 
салдары мен себептерін ерінбей зерт-
теп, зерделейтін. Артық әрекет пен бос 
мақтанға бармайтын. Hтірікке ермейтін. 
Hсек сзге  сенбейтін.  Кпіртіп кп 
сйлемейтін. Кңілдің кілтін тауып дп 
сйлейтін.  Нәтижесінде ол тіліне тиек етіп, 
қолына алып қозғау салған небір түйткілді  
мәселелердің түйіні шешіліп, хабарға 
қарағанның да, қатысқанның да кңілдері 
жай табатын. Осылардың бәрінен Бейсеннің 
байыпты ісі мен байсалды мінезі байқалып 
тұрушы еді. Hз ісіне жете мән бермеуінің 
салдарынан келеңсіздікке жиі ұшырап, істі 
ушықтырып алатын кейбір  басшылардың 
кемшіліктерін де жасырып жаппайтын. 
Қайта «қалыпқа салмай, халыққа сал» 
деген халықтық қағиданы бетке ұстап, 
қандай да бір кемшілік болса кгілдір экран 
арқылы кпшіліктің талқысына салып, 
қоғамдық пікір қалыптастыратын. Бірақ 

ешкімнің бетінен алмайтын. *депсіздікке 
бармайтын. Ешкімнің жеке арына тимейтін. 
Жалғандықты сүймейтін.

Бар еңбегін халыққа арнаған, әділдіктен 
танбаған. Бейсеннің зі ашып, үнемі жүргізіп  
келген бұрынғы «Айтуға оңай», кейінгі 
«Қарекет» бағдарламаларына қатысып, 
әділетсіздік жолынан жапа шегіп, араша 
сұраған ағайындардың бірде-біреуінің арыз-
шағымдарының аяқсыз қалғанын крген 
емеспіз. Қандай да бір болмасын қоғамдық 
деңгейдегі орын алған олқылықтардың 
бәрін ортаға салды. Ойландырды. Сйтіп, 
әділетсіздікке ұшыраған әрбір істің оң 
шешілуіне орынды баға бергізіп, жазықсыз 
жапа шеккен жандардың жандарына 
жалау, жүрегіне алау бола білді. Кейбір 
әділетсіз әрекеттердің құрбаны болып 
құрдымға құлағалы тұрған талай жандарға 
кмек қолын созып қамқор болды. Соның 
бәрін де ол кптің тілегімен, мейірімді 
жүрегімен, Абай данамыз айтпақшы, жалған 
абырой мен атақтың парызы үшін емес, 
«адамдықтың қарызы үшін атқарған» адал 
еңбегінің арқасында Бейсен бауырымыздың  
мерейінің сіп, беделін биіктеткенін барша-
мыз  мойындауымыз керек. 

Hзінің пайымды парасаты,  сабырлы 
мінезімен салмақтылық таныта  отырып, 
санасы сансырап сағы сынған талай 
жандардың тығырықтан шығып, тура 
жолға түсуіне кмек қолын созғанының 
да куәсіміз. Кп ізденіп, кп білетін 
білімділігі мен күліп қана тұратын кркем 
мінезі кімді болса да қызықтыратын. Туа 
бітті табиғатына тән тазалығы мен тартым-
ды сз, татымды ойы кімді болса да тәнті 
етіп тұрушы еді. Бұның бәрін мен сырттай 
ғана біліп, тілектес боп жүрген кптің бірі 
ретінде ғана емес,  Бейсен бауырымыздың 
зі тініш жасап шақыртуымен әртүрлі 
тақырыптардағы он бес хабарына қатысып, 
пікір айтқан сарапшысы әрі жақын 
араласқан ағасы ретінде  азаматтың адал 
ниеті мен асыл бейнесі жайлы азырақ 
болса да айта кетуді зімнің борышым деп 
санаймын. Алла жар болып, алдыңнан 
жарылқасын, асыл бауырым! Жаның жан-
натта, тәнің рахатта болып, пейіште нұрың 
шалқысын!

1986 жылғы ҚазМУ түлектері, 
әріптес  аға-апаларыңның 

атынан Камнұр ТAЛІМҰЛЫ

Қазақ журналистикасы ауыр қазаға 
душар болды. Ұлты үшін еңбек етіп, 
адал қызмет атқарған Бейсен Абайұлы 
Құранбек 49 жасқа қараған шағында 
мірден озды. 

Бейсен Қ ұ ра нбек 1971 ж ы л ы 
 А л м а т ы  о б л ы с ы н ы ң  К е р б ұ л а қ 
 ауданы, Қызылжар ауылында туған. 
*л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетін бітірген. Еңбек жолын 
республикалық «Спорт» газетінде 
бастап, «Рахат», «31 арна», «Хабар» 
телеарналарында және Прези дент 
телера д иокешен і н де қ ызмет ат-
қарған. 2007-2012 жылдары Алматы 
облыстық «Жетісу» телеарнасының 
бас  директоры болды.

2013-2017 жылдары «Қазақстан» 
телеарнасынан крсетілген «Айтуға 
оңай» әлеуметтік-тұрмыстық ток-
шоуының жүргізушісі, кейін «Қарекет» 
бағдарламасының тізгінін ұстады. 
2014 жылдың қазан айында Алматы 
облыстық «Жетісу» телеар насының бас 
директоры болып қайта тағайындалды.

Қазақстан Президенті сыйлы-
ғының иегері. «Қазақстан Респуб-
ликасының Мәдениет қайраткері» 
атағымен марапатталған.

*ріптесіміздің жарқын бейнесі 
ешқашанда шпейді. Отбасына, туған-
туыстарына, қабырғасы қайысқан 
қалың жұртқа кңіл айтамыз.

«Қазақ газеттері» ЖШС

Бейсен ҚҰРАНБЕКСОҢҒЫ СӘТКЕ 
ДЕЙІН ҮМІТТЕНІП 

ЕДІК...

ӨЗ МЕКТЕБІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРДЫ

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА
 ҮШІН ТУҒАНДАЙ ЕДІ

БОЛМЫСЫ БӨЛЕК, ТАЛАНТЫ ЕРЕК

ЕСІМІҢ 
ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

ОРНЫ 
ТОЛМАС ҚАЙҒЫ Ккіректі ксік, жанарды жас буып тұр...

Бұл – қазақ журналистикасы үшін ауыр 
қаза. 

«Мына бес күн жалғанға екі-ақ түнеп, 
Бейсен-Бисақаң кшті» дегенге кңіл де, кз 
де сенбейді.

...Бәрі кз алдымыздан тартылған таспадай 
тіп жатыр. Қарт КазГУ-де ілгерінді-кейінді 
білім алдық. Іні болып ізіне ілестік. *ріптес 
болып сапында тұрдық. Спорт алаңдарында 
құрған шебінің шетінен табылдық. Қандай 
кезде де кшімізді бастап, Тәуелсіздік дәуірі 
журналистикасының басында тұрды. Hзі 
жекпе-жек нерін жіті меңгерген шебер 
спортшы болды. Кәсіби қызметін де жанын-
дай жақсы крген «Спорт» газетінде қатардағы 
тілшіден  бастады. Сол бір күнгей-теріскейі 
мол күрделі жолын журналистиканың ұшар 
 басына дейін алып шықты.

Бейсекең бел шешіп араласқан қай 

саланың болмасын берекесі кіретін. Hзі де 
берекелі еді-ау...

Кейін газеттегі кәсіби мәнсәбін еліміздегі 
жетекші телеарналарда тележурналист ретінде 
жалғастырды. Екінің бірі емес, бірдің зі бол-
ды. Тұңғыш Президенттің жеке репортері бо-
лып жемісті еңбек етті. Бұл да екі журналистің 
біріне бұйырмаған бақ.Уақыт те келе ірі 
әлеуметтік тележобалардың белортасынан 
табылды. Бейсен Құранбектің телеарнаға 
келген шағы – з алдына бүтін бір дәуір. Ар-
тынан ерген әріптес іні-қарындастарына жол 
крсетіп, жас буынның қанатын қатайтып, 
қатарға қосылуына күндіз-түні ақ-адал еңбек 
етті. 

Журналистика – Бейсекеңнің мірінің 
айнасы болды.

Кзі тірі кезінде күллі Алаш жұртына аңыз 
болған мұндай Тұлғалар некен-саяқ.

Барымызды киіп, бақанымызды асы-

нып бәріміз Астана мен Алматыны жағалап 
жүргенде аяулы Азамат клікті кшін зінің 
туған лкесі, жер жаннаты – Жетісуға бұрды. 
Жалғыз келмеп еді, жанына есімі елге мәшһүр 
әріптестерімен бірге келді. Сол бір кезеңдерде 
«Жетісу» телеарнасының басшылығына Тұлға 
келгені айқын сезілді. Аймақтық арна деген 
аты болмаса, республикалық арналардан 
аты озды. Ел сүйсініп қарайтын жобалардың 
тамырына қан жүгірді. Hңірдің әлеуметтік, 
мәдени-рухани дамуына жан аямай қызмет 
етті. Мұндай біртуар Азаматтың орны тол-
майды.

Мысқалдап кірген ауру ақыры алып тын-
ды. Ішің удай ашиды.  Қолқа жүрек бүтін 
қабырғасымен қопарылып түскендей. Құдай 
тағаланың ісіне қайран жоқ. 

. . .Түнеу күні Алматыдағы Орталық 
стадионның қарсы бетіндегі емделіп жатқан 
ауруханаға кңілін сұрап бас сұқтық. 

Қабағымыз салыңқы. Кңілсіздеу кірген 
едік. Жалын атқан жанарымен жан дүниемізді 
жарық қылып жіберді. «Еңселерің түспесін! 
Ертең-ақ аттай  шауып, журналистиканың 
аламанына атойлап кіреміз. Бас ауырып, бал-
тыр сыздап жатқан аз-кем ғана қиындық қой» 
деген. Жоба-жоспарларын айтты. Жақсы сз 
жанға ем ғой. Кңілімізді аспанға ұшырды. 
Бүкіл әлем жайнап, жарқырап сала берді. 
Мұндай қайсар, қаһарман, мірге деген 
құлшынысы құрыштай адамды бірінші рет 
крдім. Күні ертең аяққа тұрып кететіндей 
масаттанып шығып едік... Амал жоқ, амал...

Бақұл болыңыз, аяулы Аға-бауыр, әріптес. 
Екі жастың біріне келмей Алты Алашқа аңыз 
болған, қайран Азамат...

Біз азаматтың нұрлы бейнесін кеудемізде 
жанымыз барда ұмытпаймыз.

Жанарбек AШІМЖАН

КӨЗІ ТІРІСІНДЕ АҢЫЗ БОЛҒАН...
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АДАМЗАТТЫ 
емдейтін мамандық 

Ғ Ы Л Ы М
уелі тақырыпқа өзек болған 
сөйлемді түсіндіре кетсек. 
«Медицина адамды, ал вете-
ринария адамзатты емдейді» 
деген сөз ХХ ғасыр  басында 
Орта Азияда ветеринар 
дәрігер болып қызмет еткен 
ғалым, КСРО ҒА академигі 
Константин  Скрябинге 
тиесілі. Адамзаттың 
саулығы қоршаған 
ортаның саулығына, 
әсіресе жан-жануар 
әлемінің саулығына 
тікелей тәуелді 
екенін осы күнгі 
әлемдік пандемия 
дәлелдеп отыр. 
Күллі дүниені бір 
тарының қауызына 
сыйдырған вирустың 
адамзатқа қайдан 
жұққаны нақты 
белгісіз немесе түрлі 
нұсқалар бар.  Алайда 
тереңдеп зерттеп  келгенде 
індеттің тамыры жан-
жануарлар әлеміне жол 
сілтейді. Вирусология мен 
ветеринарияның тоғысқан 
жері деуге боларлық 
нүктенің маңызын, 
әсіресе осы бір қатерлі 
сәттері адам баласы анық 
сезінді. Иә, бүкіл жер шары 
тұрғынының денсаулығы 
ветеринар-маманның да 
біліктілігіне байланысты 
болып тұр...  

Ә

Қай қызметті 
атқарса да Нұртілеу 

Ақжолтайұлы өз заманының 
алдыңғы қатарлы технологияларын 

ғылыми зерттеулеріне енгізуді мақсат тұтты. 
Сонымен қатар академиялық қатаң әрі ауыр жол-
дан абыроймен жүріп өтті. Факультет деканы, оқу 

бөлімінің басшысы ретінде инновациялық технология-
ларды оқу үдерісіне енгізуге атсалысты. Студенттердің 
білім көкжиегін кеңітіп, шетелдерде тағылымдамадан 

өтіп, Қазақстан ғылымына жаңа леп әкелуіне үлес 
қосты. Әрине, мұндай жұмысқа Қазақ ұлттық аграрлық 

университетінің басшылығы үлкен қолдау білдіріп 
отырғанын да айта кету парыз. Білікті басшының 

демеуімен отандық ветеринария саласының 
тармақтарына ғылыми жаңалық әкелген 

Нұртілеу Ақжолтайұлының негізгі 
саласы ветеринариялық 

 медицина. 

ТЕАТР

1938 жылы Гурьев облысының Новобогат, қазіргі 
Атыраудың Исатай ауданында дүниеге келіп, Нарын 
құмында ержеткен балаң жігіт 1956 жылы Алматыдағы 
Құрманғазы атындағы консерваторияның актерлық 
бліміне, А.Тоқпановтың шеберлік класына қабылданып, 
зерек те дарынды жас оқу орнын ойдағыдай тамамдайды. 
1961 жылы құрылғанына енді ғана 15 жыл болған балалар 
мен жасспірімдер театрына қабылданады. 1946 жылы 
шымылдығын ашқан, кіл талантты жігерлі жастар мен аға-
апалары істейтін артистер құрамына, бүгінде, Қазақстанның 
халық артисі, театрымыздың жасы үлкені болып отырған Роза 
*шірбекова екеуі бірге қабылданады. Оның актерлық еңбек 
жолы сол Роза апаймен және Қазақстанның халық артистері 
Б.Қалтаев, М.Бақтыгереев, Ж.Бектасовалармен; ҚР-ның 

еңбек сіңірген артистері А.Мәмбетова, М.Құланбаев, 
А.Ысмайылов, т.б. нер саңлақтарымен қатар басталды. 

1965 жылы балалар мен жасспірімдер театрында 
Ш.Айтматов тың «Арманым, *селім» туындысы сахнада 
алғаш қойылып, басты рлдерде Шапай Зұлқашев пен Роза 
*шірбекова ойнап, қосалқы образдарды Байділдә Қалтаев 
пен Мұхтар Бақтыгереевтер сомдап шығарады. Қойылым 
Мәскеуде ткен бүкілодақтық театрлар фестиваліне шақырту 
алып, айтулы жүлдеге ие болады. 

Шапай Зұлқашевтің балалар мен жасспірімдер  театрында 
басталған актерлық жолы қазіргі Ғ.Мүсірепов атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасспірімдер 
театрында елеулі жетістіктерге толы болған. Сол жылдары 
сахналанған қойылымдардың кбінде актер рлдерге тар-
тылып, С.Мұқановтың «Млдір  махаббатында» – Бүркіт, 
Ш.Хұсайыновтың «Біздің Ғани» драмасында – Саржан, 
«Күншуақта» спектаклінде – Шуақ, т.б. секілді басты 
кейіпкерлер образдарын сәтті сомдап, крнекті рлдерді 
бейнелеуде шеберлік танытып жүрді. Бұл театрдағы актерлық 
жолы 1971 жылға дейін жалғасты. Актердің суреткерлік 
қырын байқаған әйгілі режиссер *.Мәмбетов оған ендігі 
кәсіби білімін режиссерлықпен толықтыруға кеңес береді. 
Ш.Зұлқашевтің режиссер ретіндегі алғашқы қойылымы 
1975 жылы Атырау театрында Б.Аманшиннің  «Жылама, 
Дәмеш» атты туындысын дипломдық жұмыс ретінде 
сахналаудан  бастау алады. Содан ол туған еліне  барып, 
елдегі театр қалыбын ркендетуге атсалысуға кіріседі. 
1989 жылға дейін сол театрда режиссер, бас режиссер 
қызметтерін атқарады. Мәскеуде «Е.Вахтангов атындағы 
театр» жанындағы П.Фоменконың шеберлік класында оқып, 
режиссерлық білімін шыңдап келіп, еңбек жолын ары қарай 
жалғастырады. М.*уезов атындағы драма театрында, зге де 
облыстық театр лар сахналарында арнайы шақыртумен барып 
спектакльдер қояды. 

1991 жылы ҚР Мәдениет министрлігінің жолдамасымен 
Абай атындағы Семей театрының режиссері әрі кркемдік 
жетекшісі қызметіне кірісті. Аталған театрда крнекті 
қойылымдар сахналанып, нер ұжымы республикалық дода-
ларда айтулы жетістіктерге жетеді. 1997 жылы Атырауға ора-
лып, М.Hтемісұлы атындағы театрда режиссерлық қызметін 
жалғастырып, мірінің соңына дейін қызмет етеді. 

Қай жерде қызмет атқарса да еңбек жолын бастаған, 
жастық мірінің куәсі болған Жастар театрына деген аяулы 
сезімі жүрегінде сақталған актер, режиссер Шапай Зұлқашев 
мірден тті деген хабарды естігенде алматылық әріптестері 
аяулы маманның мір жолына қайта бір үңіліп шыққымыз 
келді...

Ақ-Зия ЖАЙЛЫ,
Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық  балалар мен жас�спірімдер 
театрының әдебиет б�лімінің меңгерушісі.

Бізд ің  кейіпкер  де  осы саланың 
қазақстандық кілі. Ғылым жолындағы 
 с а н а л ы  ғ ұ м ы р ы н  б и о л о г и я  м е н 
 ве теринарияға арнаған ғалым. 1993 жылы 
ҚР ҒА Адам және жануарлар физиоло-
гиясы институтының диссертациялық 
кеңесінде ғылыми жұмысын қорғап, био-
логия ғылымының кандидаты атанған. 2007 
жылы ветеринария ғылымының докторы, 
2009 жылы профессор ғылыми дәрежесін 
иеленген. Қазір Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің Ветеринария факультеті, 
«Клиникалық ветеринарлық медицина» 
кафедрасының меңгерушісі. 

Нұртілеу Ақжолтайұлы Заманбеков 
 Алматы зооветеринарлық институтын 
үздік бағамен тамамдап қана қоймай, сту-
дент кезінде болашағынан үміт күтетін 
ғалым екенін крсете білді. Оның бір 
дәлелі, зі оқыған институттың қоғамдық 
міріне белсене араласқаны үшін академик 
К.И.Скрябин атындағы стипендияның 
иегері атануы еді. Ол кезде әр оқу орнының 
з студентіне беретін мәртебелі  стипендиясы 
болғаны белгілі. Зооветеринария институты 
үшін К.И.Скрябин атындағы стипендия да 
ең үздік әрі ең белсенді, болашағы жарқын 
шәкіртке берілетін шәкіртақы болатын. 

Одан әрі еңбек жолы  басталады. Hзі 
оқыған институттағы Ғылыми кеңестің 
ш е ш і м і м е н  о қ ы т у ш ы  қ ы з  м е т і н е 
кіріседі.1987-1990 жылдары «Пато логия-
лық физиология және фармакология» 
кафедрасының ассистенті болады. 1993-
1997 жылдары кафедра доценті, 2001-2002 
жылдары «Биохимия және фармакология» 
кафедрасының меңгерушісі. 2000-2003 жыл-
дары Ветеринария факультетінің  деканы, 
деканның тәрбие ісі жніндегі орынба-
сары. 2003-2006 жылдары институттағы 
оқу блімінің басшысы, 2006 жылдан бері 
қарай Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
Ветеринария факультеті «Клиникалық 
вете ринарлық медицина» кафедрасының 
меңгерушісі. 

Қай қызметті атқарса да Нұртілеу 
Ақжолтайұлы з заманының алдыңғы 
қ а т а р л ы  т е х н о л о г и я л а р ы н  ғ ы л ы м и 
зерттеулеріне енгізуді  мақсат тұтты. 
 Сонымен қатар академиялық қатаң әрі ауыр 
жолдан абыроймен жүріп тті.  Факультет 
деканы, оқу блімінің  басшысы ретінде 
инновациялық технологияларды оқу 
үдерісіне енгізуге атсалысты. Студенттердің 
білім ккжиегін кеңітіп,  шетелдерде 
тағылымдамадан тіп, Қазақстан ғылымына 
жаңа леп әкелуіне үлес қосты. *рине, 
мұндай жұмысқа Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің басшылығы үлкен қолдау 
білдіріп отырғанын да айта кету парыз. Білікті 
басшының демеуімен отандық ветеринария 
саласының тармақтарына ғылыми жаңалық 
әкелген Нұртілеу Ақжолтайұлының негізгі 
саласы ветеринариялық медицина. 

О с ы  к ү н і   з і  ж е т е к ш і л і к  е т е т і н 
 ка федраның тарихы тереңде. Қазіргі сәтте 
ақпараттық-коммуникациялық технология-
ларды қолдана отырып, эпизоотологиялық 
мониторинг және инфекция қауіп-қатерін 
бағалайтын, ветеринарлық салауаттылық 
пен азық-түлік қауіпсіздігін ғылыми 
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ANA TILI

қамтамасыз ететін кафедра ғалымдары 
мына бағыттар бойынша студенттердің 
білімін ұштайды: мал шаруашылығы 
мен сімдік шаруашылығы німдерінің 
 сапасы мен қауіпсіздігін бағалау тәсілдерін 
әзірлеу, ветеринариялық-санитариялық 
іс-шараларды әзірлеу, ресурс үнемдейтін 
азық қоспаларын ндіруді ұйымдастыру; 
ауруларды диагностикалау үшін түрлі тест-
жүйелерді әзірлеу және т.б.

Осы сәтте Н.Заманбеков басқаратын 
кафедраның тарихына аз-кем тоқталып 
ткен де дұрыс шығар. Себебі ғылыми 
ортаның әлеуеті ғалымның құжаты іспетті. 
Сонымен, бұл кафедра Қазақстанның 
в е т е р и н а р и я  с а л а с ы н а  қ а т ы с т ы 
іргелі зерттеулер жүргізетін орталық. 
 Кафедра  тарихында, атап айтар болсақ, 
ауылшаруашылық малының аурулары 
зерттеліп, оларды сақтандыру әдістері 
ұсынылды. Эксперимент жүзінде үй 
жануарларының табиғи емес тзімділігін 
арттыру жолдары, олардың бронхо-
пневмониясы ауруы кезіндегі зат алмасу 
үрдісі зерттелді. Білікті ғалымдар Балқаш-
Алакл аймағындағы ауылшаруашы-
лық малдың табиғи азықтардан улану 
жағдайын да үлкен ғылыми тексерістен 
ткізген. Зерттеу жүргізу нәтижесінде 
улы сімдіктен алколоид блініп  алынып, 
мал организміне улы заттардың әсері 
анықталған.  Қазақстан аумағында 
сетін жиырмадан аса дәрілік және улы 
сім діктердің фармакологиялық және 
токсикологиялық қасиеттерін зерттеу үшін 
арнайы зерттеулер жүргізілді, хризофон 
қышқылының туындылары синтезделді. 
Мұның барлығын не үшін санамалап 
отырмыз? Кафедра ғалымдары осы күні 

де іргелі зерттеулер жүргізіп, студенттер 
мен жас маман-ғалымдарды ветерина-
рия ғылымының «соқтықпалы-соқпалы 
 жолынан» адасып кетпеуі үшін бағыт 
сілтеп, жн крсетіп келеді. 

Қазіргі таңда Қазақ ұлттық аграрлық 
университетіндегі «Клиникалық вете рина-
риялық медицина» кафедра сының ғылыми-
зерттеу жұмысы екі бағытта жүргізіледі: 

Б і р і н ш і  б а ғ ы т :  п р о ф е с с о р 
 Н.Заман беков тің жетекшілігімен гиперим-
мунды цитотоксикалық қан сарысуларының 
мал мен құстардың иммунды статусына, 
німділігіне және репродуктивті қызметіне 
әсерін зерттеу. Осы тақырып тңірегінде 
бірталай ғылыми зерттеулер жүргізіліп, 
авторлық патенттер алынып, ғылыми 
жаңалықтар ашылды.

Екінші  бағыт:  ауылшаруашылық 
малының ас қорыту және тыныстау ағзалары 
аурулары себептері, оларды диагностикалау 
және емдеу әдістерін іздестіру.

Міне, осы қос бірдей бағыт  бойынша 
зерттеу жұмысының нәтижесі  мынандай: 
жеті докторлық, жиырмадан аса канди-

тікелей қадағалауымен кафедра сту денттері 
келісім-шарт негізінде Алматы қаласындағы 
 Жануарлар саябағының Ветеринария 
мен ауылшаруашылық блімінде, ҚР ІІМ 
Кинологиялық орталығында, Ботаника 
және фитоинтродукция институтында, 
Ветеринария бойынша ұлттық реферативті 
орталығында және зге де ірі мекеме-
лерде ндірістік тәжірибеден тіп жүр. 
Олардың бұл тәжірибесі болашақта мықты 
маман болып қалыптасуға кмектесетіні, 
ғылым жолында жас ғалымға айқын бағдар 
крсететіні анық. 

Нұртілеу Ақжолтайұлының ғылыми 
жұмысының негізгі бағыты жануарлар 
ағзасына биопрепараттарды қолдану арқылы 
емдеуге арналған. Осы тақырыпта ғылыми 
зерттеулер жүргізіп, 230-дан аса ғылыми 
мақаласы мен оқу-әдістемелік құралы 
жарық крген. Оның ішінде 3 авторлық 
куәлік, 9 нертабысына инновациялық 
патент, 5 оқулық, 18 оқу құралы, 12 
мемлекеттік жалпы білім беру стандарты, 
10-нан аса типтік оқу бағдарламасы, 20-дан 
аса оқу-әдістемелік нұсқаулық та бар. Бұл 

Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, 
«Құрмет» орденінің 
иегері, «Махамбет» 
атындағы сыйлықтың 
және Президент 
сыйлы ғының иегері, 
ғұмырының 60 
 жылын қазақ  театр 
өнеріне жұм саған, 
саңлақтардың 
сарқытындай 
сұңғыла сахнагер, 
сырлы суреткер-
режиссер – Шапай 
Зұлқашев туралы 
әңгімелегіміз келеді. 
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еңбектерінің барлығы лайықты бағаланып, 
ректор мен министрлік тарапынан бірқатар 
марапаттарға да ие болды. Алайда марапат 
үшін емес, қиындығы мен сыны кп жолды 
қоғамға жақындату үшін ғылыми бағытты 
таңдап алған ұстаз-ғалым үлкен белестерді 
бағындырып келеді.

Ол ғылыми қызметі аясында жақын және 
алыс шетелдермен тығыз ғылыми қарым-
қатынас орнатып, Голландия, Чехия, 
Швейцария, Ресей, Украина, ҚХР және т.б. 
елдерге барып, олардың заманауи техника-
ларын ғылым мен оқу үдерісіне белсенді 
түрде енгізіп жүрген ғалымдар қатарында. 
2016 жылы Польшаның Вармин-Мазурс 
университетінен ғылыми тағылымдамадан 
тіп, олардағы ғылыми жаңалықтарды 
бүгінгі қазақстандық ғылыми ортаға әкелуге 
үлес қосты. Ресейдің Воронеж қаласындағы 
Ветеринария ғылыми-зерттеу институ-
тында жасаған баяндамасы негізінде тың 
ұсыныстар айтып, ресейлік ғалымдармен 
бірлесе жобалар жасауды қолға алды. Крші 
Қырғыз Республикасы маман-сарапшы-
ларымен бірлесіп ветеринария саласы 
 бойынша бірқатар іргелі зерттеулер жасады. 

 Нұртілеу Ақжолтайұлы осы күні универ-
ситет пен факультеттің қоғамдық міріне 
де белсенді түрде араласып жүрген ұстаз 
маман. Ол университет пен факультеттегі 
ғылыми кеңестің және докторлық диссерта-
цияны қор ғайтын диссертациялық кеңестің 
мүшесі. Республикалық ветеринар лық 
мамандықтардың бірлескен оқу-әдістемелік 
орталығының да құрамында бар ғалым. 
Ұстаздық ғұмырында да бірнеше толқын 
 маман тәрбиелеп, қазақстандық ветери-
нария саласының сіп-ркендеуіне үлес 
қосты. 

Сз басындағы әңгімеге оралсақ... 
Адамның денсаулығы бізге қаншалықты 
маңызды болса, адамзаттың саулығы да 
сондай қажет. Ал ол саулықтың қыр-сыры 
ветеринария деп аталатын мамандыққа 
келіп тірелетінін адам баласы жүріп ткен 
тарих жолы сан мәрте дәлелдеп берді. 
Ендеше осы бір ғылым саласында аянбай 
тер тгіп жүрген, алайда, негізінен, жалпы 
кпшіліктің тасасында қалып қоятын қиын 
да күрделі жолдың сүрлеуінде тұрған ғалым 
жолын оқырманға таныстырудың реті 
 осылай болып тұр.

даттық және отыздан аса магистрлік дис-
сертация қорғалды. 

Бүгінгі күні кафедра ұжымы оқу-
әдістемік  тұрғыдан да  қомақты 
ж ұ м ы с т а р  ж ү р г і з і п ,  ж а ң а 
оқулықтар жазып, оқу үдерісіне 
бағдарламалар енгізіп келеді. 
Нұртілеу  Ақжолтайұлының 
жетек ші лігімен және ғылыми 
басқаруымен кафедрадағы 
оқытушы-профессорлық ұжым 
16 оқу құралын, 24 типтік 
о қ у  б а ғ д а р л а м а л а р ы  ж ә н е 
70-тен астам оқу-әдістемелік 
н ұ с қ а у л а р ы н  д а й ы н  д а д ы .
Мәселен, қазақ тілінде тұңғыш 
р е т  « Ф а р м а к о л о г и я »   ( Б . А й т -
жанов, Н.Заманбеков),  «Жануар 
аурула рының клиникалық диагно-
стикасы» (С.Сиябеков, Н.Заманбеков, 
H.Есқожаев), «Токсикология» (Е.Қора-
баев, Н.Заманбеков), т.б. оқу лық тар жарық 
крді. Айта кететін жайт, бұл әдебиеттерді 
Қазақстандағы ветеринария мамандығы бой-
ынша білім алатын барлық жоғары оқу орын-
дары мен колледж студенттері пайдаланады.

Н.Заманбеков студенттердің оқу 
үдерісінде ндірістік тәжірибенің орны те 
маңызды деп санайтын маман. «Тәжірибе – 
оқу үдерісінің мызғымас бір түрі, ол болашақ 
ветеринария мамандарын дайындаудағы 
жауапты кезең» деп есептейді ол. Яғни 
студенттердің дайындалу бағыты бойынша 
оқу және ндірістік тәжірибеге баруы-
на да жауапты маманның бірі. Мәселен, 
университет ректоры, ҚР ҰҒА академигі 
Тілектес Есполовтың басшылығымен, 
Ветеринария факультетінің деканымен 
бірлесе отырып, Нұртілеу Ақжолтайұлының 

 Қарагөз СІМӘДІЛ
«Ana tili»


