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ҚР Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев «Сындарлы 
қоғамдық диалог – 
Қазақстанның тұрақтылығы 
мен өркендеуінің негізі» 
атты алғашқы Жолдауында-
ақ еліміздегі басты 
мәселелердің қатарында 
білім сапасы туралы жан-
жақты тоқталып, оларды 
шешу жолын Үкімет пен тиісті 
министрліктерге тапсырған 
болатын. Жақында 
«Ұлттық қоғамдық кеңес» 
мүшелерімен болған алқалы 
басқосуда  да Президент 
білім мәселесін  тағы қозғап, 
бұл саланы жетілдіру туралы 
ойын төмендегідей түйіндеді:
«Жаңа ахуал білім және 
ғылым жүйесін түбегейлі 
реформалауды талап етіп 
отыр. Енді бұл саланың 
маңызы арта түсетіні анық. 
Тіпті экономиканың өзі 
соған тәуелді болмақ. Біз 
білім мен ғылым саласының 
болашақтағы рөлін айқын 
түсінуіміз керек. Бүкіл 
мемлекеттік саясатты соған 
сәйкес жүзеге асырамыз».  
Яғни болашақта мемлекеттік 
саясат білім мен ғылымға 
негізделе жүргізілетінін 
қадап айтты. Ендеше, 
Мемлекет басшысының 
тапсырмасын жүзеге асыруға 
атсалысу азаматтардың 
парызы болмақ. Осы 
мақсатта біз білім, ғылым 
саласына журналистік 
зерттеу жасап, сан мен 
сапаның аражігін саралап 
көрдік.

Тәжтажалдың (коронавирус) жағдайынан апта сайын алып тұратын «Ана тілі» 
газетінің үш апталығы бір-ақ келді. Әр санын аңсап отыратыным, келісімен тез 
көз жүгіртіп қарап қана шығып, алдымен нені оқып шығуды айқындадым. Мен 
өзіме керек деген мақалаларды түгел  оқимын. Соңғы жылдары бұл басылым  
билеп алды.  Түгелге дерлік оқимын. Әсіресе, ана тілімізге байланысты кімдер 
не айтып жатыр екен деген үмітпен әр санды асыға күтемін. Бірінші соны қолға 
аламын. Өйткені қазағымыздың тағдыры өзінің ұлттық тіліне тікелей байланысты 
ғой. Бұл мәселе бізде өте күрделі болып тұр. Өз тілімізге өзіміздің жат болып 
бара жатқанымыз мені қатты қорқытады. Ұлттық тәрбиені, салт-дәстүрді былай 
қояйық. Қазіргі қоғамымыздағы қазақ тіліне деген көзқарастың батыл жөнделмей 
отырғаны, халқымыз қарап отырған билік органдарындағы қаракөздеріміздің 
қазақша сөйлемеуі жеңіл-желпі дүние емес.

«ANA TILI» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕ
БҮГІНГІ САНДА:

Журналист 
өнегесі

Бейнелеу 
әлемінің Әуезові

6-бет

12-бет

Қызылжарды 
бетке алып 
ел көшкенде...

Әбдіғани БӘЗІЛХАН

3-бет

БІЛІМ – БИІККЕ БАСТАЙДЫ

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

кешірім сұрағанын, «Айтатын  кезде айту 
керек, дұрыс» деген, бірақ  ал дындағы он 
шақты депутатқа ең болмаса мемлекеттік 
тілді  ұмытпайық дей алмаған Мәжіліс 
т�рағасын түсіне алмадым.   

Міне,  бұл бүгінгі  зиялы деген 
қауы мы мыздың жағдайы. Іле-шала 
Жанарбек %шімжан бауырымның 
«Зиялылықтың жауапкершілігі» деген 
материалын, осымен байланысты басқа 
материалдарды оқыдым. Содан кейін 
бірер ойды мен де жазайын деп, қолыма 
қалам алдым. 

 Біз  әлі  «зиялы» деген ұғымға 
жеткілікті баға да, мән де бере бермейтін 
с и я қ т ы м ы з .  С о н д ы қ т а н  з и я л ы 
 қауым ды қоғамның алға жылжуының 
рухани қозғаушы күші деп түсінген, 
Түркістанның болашағын ойлаған 

Мұстафа Шоқайға жүгіне кеткен артық 
болмас. Энциклопедиялық білімдар 
бұл тақырыпқа бірнеше мақала  жазып, 
жан-жақты түсіндірген. «Ұлттық  зиялы» 
атты мақаласын «Ұлт  зиялысы деген 
кім?» деген сұрақтан бастап, бұған дұрыс 
жауап қайыру оңай емес екенін атап 
к�рсетеді де, оқығанның барлығын 
олардың біліміне қарап, зиялы деуге 
болмайтыны сияқты, белгілі бір ұлттың 
�кілі болғанына қарап, оны сол ұлттың 
 зиялысы деуге болмайды деп кесіп 
 айтады. Сонан соң, белгілі бір ортақ 
идеяларды жете ұғынған және сонымен 
�зара байланысқа түскен білімділерді 
 зиялы, ал саяси, қоғамдық немесе мәдени 
салалардың қайсысында болмасын �з 
халқына қызмет ету идеясын терең 
ұғынған зиялыны ұлттық деп санады. 
Егер осындай ұстанымда болсақ, бүгінгі 
ренжіп жүргендеріміздің к�бі немесе 
мақтаныш етіп жүргендеріміздің  біразы 
ұлтымыздың зиялысына жата қоймайды. 

Жанарбек бауырым! Сіз мақалаңызда 
«А ға буынның ішінде мемлекеттің  
ертеңіне алаңдап, елдік мұрат  жолында 
�з і н і ң ба йса л д ы с �з і н қо ғ а м д ы қ 
және ресми деңгейде айтып жүрген 
 байыпты Тұлғалар жоқ емес, бірақ аз» 
депсіз. Орынды-ақ.  Мұның, меніңше, 
б і рнеше с е б еп т е р і  б а р.  Бі р і н ш і-
ден, әрбір қо ғам н ы ң мақ тан ы ш ы 

САННАН САПАҒА 
К�ШЕТІН УАҚЫТ ЖЕТТІ

Білім және ғылым министрлі гінің 
мәліметінше, елімізде қазіргі таңда 
132 жоғары оқу орны бар. Бұлардың 
тең жарымынан астамы, яғни 65-і 
жекеменшік. Жалпы 19 миллионға 
жуық халқы бар елімізде осынша 
ЖОО-ның болғаны аз ба, к�п пе? 

Бұл ойларды 31 сәуір – 6 мамыр 
күндері шыққан газетте  жарияланған, 
халқымызға кеңінен танымал, Мәжіліс 
депутаты Бекболат  Тілеуханның 
басқалардан кешірім �тінгендей, «Мем-
лекеттік тіл �гейдің күйін кеше ме?» 
деген с�зінің мәтіні тереңдете түсті. Он 
шақты депутаттық сауал салған қара-
к�здердің бірде-біреуінің �з тілдерінде 
депутаттық сауал сала алмай,  болмаса 
мемлекеттік  мәртебесі  бар т ілде 
с�йлегісі келмей отырғанда қарапайым 
халыққа не айтуға болады? Бұл қоға-
мымыздағы зиялы қауым  санатына 
жатады деген, мемлекетіміздің тағдыры 
тапсырылған Парламент Мәжілісінің 
қазақ депутаттары қауымының тірлігі. 
Бекболат бауырымның «Сіздер айып 
етпеңіздер, құрметті әріптестер» деп 

 саналатын оқыған, білімді, сауат ты, 
ұлттық ру хы жоғары зи я лы қау ым 
ондаған, тіпті жүздеген жылдардың 
і ш і н де қ а л ы п таса д ы. Сон д ы қ та н 
тәуелсіздік жылдары шынайы  зиялы 
қ а у ы м н ы ң  қ а  л ы п т а с у ы  к ү р д е л і 
жағдайда  �ту де. =йткені ғасырларға 
созылған патшалық Ресейдің отарлық 
саясаты ата-баба дәстүрінің арқанын 
кесті. А л соның саяси жалғасындай 
болған кеңестік кезең ұл тымыздың бар 
 зиялысын, сүт тің қаймағын қалқып 
 ал ды, қуғын-сүргінге түсірді, айда ды, 
атты.  Содан халқымыздың �ркениетті 
ұлт  болып қалыптасуына мүмкіндік 
берілмеді. Мемлекетіміздің жағдайы 
да солай  болды. Екін шіден, кешегі 
қайта құрудан дем алған ұлттық рух, 
азаттық күрес  еліміз тәуелсіздікке 
қол жеткізгеннен соң басылып қалды. 
Бұ л к�ңі л к ү й ді ары қарай тиі м ді 
жа лғастыра а лма дық. Үшінші ден, 
осын дай себептерден  зи я лы деген 
кісілеріміздің қоғамда кез десіп жатқан 
қ и ы н ш ы л ы қ  тар дан ш ы ғар  жол д ы 
сілтеп, билікке к�мектесудің орнына, 
ретті-ретсіз оның ал дына түсіп алып, 
қайда бара жатқанын �зі түсінбей, 
жүрегін алып жүгірушілік бүгін дағдыға 
айналды.  

(Жалғасы 10-бетте)

ҰЛТТЫҚ ЗИЯЛЫ 
ТУРАЛЫ БІРЕР СӨЗ

«Зиялылық жауапкершілігі» атты мақалаға орай

АЛ ОНЫҢ САПАСЫ ҚАНДАЙ?

Әкімдік институт басқа-
басқа қазақ жанына қаншалықты 

жақындағанын зерттеп, қорытынды жасайтын 
әлеу меттік орталықтар бар ма, ұйғарым  болжамдары 

қандай? Серік Үмбетов бейнесіндегі әкімдердің халыққа 
бергені не, әкімдік  институтта ұлттық ұстаным менталитетінің 
қазіргі рөлі, болашағы секілді туындаған қадау-қадау сауалға 

 жауап іздеу ғылыми орталықтардың  шаруасы емес пе,  керек десеңіз. 
Ауызекі әңгіменің келісім өрнегін келтіру үшін сөзді Сейдахмет 

Бердіқұловша жалғастыруға кіріскенде, қазақ деген халықтың ұлы 
болып туғаннан соң, оқуының аздығын Серік Үмбетовше мойындау 
ерлікке бара-бар құбылыс. Қазақ деген халықтың ұлы болған соң, 
Серік Үмбетовтың көкейіне тоқығаны ғылым-білім іздеп, дүниені 

тауысқан оқығандардан бір кемдігі жоқтай көрінеді кейде. 
Қазақ деген халық ақсақалдарының лебізін тірісінде 

естіп, солардың қағидасын мүлтіксіз ұстанған әкім 
әлемде екеу болса, біреуі – Серік Үмбетов, 

біреу болса – нақ соның өзі.

 Мә се леге салыстырмалы түрде үңілсек, 
іргедегі елдің бірі – Қытайда ресми 
деректер бойынша 2000 жоғары оқу 
орны бар. Бұл елде 1,5 миллиард халық 
барын ескерсек, олардағы жоғары 
оқу орнының саны к�п емес екені 
байқалады. Ал екінші к�рші мемле-
кет Ресейде қазіргі таңда 1097 ЖОО 
бар екен. «Коммерсант» газетінің 
 жазуынша, Ресейде де білім саласын 

реформалап, соңғы 5 жылда инсти-
тут, университеттер саны 50 пайызға 
қысқарыпты. 2014-2019 жылдары 
жүргізген реформа нәтижесінде осын-
дай оңтайландыруға қол жеткізген. 
Енді ресми деректерде 150  миллион 
халқы бар деп айтылатын Ресей 
мен біздегі ЖОО-ның арасалмағын 
�здеріңіз сараптай беріңіздер. 

Біздің елдегі жоғары оқу орын да-

рының к�птігін айғақтайтын тағы бір 
дерек. =збек ұлттық ақпарат тық агент-
тігінің мәліметінше, оңтүс тіктегі туыс-
тас ел =збекстанда бар бол ғаны 100 
жоғары оқу орны тірке ліпті. Халқының 
саны 35 миллионнан ас  қанын ескер-
сек, бұлардағы жоғары оқу орын-
дарының саны да қалыпты к�рінеді. 

(Жалғасы 2-бетте)

ХАЛЫҚ ӘКІМІ
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«Елбасы жолымен»
кітабының online тұсаукесері өтті

ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫ СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

ЖАҢА КІТАП «ANA TILI» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕ

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің мерейлі 90 жылдығы аясында шығарыл-
ған «Елбасы жолымен» атты кітаптың online тұсаукесері өтті. Бұл кітап ҚазҰАУ 
Басқарма Төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА Вице-президенті, әл-Фараби атындағы 
мемлекеттік сыйлықтың иегері Тілектес Есполовтың бастамасымен жарық көрді.

(Басы 1-бетте)

Осы арада еліміздегі 2010 жыл-
дардағы деректерге к�з жүгіртсек, ЖОО 
саны 200-ге жуықтапты. Содан бері 
нарықта бәсе келестікке шыда мағандары, 
активтерін сатқаны, оңтайландыру 
 шарасына түс кендері бар, жетпіске 
жуық жекеменшік ЖОО жабылыпты. 
 Ендеше, саннан сапаға к�шіп, еліміздегі 
жоғары оқу орындарын бір-біріне 
қосып, ірілендіру заман талабы екенін 
түсінетін уақыт жетті. Себебі біздегі 
жекеменшік жоғары оқу орындарының 
к�бінің кітапханасы мен материалдық-
тех никалық базасы мемлекеттік ЖОО-
мен салыстырғанда анағұрлым т�мен 
екені белгілі. Ал мемлекеттік және 
ұлттық университеттердегі кітапхана, 
зерт ханалардың заман талабына сай 
келетінін мектеп бітірген түлектер біледі. 
Сондықтан олар мемлекеттік және 
ұлттық университеттерге құжат тапсы-
рып, грант иеленгісі келеді. Бұл заңды да. 
Алған теориялық білімін зертханаларда 
тәжірибемен ұштастырып, заманауи 
техникаларда машықтанып білім алған 
 маман күні ертең сұранысқа сай  болатыны 
даусыз ғой. Оның үстіне жекеменшік 
оқу орындарының жатақханасы бол-
майтыны да түлектердің таңдауына 
тұсау мәселе. Соған қарамастан еліміз 
Үкіметі жекеменшік білім ордаларына 
да мемлекеттік гранттар б�леді. Алайда 
олар сапалы білім бере алмағандықтан 
�з түлектерін жұмыспен қамтуда мем-
лекет бекіткен к�рсеткішке қол жеткізе 
алмай отыр. Мұның  сыртында кейбір 
жекеменшік оқу орындары диплом 
сатып, заңсыз әрекеттерге барғаны 
да әшкере болды. Бұл енді қылмыс. 
Қылмысқа барған білім мекемелерінің 
лицензиясы алынып, заңсыз әрекеттерге 
жол бергендер жазалануға тиіс. Мұны 
�з Жолдауында Мемлекет басшысы да 
қадап айтты. 

«=з түлектерін жұмыспен қамту 
жағынан еліміздегі жоғары оқу орын-
дарының жартысы ғана 60 пайыздық 
деңгейге қол жеткізіп отыр. Сондықтан 
олардың санын қысқарту мәселесін 
қарау керек. Терең білім берудің  орнына 
диплом сатумен айналысқан уни-
верситеттеріміз бар екені де жасырын 
емес. Бірінші кезекте соларға тыйым салу 
арқылы біз оқу орындарындағы білім 
беру сапасын арттыруға күш  саламыз» 
деді Қасым-Жомарт Кемелұлы.

Жас ұрпақтың рухани-адамгерші-
л і к  т ә р  б и е с і  м е н  к � ш б а с ш ы  л ы қ 
қасиет те рін дамытуға бағытталған 
кітап «Н.Назарбаев феномені» және 
«Н.Назарбаев:  білім-ғылым және 
 «Рухани жаң ғыру» институты» деп 
 аталатын екі б�лімнен тұрады. 

Кітапта Елбасы идеяларын іске асы-
рып отырған университет ұжымының 
еңбегін к�рсететін мақалалар мен фото-
суреттер, сонымен қатар оқу орны-
мыз дағы «Н.Назарбаев: білім-ғылым 
және «Рухани жаңғыру» институты» 
атқарып отырған �негелі жұмыстар 
 туралы баяндалған. 

Шара барысында университет 
ұжымының руханият бағытында атқарып 
отырған ауқымды жұмыстарынан хабар 
беретін шағын бейнефильм к�рсетіліп, 
«Елбасы жолымен» кітабының тұсау-
кесер рәсімі �ткізілді. Тікелей эфирге 
қатысушылар кітапқа қатысты ойларын 
ортаға салып, университеттің бүгінгі 
бағыт-бағдары турасында пікір б�лісті.

Оnline тұсаукесерде «ҚР Тұңғыш 
Президенті – Елбасы кітапханасының» 
директоры %мірхан Рахымжанов, Алматы 
қаласы Қоғамдық даму Басқармасының 
басшысы Диас Есдәулетов арнайы 
құттықтау с�з айтып, Шамалған ауы-
лында Елбасы оқыған Қарасай батыр 
орта мектебіндегі «Елбасы музейін» 
ұйымдастырған ардагер-ұстаз, «Құрмет» 
орденінің иегері Рымкеш Байқонысова 
ізгі ниетін білдіріп, ұжымға ақ батасын 
берді. 

Тікелей эфирде әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің ректоры, 
ҚР ҰҒА академигі Ғалымқайыр Мұтанов, 

%леуметтік-гуманитарлық білім беру 
және тәрбие институтының  директоры, 
педагогика ғылымының докторы, про-
фессор Есенгелді Медеуов, белгілі мем-
лекет және қоғам қайраткері Б�рібай 
Жексенбин, Т.Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық �нер академиясының ректоры 
Ақан %бдуалиев университет ұжымына 
ізгі тілегін арнап, «Елбасы жолы» кіта-
бының білім жолындағы жастарға беретін 
рухани �негесі мол екенін атап �тті.

Сонымен қатар Қарасай аудандық 
Қоғамдық Кеңес т�рағасы, ардагер-
ұстаз Сағат Мәсімақынов, Алматы 
облысы Қарасай ауданы Шамалған 
ауылының әкімі Ержас Тоқтасынов, 
Қаскелең қаласындағы Елбасы оқыған 
Абай атындағы мектеп- гимназиясы 
ұжымының атынан тарих пәнінің 
мұғалімі Айнұр %бішева, осы мектеп-
гимназиясының биылғы түлегі, «Алтын 
белгі» иегері Айғаным Сүйменбай �з 
тілектерін жеткізді.

«Nur Otan» партиясы «Жас Отан» 
жастар қанатының Алматы қаласы 
бойынша т�рағасы Мәди Ахметов, 
«Қазақстанның Еріктілер лигасы» 
Қоғамдық қорының т�райымы Айсұлу 
Ерниязова және ҚазҰАУ «Н.Назарбаев: 
білім-ғылым және «Рухани жаңғыру» 
институтының» жетекші маманы Айнұр 
Мақсұт жастар атынан с�з с�йледі.

Тұсаукесер рәсімі белгілі әнші-
композитор, ҚазҰАУ студенттік шығар-
машылық орталығының жетекшісі Қанат 
%мірхановтың «Нар-Тұлға» әнімен 
түйінделді.

Н.БАТЫР

Президенттің бұл тапсырмасын 
Білім және ғылым министрінен бастап, 
ЖОО орындарының профессорлары мен 
барлық ұстаздар қауымы қолдауда. Ал 
оның нәти жесін уақыт к�рсетпек...

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДЕҢГЕЙ

Қазақстанда білім беруді дамытудың 
2011-2020 жылдарға арналған мем лекеттік 
бағдарламасында қойылған маңызды 
міндеттердің бірі – жылына кемінде екі 
университетті әлемдік рейтингтерге енгізу 
болатын. Міне, осы мақсаттағы жүйелі 
жұмыстар нәтижесін беріп жатыр. Білім 
беру және оқу әдістемелеріне тәжірибе 
жүргізетін халықаралық QS мекемесі 2004 
жылдан бері әлемнің мыңнан аса жоғары 
оқу орындары арасында жыл сайын 
сараптама жүргізіп, олардың рейтингін 
жариялап келеді. Бұл зерттеулерін олар 
жылда түлектер мектепті бітіріп, орта 
және жоғары оқу орындарына таңдау 
жасайтын жаздың алғашқы айының 
басында таратады. Мұның жалпы қоғам 
үшін екі түрлі пайдасы бар. Біріншіден, 
жастардың сапалы білім алу үшін дұрыс 
таңдау  жасауына септігі тиеді. Екіншіден, 
жоғары оқу орындарының насихатын 
арттырып, беделіне әсер етеді. 

Сонымен, осы халықаралық ұйым 
жақында жыл сайынғы зерттеулерінің 
қорытындысын жариялады.  Рейтингте 
еліміздің бірқатар университеті үздіктер 
қатарынан к�рінді. %л-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті аталған тізімге 
енген әлемдегі үздік 1000 жоғары оқу 
орнының ішінде 165 орынға к�терілген. 
Бұл – әл-Фараби бабамыздың 1150 
жылдық  мерейтойына үлкен тарту 
болғаны анық.  Алматыдай алып мега-
полисте орналасып, �з  алдына айрықша 
қалашық мәртебесіне ие, техникалық 
жарақ тандырылуы халықаралық деңгейге 
сай ұлттық университеттің бағындырар 
биігі бұдан да жоғарылайтынына сенеміз.

Ал Л.Н.Гумилев атындағы  Еуразия 
ұлттық университеті 365 орынды  иеленген. 
Бір кереметі, бұл  рейтингке �ңірлердегі 
жоғары оқу орындары да еніпті. Солардың 
бірі – М.%уезов атындағы Оңтүстік 
Қазақстан мем ле кеттік уни верситеті 
490 орында,  Қа рағанды мемле кеттiк 
техникалық уни верситетi 801 қатарда тұр. 
Бұл тізімді Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ 
ұлттық техникалық зерттеу университеті 
(541-550-орын) жалғастырған. 

Соңғы жылдары елімізде техни калық 

ЖОО-ның білім беру сапасын к�теріп, 
беделін арттыру бағытында бірқатар 
жұмыс жүргізілгенінен хабардармыз. 
Оның ішінде  жаратылыстану және 
техникалық мамандықтарға басымдық 
берілген болатын. Соның нәтижесінде 
аталмыш халықаралық рейтингте Қазақ 
ұлттық аграрлық универси теті 591-600 
орыннан және Қазақ-Британ техникалық 
университеті 751-800 деңгейден к�рінді. 

Ал QS қорытындысы  бойынша 
іріктелген үздік 1000 ЖОО-ның  қата рына 
қосылған қазақстандық универси-
теттердің тізімін бұдан ары Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педа гогикалық университеті 
601-650 орынмен жалғап, Қазақстан 
менедж мент, экономика және болжау 
 институты (KIMEP) 751-800 дең гейге 
тұрақтап, Абылай хан атындағы Қазақ 
халықаралық қатынастар және әлем 
тілдері университеті 800-1000 тұғырмен 
түйіндейді.

Шындығын айтқанда, осыдан екі-үш 
жыл бұрын еліміздің жоғары оқу орын-
дары осындай халықаралық сараптау 
нәтижелерінде мәртебелі мыңдыққа 
ене алмайтын. Биылғы нәтиже к�ңіл 
қуантады. Ендеше, осы сапаны к�теру 
жолында жүйелі жұмыс жүргізсе, бұдан 
да жоғары жетістікке қол жеткізуге 
 болатынын байқаймыз.

 
ЖҰМЫСШЫ МАМАНДАРЫН

ДАЙЫНДАУ МАҢЫЗДЫ

Еліміз тәуелсіздік алғаннан бергі 20 
жыл бедерінде жоғары оқу орнында білім 
алу, оның ішінде гуманитарлық салада 
мамандар дайындау үрдісі жүргізіліп 
келді. Соның нәтижесінде дипломды 
жұмыссыздар саны күрт �сті. Осыны 
байқаған қоғам жанашырларының 
ұсынысынан кейін ел басшылары соңғы 
жылдары тау-кен, техника салаларына 
маман дайындауға к�ңіл б�ле бастады. 
Мұндай үдеріс бір кездері Қытайда да 
болғанын ғаламтордағы ақпараттардан 
білдік. Кейін олар да жұмысшы маман-
дарын дайындауға басымдық берген. 
Бұл ж�нінде Р.Б.Сүлейменов атындағы 
Шығыстану институтының  директоры, 
филология ғылымының  докторы, про-
фессор Дүкен Мәсім ханұлы Қытайда 
да білім саласына күрделі реформа 
бірнеше рет жүріп, сапалы мамандар 
дайындаудың нәтижесінде бүгінде әлемде 
экономикасы қарыштап дамыған мем-
лекет деңгейіне к�теріліп отырғанын 

айтты. «Қытай елінде  «атбекет, тілмәш 
болу» (Абай) емес, миллиард адамның 
арасында жан сақтау, нан тауып жеу �те 
�зекті мәселе. Сондықтан ол елдегі ата-
аналар баласының боларын да, болма-
сын да ЖОО-ға сүйрелемейді. Қытайда 
жоғары оқу орнына түсу қиын болса, оны 
бітіріп, диплом алып шығу одан да қиын. 
Сондықтан �зіне сенімі жоқ бала жоғары 
оқу орнын оқуға ұмтылмайды. Керісінше, 
тоғызыншы сыныптан кейін немесе 
орта мектептен кейін мүмкіндігінше 
техникалық, кәсіптік училищелерге 
 барып, белгілі бір кәсіп, �нер үйренгенді 
құп к�реді» дейді белгілі қытайтанушы-
ғалым.

К�рші Қытай жұмысшы мамандарын 
к�бейтіп, бүгінде барлық салада �ндіруші 
елге айналып отыр. Жеңіл �неркәсіптен 
бастап, түрлі �ндірістік құрал-сайман, 
техника, машина  жасау секілді ауыр 
�неркәсіпте де Қытай әлемде алдыңғы 
орындарда екені белгілі. 

Бұл ретте Қазақстанда да  жұмыс шы 
маман  дықтарына сұраныс артқанын 
 уа қыттың �зі к�рсетіп отыр. Мәселен, 
электрик, сантехник, токарь, дәне-
керлеуші, агроном, мал дәрігері деген 
сияқты. Бұл тізімді тау-кен,  машина  жасау 
саласы бойынша тағы да жалғастыруға 
болады. Сондық тан қаптатып жоғары 
білімді маман дайын дағанша жұмысшы 
мамандықтарына к�ңіл б�лу қажет екенін 
айтады ауылшаруа шылығы ғылымының 
докторы Абдолла  Саппаров. «Бүгінде 
а у ы л д а р д а  а г р о н о м ,  м а л  д ә р і г е р і 
жетіспейді. =ндіріс орындарында  токарь, 
дәнекерлеуші, электрик, инженер-тех-
никтер тапшы. Сондай-ақ жоғары санат-
ты дәрігерлерден бастап, кіші медицина 
қызметкерлеріне де сұраныс жоғары. 
Компьютер бағдарламаларын орнала-
стыратын, ж�ндейтін мамандар да қат. 
Бұл мамандарды т�рт жыл оқытпай-ақ, 
бір жылда-ақ дайындауға болады ғой. 
Сондықтан колледждердегі жұмысшы 
мамандарды к�птеп  дайындау мәселесіне 
к�ңіл б�лу қажет. Бұл ж�нінде жақында 
қоғамдық кеңес мүшелерімен бас қосуда 
Президент �те орынды ұсыныс айтты. 
Жалпы білім саласы күрделі реформаны 
күтіп тұр» дейді ол.

Міне, Президенттің білім саласына 
түбегейлі реформа жүргізу керек деген 
пікірін білікті ғалымдар осылай қолдап 
отыр. Ендеше, бұл іске бүкіл қоғам 
түсіністікпен қарап, қолдау к�рсетуіміз 
қажет.

БІЛІМ – БИІККЕ БАСТАЙДЫ
АЛ ОНЫҢ САПАСЫ ҚАНДАЙ?

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауының 
«Төртінші. Қоғамдық келісімді нығайту» бөлімінде: «Әлеуметтік және этникалық топтар 
арасындағы келісім – бүкіл қоғамның бірлескен еңбегінің нәтижесі. Осыған орай, саяси 
үрдістерді саралап, бірлігімізді нығайта түсу үшін нақты шаралар қабылдау керек.
Қазақ халқының мемлекет құраушы ұлт ретіндегі рөлін бекемдеп, этносаралық татулық пен 
дінаралық түсіністікті қалыптастыра беруіміз қажет. Біздің ұстанымымыз: «Ел бірлігі – оның 
әралуандығында!». Еліміздегі этникалық топтардың тілі мен мәдениетін дамытуға жағдай 
жасай береміз. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне 
айналатын кезеңі келеді деп есептеймін. Бірақ мұндай дәрежеге жету үшін бәріміз даңғаза 
жасамай, жұмыла жұмыс жүргізуіміз керек. Сондай-ақ тіл үлкен саясаттың құралы екенін де 
ұмытпаған жөн» делінген.

Президентіміз айтқандай, қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл ретіндегі р�лін күшейтіп, 
ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңін 
жүзеге асыруда гуманитарлық саладағы 
зиялылар ғана емес, технократ интеллек-
туалдар атқаратын мінезді қарекеттердің 
салмағы да зор. Оған қоғам және мемле-
кет қайраткері =мірбек Жолдасбековтың 
тілімізді қолдаудағы бір ісі дәлел.

…1996 жыл. Жаз. «Хабарда» «Жеті күн» 
авторымын. Сенбі-жексенбі эфир дайындай-
мын. Қазіргідей арнайы топ жоқ. Мен және 
режиссер. %р бағдарламаға �ткір тақырып 
іздеймін. Алдағы аптада Парламент «Тіл 
туралы» Заңға толықтырулар мен �згерістер 
енгізбек. Соған �ткір сұхбат іздеп, демалыс 
күні болса да, қызметке келгені бар шығар 
деп депутаттар кабинетіне телефон шаламын. 

Бұрынғы ректорымыз, сол кезде депутат 
=мірбек Жолдасбеков «әл�у» деген. «Жеті 
күнге» бір интервью дедім. «Жарты сағатта 
үлгер» деді. Сұрағымды айттым. =мірбек аға 
Заңды талқылаған комиссияда мүше емесін, 
қандай мәселеде с�йлеу керектігін сұрады.

–  Т е л е в и з и я д а  қ а з а қ  т і л і н д е г і 
хабарлардың тәуліктік жиынтығы 20%  болып 
�тейін деп тұр, соны 30% болу керек деп 
 айтып берсеңіз.

– Ол қалай? Біз тәуелсіз елміз, қазақ 
тіліндегі хабарлардың тәуліктік жиынтығы 
кем дегенде 50% болу керек, – деп жауап 
қатты.

– Оны �ткізбейді ғой, 30-35% десеңіз де 
жарамай ма? Жиырмаға қарағанда жақсы 
ғой, – дедім.

– Махат, уәде беремін. Ертең, Заң 
қабылдағанда телевизиядағы қазақтілді 

бағдарламалар кем дегенде елу пайыз 
 болады, – деді.

Сол с�зді жазып алып, «Жеті күн» 
эфиріне қойдым. Үш күннен соң, Парламент 
отырысында депутат =мірбек Арыстанұлы 
Жолдасбековтың ұсынысы қабылданды.

Бір жылдан кейін «Қазақстан Респуб-
ли касындағы Тiл туралы» Заңында осы бап 
�зге ріссіз қалды. Қазір де қаз-қалпында. 
«Баспас�з бен бұқаралық ақпарат құралдары-
ның тiлi» деп аталатын 18-бапты орындату 
ұзаққа созылды. Ұлтшыл азаматтар =мірбек 
ағаның аманатын орындауға біраз жыл 
аянбай қызмет етті. Соттар болды. Талай 
тартыс тарды к�рдік.

...Сол жексенбіде Алла сәтін салып, 
=мірбек аға қызмет кабинетіне келмесе... 
Мен «Жеті күнге» керім сұхбат іздемесем... 
Он-он бес жылда, сол 50%-ға біртіндеп  жетер 
едік. Рас, бұл заң бабы бірден орындалған 
жоқ. Қазір де жүзеге асқаны шамалы. 2006-
2007 жылдары Ақпарат министрлігі Заңның 
осы нормасын орындату үшін коммерциялық 
телеарнамен біраз   дауласты.  Тіптен 
соттасқан сәттері де есте. Сол іс-әрекеттердің 
нәтижесінде қазақ тілін коммерциялық 
телерадиолар түнгі эфирдегі концерттер-
мен толтыруға к�шті. Мұны да сол кездегі 
министрдің керемет ерлігі деп мадақтадық. 
=мірбек Арыстанұлы он жыл бұрын бұл та-
лапты Заңмен бекітіп тастағанын ешкім де 
еске алмаған. =мір заңы сондай. Айғайлап 
шығып, атақ қуған к�лдеңен к�к д�ненді 
мінгенге, сезімтал сәби сеніммен иланып, 
құшағымызды айқара ашып шалқамыздан 
түсеміз... Осы тұста, қоғамдық пікірдің 
алғышарттарын қалыптастыратын тележур-

налист әріптестеріме құлаққағыс жасасам. 
Біз бен сіздің тағзым етер тау тұлғамыз 
=мірбек Жолдасбеков!  

Қалай болғанда да 2010 жылға дейін, 
жекеменшік коммерциялық  телеарналарда 
гүлдей жайнап, бұлбұлдай сайрап, елге 
танымал болған қазақтілді журналистер 
Жолдасбековке қарыздар. =мірбек ағаның 
дуалы с�зі олардың жұлдызды тағдырын 
жаңғыртты... Сол 1996 жылы Парламентте 
ұлтжанды аға-апаларымыз депутат болды. 
Электронды БАҚ-тағы қазақ тілін 20%-ға 
жеткізу, ақиқатында ерлік саналды. Себебі 
сол кездегі коммерциялық арналардың 
қазақшасы 2-3% м�лшерінде ғана, оның 
дені аударма болатын. 20% ол,  телеэфирде 
қазақшаны он есеге к�бейту деген Заң 
 талабы. Ал =мірбек  Жолдасбеков бұл 
цифрды бірден к�терем деді. Ұсынысы 
�тіп жатса, тіптен ол қалай  орындалады 
д е п  о й л а у д ы ң  � з і  қ о р қ ы н ы ш т ы . 
Жекеменшіктегі арналардың қожайындары 
мықты, журналистері «сен тұр, мен  атайын» 
деген с�з мергендер. «КТК» мен «31 арна» 
журналистері бүгін де осал емес. Ол 
жылдары анау-мынауға қарамайтын с�з 
снайперлері. 

Айтпақшы, Заң талқылағанда Пар-
ламентке бардым. «Жеті күн» апталық 

қорытынды бағдарламасында елу  пайызды 
Жолдасбеков жауапкершілігіне алды деп 
жариялап жібергенбіз. Жағдай қалай  болар 
екен деп, мен де мазасызданып отырдым. 
Заң қаралып жатты. =мірбек аға сол элек-
тронды БАҚ эфирінің тілдік м�лшері деген 
бапқа жеткенде, бірден қолын к�теріп 
с�з сұрады. Дайындаған бір бет қағазы 
бар.  Микрофонын қосып,  асықпай, 
 жазбасына қарап, әр ой-пікірін с�йлем-
c�йлемге б�ліп шегелеп  айтты. Арасында 
тоқтап, жан-жағына арыстандай айбат-
тана қараған.  Осылайша, әр с�йлем сай-
ын, айналасын к�зімен барлап �тіп, с�зін 
жалғастырған. Екі-үш минуттай с�йледі. 
Спикерден ұсынысын бірден дауысқа қоюды 
сұрады. Зал жым-жырт. Депутаттар  дауласа 
қоймады. Осындай үнсіздікте, «қажеттi 
тiлдiк ортаны жасау және мемлекеттiк тiлдiң 
толыққанды қолданылуы мақсатында, 
олардың меншiк нысанына қарамастан, 
телерадио  арналары арқылы берiлетiн 
мемлекеттiк тiлдегi хабарлардың к�лемi, 
уақыт жағынан басқа тiлдердегi хабарлардың 
жиынтық к�лемiнен кем болмауға тиiс» 
деген түйін с�зі  қабылданды. Қалыс 
қалғандар, қарсы дауыстар болды.Заңның 
қабылдануына жетерлік басымдылықпен 
телевизиядағы қазақ тілі, жалпы эфирдің 
50% м�лшерінен кем болмауы керек деген 
талабы қабылданды. Жолдасбеков орнынан 
тұрып әріптес теріне ризашылық білдіріп, 
басын иген. Сосын қайта отырмастан сыртқа 
беттеді. Мен де ілестім. Алматыдағы Парла-
мент үйінің мәжіліс залынан шыққандағы 
кең баспалдағымен т�мен қарай, далаға бет 
алғанда:

– К�рдің бе, Махат! Сен мүмкін емес 
дейсің. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Біз мықты 
қазақпыз, – деп арқамнан қаққан.

Заң қабылданған соң,  ешкім бұл 
тақырыпты қозғамады. Артық әңгіме айтыл-
мады. Кеше ғана 20%-ға келіспей отырған 
 телеарна басшылары да ауыз ашпаған. Оған, 
не себеп? Басты себеп Жолдасбековтың 
жасампаз жарқын ғұмыры. Сол орыстілді 
телеарналардың қожайындары мен мір 
оғындай �ткір журналистері =мірбек 
Арыстанұлының студенттері еді. Шәкірттері 
– ұлы ұстазының ұлттың мақсат-мүддесін 
жариялаған талабына «жоқ» деп айта 
 алмады. Қарсы келмеді. Тоқтады. Ежелден ел 
аузындағы с�з ақиқат дерек. Ректорлардың 
ректоры деп, халық ол кісіні тегін айтпаса 
керек.

Расында да, =мірбек Жолдасбеков арыс-
тан бейнесіндегі ғұлама тұлға еді...

Махат САДЫҚ

«МҮМКІН ЕМЕС 
НӘРСЕ ЖОҚ»

Биыл елімізде және шетелдерде қазақтың ұлы ақыны 
Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы 
атап �тілуде. Осы  айтулы оқиғаға орай республикамыздың 
Ұлттық кітапханасының ұжымы «Абайдың ақын ұлдары» 
атты, к�лемі 37,4 баспа табақ кітапты жарыққа шығарды. 
Ол �зінің аты айтып тұрғандай, хакім Абайдың дарынды 
ұрпақтарына арналған. 

Кітапқа ақынның ұлдары Ақылбай, Мағауия, 
Тұрағұл мен немересі %убәкір Ақылбайұлының 
к�ркем  туындылары және  олардың �мір і  мен 
шығармашылықтары  туралы зерттеулер, эсселер мен 
мақалалар топтастырылған. Жинақтың алтын арқауы 
– ғұлама Мұхтар %уезов, к�рнекті абайтанушы-ғалым 
Қайым Мұхамедханұлының еңбектері.

«Абайдың ақын ұлдарын» оқырманға таныстыруға 
ұйытқы болып, идея берген тұлға – мемлекет және 
қоғам қайраткері, к�рнекті ғалым, абайтанушы Мұхтар 
 Құл-Мұхаммед. Кітаптың жалпы редакциясын басқарған 
Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының 
 директоры, Қазақстандық кітапханалық одақтың 
т�рағасы Бақытжамал Оспанова. 

Ал оның құрастырушысы – Ұлттық кітапхананың 
ғылыми хатшысы, Қазақстан  Жазушылар одағының 
мүшесі Болат Жүнісбеков. Осының алдында Ұлттық 
кітапхана ұлы ақынның 175 жылдық мерейтойына  арнап 
Б.Жүнісбековтің «Абай сәулесі» атты зерттеулер мен 
мақалалар жинағын, к�лемі 37,6 баспа табақ, басып 
шығарған еді. 

 Абайдың ақын ұлдарының �леңдері мен  аудармаларын 
оқи отырып, ұлы ақын әрі  данышпан әкенің �мір 
мен �нер мектебінің мәуелі жемісіне тамсанып, «�лсе 
де �лмегенге тең» зор �негеге тәнті боламыз. Кітап 
әдебиетсүйер қауымның және барша жұртшылықтың 
қызығушылығын туғызады деп сенеміз. 

С.БАЗАРБАЙ

«АБАЙДЫҢ 
АҚЫН ҰЛДАРЫ»
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

«Ана тілі» газеті шекаралық өңірлер мәселесін, ол өңірдегі жергілікті ұлттың хал-ахуалын назардан тыс қалдырған емес. 
Былтырғы жылдың мамыр айында жарық көрген Дәуіржан Төлебаевтың «Солтүстікті игеру» атты мақаласында да 
түйткілді жайттарды айтқан едік. Біздің бүгінгі кейіпкер солтүстікке көшкен елге арналған бағдарламаға жаңа леп қосу 
мақсатында Қызылжарға қоныс аударыпты. 
2004 жылдың сәуірінде атамекенге оралған айтыс ақыны Әбдіғани Бәзілхан Алматы облысы аумағына табан тірейді. 
Мұнда келе сала қоғамдық-мәдени ортада тынбай еңбек етіп, өңір мәдениетінің дамуына үлес қосқан ол  Райымбек, 
Талғар аудандық Мәдениет үйлерінде жауапты қызметтер атқарған. Талғар аудандық мәслихатының 5 және 
6-шақырылымының депутаты, аудандық «Нұр Отан» партиясы депутаттық фракциясының жетекшісі, «Нұр Отан» пар-
тиясы Талғар аудандық филиалы «Нұра» бастауыш партиясы ұйымының төрағасы болып қызмет еткен. 2020 жылдың 
ақпан айында Солтүстікке қоныс аударған Әбдіғани Бәзілхан түпкі ойы қазағы аз солтүстікті қазақыландыруға ат  салысу, 
үлес қосу, еңбек ету екенін айтады. Бүгінгі күні Солтүстік Қазақстан облыс әкімдігінің Қоғамдық келісім коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің төраға орынбасары қызметіндегі Ә.Бәзілхан осы көштің жай-жапсары туралы әңгімелеп берді.  

ат басын бұрды. «Еңбек» мемлекеттік 
б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң  т ү п к і  м а қ с а т ы 
Солтүстік Қазақстан облысын сақтап 
қалу. Тағы да қайталап айтайын, Ресейдің 
үш бірдей облысымен шектесетін �ңірде 
халықтың азайып кетуі елдігімізге сын. 
Үкімет ешкімді күштеп отырған жоқ. 
=зің тұрған жерде адам к�п, жұмыс аз 
ба,  адамы аз, жұмысы к�п жаққа қоныс 
аудар, ол к�шті біз демеп-қолдайық деді. 

С�зіміздің басында «Ана тілі» осын-

себептермен ауыл халқы, әсіресе жас-
тар қалаларға, орталықтарға ағылды. 
Осындай себептермен шекаралық 
аймақтардың тұрғынсыз қалуы оның 
әлеуетін кәдімгідей т�мендетіп жіберді. 
Енді сол олқылықтардың орнын  толтыру 
керек. Шекаралық аудандар адамсыз 
қалмаса екен дейміз. Біздің мемлекетіміз 
үшін де бұл – стратегиялық маңызды 
мәселе. 

– Алматы қаласына ресми іссапармен 
келген екенсіз. Елді осы «Еңбек» бағдар-
ламасы арқылы Солтүстікке шақыруды 
мақсат тұтып жүрсіз ғой?

– Дәл таптыңыз. 2019 жылы облысқа 
2223 адам – 736 отбасы қоныс  аударыпты. 
Түркістан облысынан 286, Жамбыл 
 облысынан 69, Алматы облысынан 96, 
Қызылорда облысынан 63, Маңғыстау 
облысынан 14, Шымкент қаласынан 
89, Нұр-Сұлтан қаласынан 119 отбасы 
к�шіп келген. Олар облыстың барлық 
аудандарына және Петропавл қаласына 
орналастырылды. 

Алматы қаласы мен облысына рес-

ми сапармен келдім. Қазір қазақтар 
қайда? Базар жағалап жүр. Сол үшін 
базар басшыларымен с�йлестім. Оларға 
«Еңбек» бағдарламасының мән-жайын 
түсіндіріп, маман болса, Солтүстік 
�ңірлерге к�шіп баруға болатынын 
айттым. %кімдіктің ресми ақпараттық 
хабарламасын сонда қалдырып кеттім. 
Қызыққан жастарға біз де хабарын 
айтып отырамыз деген уәдесін алдым. 
Одан б�лек, Алматы облысының екі 
ауданының әкімшілігімен кездестім. 
Талғар ауданының әкімдіг і  күллі 
ауылдарға ақпараттық хабарламаны 
жеткіземіз деп отыр. Қазаққа бір айтсаң, 
�зі де ары қарай іліп алып кетеді ғой. 
Естір құлаққа жете берсін деп, Шалқар 
радиосына бір сағат тікелей эфирге 
шығып, «Еңбек» бағдарламасының мән-
жайын айттық.

– Т=тенше жағдай аяқталған соң, 
Солтүстік Қазақстан облысының ауданда-
рын аралап к=руге мүмкіндік туды. Елдің 
жайын тарқатып айта отырсаңыз...

– Иә, т�тенше жағдай аяқталған соң, 
к�шіп келген елдің райын білмек болып, 
аудандарды араладым. 

Солтүстік Қазақстан облысының 
әкімі Құмар Ақсақаловтың тапсырмасы-
мен, облыс әкімінің орынбасары Асқар 
Жоламанұлының, Жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 
басшысы Алмас Темірболатұлының ж�н 
сілтеуімен 14 мамырда Тайынша ауданына 
арнайы іссапармен бардық. Аудан әкімінің 
орынбасары  Жанар Ермекқызы мен 
Жұмыспен қамту орталығының  басшысы 
Сәуле Дулатқызы күтіп алып, елдің хал-
жағдайымен таныстырды. Ел  аралатты, 
адамдармен  кездесуге мүмкіндік туғызды. 
Тайынша ауданы – Ақмола облысымен 
шекаралас  жатыр. Халық саны 46 мыңнан 
асады. Қызылжардан 150 шақырым 
қашықтықта орналасқан. Аудан аумағында 
89 елді  мекен, 63 ауылшаруашылық 
кәсіпорын, 316  шаруа қожалығы бар. 2019 
жылы «Еңбек» бағдарламасы бойынша 

ҚЫЗЫЛЖАРДЫ
бетке алып ел көшкенде...

райының жылынып келе жатқанын 
 айтады. %рі мұнда қарсы алған ел-жұрттың 
ыстық ықыласы да ақпанның ақ түтегін 
сездіртпеген шығар. 

Отбасымды алып, осында к�шіп 
келгенімде, ел-жұртты шақырып, �лең 
жазған едім. 

Қызылжар қызыр қонған құтты мекен, 
Ел к�шер күйге неге түстің екен?
Анаңдай еміреніп шын сүйе алсаң, 
Ақпанның аязы да ыстық екен... 

Еңбекпен толықсытып кең даласын,
Қайтарып кеміп қалған �р бағасын. 
Келіңдер, қара к�здер, Қызылжарға, 
Бұл жердің қожайыны сен ғанасың! –

деп �згелерді де осы к�шке шақырдым. 
– 2017-2021 жылдарға арналған 

«Еңбек» бағдарламасына атажұртына кел-
ген қандастарымыздың да қосары к=п 
дейсіз ғой, демек. Қызмет еткеніңізге к=п 
бола қоймаса да, біраз жайттан хабар-
дарсыз ғой. Ол жаққа ат басын бұрған 
отандастарымыздың хал-жағдайы қалай? 
Солтүстікке қандай еңбек күші жетпейді?  

– =зіңіз білесіз, жұмыс күшіне  тапшы 
солтүстік аймаққа еліміздің бірнеше 
�ңірінен, атап айтсақ,  Алматы, Маңғыстау, 
Ж а м б ы л ,  Қ ы з ы л о р д а ,  Т ү р к і с т а н 
 облыстары мен, Алматы,  Шымкент, 
 Нұр-Сұлтан қалаларынан мамандарды 
шақыру науқанын Үкіметіміз бірнеше 
жыл бұрын бастады.  Солтүстік Қазақстан 
облысында білім, денсаулық сақтау 
және ауылшаруашылығы саласындағы 
 мамандар тапшы. Облыста 550 мыңға 
жуық халық тұрады. Ол жалпы республика 
халқының болмашы пайызы ғана. Демек, 
Ресейдің үш бірдей облысымен шектелетін 
�ңірде халық саны аз, �те аз. Ал сол 550 
мыңға жуық халықтың 35 пайызы ғана 
қазақтар.

Қалған алпыс бес пайыз �зге ұлт 
�кілдеріне тиесілі. Орыстар 49 пайызды, 
қалған б�лігін, украиндер, немістер, т.б. 
ұлт �кілдері құрайды. Орыстардың да жа-
стары, негізінен, Ресейге қоныс аударған. 
К�шіп барғанымда далада  ойнап жүрген 
кішкене қызыма орыстың егде адамдары 
ақша ұстатқанын к�ріп, біртүрлі болып 
қалдым. Қайтарып беріп едік, «Балала-
рымызды, немерелерімізді сағындық. 
Қасымызда болса, осылай құлдыраңдап 
жүрер еді ғой. Шын ниетпен беріп тұрған 
қолымызды қайтармаңыз. =з немеремізге 
балмұздақ  алып бергендей б із  де 
сағынышымызды басайық» деді. Білесіз 
бе, солтүстікке ат басын бұрарда бара 
сала айналамның бәрін қазақша с�йлетіп 
жіберемін деп құлшынған едім. Осында 
келген соң түсіндім, с�з бен нақты қадам 
екі б�лек жүреді екен.  Алматы облысында 

тұрғанымда, орыс тілін жетік білмеуім 
менің жұмыс істеуіме, адамдармен ара-
ласуыма кедергі болған емес. Бұл жақта 
кейбір қазақтардың �зі қазақшаңды 
түсінбей қалады. Сол үшін орыс тілін 
үйрене бастадым. Қадыр ақынның «=зге 
тілдің бәрін біл, �з тіліңді құрметте» 
дейтіні бар ғой. Енді, міне, айналама 
«Шын ниеттенсең, тіл үйрену қиын емес. 
Сендерге с�зім түсінікті болуы үшін, орыс 
тілін үйрендім. Сендер де мені түсінсін 
десеңдер, қазақ тілін үйреніңдер» деп 
айта бастадым. Құдайға шүкір, мұндай 
с�зді бәрі тыңдайды, құлақ асады. Тіл де, 
қазақылық та жүре бара осы �ңірге әбден 
бекитініне сенемін. 

Солтүстікке к�шуге ниетті азаматтарға 
жұмыспен және баспанамен қамтамасыз 
етуге жағдай жасалады, балалары мек-
теп пен балабақшаға орналастырылады. 
Облыста үйдің орташа бағасы – 200-
500 мың теңге. Берілген к�мектермен-
ақ ол үйді сатып алуға мүмкіндік бар. 
=ңірде халық саны аз болғандықтан, 
бірінші кезекте к�пбалалы отбасы к�шіп 
 келсе екен деп отыр. Себебі қазір кейбір 
ауыл мектептерінде оннан аса бала ғана 
қалған. Сол мектептерді сақтау үшін де 
балалар керек. Мұғалім, дәрігер, диқан, 
мал дәрігерлері, агроном, тракторшы-
лар, комбайншылар тұрақты жұмыспен 
қамтамасыз етіледі. Балаларға мектеп пен 
балабақша дайын. Егер осы талаптарға 
сай болса, ондай отбасыға үйдің кілтін 
табыс етеді. Осы мақсатта былтырдың 
�зінде 428 үй салынған екен.

Журналист болғандықтан, ол жақта 
сіздің әріптестерге де сұраныс барын 
айтып кеткім келеді. Мысалы, Мамлют 
аудандық газетін шығаратын жауапты 
маман жоқ. 

Үй берілмесе, мұнда к�шіп келетін 
азаматқа мемлекет тарапынан к�мек 
және үйдің бір жылдық ақысы беріледі. 
Егер бір отбасында т�рт адам болса, 
400 мың теңге шамасында мемлекет 
к�мек ұсынады. Атап �тейін, бұл жұмыс 
берушінің к�мегінен б�лек берілетін 
к�мектер. 

О с ы н д а  қ о н ы с  а у д а р ы п ,  к ә с і п 
ашқысы келсе бір ай оқытып, 500 мың 
теңге қайтарымсыз грант немесе пайызы 
т�мен несие береді.

Ол жаққа қоныс аударғаныма бес айға 
жуықтады. %зірге т�рт-ақ ауданға шығып, 
елдің жайымен таныстым. =ркендеп, 
кәсіпорын ашып, мал бағып отырған 
отбасылар бар. Үлкен шаруа қожалығын 
ашып, бір-ақ жылдың ішінде шаруасын 
д�ңгелетіп әкеткендерді де к�рдім. Иә, 
жерсінбей, қайтып кеткендер де бар. 
Оны жасырмаймыз. Бірақ бірен-саран 

Әбдіғани БӘЗІЛХАН, айтыс ақыны, Мәдениет қайраткері

– Ару Алматы талай қазақты бауы-
рына магнитше тартатын әсем шаһар ғой. 
Осы мекенді тастап ақпанның ақ бора-
нында Қызылжарға отбасыңызбен қоныс 
аудардыңыз. Себебін б=лісе отырсаңыз...

– %рине, ару Алматы, асқақ  Алатау 
күллі қазақтың к�зқуанышы, алтын 
ұясы. Сол әсем қаланың бары мен жоғы 
Қазақстан атты мемлекетке байлаулы 
болса, ол мемлекеттің бүтіндігі шекаралық 
аудандардың мығым отырғанына да 
тәуелді. Алматымды қаншалықты жақсы 
к�ргеніммен, маңызды, жанға батар 
мәселе шекаралық �ңірлерде, әсіресе 
қазағы сиреген солтүстікте екеніне к�зім 
жетті. 

Қоныс аудару тарихымның жай-
жапсарын баяндай кетейін. 2004 жылы 
аттың басын атамекенге бұрдым. Ел мен 
ел қосылған ұлы тойды бастан �ткеріп, 
туған жердің топырағына тәу еттім. Сол 
2004 жылдан бері қуанған, шүкір еткен, 
мұңайған да сәттерді бастан �ткердім. 
Еңбекпен жеген нан тәтті деп, талмай 
еңбектендік, бел жазбай жұмысқа кірістік. 
Үлкенді-кішілі жұмыстың бәрін  ынталана 
істедік.  Алайда арғы беттен келген 
ағайынның кей-кейде жәутеңдеп қалған 
жанарын байқағанымда, жүрек сыздап 
қоя беретін. Отанымызға зор рақмет, 
құшағын жая қарсы алды, қал-қадерінше 
еңбекке араластырды, азаматтық берді. 
Қандастардың қазақстандық ортаға толық 
сіңісіп кетуі үшін жағдайды жасап-ақ 
жатыр. Сонда да олардың елдің  жайына 
бейімделуіне, атакәсібі – �рісті малға 
толтырып немесе бүгінгі  заманның 
еңбеккеріне тиесілі �мірге араласып 
кетуіне тағы қандай мүмкіндік бар деп 
ойланып жүретін едім. 

Бірде, 2019 жылдың жаз айында 
 тарих ғылымының докторы, профессор 
Нәбижан Мұқаметқанұлы ағам «Арғы 
беттен келіп жатқан қазақтың қиналып 
жүргенін білесің бе? Солтүстікке ел ша-
қырған арнайы бағдарламалар бар екен. 
Соны түсіндіріп, �зің де түсініп, мына 
жақта жұмыс таппай жүрген қандастарды 
солтүстікке жіберсеңші.  Ел болып 
�ркендеп �ссін» деді. Алматы облыстық 
мемлекеттік банк және әлеуметтік сала 
қызметкерлерінің салалық кәсіподағының 
т�раға орынбасары қызметінде едім. 
Қызметтестерімнен сұрап, �зім де ізденіп, 
ғаламтордан Солтүстік Қазақстан  облысы 
туралы ақпараттарды ақтардым, к�п 
жайтқа қанықтым. Солтүстікке еңбек күші 
керек екен, ал к�шпен келген қазаққа кең 
�ріс керек. Екеуін қалай байланыстыра-
мын деген ой мазамды алды.  Содан отыра 
қалып жоба жасап, досым Серік Қалиев 
екеуміз Астанадағы кейбір мемлекеттік 
құзырлы орындарға хат жазып, жоба-
мызды ұсындық.  Алайда жауап кешікті. 
Сірә, не менің жазбам жетпеді, не  болмаса 
жобамыздың маңызы жоқ деп ойлап 
қойған едім. С�йтіп жүргенде қазақтың 
ғажап ақыны Светқали Нұржанмен 
кездесудің сәті түсті. Мұрат Шаймаранұлы 
деген ақын досымның Алматыда �ткен 
мерейтойында екі күн жолдас болдық. 
Маңғыстауға аттанар шағында «Алматыдан 
�зіңдей бауыр тапқаныма қуаныштымын, 
енді арнайы іздеп келемін» деді. «Мені енді 
Алматыдан таппайсыз» деп қойып қалдым. 
«Айналайын! Неге?» деді ағам. Барлық 
жоба, жоспарымды баяндап бердім. 
 Ойланып қалған Светқали ақын: «Сені 
ол жақта кім қарсы алады?» деп сұрады. 
«Білмеймін» дедім мен. «Онда маған 
қазір түйіндемеңді бер, қалғанын сосын 
айтам» деп, ағам с�зді к�п созбады. Құдай 
оңдағанда к�лігімде түйіндеменің бір 
нұсқасы жүр екен, қолына ұстаттым. Арада 
апта �ткенде Светқали ағам «Ақордадан 
шығып келемін» деп, сүйіншілеп хабар-
ласты. «Мемлекеттік хатшы Қырымбек 
К�шербаевқа жағдайыңды жеткізіп айт-
тым, ол кісі түйіндемеңнің астын сызып 
тұрып Солтүстік Қазақстан облысының 
әкімі Құмар Ақсақаловқа тапсырды. «Елім 
деп еміреніп тұрған жігіт екен, жұмыс 
істеуіне мүмкіндік беріңіз» деді. Енді хабар 
күт» дейді ағам телефонмен. 

Жүрек алып-ұшып жүргенде, к�п 
ұзамай Солтүстік Қазақстан облысы 
әкімінің орынбасары Асқар Жоламанұлы 
х а б а р л а с ы п ,  о б л ы с  ә к і м і  Қ ұ м а р 
Іргебайұлының кездескісі келетінін айтты. 
Айтқан уақытында бардым. Жарқылдап 
қарсы алған облыс әкімі бір жарым сағат 
уақыт б�ліп, орынбасарларымен бірге 
отырып жобамды талқылады. Тіпті маған 
жұмыс қарастырып, лауазымды бос 
орындар ұсынды. Алғысымды жауды-
рып, мансап іздеп жүрмегенімді, елге ел 
қосып,  Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
солтүстікке арналған үлкен саясатының 
орындалуына күш салып, Қызылжар 
даласын қарак�зге толтыру мақсатымды 
қ о л д а у ы н  с ұ р а д ы м .  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың жүргізіп отырған 
саясатына, игі бастамаларына қолдау 
к�рсетіп, қазақ елінің �ркендеуіне �з 
үлесімді қосқым келетінін айттым.

Осылайша,  2020 жылдың ақпан 
 айынан солтүстіктің тұрғынының қатарын 
отбасыммен қоса толтырдық. Облыс 
әкімдігіне қарайтын Қоғамдық келісім 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
орынбасары болып қызметке кірістім. Екі 
айға жуық қызмет етіп жүрген соң, �зіңіз 
білесіз, т�тенше жағдай басталып, бәріміз 
үйге қамалдық. Алайда үйде отырып 
та, к�п жұмыс атқаруға болатынын осы 
 карантинде түсіндік қой. 

«Ақпанның ақ боранында қоныс 
аудардыңыз» деп қалдыңыз ғой.  Шынымды 
айтсам, ақпанның ақ боранының ызғарын 
аса сезінбедім. Солтүстіктегі жұрт та 
кейінгі кездері климаттың �згеріп, күн 

« А Н А  Т І Л І Н І
ғана. Оның �зінде оларға �кіметтен еш 
кедергі болмаған. =здеріне-�здері кедергі 
жасаған. 

– Қазақта атамекен деген қасиетті 
ұғым бар. Басқаны айтпаған күннің 
=зінде, ата-баба бейітінен алысқа ұзағысы 
келмейтіндер к=п және ол себебі түсінікті 
де. Жұмыссыз отырса да баба бейітінен 
алысқа ұзап кеткісі  келмеген елдің 
себебін түсінуге де болады ғой. Осындай 
ұстанымын айтқандарға сіздің берер жауап 
қандай? 

– Солтүстік Қазақстан – басқа мем-
лекет емес қой. Ол да қазақтың жері. 
 Заманында Мағжан, Ғабит, Сәбит сынды 
с�з зергерлерінің кіндік қаны тамған, одан 
арғы-бергі уақытта да талай қазақтың 
аймаңдай ұрпағына мекен болған киелі 
жер, қасиетті �ңір. Тұмса табиғаты, ғажап 
аң-құсы бар �лке. Мұнда да қаншама 
алақанның жайылып, дұға оқылуын 
күтіп жатқан баба бейіті жетімсіреп тұр. 
 Оларды қайда қоясыз? Ұлан-байтақ жерді 
бізге аманаттап қалдырып кеткен бабалар 
бейіті – бәрімізге ортақ. Бейітті айтасыз, 
мұнда қаншама ауыл жетімсіреп тұр. 
Мектептер, балабақшалар бос қалған. 
Қаншама сай-сала адам алақанын күтіп, 
бос жатыр. =зен-к�л, оған қонған аққу-
қаз ауылы сиреген �лкеде мұңая әнін 
салады. 

Т ә у е л с і з д і к  а л ғ а н  ж ы л д а р д а н 
кейін  аудан-ауылдарда ел ағын, су 
ағын басталған. Жастар қалаға тартып 
кетті, �зге ұлт �кілдері �з Отандарына 

дай к�ш туралы мәселені назардан 
тыс қалдырған жоқ деп едіңіз. Сондай 
мақалада геосаясаттанушы Ф.Ратцелдің 
бір с�зін келтіріпсіздер. «Шекара – 
мемлекеттің шеткі аймақтағы органы, 
ол сондай-ақ �сімі, қуаты мен әлсіздігі 
және бар лық �згерістер к�рініс табатын 
мем лекеттің организмі. Мықты мем-
лекет �зінің шекаралы аймақтары мен 
орталығының арасындағы тығыз бай-
ланыстарға қолдау к�рсетіп отырады. Осы 
қарым-қатынасты әлсірететін тенденция 
мемлекетті де әлсіз етіп, шекаралық 
аймақтарды жоғалтуға әкеліп соғады» 
деген екен. Олай болса, шекаралық 
�ңірлерге мемлекеттік тұрғыдан мән 
берудің маңызы зор. %сіресе, халқы 
аз шекаралық аймақтар назардан тыс 
қалмауы керек. =кімет онсыз да назар-
дан тыс қалдырып отырған жоқ. Енді 
халықтың да тікелей қолдап, бастамаға 
үлесін қосатын кезі келді.  

Аудандарды аралап к�ргенімді 
байқағаным, ауыл мен ауыл арасы �те 
шалғай, адам да, мал да аз. Ал жердің 
ұшы-қиырына к�зің тұрмақ, ойың жет-
пестей сезіледі. 

Шекараға жақын аймақтарға халық-
тың к�птеп қоныстануы – ел іргесін 
бүтін әрі берік ете түсудің бірден-бір 
жолы. Тәуелсіздік жылдарында халықтың 
 басым к�пшілігі орталықтарға бет түзеді. 
Оңтайландыру мақсатымен аудандар 
біріктірілді. Бала санының аздығынан 
орта мектептер жабылды. Тағы да басқа 

39 үй салынып, пайдалануға берілген. 73 
отбасы – 191 адам ауданға к�шіп келген, 
оның 71-і жұмыспен қамтылыпты. Алты 
отбасы, яғни 24 адам шетелден келген 
қандастар екен.

Школов ауылдық округінің әкімі 
Сәкен Т�кенұлы бұрын кәсіпкер болған 
екен. Табысты кәсібін тастап �з ауылын 
к�ркейтуді мақсат тұтып, мардымсыз 
жалақыға еңбек етіп, ел басқарып отырған 
жас жігіттің Отанын, елін сүйген пейіліне 
риза болғаным бар. %кімдікте маман 
жетіспейді, екі қызметкердің орны бос 
тұр. %кімнің айтуынша, жастар ауылға, 
мемлекеттік қызметке келгісі келмейді. 
Сәкен Т�кенұлы округ  бойынша 3 елді 
мекенде 4434 адам тұратынын, адамның 
аздығынан оқушылардың саны толмай, 
мектептер жабылып жатқанын да жасыр-
мады. 

«К�шіп кеткендер де к�п, «Еңбек» 
бағдарламасымен келіп жатқандар да 
бар. Биыл бағдарлама бойынша ауылда 
8 тұрғын үй салынды, тағы да келетіндер 
болса қуана қарсы аламыз, әр саланың 
 м а м а н ы  ж е т і с п е й д і »  д е й д і  С ә к е н 
Т�кенұлы.

Ал Амандық ауылдық округінің әкімі 
Керейхан %нуәрбекұлы  округте 3 елді 
мекен,1719 жан саны барын  айтты. 
%кімшілік аумағына қарасты Жаңа дәуір 
ауылы егін егу мен мал бағуға қолайлы 
�лке. Бар-жоғы 18  отбасы тұратын 
бұл ауылдың берекесі болған зейнет-
кер Қайыргелді Мұқанов ақсақалдың 
үйінде отырып ұзақ әңгімелестік. 
Ақсақалдың айтуынша, бұрын ауылда 
жүзге жуық отбасы болған екен, бәрі 
к�шіп кетіпті. «Жастар тіпті ауылда 
тұрғысы келмейді, сонда ауылға кім 
ие болады?» деп мұңайған ақсақал 
«Еңбек» бағдарламасы арқылы келетін 
қазақтардан үміттенеді. 200 жылқы бағып 
отырған Қайыргелді ақсақал қосымша 
орман шаруашылығына жұмыс істейді 
екен. Кезінде Қытайда айтыс сахнасын 
ұзақ жыл дүрілдеткен айтыскер ақын 
Серік %нбияұлы осы ауылда екен. 

Иә, біраз елді мекенді аралап, к�ңілге 
ой түйіп қайттым. Прези денттің тапсыр-
масымен, �ңір басшы ларының бұл салада 
атқарып отырған еңбегі зор. Сол еңбекті 
ақтап, сай-саланы елге толтырсақ, нұр 
үстіне нұр болайын деп тұр. 

– �нерден де құралақан емессіз. Ол 
жақта с=з =нерін одан әрі дамытуды қолға 
алу ойыңызда болды ма?

– %уел баста Мәдениет басқармасына 
келіңіз деген ұсыныс түсті.   Ондай 
жағдайда к�ші-қонмен айналыса алмай 
қаламын ғой. Мен бұл жерге қазақтың 
үлес салмағын елу пайыздан  арттыру үшін 
жұмыс істеймін деп келдім.  Шынын айту 
керек, Мәдениет саласында жұмыс ақсап 
жатқан жоқ. Телевидениесі, радиосы 
арқылы жақсы хабарлар, бағдарламалар 
береді. Ұлттық оркестрі бар. Бұл �ңірде 
руханият �ркен жайған. Карантиннің 
�зінде қаншама ақындар айтысын 
�ткізді. Қаншама мәдени іс-шараларды 
ұйымдастырды. Сондықтан бұл саладағы 
іс-шаралар тек сүйсінтіп отыр.

– Fңгімеңізге рақмет!

Fңгімелескен 
Қараг=з СІМFДІЛ
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Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

БАЙ АУЫЛЫ
ЖЕТІСУҒА 
жеткен жігіт

мінгізген атпен
К�п кешікпей Ызғарбек Бекбосынов 

аға айтқан топтама қолыма тиген. Оны 
асықпай отырып қарап шыққанымда, 
мынадай жайттарға к�з жеткіздім. Қол-
жазба иесі Тұрысбек ақсақал 1905-1983 
жылдар аралығында �мір сүрген адам 
е к е н .  Ж а р к е н т т е г і  п е д а г о г и к а л ы қ 
 семинарияны бітірген соң, Кеген, Ұйғыр 
аудандарындағы заң, білім орындары 
мен орман шаруашылығы мекемесінде 
қызмет істепті. Сол жұмыстарда жүріп 
қадери-халінше жеке шығармашылықпен 
де айналысқан. Оған жинақтағы �лең-
дастандары куә. Сондай-ақ ел арасындағы 
аңыздар мен түрлі қызық оқиғаларды, �ңір 
тарихына қатысты тың деректерді жиыс-
тырумен шұғылданған. Мұны ол кісінің 
«Т�ртінші» және «Бесінші» деп белгі соққан 
дәптерлеріндегі дүниелерден байқауға 
 болады. Соның бәрін әкесі қайтыс болған 
соң, қызы Сара ретке келтіріпті. 

Сол қолжазбаларды оқып отырып 
к�зімнің бір дүниеге түскені!.. Бұл Ызғарбек 
аға айтқан нәрсе-ау, шамасы. Иә.., иә, сол! 
«Қырманшы қарттың айтқаны» деген жазба. 
Бас алмай оқып шықтым. Оқып шықтым да 
таңғалдым. Естеліктің с�зі жүйелі, оқиғасы 
сенімді. Ал мазмұнына келсек, бұл бұрын-
соңды еш жерде баян етілмеген жайт. 
Тың тақырып. %сіресе, ХІХ ғасырдағы 
Жетісу �ңірі адамдарының арасындағы 
сирек оқиға. «Бұл сонда не?» дейсіздер ғой, 
қадірменді әлеумет! Оқыңыздар, ол мына-
дай жағдай.

«Мен ескі замандағы ауқатты адамның 
баласы едім, – деп бастады әңгімесін 
Қырманшы ақсақал. – Ескі заман деп 
отырғаным – ақ патша билеген уақыт. 
%кем дәулетті болған деп айттым ғой жаңа. 
Сондағы біздің үйге кіретін табыстың 
бір б�лігі қарақұйрықтың мүйізі-тін. 
Қарақұйрық – киіктің бір түрі. Мына 
қарадаланың жазығында қаптап жүретін 
жарықтық. Соны к�рші Қытай еліне апа-
рып саудалайтынбыз.

Бір жылы суық күзде сол жаққа �тіп, 
Қайнақ деген жерде қасымдағы серігіммен 
түнеп жаттым. Таң ата бейтаныс т�рт адам 
келіп, бопсалай бастады. Оларда қару жоқ, 
бізде бір қара мылтық бар-ды. Т�ртеуі де 
қоршап, бізді тонауға айналды. Бәрі де 
қазақ екен. Енді біздер де �ліспей беріспеуді 
ойладық. 

Ол заманда патшаның мировой  судьясы 
болады. Бұлар ұстап алып, киік мүйізін 
сатып жүр деп сотқа апарса, жазаланамыз. 
Соны ойлап, қатар тұрған адамның біреуін 
басып салдым. Аузынан дәрі құйып ататын 
қара мылтық неге жарасын. Қалғандары бас 
салып мені және жолдасымды ұстап алды. 
Міне, сол адам �лімінің ақыры дауға айна-
лып, біздерді патша соты он жылдан түрме 
кесіп, Сібірге айдады да жіберді. 

Сонымен итжеккенге кеттім.  Байкал 
к�лі маңындағы колонияға барып  жазам ды 
�теуге кірістім. Түрмедегі адамның жағ-
дайын Құдай ешкімнің басына бермесін. 

барақта қалады...» деп, есіктен шықпауға 
бұйырды. Біз  күні-түні   тотияйынды 
қайнатып қойып, оның буын иіскейміз. 
Барақтың бір бұрышына барып дәрет сын-
дырамыз. Обамен ауырып, жанталасып, 
бараққа жақын келген адамды бас-к�з 
демей қайнап тұрған тотияйыннан бір 
ш�міш алып, есіктен тұрып ұрып жібереміз. 
«Бәрібір �лген адам» дейді бастығымыз. 
Осындай сақтану арқасында 30 адам аман 
қалдық. Лагерьдегі жүздеген адам қырылып 
қалды. 

Сонымен, 15 күн шамасында �лім 
тоқтады. Ол кезде дәрігер дегенді естігенім 
болмаса, к�рмеппін. Ресейдің түкпір-
түкпірінен келген олар әлгі алапат ауруға 
жан таппай қарсы күш салды. Бұл 1892 
жылы болған оқиға еді, – деп Қырманшы 
қария бір тоқтады.

Содан соң қария тағы да с�зін жалғап: 
– Алты жыл �ткенде бұл азапты түрмеден 
бір орыс жолдасымның к�мегімен екеуміз 
қашып шықтық, – деді. – Кеудедегі жан 
қалай тәтті... Апта жүрдік, ай жүрдік. 
Жаз �тіп, күз еңкейіп жеткен кезде орыс 
маған: «Енді сен Семейге қарай тарт. Ол – 
қазақтың жері» деп жол нұсқады да, қош 
айтысып, �з бағытына кете берді.

Семей даласын бетке алып, жолсызбен 
жасырынып қанша жүргенімді білмеймін. 
Бір күні жота-жота шоқылы �ңірге жеттім. 
Сырттай к�з жіберсем, жалпақ елдің 
маңы сияқты. Жол бойғы қорегім аз ғана 
қатқан қара нанның қабығы мен орыс 
жолдасымның бір селодан тауып беріп 
кеткен шикілі-пісілі картобы. Сонымен 
арып-ашып, сұрым адам к�ргісіз, кір, лас 
кейпімде келе жатырмын... Сақал, шашым 
�сіп кеткен, кәдімгі барақ ит сияқтымын. 
Аяғымда дал-далы шыққан шәркей. Бір 
қабат к�к жейде сәуе боп етіме жабы-
сып, мақталы шалбар қошалақтанып, тас 
к�мірдің күйесімен әбден біткен.

Бір күні үлкен бесін әлетінде, ш�бі 
шүйгін әрі қалың қолатта отырған бай 

басына қара барқыт ноғай тақия киген, 
тұлғалы, қара торы, д�ңгелек жүзді кісі 
отыр. Шоқша сақалы бар, ірі денелі, кең 
маңдайлы ол кісі аяғын айқастырып салып, 
т�ңірегіндегілердің әңгімесін тыңдауда.

Мен ақырын келіп отырғаннан бас-
тап мұндағы адамдардың әрқайсысы-ақ 
таңырқаса қарап, к�здерін бір-бір қадап 
�тті. Бірақ сен кімсің деген ешкім  болмады. 
Жоғарыда отырған ортадағы адамға 
әлдебіреуі «Абайжан» деп, �з тілегін айтып 
жатса, екіншісі «Абай аға» деп жығыла 
с�йлейді. Ел ішінде біреуінің ақысын жеп, 
қонысын тартып алып  немесе зықым к�ріп, 
ол аз десеңіз, жоғалған ат, түйенің дауы 
сияқты ыза-кегін жаңағы адамға шағым 
етіп, қым-қиғаш тілектер айтып жатты. 
Кейбіреуі, Абай аға, рұқсат берсең, қиратып 
тастайын деп, зордан асып зор шығып 
жатыр. Осы арада әлгі кісі әрқайсысына 
тиянақты шешім  жасап,  жуата-жуасыта 
 жауап беріп, топты ақырындап  тарата 
 бастады. Содан соң мойнын бұрып маған 
бір-екі рет қарап алды да: «Ана бала 
�зі  неткен жүдеу еді? Кімнен болса да 
қорлықтың зорын к�ріп келе жатқан жан 
ғой» деп қойды. Содан басқа с�зге аз ай-
налып кетіп барып, маған тағы қарады. 
Күн еңістеп, бие ағытар мезгіл еді. Бұл кісі 
 дауыстап бір жас жігітті шақырып алды. 
«Ана отырған жігітті үйге апарып, күтіңдер, 
тым жүдеп келе жатқан жан екен» деп тап-
сырды.Шамасы, менің бұл араның адамы 
емес, алыс сапардан екенімді айтпай-ақ 
біліп отырған тәрізді.

Осы сәтте астында нардай жирен қасқа 
аты бар, сақал мұрты жаңа тебіндеген 
ақсары жігіт маған келіп: «Жүріңіз» деді. 
Мен отырған орнымнан созыла тұрып, 
сылти басқан күйі жігіттің соңына ердім. Ол 
жаңағы сәулетті үйдің т�менгі жағындағы 
200 қадамдай жерде тұрған шағындау ақбоз 
үйге алып келді де, келіншегіне дауыстап: 
«Мына адамды үйге кіргіз, жақсы күтімге 
ал. Абай аға айтты» деп, �зі аттан түспей 
�рістегі мал жағына жүріп кетті. %йел: «Үйге 
кіріңіз, қонақ» деді. Мен үйдің есігін ашып, 
үйге кірдім. Іші к�з тартады. Мен сияқты 
кір-қожалақ адамның осы үйдің тап-таза 
к�рпесіне отыруы да мүлде ыңғайсыз еді. 

%лгі келіншек бір түйенің жабуын алып 
келіп үйдің іргесіне т�седі де: «Қонақ, 
осыған отырыңыз» деп бұйырды. Мен оның 
бұл қылығына іркілмей мойынсұндым 
да, сол жабу үстіне қисайдым. «Енді сізге 
сусын керек шығар» деді де, тегенеден 
жарым шыны қымыз алып кеп ұсынды. 
%лгіні екі-үш рет-ақ тарттым. С�йтіп, 
бұл ісіне іштей разы болмай отырдым. 
=зі далаға шығып кетті. Жаныма тағы бір 
б�стек тастап қойған, соны басыма қойып 
жантайдым. Қуыс кеуде әрең жар беріп тұр. 
Оққа сүйенгендей екі-үш ай тік жүріп аттың 
жүрісін жүргендеймін. Енді бүгін қуыс 
қурайдай қаусап отырмын.

Күн батып қалған еді. Біраз үзілістен 
соң, келіншек үйге қайтадан кіріп, тағы 
шыны толы қымыз әкеп ұсынды да: «Ішіңіз» 
деді. Мен кідірмей тағы да тартып жібердім. 
«Қонақ – деді, – кендіріңіз кесіліп келе 
жатқанын к�ріп тұрмыз. Сондықтан осы 
да жетер, демалыңыз» деп, тағы да үй 
ісімен айналысып кетті. Сол арада к�п 
кешікпей ұйықтап кеткен екем, үй иесі 
жігіт те келіп қалыпты. Қазан к�теріліп, ет 
асылып та үлгерген екен. К�птен к�рмеген 
ас иісі мұрнымды жарып барады. Жайла-
нып отырғаннан соң жаңағы жігіт: «Ал, 
қонақ, қалай, демалдың ба?» деп, қолыма 
су құйдырып жуындырды. Баяғы т�селген 
жабудан қозғаған жоқ. Бауырсақ пен сары 
май қойғызып, шай бергізді де, соңынан 
шара толы қымызды алдыма қойғызды. 
С�йтіп: «Жігіт, астан қағылып, қара к�мей 
боп келгенің к�рініп тұр. Аш �зегіңе түсіп 
кете ме деп, алғашында қымыз саған 
�лшеніп берілді» дей келіп, менің қайдан 
келе жатқанымды, неден осы халге душар 
болғанымды сұрады.

Мен басымнан �ткенді ірікпей баянда-
дым. Ол �міріммен танысып болған соң: 
«Енді демалыңыз» деді. Осы с�зден соң 
баяғы жабу үстіне бар киіміммен жатып 
қалдым. Екі аяғымның балтыры ісіген. 
Табан терім к�теріле қолдырап кеткен 
сияқты. Ақсаңдап әрең басып келгенмін. 
Сол жатқаннан жатып, бір мезгілде к�зімді 
ашсам, таңертеңгілік мезгіл екен. Бұл үйдің 
әлгі әйелі еріне лайық д�п қосылған сияқты. 
Бір уақытта: «Ал, қонағым, ұйқыңыз қанса, 

Ел жақтан Ызғарбек атты ағамыз 
хабарласты. Бұл кісі Алматы 
облысының Ұйғыр, Күрті, Кеген 
және Нарынқол өңірлеріне белгілі 
адам. Ат жалын тартып мінгеннен 
бастап ауылдағы ұжымшарларға 
жетекшілік етті. Азамат болғанда 
бірнеше ауданда ауатком төрағасы, 
аупартком хатшысы, әкім  болды. 
Ел ағасы атанғанда облыстық 
энергетика және коммуналдық 
шаруашылық басқармасы бастығы 
қызметін атқарып, мәслихат 
 депутаты атанды. Қазір атамекеніне 
оралып, ауылдағы ағайын орта-
сында отыр. Ойы – өткен өмірге 
шүкіршілік ету, ниеті – туған-
туысқанның тірлігіне тілекші болу. 
Міне, осы ағамыздың Елордадағы 
біз сияқты іні-қарындастарына 
хабарласып, жағдайымызды сұрап 
тұратыны бар. Бұл жолы да сол 
мақсатпен қоңырау шалғанын 
жеткізген ол кісі Бауыржан атты 
баладан бір қолжазбалар жинағын  
беріп жібергенін 
айтты. «Иесі 
 ертеректе 
өмірден 
озып кеткен 
Тұрысбек 
Тойшыбекұлы 
деген шежіре 
қарт. Жинақ 
ішінде «Қырманшы 
қарттың айтқаны» 
деп аталатын деректі дүние бар. 
Соған назар аударып көрші...» деді 
ағамыз.

тұрғаныңыз ж�н болар» деп жауап қатты. 
Мен орнымнан тұрып, далаға шықтым. 
%йел: «Қонақ, бар киіміңізді шешіңіз, суға 
түсіп бір тазарыңыз» деп, мені даладағы бір 
қазан жылы судың жанына әкелді де үйіне 
кіріп кетті. Мен әбден жуынып-шайынып 
болған кезде қайтып келді де: «Енді үйге 
кіріңіз, сізге деген даяр киім бар» деді. Үйге 
кірдім, маған іш киімнен бастап мешпет, 
шалбар, тымақ, етік, шұлғауға дейін түгел 
әзірлеп қойыпты. Бұл Жаратқан иенің маған 
жасаған үлкен сыйы екеніне к�зім жетті. 
Киініп бола бергенімде бір жас жігіт келіп, 
ұстарасымен сақал-шашымды  сыпырып, 
мұнтаздай адам етті де қойды. Бар жағынан 
тазарып, құрметті үйдің т�рінен барып 
орын алдым. Үй иесі: «Қонақ, енді жатып, 
әлденіңіз, Абай ағам сізді бізге табыстап еді» 
деді. Мұндай мейірімге қандай қарсы жауап 
болсын. Сары қымыз сапырулы, бағлан еті 
пісірулі болып, бес-алты күн жатып қалдым.

Бір күні �зімді-�зім байқасам, оңалып 
қалған екем. Сол кезде 32 жастағы күнім 
болатын. Үй иесі де �зіммен жасы құралпас 
адам сияқты. «Замандас, сыйларыңа рақмет, 
мен жүрсем» дедім. Ол маған: «Абай ағамен 
келіспей, сізді жібере алмаймыз» деді.

Маған келіп-кетіп жүрген адамдар-
дан біліп к�рсем, бұл кісінің дәулеті асып 
тұрған адам к�рінеді. Ұстағаны – �ңшең 
жалдамалы. Малында да, басқа шаруа-
сында да – малайлар. «Осыншама құрмет 
к�рсетіп отырғанына қарағанда, мені енді 
қара жұмысқа ұстап қалар ма екен?» деген 
күдікте қалдым.

Арада бірнеше күн �ткенде үй иесі әлгі 
жігітім: «Қонағым, бүгін-ертең еліңе жүріп 
қаларсың. Мүмкін, �зім ертіп, ел таба-
тын бағытқа сап жіберермін» деді. Менің 
 кеудем алып-ұшып ұйқыдан да, тамақтан 
да қалдым. Екі күннен кейінгі ертеңгі астан 
соң: «Ал, Қырманшы  бауыр, дайындал. 
Жүретін болдың» деп мамаағашқа есік пен 
т�рдей жирен шабдар атты ер-тұрманымен 
әкеліп байлап жатыр. Бар болғаны сол екен, 
елді сағынып, аңсап келе жатқан басым, 
жігітке ілесіп жүрдім де кеттім.

Ел аралай, араға үшінші күнді  салып 
Аяг�з маңынан  �ттік. Аласа т�белер 
арасындағы ақ селеулі кең алқаптағы 
ауылға келіп, бір ауқатты адамның үйіне 
түстік. Олар жолдасымды ерекше қарсы 
алды.  Таныстары мен достары екен. Бұл 
адамдарға менің де егжей-тегжейім мәлім 
болды.  Отағасы күзгі семіз лақтың бірін 
сойып, келістіріп қонақ жасады. Тамақтан 
соң аттарды ең жазыққа матастырып, жатып 
қалдық. Алты жылдай атқа аяқ артпаған мен 
ұйықтап қалыппын. Жолдасым қамданып 
тұр екен. Мені оятып: «Ал, жігітім, мен 
кетемін. Қош бол!» деді. Мен мініп келген 
шабдар бесті арқанда тұрған. «Ойбай-ау, 
атыңызды алыңыз» десем, жігітім: «Бұл атты 
саған Абай аға берді. Еліңе осымен жетесің» 
деді де қош-қош айтысып жүріп кетті. 
Менің шығыстағы  албан жұртынан  екенім, 
ондағы елдің барлық жағдайы жаңағы 
ақсары жігітке ұғынықты  айтылған-ды. 
«Абай ағаның інісімін» деген еді. Басқадай 
ештеңе айтқан жоқ-тын. 

Абай аға берген сол бестімен қонай-

түней екі айға жақын жол жүріп, Іленің 
жағасына жеткенмін. Одан Жаркент... 
Туған жерім Пияздық. К�лбастау!!! Ал 
шабдар атты бірнеше жыл мініп жүрдім, 
– деп Қырманшы қария үнсіз қалды. 
Содан соң: «Амал қанша, қазақтың к�зі 
ашық, асқан мейірманды, оқымысты 
адамы, ақыл-ойдың асқар биігі осы Абай 
екен-ау. Бірақ мұндай дананың алдына 
жүдеп-жадап келіп, сол кісінің қайырымы 
арқасында тазарған дидарымды бір 
к�рсетпей,  ауызба-ауыз үнін бір естімей 
кеткенім менің үлкен �кінішім болды. Енді 
ойласам, сол – ұлы Абай екен» деп с�зін 
аяқтады. 

Кейін жұрттан сұрастырсақ, албан 
елінен Абайдың дидарын к�ріп, үнін 
естіген осы бір ғана Қырманшы екен. 
(Хатқа түсірген Тұрысбек. 1948 жыл).

...Бұл хикаяны оқып, танысқан бүгінгі 
ұрпақ �кілдері: «Жоғарыдағы оқиға нақты 
дерекке құрылған дүние ме, жоқ әлде 
әдебиеттегі шарттылық ұғымына жүгініп 
жазылған к�ркем сипаттағы әңгіме ме»  
деп ойлауы мүмкін. Содан кейін екінші 
бір оқырман к�ңіліне: «Ол заманда сонау 
итжеккеннен жаяу-жалпы жүріп отырып, 
қазақ даласына жетудің �зі �сіріңкіреп 
айтылған с�з емес пе? Қалай?» деген 
күдіктің де келері анық. Қадери-халімізше 
енді соларға жауап беріп к�рейік. 

Бірінші, �зіміз с�з еткен Қырманшы 
атты адам да, оның Сібірге айдалып, елге 
аман-есен келгені де шындық. Бәрі �мірде 
болған оқиға. ХІХ ғасырдың 60-жыл-
дарында туып, ХХ ғасырдың 50-жыл-
дарында �мірден �ткен ақсақалдан 
ұрпақтар бар. Алматы облысының Ұйғыр 
ауданындағы Шонжы ауылында тұрады. 
Сол жердегі қарттар: «Бала болсақ та 
білеміз. Қырманшы қария 90-нан асып 
барып қайтыс болған. Оны к�зіміз к�рді» 
дейді. 

Екінші,  патша заманында түрлі 
жағдаймен Сібірге айдалып, жазадан 
қашқан немесе оны �тегеннен кейін елге 
қайтып оралған адамдар неге болма-
сын? Болған. Оған атақты қырғыз ақыны 
Тоқтағұл мен �зіміздің дәулескер күйші 
Сейтек тағдырын айтсақ та жеткілікті. 
1897 жылы қырғыз жұртының Ош �ңірінде 
халық толқуы болады. Оны аяусыз басқан 
Түркістан генерал-губернаторы 64  адамды 
тұтқынға алады да елу сегізін атып,  алтауын 
итжеккенге айдайды. Сотталған сол 
бейбақтардың ішінде Тоқтағұл да бар еді. 7 
жылдық кесімді мерзімінің жартысын �теп 
бола берген кезде лагерьді су  басып, ақын 
бастаған аз адам тірі қалады. «Кету керек 
бұл жерден. Қашайық» дейді жанындағы 
орыстар. Осыған тоқтаған олар Бийіскіні 
бетке алады. Бір күні топ жетекшісі: «Біз 
Рубцовскіге дейін ғана барамыз. Сен 
сонда қал да одан ары �з күніңді �зің к�р» 
дейді оған. Ал ол қазақ даласының шеті 
еді. Соған іліккен Тоқтағұл қиналмайды. 
Жүрген-тұрған жерінде оған қазақ 
ауылының кәрі-жасы қолдарынан келген-
ше к�мектеседі. С�йтіп, 9 айда атамекеніне 
аман-есен жеткен ақын біздің ел-жұртқа 
деген ризашылығын �мір бойы айту-
мен �теді. Бұған Тоқтағұлдың таңдамалы 
шығармалар жинағындағы «Қашып келе 
жатқанда», «Қазақ жеріндегі жыр» деген 
�леңдері анық дәлел. 

Ал күйші Сейтекке келер болсақ, 1894 
жылы оған Үкіметке қарсы адам деген 
ауыр айып тағылады. С�йтіп, 12 жылға 
бас бостандығынан айырылған ол Сайқын 
даласынан Сахалинге айдалады. 1904 жылы  
орыс-жапон соғысы басталмай ма? Бұл 
уақыт Сейтектің кесімді мерзімін �теп 
жатқанына тоғыз жыл толған кез еді. Сол 
уақытта майдан шебі лагерьге жақындап, 
бір күні олардың барактарына зеңбірек оғы 
жауады. Міне, сонда ондағы 63 тұтқын жан-
жаққа бытырай қашып, оның ішінде Сейтек 
те бар 16 адам аман құтылады. Осылайша, 
жолда к�рмеген қиындығы қалмаған, 
алайда солардың бәрін жеңген күйші �зінің 
атамекені – Орда �ңіріне аман жетеді. 

Демек, ол замандағы жер шалғайлығы 
Сібірден бері қайтқан ғаріп жандарға 
кедергі бола алмаған. Жаяу-жалпы жүрсе 
де сұрай-сұрай ел-жұртын тауып, отба-
сына жеткен ғой. Тағдырдың тәлкегімен 
 Байкал барып, одан қайтарда қазақ жерінің 
шығысындағы  Шыңғыстауға иек артып, 
сондағы Абай ауылы мінгізген атпен 
Жетісуға жеткен Қырманшы қарт та, міне, 
солардың бірі. Қарияның басынан кешкен 
жоғарыдағы  оқиғаны хатқа түсіріп кеткен 
Тұрысбек Тойшыбекұлы ше?  Сол еңбегі 
үшін де бұл ағамыздың рухына бас иіп, 
тағзым етеміз. 

Алматы облысы 
Ұйғыр ауданы
Шонжы ауылы

Жарытымсыз қара нан мен қайнаған қара 
су ішіп, ауырлығына с�з жетпес жұмыс 
істеп жаттық. =стіп жүргенімде, бір жылы, 
қыс болатын, елге оба ауруы келіп, адамдар 
шетінен қирайсоқ болып, қырыла  бастады. 
Отызға жуық орыс, қазақ, басқа да түрлі 
ұлттар бар, бәріміз бір кеңдеу барақта 
тұратынбыз. Орыстардың бәрі дерлік 
 сауатты, әсіресе, орта жастағы бір жігіт бізге 
мынадай   бұйрық берді. Ол: «Бараққа нан 
мен суды жинақтаңдар» деді. Тас к�мірді 
барынша үйдірді. =зі жан таппай жүріп бір 
шелектей тотияйын тауып келді. С�йтті де: 
«Жігіттер, оба басталғалы т�рт күн болды. 
Бұл ауру жұқпалы, жүз адамнан он адам 
да қалмайды. Лагерь іші қырылып жатыр. 
Даланы к�руші болмаңдар, жан қалса осы 

ауылдың тұсына кеп тоқтадым. Бақсам, 
қазақтың ерекше бір сәулетті ауылы 
сияқты. Ұзыннан-ұзақ қатарластыра 
тігілген �ңшең ақ т�бедей үйлер. %сіресе, 
оқшаулау бір үй ерекше үлкен. Оның 
үзігінің етегін оюлап, айнала т�ңірегін 
қ ы з ы л - ж а с ы л  м а т а м е н  ә ш е к е й л е п 
тастаған. %лдеқандай ауқатты адамның 
үйі-ау, шамасы. Қызықтыра к�з тартады. 
Есіктен аулақтағы кермеде ер-тұрманды, 
жабдықты жарау аттар тұр. Ауыл сол ұзын 
қолатқа ықтай қонған екен. Жаз лебімен 
астасып тұрған қоңыр күздің шағы еді. 
Мұнда к�шіп келіп қонғандарына к�п бола 
қоймаған сияқты. Ауылдың шығыс жағы 
майда қырқалы жазық. Кең алқап. Оралып 
жатқан к�кала шалғын. Ұзыннан-ұзақ 
 биебау, онда 20-30 бие байлауда тұр. 

Жаңа сәулетті үйді к�рдім дедім ғой. 
Соның тұсында биік т�бе бар екен. Сонда 
шоғырланып к�п адам отыр. Мен ашық 
жүріп, топ  қасына жақындай бере оқшау 
отыра кеттім. Бақсам, бәрі де қадірменді ел 
адамы. Ортада астына текемет пен кілем, 
к�к ала шайы к�рпе т�сеген, үстіндегі 
к�к мәуіті шапанын желбегей жамылған, 

С о л  А қ с у а т т а н  т ү л е п  ұ ш қ а н  Г а у х а р 
Жұмақұлова да �негелі отбасының тәлімін алды. 
%кесі Уәли мен шешесі Күлжиянның айтуымен 
«�згенің ала жібін аттамаудың» �негесін сіңірді. 
Қарашаңырақта тоғыз ұл-қыз тай-құлындай 
тебісіп �сіп, к�пшіл болудың, «адамзаттың бәрін 
бауырындай сүюдің» даңғайыр жолына түсті. 
Арман қуып Алматыдағы Аграрлық универси-
тетке экономист-бухгалтер мамандығына оқуға 
түскенде де ең алдымен білім алуға ұмтылды.  
Ширек ғасыр бойы есеп-қисап саласының 
кәсіби маманы ретінде еңбек етті. Осы уақыт 

аралығында бірнеше жерде жауапты қызметтер 
атқарып, абыройға б�ленді. =з ісін жетік 
білетін, тәжірибелі маман ретінде әріптестерінің 
құрметіне ие болды. «Бір қолымен әлемді, бір 
қолымен бесікті тербеткен» қазақ әйелдерінің 
үлгісін к�рсетіп, ардақты ана, аяулы жар, инабат-
ты келін ретінде де к�птің батасын алды. 

Бүгінгі күні де қызметтестерінің арасында 
нәзіктіктің, сұлулықтың символы іспетті Гау-
хар Уәлиқызы айналасына жылу мен мейірім 
шуағын шашып жүрген жан. Қамқор мінезімен 
ешкімнен к�мегін аямайтын жанашырлығы 

да айналасындағылардың жүрегін елжіретеді. 
«Жүректің ең аяулы кілті – сенім» демекші, 
қызметке, достыққа адал, сенімді болудың да 
үлгісін Гаухар Уәлиқызынан к�реміз.

«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» 
дейді қазақ. Елу жастың биігіне к�терілген Гаухар 
Уәлиқызының елге сыйлы, к�пке қадірлі сипа-
тын да қалың оқырман біле жүрсін деген ниетпен, 
қолға қалам алған едік. Алдағы уақытта да к�птің 
алғысын, үлкеннің батасын алып, жасы кішінің 
рақметін арқалап арамызда жүре берсін деген игі 
к�ңілімізді де білдіргіміз келеді.

Ерте заманнан адамдар мұқтаж 
жандарға к�мектесуге тырысты. 
Қара нанды б�ліп жеді, жетім бала-
ны жылату үлкен күнә деп есептеді. 

Біздің қоғамда мейірім мен 
қайырым, �кінішке қарай, азай-
ып бара жатқандай к�рінеді деп 
есептейтіндер к�п. Мүмкіндігі 
шектеулі адамдар, к�мек қажет 
ететін аз қамтамасыз етілген жандар мен 
қарттар, қарапайым ғана мейірімге, жылы с�зге 
зар болған адамдар барын байқамайтын неме-
се байқағысы келмейтіндер бар екенін жоққа 
шығара алмаймыз. 

Жер бетінде мейірімді жандар азайып кеткен 
шығар, алайда олар бар. Осыны ұмытпайық. 

Мәселен, 2020 жылдың наурыз айын-
да әл-Фараби атын дағы Қ азақ ұ лт тық 
университеті, заң факультетінің 2 курс 

с т у ден т т е рі ,  «Қ а й ы ры м д ы 
қоғам» жобасының негізінде, 
А лматы қа ласында т ұратын 
а з қ а м та масыз ет і л г ен к�п 
 ба ла лы отбасы ларға барып, 
әлеу ме т т і к к�мек к�рсе т і п 
қайтқанын айтқымыз келеді. 
Бұл мақтаныш емес. Осындай 
мейірімді жандардың бар екенін 

әрқайсымыз айта жүрсек, әлем мейірімге 
б�ленер деген ізгі ойдан туған жазба. 

А.АРЫН,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, заң факультеті, 

қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу және 
криминалистика кафедрасының аға оқытушысы

А.ЖFНІБЕКОВ, 
PhD, доцент

ӘРІПТЕС ЛЕБІЗІ ЕРІКТІЛЕР

Жүректің 
ең аяулы кілті – сенім...

Қайырым мен мейірім

Шығыс Қазақстан облысының бұрындары Ақсуат, қазіргі күні Тарбағатай деп аталатын өңірі тау жаста-
нып, құм жамылып жатқан қасиетті өлке. Табиғаты тұмса сол өлкенің топырағында асыр салып өскен 
жандардың жаны нәзік, жүрегі көркем, өңі сұлу деседі. Әрине, туған топыраққа тартқан кім-кімнің де 
сырбаздықты, сыпайылық пен жанашырлықты да айналасынан сіңіретіні белгілі жайт қой. 
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ANA TILI Ұ Л Ы  Д А Л А  Ө Р К Е Н И Е Т І

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті,  Журналистика 
факультетінің деканы, ф.ғ.к., доцент

Біз бұған дейін ғалым айтқан 
 дыбысты «ішекті қозғау арқылы» 
шығаратын, яғни ішекті-шертпелі 
аспаптардың ішіндегі  « ішектері 
бірнеше б�лікке б�лініп, әр б�ліктен 
шыққан дыбысы келесі б�ліктің 
 дыбысына ұқсамайтын» аспаптарға 
тоқталдық. Яғни әл-Фараби зерт-
т е г е н  у д  а с п а б ы н а  ж ә н е  с о ғ а н 
 тамырлас қазақтың шертер  аспабына 
назар аудардық. Қазақ халқының 
сүйіп тыңдайтын музыкалық ішекті-
шертпелі аспаптарының қатарында 
жетіген де бар. Осы аспапқа ұқсайтын 
музыкалық аспаптарға да әл-Фараби 
арнайы тоқталады. Солардың бірі – 
«шахруд» деп аталады. 

Ғалым бұл аспап туралы айтқанда, 
алдында �зі с�з қылған уд немесе тан-
бур секілді кең тоқталмайды, шолып 
қана кетеді. «Адамның табиғи дауы-
сына еретін әрі еліктейтін» музыкалық 
аспаптар ішінде ең кемелдісі шаһруд 
аспабы екендігін айрықша атап �теді. 
Ол аспап Фараби заманында жаса-
лыпты. Бұрын танымал болмаған 
екен. Оны Александр  Македонский 
д ә у і р і н е н  б е р і   е с е п т е г е н д е  Х 
ғасырдың әуелгі жартысында 1228 
жылы  немесе хижра жылы бойынша 
306 жылы (бұл біздің заманымызға 
дейінгі 937 жыл деп шамаланады) тау 
б�ктеріне орналасқан әл-Мах елінде 
самарқандық Сағди-Хулайс ибн Ауас 
есімді адам ең бірінші жасапты. Хулайс 
ибн Ауас бұл аспабын кейін �зімен 
бірге Соғд қаласына алып келеді. Соғд 
қаласының шығысы мен батысына 
орналасқан елдердің ешқайсысына 
шахруд  аспабы жат болмай тез  тарапты. 
А с п а п  М е с о п о т а м и я ғ а  к е ң і н е н 
 танымал  болады. Одан кейін бұл аспап 
Бағдадқа енеді. Мұнда да оның үні 
ел құлағына жаттық  танытпайды. 
Одан кейін танымалдығы �ршіп, 
Мысырға да жайылады. Мысырдың 
айналасындағы к�рші елдерге де 
жетеді. Алжирді аралап, сүйкімді 
 дыбысымен Сирия елін де  баурайды. 
%л-Фараби шахруд аспабының тараған 
елдердің ешбіріне жаттық танытпай, 
қайта олардың �міріне етене еніп, ескі 
әуендерін де, жаңа әуездерін де нәшіне 
келтіре тартуға құмбыл болғандығын 
айрықша атап �теді де, ол аспаптың 
сызба үлгісімен таныстырады. 

1- сурет 
Шахруд аспабының сызба сұлбасы. 

%л-Фараби осы аспаптың ең жуан 
дыбысын алып, оны ең жіңішке дыбы-
сымен салыстырып к�реді де, жіңішке 
дыбыстың жуан дыбыстан екі есе 
 артып, т�рт октавалы болғанын  табады 
да олардың арасында үш потенция 
орын алып отырғанын анықтайды. 
Және осы анықтағанының сызба 
үлгісін де к�рсетеді. 

Осыған ұқсайтын және одан аса-
тын интервалдарды үрлемелі миз-
мар текті аспаптарынан кездестіруге 
болатындығын ескертеді. Бір қызығы, 
кейінгі  ғалымдар арасында осы 
«шахрудтың» қандай аспап екендігіне 
қатысты екіұдай пікір бар. «Шахруд 
– жиырма тоғыз ішекті музыкалық 
а с п а п »  д е л і н г е н  ә л - Ф а р а б и д і ң 
 «Музыка туралы үлкен кітабының» 
соңғы жағына берілген түсіндірме 
с�здікте. Біраз білікті аспаптанушылар 
оны уд (шертер) аспабының жетілген 
түрі, енді біреулері руд аспабының 
бірі  дегенді айтады. «Руд» деген 
қандай аспап еді? Бір ғалымдар оны 
«орталықазиялық қысқа мойынды 
ішекті-шертпелі аспап» деп біледі. 
«Александр  Македонский [б.з.д. IV 
ғ.] дәуірінде кең тараған және Сама-
нидтер әулетінің ұрпағы әмір Ахмад 
[б.з. X ғ.] кезеңіне дейін қолданылған 
к�не музыкалық аспап. Біреулер 
оны барбат аспабы деп жүр, алайда 
к�пшілік олардың екеуін екі түрлі 
аспап деп қабылдайды» ( Семенов А.А. 
Среднеазиатский трактат о музыке 

қоспайды? Демек, Фирдоуси зама-
нында ол аспаптар б�лек-б�лек �мір 
сүрген. Шахруд та �з заманында б�лек 
�мір сүрген аспап. Ол – әл-Фарабидің 
суреттеуіне қарағанда, біздің жетіген 
секілді жалпағынан жатқызып қойып 
ішектерін жеке-жеке тартып ойнайтын 
аспап. 

Б ұ л  с � з і м і з д і  а с п а п т а н у ш ы 
 Т.С.Вызгоның пікірімен тірілте 
түсейік.  Зерттеуші былай дейді: 
«кейбір зерттеушілер мұны лютня 
іспетті аспап – рудтың жетілдірілген 
я ең жетілген нұсқасы («Шахруд» 
– «рудтар  патшасы») деп ойлайды. 

 о б о з н а ч е н и е  и н с т р у м е н т о в  с 
 открытыми струнами типа цимбал 
(араб. канун, сантур) и арфы (см. 
джанк, сандж)» дейді әл-Фараби 
музыкасының философиялық аста-
рын зерттеген ғалым С.Д.Даукеева 
( Даукеева С.Д. Философия музыки 
Абу Насра Мухаммада аль-Фараби. – 
 Алматы: Фонд Сорос-Казахстан, 2002 
стр.320).

А л а й д а  ә л - Ф а р а б и д і ң  � з і н е 
жүгінсек, ол кісі былай дейді: «...Енді 
бос ішектер қолданылатын аспаптар 
тақырыбына ауысқанымыз ж�н. Олар 
– сондай аспаптар – әрбір дыбыс үшін 

жеке ішегі болады. Мысалы: мизаф 
немесе сандж сияқты, т.б. 

тегі бір ішекті аспап-
тар» (%бу Насыр 

әл-Фараби. 

3. «... ал келесі жағы оның жоғарғысы 
болады. Ол екеуі де бір-біріне тең»; 

4. «... болашақ аспаптың жоғарғы 
бетінің ұзындығы он бес немесе одан 
да к�п құлақ сыятын м�лшерде болуы 
қажет»; 

5. «...параллелограмның бір тарапын 
аз ғана иіп, аспаптың негізгі жағын 
жасаймыз. Иілген жағы жұқа әрі тегіс, 
шұңқыр ағаштан болады»;

6. «... енді ... онымен тең биіктікте 
аспаптың жоғарғы беті  жасалады»; 

7. шеттеріне ұзына бойы 
цилиндр лік дененің жар-

тысын құраймыз 

дегенінің қандай сызғыш екендігі 
бізге белгісіз. %лбетте, біз домбыра 
пернелерін тағарда қолданы ла тын 
алдын ала ең сәтті жасалған  домбыра 
п е р н е қ а т а р л а р ы н ы ң  е с е п т е г і ш 
с ы з ғ ы ш ы н  ш е б е р л е р  қ о л ы н а н 
к�ргенбіз. Бірақ ол сызғышты пай-
далану үшін домбыра б�лшектерінің 
бар лық параметрлері жалпыға ортақ 
стандартқа сай болуы керек. Ең  кемел 
домбыра пернеқатарларының к�пке 
ортақ есептегіш сызғышы ол. Ал 
енді, әл-Фараби заманында ішекті 
орналастыруға және күйге келтіруге 
қолданылатын «есептегіш сызғыш» 
қандай болды екен? Бәлки, ол біз әлі 
кездестірмеген зерттеушілер еңбегінде 
бар да шығар. Бар болса,  келешекте 
кездестірерміз деп үміттенеміз. Онда 
жоғарыда біз әл-Фарабидің жазуы 
 бойынша қадари халімізше сызбасымен 
к�рсеткен аспаптың толық нұсқасын 
қайта жасап шығуға мүмкіндік туар. 

Данышпан ғалым ішекті қалай 
тағып, қалай күйге келтіру керектігін 
т ү с і н д і р г е н н е н  к е й і н  ж а с а л ғ а н 
аспаптың дыбыстық үйлесімділігіне 
күмән тудыратын бос дыбыс болмауы 
керектігін, ондай дыбыстардың �зге 
дыбыстармен араласып, қажетті үннің 
таза естілуіне б�гет қылатындығын 
ескертеді де: «... сондықтан бұл жайт-
тан сақтанып, ...аспапты жасаған 
кезде . . .реттілікпен орналасқан 
ішектердің үнінен б�лек бос  дыбыс 
шықпайтындай ұқыптылықпен  жасау 
қажет» деп құлаққағыс жасайды 
( Сонда, 275-276-беттер).

Сонымен, жоғарыда әл-Фараби 
 жазуы бойынша сызбасын  сызып, жаса-
луын баяндап шыққан аспабымыздың 
аты қандай? Канун ба, әлде ма’зиф 
па, әлде сандж ба? Біздіңше, ол 
Ма’зиф деген аспап болуы керек. Олай 
дейтініміз, біріншіден, әл-Фараби с�з 
етер тақырыбына осы аспаптың атын 
қойған. Демек, айтылар әңгіме осы 
аспапқа қатысты �рбиді деген с�з. 
Ортаға тасталған ойдың бәрі сол тура-
лы болып жатқандықтан, мәтін ішінде 
аспаптың атын қайталап айту – артық 
болған. Екіншіден, ғалым канун тура-
лы айтуды мақсат тұтпаған. Егер нақты 
канун туралы айтып жатқан болса, онда 
міндетті түрде ол аспаптың атын бірде 
болмаса бірде тілге тиек етер еді. %лде 
ол уақытта «канун» деген атау болмады 
ма екен? Шындығында, зерттеушілер 
әл-Фараби де және  музыка аспап-
тары туралы еңбек қалдырған оның 
ізбасарлары – Ибн Сина да (1037 ж. қ. 
б.), Ибн Зайл да (1048 ж. қ. б.) «канун» 
деген аспапты да, оның атын да ауызға 
алмағанын, есесіне осыған ұқсайтын 
«сандж» деген аспап болғандығын және 
оны таяқшамен ұрып тартатындығын 
жазғанын  айтады (Джани-Заде Т.М. 
Музыкальная культура русского Туркес-
тана. М., 2013, стр. 146.). Үшіншіден, 
жоғарыда біз сызбасымен к�рсеткен 
аспап «сандж» да емес. =йткені әл-
Фараби ол аспапты таяқшамен ұрып 
 тартады демеген. Гректің «канун» деген 
термині шындығында, әл-Фарабидің 
«Музыка туралы үлкен кітабында» 
кездеспейді. Аспаптанушылардың 
 айтуына қарағанда гректің «канун» 
деген атауын әл-Фарабидің «аузына 
салған» кейінгі зерттеушілер екен. 

Негізгі айырмашылық, бұл аспаптың 
тартылуында. Батыс Еуропа елдеріндегі 
«цитр» немесе «псалтер» іспетті аспап-
тарды ағаш таяқшамен ұрғылап ойнаса, 
араб елдерінде және Түркияда біздің 
жетігенді тартқанымыздай тырнақпен 
немесе плектрмен іліп-тартып-шертіп 
ойнайды. Жіңішке таяқшалармен 
ұрғылап ойнайтын аспап Иранда «сан-
тур», ал =збекстан мен Тәжікстанда 
«чанг» деп аталады. 

 Осындай аспаптың біреуіне Эйх-
горн �з жинағында мынадай түсініктеме 
береді: «канун немесе калин, үндіше 
– чадридал, гусля тектес, қазіргі 
фортепианоның атасы деуге болатын 
аспап (Ежелгі араб-парсы елдерінен 
шыққан. Қашқардан алынған =те к=не 
және әсем нұсқа, тиекке орналасқан 
36-38 болат ішегі бар, ойнау барысында 
қолданылар құлақкүй келтіретін кілті 
және ұратын жіңішке ағаш таяқшалары 
(«plektrum») бар. Бұл аспапта ойнау к=п 
жаттығуды және машықты  талап 
етеді,  сондықтан жақсы тарта-
тын адам =те сирек кездеседі, ал енді 
Түркістанда тіпті ұшыраспайды да)». 
Айтса да канун аспабының сызба үлгісі 
авторы Хасан Кашани саналатын 1355 
жылға тән «Қазына-сый қоймасы» 
(Канз ат-тухаф») деген парсы тілінде 
жазылған трактатта кездеседі. 

Бұл сызбадан, канунның тұрпаты 
трапеция пішінде  болғандығын 
к�реміз. Бір тонға келтірілген үш 
ішектен барлығы 64 ішек тартылған. 
Эйхгорн �з коллекциясына қосқан 
канун аспабының тұрпаты трапеция 
пішіндес, бірақ шанақтың құлақтар 
орнатылған қыры иілген (алдыңғы 
жағы сыртқа, соңғы жағы ішке қарай), 
қырынан қарағанда жалы күдірейген 
жылқының мойнына ұқсайды. Эйх-
горн қос-қостан 19 ішек тартылған 
(барлығы 38 ішек) канун құлақкүйінің 
ноталық сызбасын да берген. %р екі 
ішек бір нотаға түзетілген. 

Мәселе атында емес, затында деп 
қабылдасақ, әл-Фараби с�з қылған 
шахруд та, ма’азиф (мизаф) та қазақтың 
әр ішегі жеке дыбыс шығаратын 
музыкалық аспабына �те жақын. Он-
дай аспап «жетіген» деп аталады.

ШАҺРУД ЖӘНЕ 
МА’АЗИФ

Әбу Насыр әл-Фараби бірде 
музыкалық аспаптардың 
ерекшеліктеріне  сипаттама 
бергенде, қысқаша ғана 
негізгі айырмашылықтарын 
айтады: 
«...белгілі аспаптардың 
арасында  дыбыстарды 
ішекті қозғау арқылы 
шығаратындары бар...
Сол сияқты, дыбыстарды 
өзіңнің қалаған мөлшеріңде 
ақырындап ауаны үрлеу 
арқылы шығаратындары 
бар... дыбыстарды  бір ішекті 
қозғап, басқа ішектерді 
 ойнататындары... бар.... 
олардың  арасында бір 
 немесе бірнеше ішекті аспап-
тар да бар. Ішектің әрбірі бір 
немесе бірнеше бөліктерге 
бөлініп, әрбіреуінен 
 дыбыс шығады және бір 
бөлікте шыққан дыбыс 
екінші бөліктің дыбысына 
ұқсамайды... Ішекті қозғау 
арқылы дыбыс шығаратын 
аспаптардың құрамына әрбір 
дыбысқа арнайы жасалған 
ішегі бар  «ма’азиф» және 
«джанк» сияқты, т.б. аспап-
тар кіреді» дейді. (Әбу Насыр 
әл-Фараби. Музыка туралы 
үлкен кітап. ауд.: Ж. Санды-
баев. Алматы: «Колор», 2008, 
280-бет).  

Дервиша Али (ХVII век)  [сокращенное 
изложение перс. текста] Ташкент, 
1946.) десе, XV ғасырда �мір сүрген 
%бд әл-Қадыр Марағи солтүстік 
%зербайжан аумағындағы Шир-
ван жерінде мәшһүр болған «руд-и 
хани» деген  аспапты еске салады. Ол 
аспаптың тері қақпағы, алты ішегі 
болыпты және уд аспабының құлақ 
күйіне келтіріледі екен (Абдуллаев С. 
Народный музыкальный инструмента-
рий  Азербайджана. Баку,2000 ). Келесі 
зерттеушілер «руд» деген с�здің басқа 
да аспаптар атауында кездесетінін 
тілге тиек етеді. III-VII ғасырларды 
қамтыған Сасанидтер дәуірінде пар-
сыларда кең тараған «дахруд» аспабы, 
Ақсақ Темір заманы мен Осман импе-
риясы кезінде салынған миниатюра-
ларда бейнеленген үлкен шанақты уд 
аспабын кей зерттеушілер шахрудқа 
балайды.  Осы уд-лютня-шертер 
іспетті аспаптарға ұқсайтын «аджа-
бруд» және «тарабруд» деген аспаптар 
атаулары кейінгі замандардағы парсы 
әдеби шығармаларында ұшырасады. 
Ортағасырларда %зербайжанда т�рт 
ішекті «чахарруд» деген аспап болып-
ты. Осы заманда, яғни ортағасырларда 
 Испанияда «ар-руд» деген де аспап 
болған екен. Аңдап қарасақ, аталып 
�ткен «дахруд», «аджабруд», «тарабруд», 
«чахарруд», «ар-руд» атаулы аспап-
тар зерттеушілердің айтуы  бойынша 
уд-лютня-шертер іспетті мойны бар 
аспаптар екен. Тіпті XV ғасырда �мір 
сүрген %бд әл-Қадыр Марағи �зінің 
«Джами аль-альхан» деген трактатында 
«рудсай» деген аспаптың танбур аспа-
бынан аумайтындығын айтқан.(Агаева 
С. Музыкальные инструменты средневе-
ковьяв трактатах  Абдулгадыра Мараги 
//Народные музыкальные  инструменты 
и инструментальная музыка. Ч.1. 
М., 1987) Ал %бу Насыр әл-Фараби 
ұсынған, сипаттаған шахруд аспабы 
уд-лютня-шертерге мүлдем ұқсамайды. 
Дәлме-дәл ұқсастық болмаған соң кей 
аспаптанушы оны арфа мен лютняның 
біріктірілген  немесе арфа мен цитраның 
кіріктірілген нұсқасы дегенді ұсынады. 
Фирдоусидің «Шахнамасындағы» 
 б а с т ы  к е й і п к е р л е р ,  н е г і з і н е н , 
 патшалар, бахадүрлер болғандықтан, 
мұндағы музыка �нері жоғары сатыдағы 
ақсүйектерге арнала суреттеледі. 
Бір бейнелеулерде майданның алғы 
шебіндегі музыка, тағы бір сұңғаттарда 
патша сарайындағы сән-салтанаттағы 
музыка к�з алдыңыздан �теді.   Руд 
 аспабы мұнда да бар. Ол майдан 
шебінде емес, сарайдағы сауық-сайран 
кезінде тартылады. Ол арфа-чанг-
адырнамен және уд-лютня-шертермен, 
 сондай-ақ сурнай-свирель-сырнайлар-
мен қатар тұрып музыкалық шығармаға 
қосылады. Егер шахруд «арфа-чанг-
адырна» мен «уд-лютня-шертердің» 
біріктірілгені болса, онда Фирдоуси 
осы шахрудтың �зін ғана неге жырға 

Бұ түсінік сенімді болар еді, егер 
ортағасырлық трактаттарда бейне-
ленген (сызбалық үлгісімен) шахруд 
тұрпаты бұл к�зқарастарға қарама-
қайшы келмегенде: бұл суреттер, с�зсіз 
дәлме-дәл сол нұсқа – жәшік секілді 
т�рт бұрышты шанағы және оның 
үстіне тартылған к�птеген ішектері бар. 
Дж.Фармер Фарабидің  «Музыка  туралы 
трактатының» каирлік тізбесінен 
алынған сызбаны келтіреді. Құрылымы 
толық айқын к�рінбесе де «псалтерия» 
(Фармердің  терминологиясы  бойынша) 
аталатын аспаптың немесе «цитраның» 
( Д * Э р л а н ж е н і ң  т е р м и н о л о г и я с ы 
 бойынша) бір түрі. Тағы бір айғақ: егер 
шахруд к�пішекті лютняның (бізше 
шертердің – С.М.) жетілдірілген бір 
түрі болса, онда мұндай аспаптың 
із-түзсіз жойылып кетуі мүмкін емес. 
Оның үстіне белгілі ғой, Фарабидің 
тұсында да және одан кейін де лютня 
(уд) бесішекті болып қала берген. Тек 
бірнеше ғасыр �ткеннен кейін ғана 
алтыншы ішек қосылды.

Ал бірақ шахруд псалтерияның 
(ішегін тайақшамен ұрғылап тартатын 
аспап – С.М.) бір түрі болса, онда ол 
Фараби айтқан жылдарда жасалған 
жоқ, �йткені ол бұдан к�п бұрын 
бар болатын. Демек, Фараби біздің 
заманымыздың алғашқы ғасырларында 
Самарқан тұрғындарына етене таныс 
болған, ежелден мәшһүр аспаптың 
жаңа түрін айтқан болуы мүмкін деп 
топшылау ғана қалады» (Вызго Т.С. 
Музыкальные инструменты Средней 
Азии. Исторический очерк «Музыка» М., 
1980, стр. 82). 

Демек, «шаһруд» деген аспап �з 
алдына б�лек тұрпаты, �зіне тән 
үні, �згеге ұқсамайтын ойнау әдісі, 
ішектерінің орналасуы басқа, дыбыс 
қатарлары �згеше ішекті-шертпелі 
аспаптардың бірі болған. =кінішке 
қарай, мұның т�лнұсқасы кейінгі 
ғасырларға жетпеген. Т�лнұсқасы 
кейінгі замандарға жетпеген аспаптың 
тағы бір түрі бар. Ол... –

МА’АЗИФ

%л-Фараби бос,  ашық ішекті 
«ма’азиф» («мизаф») деген пернесіз, 
тек ішектің �зін саусақпен іліп тартып 
ойнайтын аспап туралы да айтады. 

Осы аспаптың қандай екендігіне 
қатысты да әртүрлі түсініктер бар. 
%л-Фарабидің «Музыка туралы үлкен 
кітабына» берілген қосажарда (комен-
тарийде – С.М.) : «Мизаф (ма’азиф) 
– бос ішекті аспаптардың ортақ 
 атауы, яғни әрбір дыбыс үшін жеке 
ішегі бар қанун, сандж сияқты (цим-
бал, арфаға) ұқсас, т.б. аспаптардың 
түрлері» делінген. (%бу Насыр әл-
Фараби. Музыка туралы үлкен кітап. 
ауд.: Ж.Сандыбаев. Алматы: «Колор», 
2008, 707-бет).

«Ми’зафа (ма’азиф) –  общее 

Музыка туралы үлкен кітап. ауд.: 
Ж.Сандыбаев. Алматы: «Колор», 2008, 
457-бет).

Зер салсақ, ғалым ми зафты ішекті-
шертпелілердің қата рындағы басы б�лек 
аспап ретінде атаған. «Мизаф» деген 
жалпы атау емес, жалқы атау екенін, яғни 
барлық бос ішекті аспаптарға берілген 
ортақ ат емес, жеке аспапқа берілген ат 
екенін ас паптанушы ғалым Т.С.Вызго да 
жоққа шығармайды. Ол: «Аспаптар тура-
лы кітаптың» арфаға арналған б�лімінде 
Фараби ма’азиф (мизаф) туралы еске са-
лады, бұл аспап дыбысын шығару тәсіліне 
қарай арфаға (дыбыс ашық ішектердің 
тербелуі арқылы шығады, яғни әр ішек 
бір ғана дыбыс шығарады)жақын. Бәлки, 
бұл кейін арабша «канун» деп аталып 
кеткен аспаптың дәл �зі шығар...» дейді 
( Вызго Т.С. Музыкальные инструмен-
ты Средней Азии. Исторический очерк 
«Музыка» М., 1980, стр. 82). Ғалымның 
ма’азифтің (мизафтың) басы б�лек аспап 
екендігін растауына біз де қосыламыз. 
Бірақ оның бұл аспапты «арфаға жақын» 
дегеніне толық келісу қиын. =йткені 
ерте заманнан келе жатқан арфаның 
(бізше  адырна) тартылу тәсілі біз с�з 
етіп отырған ма’азиф, канун аспаптары-
нан б�лектеу. Арфаны тік ұстап тартса, 
канун мен ма’азифті музыкант алдына 
жатқызып қойып тартады. Екіншіден, 
ма’зифте, канунда тиек бар, ал арфада 
тиек жоқ. Үшіншіден, арфаның шанағы 
канун мен ма’азифтегідей жалпақ емес.

 Тегінде музыкалық  аспапты 
бір-бірінен ажыратқанда, дыбыс 
шығаратын амалына ғана қарамай, 
сол дыбысты шығаратын заттың 
 болмысына да назар аударған ж�н. 
Рас, арфаның дыбысын ішекті іліп-
тартып шертіп шығарады. Канун мен 
ма’зифтің де дыбысын сол амалмен 
шығарады. Бірақ бұл – аспаптың 
табиғатын айқындайтын сыңар айғақ. 
Бұған енді сол дыбыстардың қайдан, 
неден шығатынын да қосқан дұрыс. 

%л-Фараби әр ішегі бір-бір  дыбыс 
шығаратын аспаптардың бірінің 
қалай жасалатынын және қалай күйге 
келтірілетінін жазады. Ғалымның 
айтқандарын түсінгенімізше,  сызба 
үлгісін �зімізше сызып к�рсетуге 
тырысайық: 

2-сурет. Kл-Фараби сипаттаған 
аспаптың жасалуы.

1. «... Бұл аспапты тегіс т�рт бұрышты 
параллелограмм [әл-мутауази әл-адлаа’] 
негізінде жасаймыз...»; 

2. «... оның бір жағы аспаптың негізі...»; 

(ендіреміз). Оның жуандығы бір саусақ 
немесе одан аз к�лемде  болады және ол піл 
сүйегінен немесе қатты ағаштан жасалған; 

8. «Сол сияқты уд аспабындағы 
ішектерді байлайтын ағашқа ұқсас 
нәрсені [әл-мушт] осы аспаптың негізгі 
тараптағы шетінің ұзына бойына 
құраймыз, яғни аспаптың жоғарғы тара-
пынан жасалғаны сияқты. Нәтижесінде, 
аспаптың т�менгі тарапының астында 
танбурдағы сияқты ішектерді байлай-
тын ағаштар [әш-шазайа] тағы пайда 
болады; 

9. «...егер аспап осылай жасалған 
болса, онда ішектер әл-муштқа, 
сондай-ақ (немесе) әш-шазайаға бай-
ланады»; 

10. «... одан кейін аспаптың жоғарғы 
тарапына ілініп, қажетті орнына дейін 
тартылады»;

11. «...мұнан соң аспаптың басы мен 
ақырының ортасы шамаланып, әрбір 
ішек дыбыстық қосындыдағы б�лігіне 
сәйкес саздалады»;

12.  « . . .есептегіш сызғыштағы 
 дыбыстарды қатесіз б�лген соң, оларға 
толық дыбыстық қатардағы реттілігі 
бойынша аттары жазылады»; 

13. «... одан кейін аспап ішектерінің 
біреуінен басқасының барлығына піл 
сүйегінен немесе қатты ағаштан тиек-
тер жасалады. Тиектің түбі аспаптың 
бетіне нық отыруы үшін теп-тегіс, 
ал жоғарғы жағы аспаптың бетіндегі 
цилиндрлік құрамдардан, яғни ішекті 
тартып,  байлайтын нег іздерден 
жоғарылау болуы тиіс». 

%л-Фараби осылай аты аталмаған, 
бірақ �зі «ескі аспап» деген аспаптың 
жасалуын ретімен айтып келіп, оның 
құлақ күйі қалай келтірілуі керек екенін 
түсіндіреді: «Есептегіш сызғышты алып, 
аспаптың бір шеткі ішегіндегі тиекті 
ұстап, сызғыштағы к=рсеткішке 
лайық, яғни жоғарғы дыбыстардың 
шеткісіне сәйкес қойып күйге келтіреміз. 
Кейін келесі ішектің тиегін алып, 
есептегіш сызғыштағы нүктеге сәйкес 
жоғарғылардың ортаңғы дыбысымен 
қоямыз. Осыдан соң ішекпе-ішек қозғап 
отырып, тиекті тізбекті дыбыстардың 
нүктесіне келгенше жылжытып отыра-
мыз, жоғарғылардың шеткісінен бастап 
негізгілердің т=менгісіне дейін жүреміз. 
Ішектерді осындай тәртіппен реттеп, 
оны шерткен жағдайда, жоғарыда 
айтқан дыбыстарды суреттегеніміз 
сияқты естиміз...» ( %бу Насыр әл-
Фараби. Музыка туралы үлкен кітап. 
ауд.: Ж. Сандыбаев. Алматы: «Колор», 
2008, 276-бет).

Ғалымның «есептегіш сызғыш» 

Жетіген аспабы
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ЖУРНАЛИСТ 
ӨНЕГЕСІ

А Л Т Ы  А Л А Ш Т Ы Ң  А Р Д А Ғ Ы

С е р і к  % б і к е н ұ л ы м е н  Қ а р қ а р а 
к�терілі сінің 90 жылдығына арналған, 
Ереуіл т�беде �ткен жиында кездестік. 
Қарақұрым халық арыстарды еске түсірді. 
Ол кезде Үмбетов Алматы облысының 
әкімі болатын. Мен басшы, сендер қосшы 
деп, ол т�рге ұмтылмады, тікесінен тік 
тұрып, аталық жолы бар үлкендерді, 
а л ы с  т а н  к е л г е н  қ о н а қ т а р д ы  � р г е 
 оздырды. =зі жақтау орынға жайғасты. 
Қасында келісті ақсақал отырды. Жұрт 
жайғасып болған соң бата сұрап, Құран 
бағыштатты. Дастарқан тізгінін �зі ұстап, 
басалқы кейіпте қонаққа қызмет ету 
міндет екенін тілге тиек етіп, салиқалы 
с�з қозғап, білетіндерді таныстырып, 
біле қоймайтындарына �здерін таныс-
тыруларына мүмкіндік берді. Кезегіміз 
келгенде С�гетіден (Алматы облысы, 
бұрынғы Шелек ауданы) екенімізді ести 
сала: «%, Сәкеңнің аулынан болдың ғой. 
Сәкең деп отырғаным, біздің облыстағы 
ел ұйытқысына айналған, кезінде тыңнан 
шаруашылық құрып, оны құтты қонысқа 
айналдырған Сағыныш Есбергенов ағай 
ғой. Мен облысқа әкім болып келгеннен 
кейін аз күн �те салып ақ тілегін жеткізу 
үшін Іленің арғы бетіндегі Талдықорған 
қаласына ат ізін салды. Ағалы-інілі болып 
әңгімелестік. Бұйымтайын сұрағанымда: 
«Қара басымның қамы емес, Серік 
інім, ұрпаққа қажет бір мәселе бар еді» 
деді. «Іркілмей айтыңыз, аға!» деп едім: 
«Кеңшарымыз дүркіреп тұрғанда 1176 
балаға арнап білім ұясын салған едік. Енді 
бітіре бергенде, аумалы-т�кпелі  заман 
киіп кетіп, аяғына шығара алмадық. 
Оқушыларға арналған су бассейні бітпей 
шала қалды. Соған бір к�мек берсеңіз» 
деді. «Ел деген аға с�зін қалай ескерусіз 
қалдырарсың» деп бір түйіп тастап, 
дастарқанның қорытынды с�зін Тараздан 
арнайы келген Жамбыл облысының әкімі 
Б.Жексембинге беріп, одан соң «Бата 
жасаңыз» деген емеурінмен қасындағы 
қарияға қарады. Ол кісі: «Иә, менің 
жасым үлкен болғанмен, осы жолғы 
батаны жасы кіші болса да жолы үлкен 
азаматқа жүктесем деймін» дей бергенде, 
Серік %бікенұлы: «Дария қасынан құдық 

Бар болғаны 80 жылдық тарихы бар 
бұл аудан кешегі Керей мен Жәнібек 
хандар Қазақ хандығының алғаш туын 
тіккен, жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 
кіндік қаны тамған, белгілі сазгер Шәмші 
Қалдаяқов «Мойынқұмда  ауылым» деп 
әнін арнаған, махаббаттың символына 
айналған «Құралай» сұлудың кесенесі 
тұрған, екі мәрте Социалистік Еңбек 
Ері, даңқты шопан  Жазылбек Қуаныш-
баевтың, «Желтоқсан» оқиғасының 
құрбаны, қазақтың қайсар ұлы, «Халық 
қаһарманы» Қайрат Рысқұлбековтің елі 
екенін әрқашан мақтан етеміз.

Міне, осындай жерде еңбек ету біз 
үшін үлкен мақтаныш. =з әңгімемде 
осы �лкеде 36 жыл бойы еңбек етіп 
келе жатқан журналист досым туралы 
айтпақпын.

Мойынқұм аудандық «Мойынқұм 
таңы» газетінің бас редакторы Сүндетулла 
%біловпен менің таныстығым 1984 жылы 
басталған. Ол сол жылы аудандық  газетке 
жас маман ретінде келген еді. Осы жылы 
ауданымыздың к�рікті жері  «Тұлпарсаз» 
жайлауында  даңқты шопан, екі мәрте 
Социалистік Еңбек Ері Жазылбек 
Қуанышбаев атындағы Қазақша күрестен 
республикалық турнир �ткелі жатқанда 
аудандық спорт комитетінің т�рағасы 
Насыр Берсебаев мені Сүндетулламен 
таныстырды. Ол жас журналист қана 
емес, спортты жанындай жақсы к�ретін, 
кезінде �зі күрескен палуан, волейбол, 
футболды жақсы ойнайтын спортшы 
екенін кейінірек білдім. =нерден де 
құралақан емес екен.

Б ұ л  к е з д е  а у д а н д а  ж у р н а л и с т 
 тапшы болатын. Облыс орталығынан 
шалғайдағы, табиғаты қатал біздің 
ауданға жас маман қызыға да қоймайтын. 
Редакциядағы 8 қызметкердің  біреуі 
ғана жоғары білімді кәсіби маман еді. 
Сондықтан жұмысқа келген кәсіби 
 маманды жақсы қарсы алды. Ал ол 
алғашқы күннен �зін жазып-сызуға 
т�селген журналист екенін к�рсете 
біліп, ұжыммен біте-қайнаса еңбек жо-
лын  бастап кетті. Тура осы жылдары 
әке-шешесі Абылаш пен %бдишаның 
�мірден �туі де Сүндетулланың сағын 
 сындырмады. Қайта ол қайраттана түсті. 
Осы тұста басылым басшысы Серік 
%лімбетовтің �зіне қолдау білдіріп, к�мек 
қолын созып отырғанын да ол әркез ай-
тып жүреді.

Біз к�біне адамдарды лауазымы, 
қызметіне, қалта-қарымына қарап 
бағалаймыз. Ал бұл адамның бүкіл бол-
мысын танытпайды. Керісінше, онымен 
�мірде, қызметте қатар жүріп, оның 
бойындағы адамгершілік, кісілік, іскерлік, 
сыйластығын к�ріп, еңбек  жолына баға 
бергеніміз дұрыс. Міне, осындай жақсы 
мінез мен с�з етіп отырған, оны ұзақ 
жылдардан бері жақсы танып, арала-
сып келе жатқан досымның бойынан 
табылады. Екеумізді таныстырған да, 
табыстырған да – спорт. Аудан ғана емес, 
ауылдарда да �тіп жататын спорттық іс-
шаралардан табылып жүрдік. Оны газет 
бетінде халыққа жеткізуді де ұмытпадық. 
С.%білов бокс �нерінде 1990  жылдары 
жарқырап шыққан мойынқұмдық 
Бақыт Алпысбаевқа қолдау к�рсетіп, 
аудан ғана емес, облыс, республикалық 
басылымдарға жазып, халыққа  танытты. 
=зі  бас болып, жыл сайын �тетін 
аудандық «Коммунизм таңы» газетінің 
(ол кезде солай аталатын) жүлдесі үшін 
волейболдан турнир ұйымдастырып, 
ауданда волейболдың жандануына үлес 
қосты. Мойынқұмдық Пернебай,  Боташ, 
%зизхан, Бақтыбай, Сәрсен, Марат, 
қараб�геттік Кенжетай, Тоба,  Барбол, 
Меделхан,  айдарлылық ағайынды 
Мәлібек, Дәлібек Б�кеновтер сол кездері 
волейболдың қыр-сырын жетік меңгеріп, 
жарқырап шыққан спортшылар еді.

Сүндетулла екеуміз араға бірнеше 
жыл салып, білім саласында қайта бас 
қостық. О.Жандосов, Қ.Рысқұлбеков, 
ал ол М.%уезов, Т.Рысқұлов атындағы 
орта мектептерде лауазымды қызметтер 
атқарды. Ол Ұланбелдегі мектепте 
қызмет ете жүріп, іскер маман екенін 
к�рсетті. Нарықтың қыспағында оты-
рып, мектептерді ж�ндеуден �ткізді, 
білім сапасын к�терді, оқушыларға 
дұрыс тәрбие берді. 

2 0 0 9  ж ы л ы  С ү н д е т у л л а  д о с ы м 
екеуміздің басымыз Nur Otan  партиясы 
аудандық филиалында қайта қауышты. 

Ол осы жерде Партиялық бақылау 
комиссиясының т�рағасы,  ал мен 
партияның Бірлік ауылдық  бастауыш 
ұйымының т�рағасы қызметін атқардым. 
Екеуміз де ұстазымыз, білім, мәдениет 
саласының ардагері Мақсат Сейдалиевтің 
басшылығымен партия жұмысының жан-
дануына айтарлықтай үлес қостық. Ол 
бұл қызметті әлі күнге қоғамдық негізде 
атқаруда. 

Бірде С.%білов еңбек демалы-
сында жүргенде партияның аудандық 
 филиалында Саяси кеңестің отырысы 
�тті. Онда филиал т�рағасының бірінші 
орынбасары Мақсат Сейдалиев с�з 
алып, былай деді:

– Сүндетулла %біловті  бәріңіз 
жақсы білесіздер. Партиялық бақылау 
комиссиясының т�рағасы,   Саяси 
кеңестің бюро мүшесі.  Аудандағы 
қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып 
келеді. Жақында аудан туралы «Алтын 
аймақ» деген түрлі-түсті кітап шықты. 
Бұл тарихи кітаптың иесі басқа азамат 
болғанымен, оны, негізінен,  Сүндетулла 
әріптесіміз жазды. Кітаптан  аудан туралы 
кез келген  тарихи құнды мағлұматтарды 
алуға болады. Басқа еңбегі  былай 
тұрсын, тура осы кітапты жазғаны үшін 
Сүндетулла Абылашұлын ауданның  
Құрметті азаматына ұсынамын...

Ұсынысты қолдаушылар к�п болды.  
Кітап демекші, Сүндетулла досым 2017 
жылы �зінің �мір жолы, жора-жолдас-
тары, аудан туралы «Мойынқұмның 
ыстығы мен суығы», ал 2018 жылы 
 ауданда басшылық қызметтер атқарған 
Жиенқұл Кемелқұлов туралы «Ғибратты 
ғұмыр» атты кітаптарын жазды. 

С ү н д е т у л л а  А б ы л а ш ұ л ы  « Ш у » 
 совхозында партия комитетінің  хатшысы, 
совхоз директорының орынбасары, 
Ұланбел ауылдық кеңесінің т�рағасы, 
ауыл әкімі, екі  мектепте  директор 
қызметтерін  абыройлы атқарып,  араға 
18 жыл салып, �зі ұнатқан журнали-
стика  саласына қайта оралды.  Жам-
был облыстық «Ақ жол» газетінің Шу, 
Мойынқұм аудандарындағы меншікті 
т ілшісі  болып жүрген оған аудан 
әкімі Мәден Мұсаев 2009 жылдың 
жазында сенім білдіріп,  аудандық 
«Мойынқұм таңы» газетіне бас редак-
тор етіп тағайындады. Аудан  басшысы 
қателеспеген екен. Себебі ол газет тізгінін 
ұстаған бетте газетке жаңа леп әкелді. 
Алдымен алақандай газеттің к�лемін 
үлкейтіп, мақалаларын  байытты. Бүгінде  
түрлі-түсті бояумен басылатын басылым-
ды іздеп жүріп оқитындар к�п.

С.%білов �ңірлік журналистерді 
тәрбиелеп шығарған ұстаз-маман. 
Оның шәкірттері Қуаныш  Иембердиев 
облыстық «Ақ жол» газетінің бас 
 редакторына дейін �ссе, %рсен Саттаров 
пен Айжан Сыздықова республикалық  
басылымдарда абыройлы қызмет етіп 
жүр. Оның білім саласында да шәкірті  
аз емес. Олардың алды бүгінде мектеп 
басқарып отырғанын айтуға болады. 

Сүндетулла досымның курстас 
 достарын да жақсы білемін. Олардың 
арасында �мірден ерте �ткен мемле-
кет және қоғам қайраткері Алтынбек 
Сәрсенбаев, ҚР Парламенті Сенатының 
депутаты, белгілі журналист Нұрт�ре 
Жүсіп, Мәжіліс  депутаты, экс-министр 
Дархан Мыңбай, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті, журналис-
тика факультетінің деканы, ғалым 
Сағатбек Медеубеков, республикалық, 
облыстық, аудандық басылымдардың 
бас редакторлары да бар. 

Ол 2003-2016 жылдар аралы ғындағы 
ІІІ-V  шақырылымдағы аудан  дық 
мәслихаттың депутаты болып, сайлау-
шылар аманатына адал болды. Nur Otan 
партиясы аудандық Қоғамдық кеңестің 
мүшесі ретінде де �зекті мәселелерді 
орынды к�теріп отырады.

Досым Сүндетулла еңбек жолының 
18 жылын баспас�зге, 13 жылын білім 
саласына, 5 жылын партия, әкімшілік 
жүйесіне арнап, енді, міне, зейнетке  
абыроймен шығып отыр. Оның �мірі, 
атқарған қызметі бүгінгі жастарға үлгі.

 
Ерқадыр ЖҰМАБАЕВ,

білім, спорт саласының ардагері,
Мойынқұм ауданының 

Құрметті азаматы

Жамбыл облысы

Мың тоғыз жүз тоқсан алтыншы жылдың көктемі еді ол. Талғар маңайының терең 
қойнауындағы көкке кенеле малынған демалыс орнының бірі. Атақтарынан ат 
үркетіндей айбары асқақ, сөз киесінің қызыры көкіректеріне молынан қонған 
 Хамит, Ғафу, Шерхан, Сайын, Қалихан, Сәкен, Қалдарбек деп тізбектей кеп, 
дүниеден ертелеу көшкен олардың ізбасары Баққожа бейнелерін елестете 
бастасаң – әуелі уақыт шапшаңдығына сеніңкіремей дал күйге түсетінің несі екен. 
Ақыреттік қиямет сезіністің шарасыз ып-ыстық жасына омырауың боялатындай 
хал қазір жаныңды тербете қабаттаса жөнелетін секілді. Жамбыл атамыздың жүз 
елу жылдығы қарсаңындағы ақылдасу бас қосуына шақырылған бұдан басқа бір 
шоғыр ғалым, елдің селт етерлері мен белсенділер, ұзын сөздің қысқасы, кіл өңкей 
жақсылар мен жайсаңдар. Жұртты көп күттірмей келген бетте мінбеге көтерілген 
Алматы облысының әкімі Серік Үмбетов ол уақытта қырық алты жастағы жігіт 
ағасы. Бітімінің сымбат-сыны тіп-тік, жіптіктей тартымды. Күндегісін күнде жүгіріп, 
дене шынықтырумен айналысып, шоласы келсе кешкісін доп тебетінін жақын-
жуық жүрген адамдарынан кейінтінен естідік.

Білімдар ғалым, абыз ақсақал 
дәрежесіне жеткенде өмірден озған 
Тұрсынбек Кәкішұлы: «Бір шаруа 
 жасаса «Мен істедім» деп даурықпай, 
әрбір істің орайын келтіріп, ұлттық 
құндылықтарымызды қадірлеп 
жүретіні – ата қанымен, ана сүтімен 
бойына сіңген қасиет екендігінде 
дау жоқ... Қарияны қадірлеу 
халқымыздың қанына біткен дәстүрі 
десек, кейінгі жастар мұны да ескер-
мей жүрген сияқты көрінеді. Ал Серік 
інім мұны өзінің берік ұстанымына 
айналдырған» деп, алға тартады. 
Ғалымның Серік деп үкілеп отырғаны 
– Серік Үмбетов...

Мойынқұм ауданы облыс 
орталығынан шалғайдағы, елі 
бай, жері дарқан аудан. Жамбыл 
облысының 42 пайызын алып жатқан 
(облыста 10 аудан бар)  аудан халқы, 
негізінен, мал шаруашылығымен 
айналысса, кейінгі жылдары өндірістік 
өлкеге айналып барады. Ұшқан 
құстың қанаты талып, шапқан 
тұлпардың тұяғы тозатын, қойнауы 
қазынаға толы кең байтақ жер 
мойынқұмдықтарға құдайдың берген 
сыйы. Ақбақайдың алтыны, Мыңарал 
мен Хантаудың цементі, Мирныйдың 
көмірі, Шығанақтың бариті, Балқаш-
тың балығы мен Қияқтының граниті 
сөзімізге дәлел болғандай. Міне, 
өлшеусіз байлық деген осы емес пе? 

 шамалы болса, қазір ойды серік еткенімен 
шын  ниетте танытқан ілтипаттарды 
кештетіп  барып ұғынудың �кініші иек-
теп, к�ңілің к�ншімес дертке шалдыққан 
пендедей сергіп, серпіле алмай жүресің 
де қоясың. %кімдік мысасына мінген 
Серік Үмбетов дәуірінің шарапатына 
б�ленген к�п жұрттың арасындағы нашар 
әлсізі осы жолдардың иесін қоссаңыз, 
ештеңеден ұтыла қоймайтыныңыз анық.

Қабылдауына кірген бетте жайма-
шуақ жайдары ахуал лебі бірден тар-
тып әкететіннің арқасында �зіңді еркін 
сездіретін Серік Үмбетовтің алды кең де, 
әрқашан қонақжай. Назарын қиғаштау 
қадаған сәтте сын-сипатты қазақы 
тұрғыдан айыруға бейіл әлгі қызғылт 
қоңыр ұшқын ішкі  ойыңды оқып 
үлгерген бойда әсері бозғылт пішініне 
тұнып шығып, райы бір мезгіл салғырт 
 тарта қалатын сықылды. Ол құбылысты 
жүзіне ұйытпастан жымиған кезде Серік 
Үмбетовке ғана тән шырай жылылығында 
бұрынғы �ткен қазақ қарияларының 
айнымас мейірім тұрақтылығы тап осын-
дай лауазым иелерінің к�бінен сирек 
ұшырасатын ерекшелік екенін араға к�п 
жылдарды салып барып білгеніміз кештік 
ете ме, етпей ме, оны кесіп айту қиын. 
Алғашқы кездесудің әсері солғындамай 
жадыда соны қалпы сақталып қалатыны, 
ол �зінше қызық дүние. Зиялы қауым 
 алдында сонда к�сіле еркін с�йлеген Серік 
Үмбетов әкесі %бікеннің бір ауыз айтқан 
�тінішін аманаттай қабылдаған кейпіндегі 
тебіреністі сыртқа сездірмейтін сабыр 
иесі екенін аңдасақ та, әке алдындағы 

де болсын ет пен сүйектен жаралған 
�зіміз секілді пенде. Тағдырдан келетін 
бұйрық, талайыңа не жазса сол дегенді 
бағы шауып, аты бәйгеден келген-
дер де айтады, қызыры қайтып, құты 
қашқан жазғандар да  содан айналып 
шықпай үйірсектей беретіні әйтеуір 
түсініксіз. Түн ішінде тұмсығы бұзылған 
б�геттің орасан сұрапыл тасқыны 
Қызылағаш ауылын алып кетіп, к�п 
тұрғындар мерт болған қасіретті оқиғадан 
кейін кешкен халін баяндағанда Серік 
Үмбетов ештеңені жасырып қалмайтын 
шынайылығын байқатты. Оның жан 
күйзелісі  облыс әкімінен г�рі ендігі 
еріктілердің жан ұшырған әрекеттерін 
еске салып, қатардағы адамдардың сана-
тына қосылған қарапайым адамнан аумай 
қалса не істейсің. Кездейсоқ сұрапылдың 
алдында адам әлсіздігін қыбырлаған 
құмырсқадан бетер сезінгеннен г�рі 
Серік Үмбетовтің �зін жазалы санайтын 
құлығы он тоғызыншы ғасырдың к�ркем 
шығармаларындағы ар-ожданға жүгінетін 
кейіпкерлерге қатты ұқсатып жіберген 
сияқтанды. Алматы я  Жамбыл  облысында 
ма, әйтеуір �ткізілген үлкен жиыннан 
кейін ұйымдастырылған аламан бәйгінің 
с�ресіне Астана мен  Алматыдан, облыс 
орталықтарынан келген адам қарасы 
әжептәуір шоғырланып тұрған. Қақ  ортада 
Серік Үмбетовтің �зі. %ңгіме-дүкеннің 
үстінде �тіп бара жатқан әлдекімге оның 
к�зі түсіп кетіп ныспысын атап жалт 
қаратты. Лауазымы жоғары құрдасының 
насай топыр к�птің арасынан �зін тани 
қойып, қасына шақырғанына қысылып, 

ХАЛЫҚ ӘКІМІ

ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ ӘҢГІМЕ

Сәл ағарып селдірей бастаған  шашын 
жиырма бес жылды �ткеріп барып 
қарағанда, сәл қылаң жүгірген м�лт қара 
тәрізді к�рінеді екен. Маңдайының едәуір 
кейін шегінгені ол кездегі суретінен тіпті 
байқалмайтын сияқты. К�з қиығын жан 
баласы байқай қоймаған әлденеге шалт 
тастаған мезетте уыты �ткір қоңыр қызыл 
қарағы �ңмен біткенге шаншылып барып 
инедей қадала қалатын тәрізді. Санасына 
жайсыздау бірдеңе қосанжарласқандай 
қабағына ұялаған кірбің ұзамастан 
жымиған уақытта атжақты жазық жүзі 
шырайына кіріп, табиғи қалпын сақтаған 
бүкіл болмысы жайдары тарта қалады. 
Мұнысы және әкімдік мысын танытудың 
айла-шарғысынан г�рі естіп-білген 
жайларын қабылдап, қорыту үстіндегі 
жауапкершілік салмағына қарай �згеретін 
жан-жүйе құбылысы екеніне кейін тіпті 
нақ к�зіміз жете түсті. Дүниенің ыстық-
суығын бірдей бастарынан �ткерген 
сұңғыла назарлар бұрынғылардың ж�н-
жосығына жетік байламдарын іштеріне 
түйіп ала қойып,  кірпік қақпаған 
қалыптары әрбір с�зді құлақтарынан 
тысқары жіберместен ден қоя тыңдайтын 
кейіптері сыншыл. Бәлкім, олар әкім 
дәрежесіндегі адамдардың бірінен-бірінің 
несі артық деген сұраққа  жауап іздеп, 
ішкі сараптары бойынша әркімді орын-
орнына қойып үлгеруі бек мүмкін-ау. 
Жақсы мен жаманның парқын айыру – 
атамыз қазақтың �мірлік мұраты тәрізді 
кейде. Соның ежелгі сүрлеуіне үңіле түсіп 
барласаң – ішкі жан сарайының үйлесімі 
пейіл, ниет, ықылас бірлігінде ме, ондайға 

ендігінің жасаған тұжырымы қандай 
болатынынан мүлде хабарсыз екеніміз, 
әрине, �кінішті. Ұлттық жоралғыларға 
уызынан жарыған Серік Үмбетов әкім 
басымен қазақтың ежелгі ж�н-жосығына 
шеберлігін анық танытуының арқасында 
қариялардың қатал сынынан ойдағыдай 
�ткен еді. Бұл ж�нінен ол арғы замандағы 
қайын атасы Ораз Жандосовқа, бергі 
уақыттағы қайын ағасы Балғабек 
Қ ы д ы р б е к ұ л ы н ы ң  м е к т е п т е р і н е н 
 хабары бар болса бар шығар, әкесі 
%бікен ақсақалдың к�шелі кісі екенін 
ауыздарынан тастамай айтқандарын �з 
құлағымызбен талай естігенбіз де. Тап 
мұндай анықтама мемлекет қайраткеріне 
жарасымы бір жағы нәш келгенімен, 
екінші жағынан оны толықтыра түсуді 
қажетсінетін жайттар да жеткілікті. 

Міне,  сол  басқосудың б ір інші 
б�лімінен соң к�пшілік түгел жайылған 
дастарқанға қарай беттегендерді әкім �зі 
есіктің к�зінен қарсы алып, бірде-бір 
мейманды алаламастан жеке-жеке қолын 
алып, ілтипат танытқан кішіктігі әліге 
дейін к�з алдыда. Бетпе-бет ұшырасқаным 
бірінші рет болса да, атымды атап тұрып 
амандасқан ол:

– Түрікпен т�рін бермейтіннің кері 
болып жүрмесін, т�мен жақтан тиген 
орынға �кпелемей жайғаса бер, – деді.

– Қабылдауыңа арнайы барып, 
таныспақ ниетім бар еді, – деп самбырлай 
ж�нелгенім сол еді:

– Мен сені былай да жақсы танимын, 
– деді. 

Анау-мынау емес, облыс әкімінің 

�зімсіне тіл қатқаны жаныма жағып 
кеткенін несіне жасырайын. 

Сұлтанмахмұт кейіптеген  «талай 
шаштың ағарып, талай бастың қуарған» 
жайттың тірі куәгері қылған уақыт 
шіркінге дауа бар ма,  одан беріде 
қарасаң, ширек ғасыр дегенің зырғып 
�те шығыпты. Жас озған сайын жиырма-
отыз жыл дегенің бұрынғы ұзақтығынан 
жаңылып, алды-артыңды байыптап 
үлгертпестен �те шыққандай к�рінетініне 
кейде  �з ің  таңырқай абдырайтын 
сияқтысың. «Мың жасадым» деген 
Лұқпан хакімнің жосығына ден қойып, 
сабырға жүгіну құлқы ол кезде, тіпті 

кішіктігі жүрек қозғайтын шынайы да 
шымыр. «Балам, жазушы  деген жұрттың 
�тініш-тілегін ешқашан жерге тастай 
к�рме, әрдайым мұқият бол!». Кітапқа 
үйір жарықтық шығар, әйтпесе екінің 
бірі, егіздің сыңары мұндай тілекті бала-
сына айта қоюы екіталай.

Екі аяғы аспаннан салбырап түсе 
қалған ешкім жоқ дегенге келгенде 
шетімізден шеберміз де, т�рт түлігі сай, 
т�рт құбыласы түгел шынжыр балақ шұбар 
т�с я биік мансап иесі  алдында бүгежектеп, 
бағамызды кемітетін жағдаяттарды 
санаңда жаңғыртып, бейнелерді елестетіп 
қарағанның �зі адамға ауырлау. Кім 

ҰЛТЫМЕН
қазбайды. Бізге бата беру уақыты келеді» 
деп, ұлттық салт-сана ешкімнің бет-
беделіне, жас шамасына қарамайтынын 
к�ңілге тимейтіндей етіп жеткізгенде, 
қария ағыл-тегіл бата жасап, азаматтарға 
бақ тіледі. 

Ұлтым бар, халқым нар деп жүретін 
Серік %бікенұлы үш рет облыс әкімі, 
Ауыл шаруашылығы министрі қызмет-
терін мінсіз атқарса, бұл күндері Парла-
мент Мәжілісінің депутаты. Оған сеніп 
тапсы рылған барлық сала жұмысы жүйелі 
жүрумен қатар, тың ізденістерге бару 
қадамы да жалғасып отырған. Қазір 
Алматы, Жамбыл облыстарына барсаң 
«Үмбетов тен қалған үлгі» деген риза 
с�здерді естігенде,«Бәрекелді, азаматтың 
ісі мен с�зі бір жерден шыққан екен» 
дейсің. Оны санап к�рсең он саусағыңды 
үш еселеуің керек. Елбасы тапсырған 
құрылыс саласы, газ мәселесі,  ауылды 
к � р к е й т у ,  а у ы л ш а р у а ш ы л ы ғ ы н 
ж е т і л д і р у ,  а т а у л ы  к ү н д е р д і  е с т е н 
шығармау, рухани жаңғыруды түлетіп 
о т ы р у ,  е л  а р д а қ т ы л а р ы н а  қ ұ р м е т 
к � р с е т у  і с і н  н а з а р д а н  ш ы ғ а р м а у , 
тұрғызылған ескерткіштерді күтіп-
б а п т а у ,  и м а н д ы л ы қ қ а  и б а ,  т і л г е , 
�нерге, әдебиетке – олардың �кілдеріне 
к�рсетілетін ізет пен инабат – осылай 
жалғасып кете береді. 

 «Атаның баласы болма, адамның 
 баласы бол» деген дана Абайдың дара 
с�зін әркез ойына түйіп,  к�ңіліне 
орнықтырған Секең туралы үлкен-кішінің 
сүйсіне айтқандары аз емес. Тілеуқабыл 
Т�ребеков: «Серік %бікенұлы Жамбыл 
 облысын к�теріп кетті. Облысымыздың 
экономикасы, мәдениеті, әлеуметтік 
ж а ғ д а й ы  а й т а р л ы қ т а й  � с т і .  О л  – 
ұлтымыздың ұлы, ата-тегіміздің, ұлттық 
қасиеттеріміздің к�зі,  тарихта к�рнекті 
орын алатын тұлға. Оның болмысын, 
әсіресе оның адамгершілік қасиеті, 
жолдастық қасиеті, азаматтық ісі жаңа 

заманда �сіп келе жатқан кадрларға, 
жас ұрпаққа үлкен үлгі» десе, Уәтәй 
%лімқожаев:  «Ол кісінің және бір 
ерекшелігі, ақсақалдарды қатты сыйлай-
тыны. Қариялармен үнемі ақылдасып, 
кеңесіп отыратын. К�не қалада «Жастар 
сарайы», «Баласағұн» мәдениет орталығы, 
Ш.Уәлиханов атындағы облыстық 
кітапхана, облыстық театр, орталық 
стадион, тағы басқа ғимараттар күрделі 
ж�ндеуден �тіп, жаңа кейіпке енді» дейді 
де, бұдан �зге де �ңірде қырыққа жуық 
ескерткіштің бой к�тергенін, оның к�ш 
басында арғы ғасырдағы Бәйдібек баба 
тұрғанын тілге тиек етіп, саптағы сарбаз-
дай еңселі ескерткіштерді кешегі нағыз 
халық батыры Бауыржан Момышұлы 
түйіндеп тұрғанын дәйекке келтіреді. 

Б и і к  м а н с а п ,  б и і к  ж а р т а с т ы ң 
к�леңкесінде қалып қоймай, қарапайым 
халықтың қатарынан табылып, қайырым 
жасауды парыз деп ұққан адам парасат 
мәртебесінен к�рінбей қоймайды. Бұл 
тұрғыдан келгенде, азаматтың азаматтық 
ісі жетіп артылады. Оған дәйек болар 
мысалдар да баршылық. Мәселен, Қазипа 
Шыныбекова деген кейуана тумысынан 
мүгедек, 17 жастағы Мәлік атты немересі 
компьютер болса қарап отыра бермей, 
тапсырыс алып, табыс табуға ниет етеді. 
Ата-анасының да, әжесінің де бұған 
қолы қысқа еді. Қысқа жіп күрмеуге 
келмейтіні және бар. Бір саналы аза-
матша баланың талабын тасқа ұра бер-
мей, облыс әкімі Үмбетовке �тініш хат 
жіберу керектігін айтады. %жесі оны 
бұлжытпай орындайды. Апталар �теді. Бір 

күні аудандық әлеуметтік бағдарламалар 
б�лімінің �кілі келіп, «%кімге жазған 
хатыңызды алдық» дейді. Ана: «Сендерге 
емес, Үмбетовке жазып едім ғой»  дегенде, 
�кіл: «Иә, сіздің мүгедек балаңызға ком-
пьютер әпере алмаймыз. Оған бюджеттен 
қаржы қарастырылмаған» депті. Салы 
суға кеткен ана «Бәрінің тілі бір болды-
ау!» деп, отырып қалады. =зіне-�зі кел-
ген соң, шешінген судан  тайынбас деп, 
«Тікелей Үмбетовке»  деген белгімен 
екінші рет хат жолдайды. Бір күні жүздері 
жылы,  жайдары екі жігіт келеді. Аты-
ж�нін сұрайды, «Мәлік қайда?» дейді. 
Іштей күбірлеп: «Е, сендер де бір сыл-
тауды к�лденең тартқалы тұрсыңдар-
ау» деп, сәл ыңғай бермей, артынан 
«Қазипа мен боламын» дейді. %лгілер 
«Біз  облыс әкімшілігінен келіп тұрмыз. 
Сіздің хатыңызға орай Үмбетов мыр-
за Мәлікке компьютер сыйлап отыр. 

Қосымша жағдай  жасауды аудан әкіміне 
 тапсырды» дегенде, әженің к�зі жасқа 
толып,  «Немеремді  шаттандырған 
шапағатына мың алғыс!» деп, аналық 
алғысын білдіреді .  К�п кешікпей 
мамандықтарына орай  баласы мен келіні 
де жұмысқа тұрады. Бұл мыңнан бір 
 мысал. 

Ал жастайынан жалындап шығып, 
�се келе шаруашылық басқарып,  талайды 
тамсандырған Еңбек Ері, қазақтың 
қайсар қызы Зылиха Тамшыбаева: «К�п 
жерде үмітімді жандырған Үмбетовтің 
жүзіне алғаш рет қарағаным есімде. Орта 
бойлы, түсі жылы, жанары �ткір, уытты 
екен. Кере қарыс маңдайы да келісті 
екен. Халқымызда обал, сауап, борыш 
деген иманды с�здер бар. Оған екінің 
бірі иба жасамайтыны да мәлім. %лгі 
үш ауыз с�з Секеңнің жүрегіне алтын 
әріппен жазылған. Ол ешкімге обал жаса-
майды, тек сауабын тигізеді, борышын 
адал атқарады. Маған тұлға с�зі ұнайды. 
Тұлғаның �лшемі ізгілік пен парасат 
дейді екен ғалымдар. Мен Серікті тұлға 
деп білемін. Тоқсан ауыз с�здің тобықтай 
түйіні, тарих бізден бастал ма ған, бізбен 
аяқталмайды да. =кше леп �сіп келе 
жатқан ұрпақтарға бізден де үлгі-�неге, 
ұлттық тағылым, кісілік, иман дылық 
мұра болып қалуы тиіс. Міне, осындай 
ұрпақтар алдындағы жауап кер шілікті 
Үмбетов жақсы түсінеді. Түсініп қана 
қоймай, ізгілігін �релі ісімен де ұш тас-
тырып жүреді. Ізгілік те, кісілік те адам-
заттың мәңгілік құнды қасиеттері» депті.

Тағы бір ұлт �нерінің жарық жұлдызы 
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түскен тұлғалар анау деп айтатындай 
анталаған к�п емес, қатары андыз- андыз, 
қадау-қадау. Кешегі Серік Үмбетов 
пен Бақтықожа Ізмұханбетов, атынан 
түспеген жампоз Бердібек Сапарбаев, 
бүгінгі Нұрлан Ноғаев – бұлар қазақ 
ақсақалдарының ж�н-жобасынан хабар-
дар, оймен с�здің ұлттық реңкін тәуір 
айыра алатын дәрежеге к�терілгендер. 
Билік ұстанымдарына сабырмен бойлап, 
соны атқару үстінде қылаудай нұқсан 
келтірмеуге тырысатын со бойы қазақ 
ындынымен суарылған қайраткерлер. 
Қазақ ж�ргегіне оранып, ұлттық ділде тілі 
шыққандар ақырған лауазым иесі болса 
да, оларды жақын тұтатынның астарында 
қазақ �кілі ғана бойлай алатын кеңдікке 
к�п тарапты, сан сарапты жағдайлар 
 барысында к�з жеткізе түскен оқиғалар 
жадыда. Алматы облысының Күрті 
 ауданы жабылғалы отыз жылға тақаса 
да, одан қанаттанып шыққан түлектер 
облыстың жалпақ кеңістігінде жауапты 
қызметтер атқарып, ел аузына іліккен 
елеулілер қатарына қосылғанын к�зіміз 
к�рді. Ақши ауылында балалық шағын 
�ткізген олардың жолдастық, достық 
құндылыққа деген к�зқарастары елден-
жұрттан б�лекшелеп, к�птің жадына 
айрықша сіңірген Асқар Сүлейменовтың 
С о з а қ  ұ ғ ы м ы н а  ж у ы қ т а й т ы н д а й . 
Асекеңнің рухани қатпары әлденеше 
С о з а қ  ұ ғ ы м ы н а н  К ү р т і - А қ ш и д і ң 
к�ркемдігі әлбетте, кемшіндеу, оған 
әйтсе де �зіндік реңк қондырған Серік 
Үмбетовтің әрекеті алып Ресейдің 
соңғы уақыттағы Ленинградтық фак-
торына ұқсайтын тұстары ауыз толты-
рып айтарлықтай. Серік Үмбетовтің 
әкімдік қызметтегі кезін аңсаудың ж�н-
жобасында �зіндік салған күре жолы 
осы күндері кішкене сүрлеуге айна-
лып тынғаннан сау емес. Таныс-біліс, 
барыс-келіс, үлкенге құрмет, кішіге 
ізет қазір жоқтың қасы болып  барады. 
%кімдік институт басқа-басқа қазақ 
жанына қаншалықты жақындағанын 
зерттеп, қорытынды жасайтын әлеу-
меттік орталықтар бар ма, ұйғарым 
 болжамдары қандай? Серік Үмбетов 
бейнесіндегі әкімдердің халыққа бергені 
не, әкімдік  институтта ұлттық ұстаным 
менталитетінің қазіргі р�лі, болашағы 
секілді туындаған қадау-қадау сауалға 
 жауап іздеу ғылыми орталықтардың 
шаруасы емес пе,  керек десеңіз. Ауызекі 
әңгіменің келісім �рнегін келтіру 
үшін с�зді Сейдахмет Бердіқұловша 
жалғастыруға кіріскенде, қазақ деген 
халықтың ұлы болып туғаннан соң, 
оқуының аздығын Серік Үмбетовше 
мойындау ерлікке бара-бар құбылыс. 

Иә, ұмытылмас талай тарихтың 
тұнбасы жадымызда жаттаулы. Адам 
жарық дүниеге келгенде пәниге 
перзенттік парызын қосуды  пешенеге 
жазатын к�рінеді. Ол қандай үлес, 
оны қарым-қабілетіне қарай, шама-
шарқына шақтап бұйырады. Келе-келе 
шыңдалып, кемел ой кемері толғанда 
үлкен белесті бағындыруға байлам 
жасайтын ой-�рістің �лшемі уақытпен 
үндескенде жетістікке жетудің жолы 
ашылады. Міне, адамның парасатты 
пайымы осылай жетіледі.

Б�ріойнақтың кешегі  баласы, 
бүгінгі қоғам қайраткері =лмесхан 
 Болатбеков сұлу Сырдың сағасында, 
Түрксіб теміржолының бойында, 
Қаратаудың күнгей бетінде �сті. Бір 
үйдің кенжесі. %кесі Мәтен Құрмет 
белгісі орденді теміржол бригадирі, 
 анасы %мила шаруақор адам, үйдің 
тынысын тарылтпаған, керегесін 
кеңейткен кісі. Апасы Бибігүл Мәтенова 
�мірден ерте �тті, артында �шпес із 
қалдырған белгілі  журналист еді. 
Арқасүйер ақылман ағасы %бтан болса 
құтты қара шаңырақты ұстаған, жасы 
жетпістегі ел ағасы.  Жасынан еті тірі, 
еңбекке епті =мекеңе таңертең к�зін 
тырнап ашқаннан малдың соңын бағып, 
кетпенін сайлап, егіске кірісетін, бетін 
жел мен күн қағып, қарақошқылданып 
кетсе де бейнеттен қашпайтын ауылдың 
ауыр бейнесі жанына бататын. Осыны 
к�ріп ол аяйды, араша түскісі келеді, 
сол үшін оқу оқып, лауазым иесі  болуды 
мақсат тұтады. Елдің к�реген кісісі 
Мәтеннің с�зі де қамшылап қояды. 
«Шырағым, талабың болса талпын! 
Бейнеттен пешенесі ашылған адам 
к�рмедім. Бес-алты тұяғын жетілдіремін 
деп, ертелі-кеш қара жұмыстың қамында 
жүреді. Бибігүлдей бол, болашаққа 
ұмтыл!» дегені бар.

Біз сол кездегі С.М.Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университетінде 
бірге оқыдық. Достығымыз бір т�бе. 
Ол ішіміздегі мектептен келген  бозбала 
болса да студент кезінен сергек ой, 
терең тағылымы �згеге �неге, к�пке 
үлгі еді. Оқуды сәтті аяқтап, табақтай 
журналист деген дипломына қосып, 
Атыраудың ақ шабақ аруы Мәншүкпен 
қол ұстасып, туған жері жаңарған 
Жаңақорғанға барды. Елге болсын 
деген азаматтың еңбек жолы түрлі 
 салада, ат үстінде жүрді. Кинолан-
дыру жүйесінде басшы, «Коммунизм 
жолы» газетінде директор-редактор,  
атқару, кеңес, комсомол  саласында 
жауапты қызмет атқарды. %рине, 
олардың әрбіріне тоқталу мүмкін емес, 
том-том дүние болады.  Солардың 
ішінде  найзағайдай жарқылдап 
шыққан Елбасы жетекшілік ететін 
«Нұр Отан» партиясындағы қызметі 
а й р ы қ ш а  а т а л а д ы .  = л м е с х а н 
Мәтенұлы Қызылорда облыстық пар-
тия  филиалы т�рағасының бірінші 
 орынбасары,  Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы облыстық кеңес т�рағасы 
кезінде мемлекет мүлкіне салынған 
құрылыстардың сапасын бақылап, 
қаржының негізсіз жұмсалмауын 
қадағалай білді. Бұл бақылаудың 
мәнісі сол,  құқықтық, �ндірістік 
� т е  с а у а т т ы л ы қ т ы  т а л а п  е т е д і . 
=лмесханның бір ерекшелігі, бетің 
бар, жүзің бар демей, тік айтатын, 
т�релігін айтатын ақиқаттың ада-
мы. Ал ақиқатты айтып ағайынға 
жақпайтының тағы бар. Атқарушы 
билікпен иық тірестіріп, қажетінде 
қарсы уәж айта алатын қайсарлығын 
қоғам жылы қабылдағанмен, кейбір 
лауазым иелері үшін ондай әрекет 
ұнамсыз. Солардың біріне тоқталсам 
да жетерлік.

Қызылорда қаласында Титов қыста-
ғына қарай қатынас жасауға бағытталған 
теміржол үстіндегі  аспалы к�пір 
құрылысына қатысты заңсыздықтар 
анықталды. Мердігер мекеменің 
 жауапты тұлғасының қылмыстық 
ісі сотта қаралды, қызметтен боса-
тылды, түрмеге жабылды. Негізсіз 
жұмсалған қыруар қаржы мемлекетке 
қайтарылды. %рине, осылай қысқа 
қайыра салуға болады. Бірақ бір мәселе 
тебіндеп тұр. Осы үшін билікпен  талай 
теке-тіреске барды, белгілі ел ағалары 
ортаға түсті, тартысты,  алайда тар-
тынбады, тайсалмады. Халық үшін 

Қазақ деген халықтың ұлы болған соң, 
Серік Үмбетовтің к�кейіне тоқығаны 
ғылым-білім іздеп, дүниені тауысқан 
оқығандардан бір  кемдіг і  жоқтай 
к�рінеді кейде. Қазақ деген халық 
ақсақалдарының лебізін тірісінде естіп, 
солардың қағидасын мүлтіксіз ұстанған 
әкім әлемде екеу болса, біреуі – Серік 
Үмбетов, біреу болса – нақ соның �зі. Жер 
ортасы К�кт�беге келген ендігілердің 
к�бі қазақ деген халық қарияларының 
ж�н-жосығын к�рмей �сті дегенге сене 
алмай абдырап абыржисың. Аты жер 
жарған лауазым иелерінің бірқатары 
ұлттық ұстаным дегенге неге екенін кім 
білсін, салқын да салғырт. Оны ескіліктің 
сарқыншағына балаудың ақыры қайырлы 
бола бермейтіні бесенеден белгілі. Жасың 
қанша ұлғайса да, балалық шағың күні 
кеше ғана �ткендей қилы-қилы мінездер 
елесі к�з алдыңа келеді. Естіген с�здердің 
ыстық табы басылмайтындай уыты әлі 
күнге дейін к�кірегіңді қуырып, жан 
жүйеңді шымырлатуға жарайтын қуатын 
жоғалтпаған тәрізді. Баласынан үміт қып 
орыс оқуына берген бейшара жайындағы 
әңгімені тұла бойы тұнған тарих пәнінің 
мұғалімі Бидәулет  Рахманов қысқа 
ғана тұжырып қайыратын. Қартайып 
қаужыраған уақытында қараусыз қалған 
к�рінеді.  Басы-к�зіне қонақтаған 
 шыбыннан жыбырлап �рген құртты 
 елемеген әлгі әкесін аяғының ұшымен 
нұқып тұрып: «Это, Салықбай что ли?» 
дейді екен атаңа нәлет деп, с�зінің 
арасында �зі де кіжініп қоятын еді, 
жарықтық. Кеңес �кіметінің елең-алаң 
уағында туған әңгіме ме, жоқ, одан 
кейін ел ішіне тарады ма, әйтеуір, жүз 
жылдық тәмсілдің қарапайым шындығы 
ж а н  ш о ш ы т а р л ы қ т а й .  Б а у ы р м а л 
ағайыншыл сезім бірлігіне ғасырларға 
созылған отарлық езгі сойқандарының 
ешқайсысы да тұнығын лайлап, құтын 
қашыра алмаған қазақ деген халық қазір, 
басқаша кейіпке к�шкеніне сенер-
сенбесіңді білмей даң күйге түсетінің де 
рас. К�п балалы отбасынан шығып, орта 
мектепті толық аяқтамастан жұмысқа 
араласқан, колледж дәрежесіндегі 
білім алып кіші маман ретінде қызмет 
істеген, директорлықтан аудан, облыс 
әкіміне к�терілген, Ауыл шаруашылығы 
министрі, Қазақстан Республикасы 
Президентінің Іс басқарушысы, енді 
халық депутаты Серік Үмбетов тап осы 
қалпында к�ркем шығарманың басты 
кейіпкерлігіне сұранып тұрған тұлғаның 
нақ �зі емес пе. 

Жұмабай ШАШТАЙҰЛЫ,
құрдасы

қайратына мінді,  ақ пен қараны 
 ажыратты. Бір білерім, «Нұр Отан» 
партиясы Сыбайлас жемқорлықпен 
күрес ж�ніндегі  кеңес т�рағасы 
 Оралбай %бдікәрімов, Партиялық 
бақылау комитетінің т�рағасы Боран 
Рахымбеков =лмесханның �жеттігін, 
партия саясатын сауатты жүргізген 
іскерлігін, ұйымдастыру қабілетін 
республикаға талай мәрте үлгі етті. 
Олай дейтін де ж�ні бар. Аймақтағы 
әрбір ауқымды жұмыс партияның наза-
рында болды. Тұрғын үй құрылыстары, 
«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
 автожолы, «100 мектеп, 100  аурухана» 
бағдарламасының орындалуы жіті 
қадағалаудың арқасында жүйелі 
жұмыс жүргізді. Бұл еңбек �лшеусіз 
тер, жүйкесін тоздырған тартыстардан 
тұрса да ел алдындағы ер міндеті болып 
қала береді.

Ендігі бір ерекшелігін тағы еске 
түсірдім.  Оның қызметкерлерін 
қызғыш құстай қорғап, қысылғанда 
пана, қымтырылғанда сая болуы 
үлкен азаматтық. Аралдан бастап 
Жаңақорғанға дейінгі алты аудандық 
партия филиалына жеке ғимарат сал-
дырып, барлығын к�лікпен қамтамасыз 
етті. Ірі мекемелерде бастауыш партия 
ұйымдарын құрып, олардың жаңа 
технологиямен жасақталуына аянбай 
жұмыс істеді.

«Нұр Отан» партиясы атынан сай-
ланатын барлық деңгейдегі мәслихат 
депутаттарын саралау сүзгісінен 
�ткізіп, кәсіби команда жасақтауға күш 
салды. Депутаттық фракция жұмысын 
жолға қойды. Он жылға жуық пар-
тия қызметіндегі пәрменді жұмысы 
елеусіз қалмады. Кеудесіне «Құрмет» 
орденін тақты. Иә, ол қай марапатқа 
да лайықты.

=лмесханның негізгі мамандығы 
–  ж у р н а л и с т .  К е й і н г і  к е з д е р і 
ол жазушылық шабытқа қонды. 
Қоғам қызметінен қолы қалт етсе 
қаламына жан бітіреді. Анау-мынау 
емес, елдіктің мәселесін к�тереді, 
Елбасының  саясатын ұстанады. 
Соның жемісі болар, «Ел-жұрт һәм 
Елбасы»,  «Жусанды даланың жұпар 
иісі»,  «Елбасы  партиясы – елдігіміз, 
кемелдіг іміз»  секілді  к ітаптары 
оқырманның да оң бағасын алды. Ал 
идеология қызметкері ретінде баспас�з 
беттерінде жарияланған к�ркем, саяси 
дүниелері қаншама. Осының �зінен 
оның уақытпен үндескен ізденістері, 
талпынысы, шаруасы шаш етектен 
болғанын білеміз, қабілет-қарымын 
мойындауға тура келеді.

Ескінің есті с�зінен «Еліңде кімің 
бар?» деген жақсы с�з қалған.  Біз 
Сыр елі дегенде алдымен =лмесхан 
 досымызды ойға  аламыз.  Неге? 
= й т к е н і  о н ы ң  Т ә ң і р  с ы й л а ғ а н 
 тамаша қасиеттері бар, біз соған 
қызығамыз.  Досымның ешкімде 
жоқ бір қыры: шешендік қабілеті. 
Тақырып талғамайды. Қазақтың 
қаймақтай қою с�зін қосып с�йлегенде 
 шешенше к�сіледі. Ойыңды табады, 
ойыңдағыны орындайды. Ал, екінші 
қыры: �зін сүйеді. Сергек ұстайды. 
Мұнтаздай тазалыққа құмар. Үшінші 
қыры:  отбасын жоғары қояды. Мақпал 
мінез Мәншүгіне мейірімін т�гіп, ұл-
қыздарын ұлағатты тәрбиелеп, немере-
ге нұрлы к�збен қарайды.

Жалпы, бір қарағанда адамның жан 
дүниесі ашылмаған арал, шешілмеген 
жұмбақ тәрізді. Ал мен білетін =мекең 
�зін халықтан биік ұстаған емес. 
Үлкенді құрметтеп, ініге ізет жасау-
дан жаңылмайды. Ана десе ардақтап 
алдын кеспейді, әке десе қасиетін 
қадірлеп, бағын бағалайды. Қызметтес, 
әріптес, партиялас замандастарын, 
зиялы қауымды, ағайын, бауырларын 
т�бесіне қойып, т�белігін тұғырға 
отырғызады. Бұл ақ пейілдің, кіршіксіз 
к�ңілдің к�рінісі, к�регендігі.

К�зден к�шпейтін,  жүректен 
�шпей тін достарын іздеуден, елге келсе 
кең құшағын жайып, дастарқаннан дәм 
ұсынуды ұмытпайтын ізгі ниеті де үлгі. 
Сондықтан оны дәріптейтін досы к�п. 
%сілі, досың бар ма деген осы ғой...

Иманбай ЖҰБАЕВ,
ҚР Президенті сыйлығының 

иегері

Зулаған  уақытқа көз ілеспейді. Таң мен түннің 
арасы қас-қағым сәт секілді. Кеше ғана жігіт едік, 

қырықта – қылаң, елуде – елес деген рас болды. 
Тіпті «Елу – ердің жасы,  алпыс – ел ағасы» деп 

те жатады. Тәйірі, бұрынғылар бұрыс айтпаған 
ғой, «Елу шылбырдан алды, алпыс тізгіннен алды, 

жетпіс өре салды, тоқсан торта салды» деп. Міне, 
біз де алпыс деген асуға аяқ басқан соң, арғы-

бергі өмірдің барысын безбендеп қойғанды 
жөн санадым.

Өмір өседі, керуен көшеді. Тіршіліктің 
 талабы солай. Кешегі күн тарихқа айна-

лып,  бүгінгі күн болашаққа бастайды. 
Артта қалған абзал шақ айтары бар 

естелік болып еске түседі. Қартаюдың 
өзі бәрінің басында болатын уақыт 

өрнегі, ал әдемі қартаюдың маңызы 
әркімнің де мақсаты.

ЗАМАНДАС

Зулағ
арасы қа

қырықт
Тіпті «

те жат
ғой, «Елу

жетпіс ө
біз де

бер

күреңіткен кескіні арқылы толқынысын 
байқатып алды. Оған бүкіл еңсесімен 
ұмтыла ұмсынатын ыңғайда үңілген облыс 
әкімінің күлімдеген к�зіне ұялаған мейірім 
шешімдер мен кесімдерге толы жұмыс 
барысының жауапкершілік салмағы 
сейілместен сезілетін сұс-айбыннан 
әлпеті  лезде жайдары жайсаң қалыпқа 
к�шіп үлгерді. Қасым Аманжоловтың 
�ткен ғасырдың сексенінші  жылдары 
басылып шыққан кітабына жазған 
алғыс�зінде Ғафу Қайырбеков оны 
ауданның, облыстың ақыны емес, тұтас 

қазақтың ақыны  дегенге ұқсайтын тоқтам 
 сарынына араласқан ашулы ызбардың 
ызғары жатқанын сезінген де қойғанбыз. 
 Жайдары жаратылыс иесінің: «бұл хал-
турщик ол халтурщигіңнен тәуірлеу» 
деген ел аузынан үнемі түспей жүретін 
с�зі ойда-жоқта есіңе сап ете қалғанда 
үйреншікті күлкіден г�рі �мірде к�п  елене 
қоймаған басқаша жағдайға үңілдіре 
түсуге итермелейтін құпиясы бардай 
к�рінген. 

Тәуелсіздік жылдарындағы әкімдік 
институтты қазақ жанына жақындата 

РУХТАС ҰЛ

Мақпал Жүнісова Серік %бікенұлы 
мен жары Ермекгүл туралы: «Ол кісілер 
Зәкең нің к�зі тірісінде біздің үйімізге 
қонақ болып, бір кесе шай ішкен адам 
емес. Қоян-қолтық араласқан жоқпыз. 
Сонда да «Айналайын Мақпал, жағдайың 
қалай болып жатыр, к�мек керек пе?» деп 
хабар ласады. Одан ол кісілер кішірейіп 
қалған жоқ» дейді.

«Жасыңнан жаным сүйген Серігім ең, 
Жүремін мақтан етіп сені кілең» деп жыр 
тұлпары Тұмағаң, Тұманбай Молдағалиев 
айтпақшы, Серік %бікенұлы жайлы асыл 
аға саналатын үлкендер шоғыры, мақтан 
етіп жүретін тұстастары, ізетті інілері, 
қалың қауым аз емес екеніне «Ел Серігі» 
атты кітапты парақтап отырғанда к�з 
жетті. Ғасыр жасаған абыз қария, батаг�й 
жан, ауыл шаруашылығының айтулы 
�кілі, Еңбек Ері Нүсіпбек %шімбаев 
«Жолың ақ болсын, Басыңа бақ қонсын, 

Мұратың асыл, Ниетің қабыл болсын» 
деп бата берсе, қазақ ғылымының қазіргі 
 айтулы �кілі, академик Серік Қирабаев 
ағынан жарылып: «Серік %бікенұлының 
бойында қиындыққа қасқайып қарсы 
т ұ р а р л ы қ  м а х а м б е т т і к  � р л і к  п е н 
кенесарылық жан пидалық бар екенін 
бәріміз білеміз. Бүгінгі қалың әкімдердің 
арасында Алаш тарихын ардақтап, �ткенге 
салауат айту да Серіктей іс тындырған 
әкімді әлі де кездестірген жоқпын» дейді. 
«Қой бақсақ та ой түйіп жүреміз» де-
ген атақты шопан Еңбек Ері Жолсейіт 
 Молдасанов «Мен «тегіне тартқан текті 
ұл» деген қазақы даналыққа бар ойымды 
сыйғызғым келеді» депті.

«Адал еміп ақ сүтін арлы ананың, 
Сардары боп жетілдің сар даланың» 
деп, кейде бас асауы бар арқалы ақын 
Рафаэль Ниязбек арғы-бергі кезеңдерді 
�лең �рімімен �рнектесе, қарт ақын 
Мыңбай Рәш: «Майда қоңыр мінезі, 
Сырдың тұнық суындай» депті. Белгілі 
қаламгер Жүрсін Ерман Серік заманда-
сына «=нерге, тіл, дәстүрге дос Үмбетов» 
деп басталатын жырын арнапты. Хан 
Тәңірдің бір қыраны Еркін Ібітанов үлкен 
сенім артып: «=зіңмен бірге жанам, бірге 
с�нем! Сондықтан да былайша тілдесер 
ем: Мен Серікке сенемін, �з інім ғой, 
=з ініме сенбесем, кімге сенем!?» деп 
алып, артынан: «Мың алғыс саған бүгін, 
Серік інім, Ұшырдың к�кке қарай мені 
бүгін. =йткені Еркін атты пақыр ағаң, 
Шалқайып ішінде отыр к�лігіңнің» деп, 
�леңді қарша бұратыпты.

Қырық жеті жасында қызметтен кетіп, 

біраз тауқымет тартқан қоғам қайраткері, 
парасатты кісі Кеңес Аухадиев: «Үмбетов 
менің уақытымда үлкен қызметке �спесе 
де, «Сіздің тәрбиеңізді к�рдік» деп үнемі 
ай тып жүреді. Міне, адамгершіліктің 
ас қақ үлгісі» деп, ағалық ілтипатын 
білдіріпті.

...Жан дүниесін ұқсаң, әке қазына, 
қамқоршы, қарауылдай әр қадамыңды 
бақылап отырады. Жақсыңа сүйінеді, 
жаман қылық к�рсетсең кейде ашық 
айтып, кейде іштей күйінеді. Аққайнар 
ауылындағы Үмбет әулетінің құт мекенін, 
қара шаңырағын қалыбында ұстаған 
жаны жайсаң жақсы, жүрегі жұмсақ 
%бікен, бір жылы, наурыз айы туғанда, 
жары К�кенге: «Тәубе, мен майдан-
нан аман оралдым, он баланың әкесі 
атандым, сен он баланың анасысың. 
Алланың нұры жауса, он бала он шаңырақ 
 болады. %улетіміздің күре жолы ұзарады. 

Мен балаларға естелік болсын деген 
ниетпен сүмбі талдан он шыбық ексем 
деп отырмын»  дегенде, К�кен: «Аула-
мызда ағаш аз бе еді?» деп қалады. Ері 
айтқанынан қайтпайды. Үйінің шығыс 
жағына түп-түзу �скен он шыбықты 
отырғызады. Еңбектен кейінгі бар тірлігі 
сол он шыбықты күтіп, баптауға арна-
лады. Кейін он шыбықтан он мәуелі 
бәйтерек �сіп, к�ш жерден к�рініп, енді 
бар ұрпағының саясына айналған.

%ке туралы с�з болғанда Секең толқи 
отырып, әңгіме тиегін ағытады. С�з 
ұстап, �лең де жазғанын еске түсіріп: 
«Қатарым бүгін менің қартаң тартқан, 
Жетпіс бес, сексен жасқа иек артқан. 
Жырымды қабыл алғын жас ұрпағым, 
Естелік болып қалсын, мендей қарттан» 
деген т�рт жол �леңді тамылжытып 
жатқа оқыды. Одан кейін әкесі туралы 
т�мендегі естелікті алға тартты:  «Балам, 
– дейтін әкем, – мынаны есіңе ұста. 
«Бір қозы туса, бір тал жусан артық 
шығады. Тар болма, қазақтың жері кең 
ғой, кең бол. Сендерге арнап он шыбық 
егіп едім, мәуелі он бәйтерек болды» 
 дегенде: «Біз де сізге ғажайып ескерткіш 
қоятын  боламыз» деп едім, әкем сәл 
тыныстап алып: «Қолыңнан келіп жатса 
қазақтың жерін жаудан қорғаған Бәйдібек 
бабаға, Қабанбай, Б�генбай, Қарасай, 
 Шапырашты Наурызбай, Райымбек, �зге 
де батыр-бағландардың атын жаңғыртып, 
кейінгіге үлгі боларлық белгі қой»  деді.

Иә, әке с�зін қалт жібермей орын-
дау бала үшін парыз, әрі қарыз. Серік 
%бікенұлы жүрген жерде жақсылардың 

аты асқақ естілсе, оған ол ұйытқы болса, 
әкенің аманатын ақтағаны деп біліңіз. 
Мына бір оқиға ой салады: %бікен қария 
�мірден аттануға бет бұрып, әл үстінде 
жатқанда бір құс ол жатқан б�лменің 
терезесін қос қанатымен сабалапты. Сол 
сәтте терезе ашылып кетіп, %бікеннің бас 
жағында отырған ақ қанатты құс сыртқа 
шығып, серігімен бірге тұңғиыққа сіңіп 
кетіпті... «Сол күндері «Серік келсін» деп 
әкем сәлем айтыпты. Қауырт жұмыстан 
шығып, мен жеткенде түн ортасы ауып 
кеткен. «Талқаным таусылайын деді-ау, 
еліме де, бәріңе де ризамын. Алланың 
аманатын тапсыру да парыз. Саған ақыл 
емес, �сиет айтайын, ақылың жетеді. 
Алай-бұлай болсам, мені ауыл адамдары 
жатқан т�беге жерле. Елден ерекше белгі 
қоямын деп әуреленбе, оны қаламаймын. 
Пенденің бір-бірінен артықшылығы жоқ, 
Алланың берген нәсібі мен �зінің ниеті 
ғана басқа. Тағы бір айтарым, алдыңа 
келген адамға қайырымды бол. Жарлы-
жақыбай, кем-кетікке бірінші қамқорлық 
жаса. Жұдырық жұмылса бітпейтін не 
бар. Ел адамы, жұрт кісісінің �мірі ұзақ 
болады, ұрпағы оны ұмытпайды. Осыны 
да есіңде ұста» дегенде: «Олай демеңіз, 
бұл сырқаттан жазыласыз» деп едім, 
жауап қатпады. С�йтіп, ардақтым 1996 
жылы 73 жасында фәни дүниеден бақи 
дүниеге аттанып кете барды. Мен бүгін 
де әке бейнесін к�з алдыма келтіргенде 
айтқан с�зі  к�кейімде қоңыраудай 
сыңғырлай ж�неледі. Тілегін орындап 
жүрмін бе деген сұрақ ет жүрегімді тай-
дай тулататын кез де аз болмайды» деген 
Серік %бікенұлы ішкі сырын бүкпесіз 
ақтарып, Мұқағали ақынның: «=кінбе, 
әке, отың бар с�нбейтұғын, Ол мәңгілік 
жанады к�рмей тыным. Ұрпағың бар, ел 
 менен ер намысын, Тірі тұрса, қолынан 
бермейтұғын» деп келетін т�рт жол 
�леңмен ойын тұжырды.

%кеден дарыған қасиетті, анадан 
жұққан �негені түсінген сәулесі бар 
ұл-қыздың жолы бұралаң  болмайды. 
К ү л м ә р и я ,  С е р і к ,  М ұ х и т ,  Ғ а б и т , 
Гүлжанат, Гүлжауһар, Бақыт, Света секілді 
ұрпақтың анасы К�кен Ысқақбайқызы 
да: «Бақытты балаларымыздан таптық. 
Бәріне шүкіршілік жасаймыз. Қарапайым 
жұртпен қашанда біргеміз. Халқым аман, 
жұртым тыныш болсын» деп, Алласын 
аузынан тастамаған иманды жан екен. 
Осының �зінен-ақ қайраткер азаматтың 
ата-анасы халық ортасынан шыққан, 
мені кем, алды кең, к�птің қатарынан 
табылғанын аңғарасың. Мұның бәрі 
тек тамырдағы кісіліктің белгісі екені 
с�зсіз. Бұл ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан 
жақ  сылықтың дәйег і  екені  анық. 
К�кен ананың жалғыз бауыры Нұрман 
 Ысқақ байұлы майданда Гастеллоның 
ерлігін қайталап, қыршын жасын-
да мерт болыпты. Елге аман оралған 
%бікен екеуі от жағып, отасады. Ерлі-

зайыптылар тұңғыш қыздары Күлмәрия 
�мірге келіп, үш ай �ткен соң, қыздың 
орнын қыз басты деп, ата-анасының 
бауырына  салады. Ол ұлдың орнындағы 
ұл, қыздың орнындағы қыз болып, қос 
мұңлықтың түтінін күні бүгінге дейін 
түтетіп келеді. К�кен жалғыз бауырынан 
үмітін үзбейді, күні ертең келетіндей 
күтіп жүреді. %жесінің аңсарын естіп 
�скен Дәурен Серікұлы нағашы ағасының 
жерленген жерін ақырындап іздестіре 
жүріп,  Варшава қаласындағы бауырластар 
 зиратынан табады. Сол боздақ жерленген 
жерден топырақ әкелу сапарына біз де куә 
болып едік. Орнында бар оңалар деп, сол 
жолы Дәуреннің зеректігіне, үлкендердің 
үлгісіне, ата, әке дәстүріне беріктігіне 
к�ңіл иланды. 

=згеге үлгі болар Үмбетовтің тағы 
бір табысы рухани құндылығымызға 
зерделілігі дер едік. Халықтық салт-санаға 
беріктігі, с�з құдіретін түп  тамырынан 
түсінетіні, бабалардан қалған жауһарларды 
саралай отырып, �зінің де аталы с�зге 
шеберлігі бірден байқалады. Ол үшін 
шаруашылық пен рухани құндылық қос 
қанаты секілді десек, қателеспейміз. 
«Ой иірімдері» деген кітабында дәстүр-
салтымызды, ұлттық болмысымызды, 
рухани түп тамырымызды сақтап қалуды 
жан-жақты айтып, бұл әр қазақтың 
міндеті дегенді к�лденең тартады. С�з 
құдіретін тереңінен түсінетін Елбасының 
байламдарына да ой жіберіп, бақ пен 
байлық бірлікте дегеніне ден қояды. 
Еліміздегі киелі орындар туралы жазба-
ларында, елден естіген аңыз-әпсаналарды 
түртіп алып жүретінін ұқтық. %сіресе, 
дара данышпандардың қанатты с�здерін, 
ұлтымыздың тілі мен ділін, �міршең 
�нерін, оның айтулы тұлғаларын, жалпы 
қазақтың жақсыларын әңгіме арасында 
келтіріп отыруы да Серік %бікенұлының 
зерделілігін аңғартатындай. Мұның бәрі 
оның «=мір �рнегі» деген кітабынан орын 
алған. С�з түйінін, ұлт ұлына айналған 
азаматтың т�мендегі терең ойымен 
қоры туды ж�н к�рдік: «Ұлт мәдениеті 
дегеніміз тек қана ән салып, би билеп, 
ою ойып, кесте тігу ғана ма? Тіптен де 
олай емес. %рбір халықтың ең алдымен 
т�л мәдениеті болу керек. Тілі тірегіне 
айналуы тиіс. Ол сонда ғана �міршең, 
сонда ғана ғасырлар сынына т�теп беріп, 
болашағын жалғастыра  алады. Рухы 
әлсіз, мәдениеті нәрсіз, тіліне ұқыпсыз 
қаншама ұлттар мен ұлыстар жер бетінен 
жойылып кетті. Олардан қалған адамдар, 
мүмкін бар да шығар. Түр-түсі, бой-бітімі 
сол бұрынғы �з ұлты ның тұрпатына 
ұқсайтын да болар. Бірақ  бұрынғы 
бүтін ұлт жоқ. Құдайым бізді сон дайдан 
сақтасын». Осындай ой айтқан ұлтымен 
рухтас ұлдың сан қыры мен бір сыры осы 
байламды с�зде жатыр деп білеміз.

Сүлеймен МFМЕТ
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Иә, олар не деп жазған екен, кәне 
оқиық! 

Алдымен, дініміз мұсылман болған 
соң, араб елінің �кілінен бастайық. 
Ғылымға кеңінен танымал, белгілі 
саяхатшы Ибн-Баттута Берке ханның 
ордасында болып, оның тіктірген 
киіз үйінің ішін былай сипаттапты: 
«Жұма намазынан соң Алтын Орда деп 
аталған зерленген шатырына кіреді. 
Ол алтын жіптермен байланған ағаш 
шыбықтармен бекіген. Шатырдың 
ортасында алтынмен аптап, күміспен 
күптеген ағаш тақ бар. Тақтың аяғы 
саф күмістен, одан жоғары б�лігі асыл 
тастармен к�мкерілген». 

Осыған қарап, Алтын Орда хан-
дарының әдемілікке құмар, безен діруге 
ерекше к�ңіл б�летіндігін және сол бір 
кездің �зінде-ақ к�шпелі елде заман 
талабына сай жеткілікті мәдениеттің 
болғандығын ап-анық аңғаруға болады. 

Және сол уақыттың �зінде, Алтын 
Орда – әдемі де ғажайып қалаларымен, 
�згелерге үлгі-�неге боларлықтай 
 айтулы, сымбатты сарайларымен, түп-
түзу әрі кең к�шелерімен ерекшелен-
ген және қызықтырған. Осы Ибн-
Баттута жазбасының тағы бір жерінде 
былай дейді: «Сарайшық қаласы әсем 
шаһарлардың бірі. Теп-тегіс алаңда 
орналасқан, адамдары сабылысқан, 
к�шелері кең, базарлары толы, кең 
ауқымды қала. Бірде бір қаланың үлкен 
адамына ілесіп, қаланың ауқымын 
білу үшін бір айналып шықпақшы 
болдық. Біз қаланың бір бұрышында 
тұратын едік. Таңертең жолға шыққан 
бір қаланың екінші шетіне талтүсте 
бір-ақ жеттік... Екі аралықта сансыз үй, 
бірде-бір бос жерді кезіктірмедік».

Осы жазбаға үңіле отырып, кезіндегі 
Алтын Орда хандарының және оның 
тұр ғындарының �здеріне ынғайлы 
етіп, к�рікті де к�ркем қалалар тұрғыза 
алғандығын, сондай-ақ тіршілігі қай-
наған шулы да думанды шаһарларда 

Болашаққа бет алған екі жас осы 
тәмсілді тереңірек түсінсе дейміз. 
Мұны неге айтып отырмыз? Ақ отауға 
 енген қос ғашық �мір бойы бірге қол 
ұстасып �туге психологиялық жағынан 
 дайын ба? Мәселе сонда. Үй болғанына 
ай толмаған екеу уақыт �те келе бір-
біріне үйренісер, ары қарайғы �мір 
сыйластыққа ұласар. Десек те, жаңа 
үйленген екі жасты былай қойғанда 
 арада ондаған жылдар �ткен соң ажыра-
сып кететіндер соңғы кезде тіпті к�бейіп 
кетті. Шаңырақ неге шайқалды? Мүмкін 
мінездері үйлеспеген шығар, басқа 
да себептері бар болар. Ең алдымен, 
дүниеге келген балаға обал. Бейкүнә 
баланың жазығы не? Мұндай ата-
ананың балалары жалтақ болып �седі. 
Жүрегі жараланғыш келеді. Тіпті �мір 
сүруге бейім болмауы да мүмкін. Бала 
кезінен еңсесін к�теріп жүре алмаған 
бала ез болады. Ол үшін баланы кінәлау 
да орынсыз.  

Бір-біріне сенімі жоқ, бақытын 
 баянды ете алмағандар осылай амалсыз 
ажырасады. Олар мұндай кезде к�зі 
жәутеңдеген баланың тағдырын аяқасты 
еткенін де аңғармайды. Менмендік 
пен мінездегі үйлеспеушілік, ажырасу, 
қоғамдағы әлжуаз топтың қатарын 
толықтырады.  К�п балалы және 

тұра алатындығын білгендейміз. Ұлы 
қағанатта осындай саудасы қызған, 
қол�нері дамыған жүздеген қалалар 
орын тепкен. Осы автордың жылна-
масында мынандай жолдар кездеседі: 
«Орда хандары Орта Азия, Иран,  Мысыр, 
 сондай-ақ  Византиядан ғалымдар, 
астрономдар,  д інтанушылар мен 
ақындарды алдыртып отырған». Осыған 
қарап, біздің ата-бабаларымыздың 
ешқандайда жабайы «варвар» емесін, 
қайта мәдениетке, ғылымға және �нерге 
әр уақытта жақын әрі таным-дүниесінің 
кең,  ой-�рісінің терең екендіг ін 
ұққандаймыз. Қыпшақ-қазақтар құрған 
осы империяда әлемдегі ең алғашқы 
салық т�леу заңы  қа лып тасқан. Қағанат 
құжаттарында,  нақтырақ айтсақ, 
жарлықтарында  мынандай жазылған 
с�здерді кездестіреміз: «Бүгіннен бастап 
және алдағы күндері кемелерімен бізге 
келетін және осында сауда жасайтын 

мақтанышпен айтарымыз, жер күнді 
айналатынын сол Алтын Орда хандары 
мен бектері, тіпті тұрғындары да ерте 
кезден білген екен. Мысал ретінде 
келтіре кетейік: осы даңқты қағанаттың 
сарай ақыны Сарықұл-Сарайдың (1321-
1396) �лең жолдарында мынандай 
тармақтар кездеседі: «Жердің Күнді 
шыр айналғанындай, Жанның тарты-
лысын ұқтырған махаббатты сезіндім». 

Сонымен қатар аты аталған Алтын 
Орда қағанатында әйел затына зор 
құрметпен қарап және олардың ала-
тын орны ерекше ескеріліп әрі мәр-
тебесі жоғары болғандығын к�реміз. 
Бұған дәлел ретінде, әлемнің әр түк-
пірінен келіп, осы алып құрылымда 
біраз уақыт тұрған және болып кет-
кен �зге елдің атақты саяхатшылары 
мен ж ы л намаш ы лары н ы ң ж а зы п 
қалдырған еңбектерінен к�руге бола-
ды.  Мысалы, атақты Плано Карпини 

Бейбіт ҚОЙШЫБАЕВ,  
жазушы, публицист, тарих ғылымының кандидаты: 

– Түркістан – ежелгі де бүгінгі, к=не де жаңа шаһар. Байырғы 
қазақ астанасы, қазіргі қазақтың һәм маңызды аймақтың әкімшілік 
орталығы. Шаһар =те ертеде – Шавғар, кейініректе Яссы (Йассы) деп 
аталған. Қалада әйгілі Kзірет Сұлтан – Қожа Ахмет Ясауи кесенесі 
тұр. XVI ғасырдың соңына қарай қазақ мемлекетінің басына келген 
Есім хан Йассыны хандықтың жаңа астанасына айналдырып, оған 
терең мағыналы Түркістан деген ат берді.

Есім хан =мірден озғанда Kзірет Сұлтан кесенесі жанына жерленді. 
Одан кейін таққа отырған хандардың да к=пшілігі мемлекетті 
билейтін ордасын Түркістанға тікті, дүниеден =ткеннен кейін сонда 
тыншыды. Еліміз тәуелсіздік алғаннан соң, шыққан тамырын қадір 
тұтатын Түрік елі Kзірет Сұлтанды күрделі ж=ндеуден =ткізуге, 
шаһарда іргелі жоғары мектеп ашуға қамқор болды.

Бұл қасиетті шаһармен қазақтың кеңестік тұңғыш елшісі Нәзір 
Т=реқұлов, Орта Азия халықтарының бірлікте дамуы үшін күрескен 
мемлекет қайраткері Сұлтанбек Қожанов, жаңашыл ақын және 
 жазушы, мәңгі жас Саттар Ерубаев есімдері тығыз байланысты. Бұл 
шаһарда бүгінде күллі түркі әлемінің ардақтыларын зерттеуде, әдеби 
мұрасы үлгілерін бір орталыққа жиып, оқырман игілігіне  айналдыруда 
к=п еңбек сіңіріп жүрген үлкен әдебиетші-ғалым Құлбек Ерг=бек, 
күрделі революциялық =згерістер кезеңінің шындығын ашуда жемісті 
істер тындырып отырған ірі тарихшы-ғалым Хазіретәлі Тұрсын, ұлт 
руханияты мүддесін күйттеген ондаған тамаша зерттеуші жұмыс 
істеп отыр. Осында тұратын талай азамат Түркістан шаһарының, 
шаһар бас қаласы боп тұрған жаңа облыстың экономикасын, халқының 
әл-ауқатын, тұрмысын, мәдениетін к=теру жолында маңдай терін 
т=гіп жүр. Киелі қала рухы күллі түркістандықтарды әрқашан жаңа 
жеңістерге бастай берсін!

Қадырәлі ҚОҢҚАБАЕВ, ғалым, Халықаралық 
Түркі академиясының қызметкері, профессор: 

– Түркі халқының ежелгі заманнан бері айтылмаған, алайда есте 
сақталып келе жатқан к=п құпиясы бар. Шамамен 2500-3000 жыл-
дар аралығында қазіргі түркі халықтарының ата-бабалары әртүрлі 
қоғамдық және тарихи жағдайларға байланысты Ұлы к=штерді 
 бастап, ел ауыстырды. 

Қырғызстанның Ош облысына қарасты Wзген ауданы аймағында 
Кулкожо Ахмет жазынын (Қожа Ахмет Ясауи) =мір сүрген жері, аң 
аулаған аймағы, әкесі Ибрагим, анасы Қарашаш туралы қызықты 
әңгіме-аңыздар айтылып келеді. Қырғыз елінің аңыздарында Арыстан 
бабқа қатысты әулие бұлақтар менен =зендер жайлы ақпараттар 
кездеседі. Менің ойымша, біз тіл, әліпби, әдебиет, дін мен салт-дәстүр, 
әдет-ғұрып пен құндылықтарымызды ел ретінде біріге құрған секілдіміз.

Қазақстан картасында Түркістан облысының пайда болуы, 
Түркістан қаласын түркі мәдениетінің орталығына айналдыру – 
болашаққа үндеген ұлы жолдың бастауы.

Ауыт МҰҚИБЕК, ақын, қоғам қайраткері: 
– Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Kбішұлы Назарбаевтың 

Шымкент қаласына республикалық статус беріп, бұрынғы Оңтүстік 
Қазақстан облысын Түркістан облысы деп =згертуі және жаңа 
облыстың орталығы Түркістан қаласы болады деген Жарлығы мені 
т=тенше қуантқан болатын. Түркі с=зі – =те қасиетті ұғым. Бірақ 
империялар осы қасиетті ұғымнан бізді ажыратып жіберді. Бұл 
 тарихи шындық. Тәуелсіздік алғаннан кейін жоғалтқанымызды тауып, 
ұмытқанымызды жаңғыртып, тарихымызды түгендеп  жатырмыз. 
Соның бір дәлелі – түркі халықтарының рухани астанасы Түркістанға 
облыс мәртебесін беру. 

Осы күні құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Жаңа жұмыс орындары 
ашылып, қаланың сәні кірді. Wңір халқының тамырына қан жүгірді. 
Барыс-келіс ашылды. Түркі әлемінің рухани астанасы Түркістанның 
жыл сайын түрленіп, дами берері анық. 

Дайындаған Тимур АТАБАЕВ

Ибн Бат т у таның ж ұ мысын да мы-
нандай  жолдар бар: «Бұл елде ерекше 
бір жағдайды к�рдім: әйелдерді қатты 
құрметтейді екен. Олардың мәртебесі 
кейде ер адамдардан да жоғары тұрады. 
%йелге ұдайы күйеуі еріп жүреді, оны 
кей-кейде қызметшісі екен деп қалады». 
Осы жолдарды оқи отырып, кезіндегі 
қыпшақ-қазақтардың отбасында және 
олардын құрған қағанат-хандықтарында 
әйел баласының қандай сыйға, құрметке 
ие екенін анық байқаймыз. 

Біздің тағы бір ерекше қайран 
қалғанымыз, сол бір уақыттың �зінде-ақ 
Алтын Орда тұрғындары к�мір жақ қан 
екен. %йгілі Марко По лоның жазған 
кітабын оқып отырып, мынандай жол-
дарды кездестірдік: «Алтын Орданың әр 
�ңірі қара тасты қолданады: ол тасты та-
удан қазып алады, ол тас ш�рке секілді 
лаулай жанады, ол тас ағаш б�рене 
секілді толық жанады. Олар ұзақ жана-
тын болғандықтан, ағаш жағып тамақ 
даярлағаннан әлдеқайда оңайырақ. 
Олар ағаштан да к�п, сондықтан оны 
жағу әлдеқайда тиімді». К�рдіңіз бе, сол 
кездегі қыпшақ елі к�мірдің отын екенін 
біліп және оны іздеп тауып, тұрмыс-
тіршілігіне күнделікті пайдаланған. Осы 
жазылған нақты деректерге қарап, бұдан 
мың жылға таяу кезеңдердің �зінде де 
Ұлы Даланың ел-жұрты кәрі құрлық 
мақтанатын �ркениеттен құр алақан 
еместігін к�реміз. 

С о н ы м е н  қ а т а р  Д . У э з е р ф о р д 
«Шың ғыс хан және заманауи әлемнің 
д ү н и е г е  к е л у і »  д е г е н  к і т а б ы н д а 
әлем таныған Шыңғыс хан мен екі 
құрлыққа билігін жүргізген Алтын 
Орда  жайында  мынандай жолдар бар: 
 «Алтын Ордада ешқандай да моңғол 
жоқ. Шайқасаң да таппайсың. Қайда 
қарасаң да қыпшақтар, қыпшақтар, 
тағы да қыпшақтар. Аздаған жыл уақыт 
�ткенде моңғолдар қыпшақ теңізінде 
жоғалып кетті десек, демек, олардың 
әуел  бастан-ақ ерекше тарихи р�лі аз 
болғаны ғой. Шыңғыс хан әскері жол-
шыбай кішігірім моңғол тайпасын �зіне 
қосып алуы мүмкін деп ойлаймын...». 
Осы кітаптан тағы бір таңғаларлық 
жолды оқуға болады: «Шыңғыс хан 
және Темучин моңғол аты емес, түркі-
қыпшақ есімі. Қазақтың халық эпо-
стары «Алпамыс батыр», «Қобыланды 
батыр», «Ер Тарғын» және �зге де жыр-
ларда «ұлы моңғол империясы» туралы 
бірде-бір с�з кездеспейді. Бұл эпостарға 
сенсек, ортағасырлық қыпшақтарда 
үнемі күресіп жүретін екі дұшпан бар: 
қазіргі Моңғолия жерін мекендеген 
қытайлар мен қалмақ к�шпенділері. 
Қазіргі моңғолдар ол жерге бірнеше 
ғасырдан соң барған орман тайпалары».

Ал біздің ой-түсінігіміз ескі Кеңес 
жүйесінің қалыптастырғаны. Содан 
арыла алмай әлі келеміз. Осы әлем 
жазушылары мен ғалымдарының 
шығармаларын оқи отырып, біздің 
түсінгеніміз, Шыңғыс ханның ешқан-
дай моңғол емес (қазақы с�збен 
айтқанда, аналарға «үш қайнаса сорпа-
сы қосылмайтынын» аңғарғандаймыз), 
түркі-қыпшақтардан шыққан тұлға. Ал 
Алтын Орда империясы заман к�шінен 
қалмай, ғылым-білімді, �нер мен 
мәдениетті тең алып жүрген мемлекет 
болған.

Бейсенғазы ҰЛЫҚБЕК, 
Қазақстан Журналистер

 одағының мүшесі

жалғызбасты аналардың жанайқайы 
бүгіннен пайда болған жоқ. Бұл – 
қоғамның қордаланып қалған түйткілге 
толы мәселесі. Оны шешуге болар, бірақ 
кейінгі кезде ажырасқандардың қатары 
алаңдатарлық жағдайға жеткенін біз 
неге аңғармай отырмыз? Енді дерекке 
жүгінелік...

Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің  есебіне 
ж ү г і н с е к ,  Қ а з а қ с т а н д а ғ ы  А Х А Т 
 органдары 2019 жылы 139,5 мың 
жастың үйленгенін тіркеген. Бұл 2018 
жылмен салыстырғанда 1,2 пайызға  
артық. %рине, қуанарлық жағдай.  Отау 
құрғандардың 98,2 мыңы, яғни 70,4 
пайызы қаланың жастары. Ал 41,3 мыңы 
(29,6 пайызы) ауылдық жерде некеде 
тұрғандар. Айта кететін тағы бір жайт, 
ерлердің 88,8, қыздардың  83,6 пайызы 
бірінші рет отбасылы болып отыр.

Салыстырмалы түрде қарайтын 
болсақ, республика бойынша бүгінгі 
күнде ең к�п  үйленгендердің  к�ш 
басында Нұр-Сұлтан қаласы тұр. 
Онда неке коэффиценті 1000 тұрғынға 
шаққанда 10,22 адамды құрайды. Ал 
т�менгі деңгей  – Солтүстік Қазақстан 
облысында, 1000 тұрғынға шаққанда 
6,25 адам шамасында.

% р и н е ,  к � р с е т к і ш т е р д і 

 салыстырмалы түрде қарағанда, к�з 
жеткен тағы бір нәрсе, жастардың 
отау құруға асықпауы дер едік. Бұдан 
он шақты жыл бұрын орташа есеп-
пен алғанда,  жастар 23-24 жаста 
үйленсе, қазіргі к�рсеткіш басқа. Бұл 
�мір сүрудің оңай еместігінен болар, 
 сонымен қатар үйлену мен әлеуметтік 
жағдайдың да күн �ткен сайын ауыр-
лап бара жатқанынан да шығар.  Қалай 
 десек те, қазіргі уақытта қазақстандық 
 жастар, оның ішінде ерлердің отау 
құруы – 27,6, ал қыздардың неке-
ге  тұруы  25 жасты к�рсетіп отыр. 
Жалпы  шетелде  жастар бар жағдайын 
 жасап алып  барып, 30-дан асқанда ғана 
үйленеді, үй  болады. Біздің де  қоғам 
осы үрдіске бет алып бара жатыр. Оған 
мына дерек арқылы к�з жеткізгендей 
боламыз: Қазіргі уақытта қыздардың 
42,9  пайызы 24 жасында тұрмысқа 
шығады. Ал ерлердің 35,6 пайызы 25-29 
жасында отау құрады. 

%рине, екі жастың ертерек отау 
құруы  құптарлық іс. Десек те, �мір 
�з дегенін істейді. Тағдыр қосқанмен, 
түсінісе алмай ажырасып жатқандар 
к�п. Алып ұшқан албырт махаббат осы-
лай аяқасты болып жатады. Тағы бір 
мысал,  2018 жылмен салыстырғанда 
тіркелген ажырасулар саны 2019 жылы 
9,1 пайызға  к�бейген. С�йтіп, 2019 
жылы 59,8 мың адамның дәм-тұзы 
жараспаған, шаңырағы шайқалған.

Бұл аз цифр емес. Осы ажырасқан-
дардың 73,7 пайызы, яғни  44, 1 мыңы 
қалада, ал 25 пайыздан астамы – 15,7 
мыңы ауылдық жерде тұрады. Дәм-
тұзы жараспағандардың ең жоғары 
к�рсеткіші  республика  бойынша 
П а в л о д а р  о б л ы с ы н д а  т і р к е л г е н . 

Аталған аймақта ажырасудың жалпы 
коэффиценті 1000 тұрғынға – 4,24, 
ал ең т�менгі к�рсеткіші Түркістан 
облысында 1000 тұрғынға шаққанда 
1,76-дан келеді. Бірінші некені бұзған 
жұбайлардың орташа жасы  ерлерде – 
37,9, ал әйелдерде –  34,8 жасты к�рсетті. 
Жалпы тұжырымдап айтар болсақ, 
қазіргі уақытта заңды тіркелген 1000 
некеге 429 ажырасудан келеді. Демек, 
бұл отау құрған азаматтардың тең жар-
тысына жуығы уақыт �те келе ажырасып 
кетеді деген с�з. Бұл �те алаңдатарлық, 
дабыл қағарлық мәселе. Неге мұндай 
жағдай орын алып отыр? Ажырасқан 
ерлі-зайыптылардың 40,3 пайызынан 
астамының ортақ  балалары жоқ. Дәм-
тұзы жараспағандардың 30 пайызының 
бір ғана баласы, 29,7 пайызының 2 және 
одан да к�п ұл-қыздары бар. Тағдыр 
екеуін қосқанмен, бірақ бала сүйе 
алмағаннан кейін екі жаққа кеткен ерлі-
зайыптылардың тағдырын түсінуге бо-
лар. Бірақ 15-20 жыл отау құрып, содан 
кейін «мінезі жараспай» кеткендердің 
ісі құптауға тұрарлық па? %рине, жоқ. 
Десек те, оған әртүрлі жағдайлар әсер 
еткен болар. Тағы бір алаңдатарлық 
дерек: бір жыл ерлі-зайыпты болып,  
ажырасып кеткендердің үлесі – 7,5 пай-
ыз, 5-9 жыл бірге тұрып, заңды некесін 
бұзғандардың үлесі – 27,7 пайыз, 10-14 
жыл �мір сүріп ажырасқандар – 16,6 
пайыз, ал 20 жыл бірге тұрып ажырасып 
кеткендердің үлесі – 13, 7 пайыз екен. 
%рине, ақтауға тұрарлық іс емес екені 
айдай ақиқат. 

Десек те, шаңырағын шайқалтпай, 
ошағының отын с�ндірмей, ері �згеге 
еріп кетсе де, бала-шағасын жеткізіп,  
арды ойлаған қазақтың аналары 

баршылық. Олардың ісі құрметтеуге, 
бағалауға тұрарлық. Бірақ жалғызбасты 
ананың к�ңіл күйі бәрібір де жарым ғой. 

Ал ажырасудың к�бейіп кетуіне не 
себеп? Психологтар мұны бірнеше топқа 
б�ліп қарастырады. 

1. Мінездің үйлеспеуі;
2. Келін мен ата-ене арасындағы 

салқын қарым-қатынас;
3. Жастардың мейлінше б�лек тұруға 

ұмтылуы;
4. Ерлердің арақ, есірткі және 

ойынқұмарлыққа әуестігі;
5. Отбасындағы жауапсыздық; 
6. Ауыр тұрмыс, кедейлік, мате-

риалдық жағдайдың т�мендігі;
7. Ерлі-зайыптылардың бірінің жеңіл 

жүріске салынуы;
8. Ортақ перзенттің болмауы;
9. Тұрмыстағы зорлық-зомбылық;
10. Дұрыс таңдау жасамау немесе бір-

бірін терең танымай үйлену.
%рине, енді ғана бас қосқан екі 

жастың ажырасуына басқа да толып 
жатқан әртүрлі факторлар әсер етуі 
мүмкін. Дегенмен, болашаққа бет алған 
қос азаматты тағдыр қосады. Дәм-тұзы 

жараспай жатса, ең қиыны да сол. Ол 
үшін не істеу керек? Кез келген ата-
ана бала кезден бастап, ұл мен қызына 
отбасылық институттың құндылығын 
�здерінің �негелі іс-әрекеті арқылы 
к�рсетіп, түсіндіріп отыруы керек. 
Қазақ «ұяда не к�рсең, ұшқанда соны 
ілесің» деп бекер айтпаған. Тәлімді 
тәрбие к�рген ұл отбасына ойран сал-
майды, келін боп түскен қылықты қыз 
кемел келешегін ойлайды. Мұндай 
жұпта әрқашан жарасымдық болады.

Ал ұлың үйленіп, қызың тұрмысқа 
шыққанда ұлан-асыр той жасау қиын 
емес.  Екі жас жоғары к�теріңкі к�ңіл 
күй кешеді. Ағайынның ақ батасын 
алып, келешек �мірге қадам басады. 
Ақиқаты, адам баласына �мір бір-ақ  рет 
беріледі. Сондықтан ең бастысы, жар 
таңдауда қателеспеген абзал. =йткені...

Отбасы – шағын мемлекет. 
Отбасында орны жоқ адам ешкімге 

опа бермейді.
Отау құру ойнайтын нәрсе емес, 

 ойланатын мәселе.

Берік БЕЙСЕНҰЛЫ

ӘЛЕУМЕТ

НЕКЕ НЕГЕ БҰЗЫЛДЫ?

БІР ДӘУІРДІҢ 
МҰРАСЫ

Алып ұшқан албырт сезіммен көңіл жарастырып, ақыр аяғында ажырасып 
жататындардың қатары соңғы кезде тіпті көбейіп барады. Расы керек, бұл 
қоғамдағы алаңдатарлық жағдайға айналды. Мұның себебі неде? Әрине, әртүрлі 
десек те, көп жастардың алабұртқан сезімді ақылға жеңдіретіні сирек. 
Қазаққа демографиялық өсім керек дейміз. Алайда қосылғандардың барлығы 
да көңіл жарастырып, бақытын  баянды етіп жатқан жоқ. Ең өкініштісі де осы. Ақ 
босағаны оң аяғымен аттап, үйге енген болашақ келінге үлкендер ақ батасын берер. 
Беташар жасалар, ата-ана, туған-туыс тойдың қамына кірісер. Бірақ үйлену оңай, үй 
болу қиын.

Жалпы Түркістанға байланысты кез келген пікір құнды, кез келген 
жаңалық маңызды сипатқа ие. Түркістанның әлеуметтік дамуы мен 
инфраструктуралық құрылымындағы өзгешеліктер, болашақтағы 
бет-бағдары, түркілік өркениеттегі орны туралы елімізге танымал 
тұлғалар ой-пайымдарын білдірген еді:

Өз уақытында әлемнің екі құрлығын 
емін-еркін билеп-төстеген 
қыпшақ-қазақтардың Алтын Орда 
империясының және  басқа  ұлттардың 
осы тектес  құрған бірлестіктерінен оның 
өзгешелігі, ауыз толтырып айтарлық 
артықшылығы қандай, оны төрткүл 
дүние ғалымдары мен жылнамашылары 
және саяхатшылары қалай бағалаған. 
Осы ұлы империя туралы олардың 
кезінде жазған ой-пікірлеріне көңіл 
аударып, зер салып қарайық.  
Заманында жарты ғаламға үстем-
дігін жүргізген Алтын Орда қағана-
тының салдырған қалалары мен осы 
құрылымның білім, ғылымға және 
жоғары мәдениетке деген ұмты лы сына, 
таңдай қақтырар зергерлік шебер-
ліктеріне айтарлықтай үлкен мән беріп, 
шынайы қайран қалып әрі сол адамдар 
осыған байланысты өздерінің ой-
тұжырымдарын жазып қалдырған екен. 

ЕЛТАНУ

АЛТЫН ОРДАДАҒЫ 
ӨРКЕНИЕТ ІЗДЕРІ

венециандық к�пестер қазынамызға үш 
пайыз салық т�лесін; егер сауда-саттығы 
жүрмесе одан ешкім сауда салығын 
талап етпесін. Маржан, алтын, күміс, 
алтын зерден бұрын да сауда салығын 
сұрамайтын, қазір де солай істесін». Осы 
жазбаға қарап отырып, сол уақыттағы 
қыпшақ-қазақтардың қаншалықты 
�ркениетке жақындығын және қазіргі 
демократияның алғашқы қадамы 
осы империядан бастау алған дығын 
аңғарғандаймыз. Мен қаншама жыл ерте 
және орта ғасыр әдебиеті мен жазбала-
рын, құжаттарын оқып, зерттеп қараған 
кездерімде, қазіргі заман ның талапта-
рына сәйкес келетін �ркениеттілікті 
с о л  к е з д е р д е г і  т ү р л і  қ ұ р ы л ы м -
бірлестіктерден кездестірген емеспін. 
Тіпті мың жылдық Рим  империясы мен 
сол кәрі құрлықтың Ордендерінде де 
мынандай к�регендікті, зиялылықты 
байқамадым. Осыларды жазып және 
мысал ретінде келтіре  отырып, тағы бір 

бы лай деп  жазыпты: «Қ ыздар мен 
әйелдер атқа мінеді және �те жақсы 
шабады. Олардың, тіпті садақ пен 
қорамсақпен жүйткіп бара жатқанын 
к�рдік… %йелдер к�п жұмыс атқарады: 
тон, киім, аяқ киім, теріден жаса-
латын киімдер тігеді; арба айдайды, 
ж�ндейді; түйе жегеді және осы істі 
жылдам әрі оңай атқара береді». Тағы 
бір итальяндық Рикольди дель Мон-
текроче (1291 ж.) �зінің жазбасында: 
«Қыпшақтар айналасындағы әйелдерге, 
әсіресе �з әйелдеріне құрметпен 
қарайды. Қоғамдық және үй жұмысы 
әйелдердің жауапкершілігінде, нені са-
тып, нені сатып алу керегін де әйелдер 
шешеді. %йелдер тәкаппар әрі жау-
ынгер. Олар ер адамдар секілді атқа 
мінеді, ер адамдар секілді бес қаруын 
сайлап қаладан шығып бара жатқанын 
да жиі к�рдім. Олар күйеуіне адал» 
деп келтірген екен. Сондай-ақ Орда-
да біраз уақыт болған араб ғалымы 
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ANA TILI Ә Л Е М  Ә Д Е Б И Е Т І
(Жалғасы. Басы =ткен санда)

Тіршілікте адамды дүниәуи 
қызығынан құр қалдырып,  
жан тыныштығына зар қылып 

қоятын қауіпті дерттің бірі  – с�з �нері.  
Ойдың дәнегі �зегіне түсіп кетіп, 
бүршік атқаннан  бастап, ақынның 
пенделік азаттығы кісенделіп, ол бүкіл 
сезімін, ақыл-ойын, ерік-жігерін билеп-
т�степ алатын   шығармашылығының 
тұтқынына айналады. %лемге әйгілі 
қаламгер  Габриэль Гарсиа Маркес  
«=мірді жырлау үшін �мір сүру» атты 
естелік кітабында жазу үстеліне отырмау 
үшін үнемі сылтау іздеп �ткенін жасыр-
мапты. =йткені құйрығы орындықты 
и і с к е г е н  к ү н н е н  б о с т а н д ы ғ ы 
құрықталатын қаламгер айлар, кейде 
жылдар бойы мүлде басқа әлемде �мір 
сүріп, тәуелсіздіктің таза  ауасымен 
 тыныстай алмай, рақат іздеген жанын 
тар б�лмеде тұншықтырып, �з еркімен 
оны шығармашылықтың түрмесіне 
қамайды. 

Жазушылық дегеніміз бақытсыздық 
қана емес, сонымен бірге «жүрегіңде 
туған асыл сезімдеріңнің бәрін жал-
мап жеп қоятын – қауіпті дерт» екенін 
 Бальзак жақсы байқаған. Зады, ұлы 
 талант дегеніміз,  жұрт айтып жүргендей, 
ешқандай да Алланың елшісі емес, 
маңдайында елге к�рінбейтін тағы 
бір жанары бар – Құдайдың үшінші 
к�зі болса керек. Шығармашылық 
дерті асқынғанда дүние-жалғанның 
пенделік қызығын ұмытып кететін,  
жанын тозақтың пешіне лақтырып 
сынап, �нерін ғана �ліп-�шіп  сүйетін 
әпендені  дені сау адамдардың қатарына 
қосу қиын. 

Ж а п о н  ж а з у ш ы с ы   Р ю н е с к о 
Акутагаваның «Тозақтың  азабы» 
әңгімесі есіңізде шығар.  Таңдаған 
тақырыбымызды талдап,  ойымызды 
� р н е к т е у г е  қ а ж е т   м а т е р и а л 
б о л ғ а н д ы қ т а н  ж ә н е  ш ы ғ а р м а н ы 
оқымағандардың да бар екенін ескеріп, 
ондағы қорқынышты оқиғаны мейлінше 
ықшамдап мазмұндап бергенді ж�н 
к�рдік.  Акутагаваның әңгімесінде 
 ертеректе сарайда қызмет істеген,  
түрі маймылға ұқсайтын ұсқынсыз, 
жасы елуден асқан Есихидэ есімді 
суретшінің тәлкекке ұшыраған тағдыры 
 баяндалады. 

Қылқалам шеберінің туындылары 
туралы ел ішінде неше түрлі қауесет 
тарап,  желдей  есет ін .  Жаныңды  
түршіктіретін сондай �сектердің 
біріне сенсеңіз, ол салған әйелдердің 
бәрі шетінен азап шегіп, қырылып 
қала беретін к�рінеді. Талантын к�ре 
 алмайтын тағы біреулердің айтуынша, 
оның картиналарында адамның сезімін 
сиқырлап, басын айналдырып алатын 
дуа бар.  Қауесетке құлақ аспайтын 
суретшінің мына жалғанда екі үлкен 
бақыты болатын – сүйікті қызы мен 
�нері. 

Ұлы мәртебелі бір күні Есихидэні 
шақырып, оған тозақтың азабы бей-
неленген картинаны салуға тапсырыс  
береді. Екі-үш апта бойы сарайға ат 
ізін салмаған суретші шын тозақтың 
қандай болатынын елестете алмай, 
қатты қиналады. Шәкірттеріне тәжірибе 
жасап, оларды азаптап �лтіріп қоя жаз-
дайды. 

Жиырма күннен соң Есихидэ ұлы 
мәртебелінің қабылдауына сұранып, 
неліктен картинаны аяқтамағанының 
себебін түсіндіреді. Ол картинадағы 
к�ріністің қақ ортасында отқа оранған  
күйменің ішінде жанұшыра айғайлап 
�ртеніп бара жатқан  әйел  бейнесін 
салғысы келетін тілегін айтады.   К�зімен 
к�рмегенді қиялымен жеткізе алмайты-
нын мойындап,  ұлы мәртебеліден осын-
дай қорқынышты оқиғаның куәгері 
болғысы келетін ниетін білдіреді. 

Бірнеше күннен кейін ұлы мәртебелі 
оны қала сыртындағы үйіне шақырып, 
түн ортасында оған ішінде қол-аяғы 
мықтап байланған әйел отырған 
күймені сыртынан к�рсетеді. Күймені 
жағып жіберуге бұйрық берерінің 
 алдында  пердені ашқызып, ішінде 
кімнің отырғанын к�рген суретші есінен 
 танып қала жаздайды.  Мына сұмдықты 
қараңыз.  Күймедегі   орындыққа 
арқанмен к�генделіп тастаған еш 
жазығы жоқ бейшара Есихидэнің 
 жанындай жақсы к�ретін жалғыз қызы 
болып шықты.  Енді бәрі де кеш. Ұлы 
мәртебелі райынан қайтпайтын, ойлаған 
ісін соңына жеткізетін – қатыгез әмірші.   

Бұйрық берілгенде Есихидэ қызын 
құтқару үшін отқа оранған күймеге қарай 
жүгіргісі келіп,  кенеттен бір  орнынан 
тапжылмай тұрып қалады. Байғұс 
қыздың қалай азаптанып �лгеніне куә 
болғандар, шын мәнісінде де тозақтың 
азабын к�здерімен к�ргендей жаман 
әсер алып, т�бе шаштары тік тұрады. 
Алайда дәл осы сәтте бойындағы сезімін 
шығармашылықтың сайтаны жеңген 
суретшінің жүзі бал-бұл жайнап қоя 
береді. Жалғыз қызының қаза табуының 
себепкері және куәгері болған Есихидэ 
тапсырманы орындап, �нер туындысын 
аяқтап, келесі күні �зіне қол салып, 
дарға асылып �леді.   

Шығармашылық  дерттің қандай 
қасірет екенін білмейтін қарапайым 
адамға неліктен суретшінің қызын 
құтқаруға тәуекел ете алмағанын 
түсіну қиын, әрине.  Жо, жо, жоқ. 
Есихидэнің �лімнен қорқып немесе 
ұлы мәртебелінің қаһарынан қаймығып 
тұрғаны шамалы. Бастапқыда оның  
бойында қарапайым пенденің бәріне 

әдебиетшінің емес, жазушының к�зімен 
үңілгендіктен, француз классигінің 
�мірінде болған махаббат драмасын 
мейлінше шынайы етіп к�рсетуге бар 
күшімізді салғанымызды жасырмай-
мыз. Жазушылық жанармен үңілгенде 
суреткердің Элизаны шын сүйгеніне 
байланысты біздің күпті к�ңілімізге 
күдік  ұялаған жоқ. Дегенмен, ұлы 
шығармалар туғызған ақындардың 
қандай �тірікші халық екенін жақсы 
білетін сыншы ретінде  осы оқиғаны 
егжей-тегжейлі саралап ой сүзгісінен 
�ткізгенде Флобердің күйеуі  мен 
емшектегі баласы бар қатынға деген 
сезімінің риясыз болғанына деген 
сенімімізге селкеу түсті.  Неге дейсіз 
ғой?  

%лімсақтан белгілі. Прозаиктің к�п 
ретте оқиғаны таразылау мен талдау дан 
г�рі, майын тамызып әңгімелеп беруге 
жаны құштар.   Жазушы үшін  солай 
болған немесе тіпті болмаған дүниені 
шынайы етіп шеберлікпен жеткізу 
– бәрінен де маңызды. Міне, осы 
тұрғыдан алғанда Флобер мен Элизаның 
қарым-қатынасы мен бір-біріне деген 
сезімін жазушылық к�збен баяндап 
 беруде  �з міндетімізді адал атқардық 
деп  ойлаймыз.  

«Парасаттың құдіреті бәріне сене 
беруде  емес, күмәнмен қарауда» 
 (Мишель Левассар) екенін к�ңіліне 

болуды ғана армандайтын  тоғышар 
п е н д е  ж а з у ш ы л ы қ т ы  қ о л ы  ж е т-
кен бақыты санап, одан тобырдың 
құрметі мен қошеметіне б�ленетін 
ләззат іздейді. Нағыз суреткер үшін 
�нер – жаныңды азапқа салатын дерт. 
Шығармашылықпен алаңсыз айналысу 
үшін кейде ол  отбасы құру бақытынан да 
бас тартып, �з �мірін �нерінің  алдында 
құрбандыққа шалудан тайынбайды. 

Ұлы жазушылардың, суретшілердің, 
музыканттардың к�п жағдайда мінездері 
ж е ң і л т е к ,  м а х а б б а т қ а  т ұ р а қ с ы з , 
қатынқұмар жандар болып келетіні 
құпия болудан қалғанына қай заман. 
Адамгершілікті  жырлаған ақынға 
 деген махаббаты шексіз оқырманның 
сезімін құрметтегендіктен к�п ретте  біз 
тұлғаның шығармашылық психологи-
ясын (психология творчества) ашудағы 
кілті болып табылатын бұл тақырыпқа 
маңайламауға тырысып,  оған 
 жолап кетуден  ат-тонымызды ала 
қашамыз. Сау басына сақина 
т і л е п  а л ғ ы с ы  к е л м е й т і н 
ғалымдар, сыншылар мен 
әдебиетшілер �нерден 
г�рі, оның т�ңірегіндегі 
�тірікпен айналысқанды 
ақыл санап,  бүгінгі 
таңда шығармашылық 
т ұ л ғ а н ы  ә у л и е г е , 
а б ы з ғ а ,  т і п т і  п а й -

долылықты қоздыратын қояншық 
дертіне  шалдыққан. 

«Дерт – к�п, денсаулық – біреу». Бір 
басына жазушылықтың азабы  аз уайым 
әкелгендей, енді оған денсаулықтың 
дерті қосылды. Дәрі-дәрмекке тәуелді 
болып, оны уыстап ішемін деген ой 
Флобердің �ңі түгіл, үш ұйықтаса түсіне де 
кірмейтін. Амал нешік, басқа түскеннен 
кейін пешенеңе жазылған тағдырыңның 
әміріне к�нбеске айлаң кәне? 

Туған-туыстары жанын күтпейтін, 
шығармашылықтан басқа ештеңені де 
ойламайтын Флобердің қиын жағдайға 
ұшырауы мүмкін екенін іштерінен сезіп 
жүрген-тұғын. Мопассанның айтуына 
қарағанда, бала кезінен-ақ Флобердің 
денсаулығы аса  жақсы болмаған.  
Ұлының �міріне  алаңдаған әкесі жаны 
сергіп қайту үшін, қасына дәрігер қосып, 
оны   саяхаттап қайтуға жібергені белгілі.  
Дәулеті  тасып бара жатса да шет аймақта 

�мір сүретін байлардың бәрі де шетінен 
тиын-тебен санап қалған сараңдар. 

Сондықтан да емтиханды жақсы 
тапсырғаны үшін ғана  әкесінің 

жүрегі елжіреп, ұлын ел к�ріп, 
жер к�ріп, к�ңілін сергітіп 
қайтуға жібергеніне сену 
қиын. 

   Ұ м ы т п а с а ң ы з , 
жастық шағында фран-
цуз классигінің к�ңіл күйі 
болмай, сарыуайымға жиі 
салына беретін жігіт  болып 
� с к е н і н  б ұ д а н  б ұ р ы н 
айтқанбыз. Гюставтың 
жаны жабырқап, к�ңілі 
құлазып, жиі-жиі торыға 
б е р у і н і ң  б а с т ы  с е б е б і 

денсаулығына  байланысты 
еді. 

Түндегі оқиғадан кейін 
қауіпті  дертінің асқынып 

кеткеніне к�зі жеткен  Флобер 
ж а қ с ы  т а б ы с  ә к е л г е н і м е н , 

д е н с а у л ы ғ ы  к � т е р м е й т і н  з а ң 
саласындағы жұмысын біржола тастап, 

енді тек жазушылықпен ғана айналысуға 
белін бекем буды. Бірақ с�з �нерінің 
азабы мен дертінің қаншалықты ауыр 
болып, қалай қиналатынын ол білген 
жоқ. Дертінің қаншалықты қауіпті 
екеніне к�зі жеткен ол үйленбеуді 
ұйғарып, к�зі жұмылғанша �нерге адал 
қызмет етуге серт берді. Дүниенің басқа 
ләззаты оны қызықтырған жоқ. 

1845 жылы Гюставтың әкесі �мірден 
�тті. Дүние саларының алдында ол 
Сена жағалауынан үлкен үй сатып 
алған еді. Болашақ жазушының ендігі 
қалған �мірінің бәрі осы жерде �тті. 
Үйдің бірінші қабатында Флобердің 
шығармашылықпен айналысатын 
ат шаптырым б�лмесі болды. Жаңа 
қонысқа к�шіп келе салысымен 
 «талант дегеніміздің  т�зімділік пен 
табандылық» екеніне мойынсұнған ол 
бойын да, ойын да, жүріс-тұрысын да 
қатаң тәртіпке бағындырды.   

Тәртіп жоқ жерде шығармашылықта 
береке болмайды. =нерде шабыттың 
құдіретіне ғана сену барып тұрған 
ақымақтық. Ұлы дүние туғызу үшін 
мұрныңнан қан кеткенше тыным тап-
пай еңбектену керек. 

Таңертең тұра салысымен  Флобер 
түске дейін кітап оқыды. Сағат бірден 
бастап шығармасын жазуға отырып, 
түн ортасына шейін орындықтан 
құйрығын к�термей, күніне 12-14 
сағаттан тапжылмай жұмыс істеді. 
Шығармашылықтың қызығына қатты 
берілген уақытта оның ешкімді к�руге 
зауқы соқпады.

%кесінің �лімі аздай, бірнеше айдан 
кейін  жалғыз қарындасы  Каролина да 
кенеттен к�з жұмды. =нерден басқа 
құндылықты мойындамаған және 
сүймеген, жан-тәнімен оған берілген  
Флобердің тасжүректігі таңғалдырады. 
Қарындасы қайтыс болғанда бір туын-
дысын бастап қойып, шығармашылық 
дерттің сиқыры оның бүкіл ерік-
жігерін, ақыл-ойын билеп, сезімін жау-
лап алған-тұғын.  Каролинаның қазасы 
туралы естелігінде,  ол  сол күні оны бір 
ойлардың жанына тыныштық бермей 
қайта-қайта мазалап қоштасу мен жер-
леу рәсімінің аяқталып,  жазу үстеліне 
тезірек жетуге асыққанын айтады.     

Ф л о б е р д і ң  а с а  к � п  д о с ы  д а 
болған жоқ. =мірде араласқан ат 
т�беліндей азғантай достарын да ол 
�з мақсатына тиімді пайдалануға 
 тырысып, қаламының сиясы әлі кеп-
пеген жаңа шығармасын олармен 
бірге талқылауды үйреншікті әдетіне 
 айналдырды. Пікірлеріне құлақ асып, 
ш ы н а й ы л ы ғ ы н а  к ү м ә н  к е л т і р с е 
шығармасын жыртып тастап, оны 
қайтадан  жазып шығудан ерінбеді. 

 Негізінен, оның жақсы араласқан 
үш досы болды. Біріншісі – Альфред 
Лепутавеннің жасы жазушыдан біраз 
үлкен, екіншісі – Максим дю Кан-
мен ол жоғары оқу орнында жүргенде 
 танысты. Үшіншісі – Луи Буйле латын 
және француз тілдерінен сабақ беріп, 
нәпақасын тауып жүрген мұғалім. 
Үшеуі де әдебиетті жақсы к�ретін, ал 
Луи Буйле кейде �лең де шығаратын. 

Каролина қайтыс болғаннан кейін 
қарындасының мүсінін жасатуға тапсы-
рыс беру үшін белгілі мүсінші Прадьеге 
жолығуға Флобер Парижге аттанды. 
Тағдыр дегенді қарасайшы. Атақты 
мүсіншінің шеберханасында ол Луиза 
Колемен танысып, уақыт �те келе ол 
әйел де жазушының шығармашылық 
қиялына шабыт берген музасына ай-
налды. 

тұра алмайды.  Қарапайым адам бір 
әйелді жан-тәнімен сүйіп, жүрегінің 
құпиясын  ашып, сезімін білдіргенде 
ол оны еш есебі жоқ,  риясыз к�ңілмен 
жеткізеді. Басқаларға қарағанда сезімге 
к�бірек берілетіндей болып к�рінетін 
шығармашылық тұлға әйелдің  оттай 
ыстық құшағында балқып жатып 
та үшінші к�зімен осының бәрін де 
сыртынан бақылай алатын қабілетін 
жоғалтпайды. Шын суреткер   итжеккенге 
айдалып кетсе де, науқастанып қалса 
да, �лім жазасына кесілсе де.. соның 
бәрін сыртынан бақылап, жан-тәнімен 
берілген сүйікті ісіне адал болып қалады. 

Ж а з у ш ы  –  ұ л ы  п с и х о л о г .  О л 
б�тен біреу  түг іл,  �з  жүрегіндегі 
жалғандықтарды да  аяусыз әшкерелеп, 
оны да шығармашылық материал ретінде 
пайдаланып, шындығына оқырманды 
шүбәсіз сендіреді. Набоковтың с�зімен 
айтқанда, жазушы дегеніміз болмаған 
оқиғаны болғандай етіп суреттеп 
беретін – ертегіші. Сондықтан да ол 
кісі �лтірген қылмыскердің, күйеуінің 
к�зіне ш�п салған әйелдің... бір с�збен 
айтқанда, күнәға белшесінен батқан 
бейбақтардың әңгімесін мына біз сияқты 
жиіркеніш  немесе аяушылық сезіммен 
емес, құдды сол  оқиғалардың  ортасында 
�зі жүргендей еліріп, эстетикалық 
ләззат алып, есі кете жаздап, айызы 
қанып тыңдайды. Шын мәнісінде сырт 
к�зге мейірімді, жүрегі жұмсақ болып 
к�рінетін суреткер  расында да �мірде 
сондай адам болуы мүмкін, ал �нерінде 
аяушылықтың не екенін  білмейтін 
– қатыгез  талант.  Мінездері  �те 
 биязы, жандары жібектей нәзік болған 
ұлы қаламгерлер Гюстав Флобердің 
 «Бовари ханым», Антон Чеховтың 
«Ұйқым келеді», Бейімбет Майлиннің 
«Күлпәштағы» адамның  үмітін тас-
талқан етіп қиратудан тайынбаған  
�нердегі шектен шыққан рақымсыздығы 
есіңе түскенде, жаның түршігіп қана 
қоймай, бойыңды үрей билейді. 

К�пшілікке қызықты болу үшін, 
біз �з еңбегімізде  Гюстав Флобердің 
басын мұнарлаған махаббат драма-
сын шамамыз келгенше жазушылық 
(суреткерлік деп �тірік мақтанбай-
ақ қояйын) тәсілмен баяндап беріп, 
шындығына сендіртуге тырыстық. 
%лбетте, қаншалықты оны жүзеге 
асыра алғанымыздың бағасын беретін 
�зіңсің – қымбатты оқушым. Оқиғаға 

түйген сыншының шынайылықтан г�рі, 
шындыққа бүйрегі бұрып тұратыны 
 бесенеден белгілі. Ал шындық сіздің 
ойдан шығарған әдемі ертегіңіздің 
күлін к�кке ұшырады. Тіпті кейде елдің 
к�ңілінде күмән туғызбайтын сұлу 
сезімдерден де жалғандықтың ұшқынын 
к�ріп қалады. 

Гюстав Флобер артына Бальзак пен 
Толстой сияқты том-том туындылар 
қалдырмаған суреткер. Ұлы қаламгердің 
1956 жылы «Правда» баспасынан жарық 
к�рген  толық томдық шығармалар 
жинағы бес томды құрайды. Сол  бес 
томдықтың екеуі француз классигінің 
хаттары екенін ескерсек, оның барлық 
әдеби мұрасы үш-т�рт роман, бірнеше 
повесть пен әңгіме ғана. Ақ с�йлеп, 
адалын айтсақ, жазушының «Бовари 
ханымнан» басқа шығармаларының бәрі  
– кемеліне жетпеген сәтсіз туындылар.  

Шындықты іздеген сыншы ретінде 
шығармаларынан г�рі  Флобердің 
 хаттары біздің қызығушылығымызды 
к�бірек туғызғанын несіне жасырайын.  
Асылы, шынайылыққа жаны құштар 
суреткер шындығын шығармаларынан 
г�рі, күнделіктері мен хаттарынан 
іздеген ләзім. Сол себептен де француз 
классигінің екі том хаттарын шолып 
шыққаннан кейін, оның Элизаға деген 
сезімінің риясыз болғанына қатысты 
біздің күдігіміз бұрынғыдан  да күшейе 
түсті. К�ңіліміз нілдей бұзылып, ұлы 
жазушының мына дүниеде Құдайдан 
тілеп алған дерті – с�з �нерінен басқа 
ешкімді де, ештеңені де  сүймегеніне 
к�зіміз жетіп, к�ңіліміз сенгендей  болды. 
Флобердің хаттары шығармашылық 
тұлғаның жан дүниесіндегі қарама-
қайшылықтарды түсінуге к�п пайда-
сын тигізді. Классиктің эстетикалық 
және философиялық дүниетанымында  
«�нердің �мірден де биік болғаны» 
 туралы шындығын ашып берді.   

Он үшке енді ғана толған бозбала 
Гюстав мектепте оқитын достарының 
бір іне  жазған хатында:  «Егер  де 
менің ақындық қиялымда он бесінші 
ғасырдағы француз королевасы  болмаса, 
мен мына �мірден түңіліп, атылып �лер 
едім» деп мұңын шағады. Тағы бір 
жылдан соң, «Құдайлық сұлулығымен 
жер жүзіне мәңгі патшалығын құрған 
барлық халықтардан да, тәждерден 
де, билік құрушылардан да биік ұлы 
�нермен айналысайық» деп, әдебиетке 
адал қызмет етуге шақырады. Қырық 
жыл �ткеннен кейін ажал сағаты соға 
бастағанда да �неріне ғана адал  болып 
қалған суреткер, «Адам құндылық 
емес, �нер – құндылық» деген ойынан 
 танбады. 

Е н д е ш е ,  � н е р д е н  б а с қ а  е ш 
құдіретті мойындамаған және шын 
пейілімен беріліп сүймеген  француз 
классигінің жалғыз Элиза Шлезенжерді 
ғана емес, �мірдің шырғалаңында 
жолықтырған біз білетін Элали Фуко, 
Луизе Коле, сонымен бірге біз білмейтін 
к�птеген әйелдердің бәрін де рия-
сыз к�ңілмен жақсы к�ргеннен г�рі, 
шығармашылығына керек құнды мате-
риал ретінде қарастырғанына қатысты 
қандай күмән болуы мүмкін. 

Атақ-даңқ дәметіп, қызмет қуып, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 

фәниді бірге �ткізіп, перзент сүйгеннен 
артық қандай ғанибет болуы мүмкін. 
Айтыңызшы, қандай?  

%йткенмен, нәзік жандылардың 
 шынайы бейнелерін сомдау үшін 
тағдырын талақ етіп, әйел к�рсе ақыл-
есінен айырылып,  жан денесін бергенше 
байыз таппаған Тургенев пен Флобердің 
�мірде ғашық болған аруларының 
мінездері де, табиғаты да, моральдық 
к�зқарастары да бір-біріне ұқсамайды.  
Тургенев жаны кіршіксіз таза, сүйген 
жанына деген сезімі адал, ішкі мәдениеті 
биік  әйелдерді жан-тәнімен сүйіп, 
махаббаттың ғаламаттығын  жырлады. 
Флобердің, керісінше, �мір бойы,  бай-
дан байға тиіп жүрген, сезімі тұрақсыз, 

ғамбарға айналдырып жібергеннен 
тапқан пайдамыз – �кініш. Мәдениеті 
т�мен қоғамдық пікірге немесе тарихи 
 себептермен қалыптасқан моральға 
қарсы шығудан қаймыққандықтан, біз 
�нердегі тұлғалардың бәрін аяғын жерге 
тигізбей, к�кке к�тере �тірік мақтап, 
к�зсіз  табынып, шындықтың ауылы-
нан алыстап барамыз. =нердің басты 
тақырыбы адам екенін біле тұрып, біз 
шығармашылық тұлғаны мінсіз етіп 
к�рсетуге бар күш-жігерімізді  салып, 
оның табиғатындағы шындықты іздеп 
адасқан адамды жоғалтып алдық. 
Ал адам жақсы істердің жаршысы 
болған әулиелігімен, абыздығымен, 
пайғамбарлығымен ғана емес, сонымен 
бірге күнә жасап қойып, одан арылғысы 
келіп азап шеккен қасіретімен де 
адам. Дей тұрсақ та, айтуға ғана жеңіл, 
ал ақиқатында �те нәзік, сонымен 
бірге абайламасаң қолыңды ұстарадай 
қиып кететін бұл тақырыпқа адамдық 
моральдың емес, �нердің заңғар биігінен 
қарағанда ғана аңызға айналған ақын 
шындығының шеті менмұндалайды. 

Шығарманың ең қатал да, кірпияз 
сыншысы оқырманға суреткердің �з 
туындысын қандай жолмен �мірге 
әкелетіні бәрібір. Сұлулыққа к�ңілі 
құштар  ол  барлық уақытта да ақыннан 
ұлы сезім мен ұлы идеяны талап етеді. 
Дегенмен, суреткердің сол ұлы идея мен 
ұлы сезімді жақсылықтарға ғана емес, 
сонымен бірге жамандықтарға да жанаса 
жүріп іздейтініне  ол к�п мән бермейді. 

%лем әдебиетінің тарихында әйелдің 
нәзік сезімін, психологиясын, бір с�збен 
айтқанда, жан әлемін асқан шеберлікпен 
жеткізген екі ұлы суреткерді ерекше 
жақсы к�ремін. Олар – Тургенев пен 
Флобер. Бір қызығы, екеуі де отбасылық 
бақыттың дәмін татпай, �мірден бойдақ 
болып �тті.   

Флобердің замандасы Тургеневтің 
тіпті ер-азамат үшін жеке басының 
азаттығынан артық бақыттың жоқ 
екенін айтып, бойдақтығын мақтан 
еткенін де жақсы білеміз. Бойын кәрілік 
жеңген шағында ғана ол бұл ойынан 
айнып, керісінше, отбасы құрудың 
маңыздылығын насихаттап, үйленбеген  
азаматтың қартайғанда ешкімге керегі 
болмай қалатынын �кінішпен мойын-
дады. 

Екі ірі суреткердің де қолдарына 
құсын қондырып, перзент сүйгізіп, 
жандарын жаннат бағына айналды-
ратын серігін таба алмағаны �кінішті, 
әрине. Алайда оған, Тургенев пен 
Флобердің �здері  кінәлі .  Тағдыр 
жолықтырған арулардың бірінен �з 
бақытын тапқанда, �мірлері гүлдей 
жайнап басқаша болар ма еді? Кім 
білсін? %йткенмен, олар �з �мірлерін 
�нер жолында құрбан етпей, бір әйелге 
ғана арнағанда қаламдарынан нәзік 
жандылардың  қайталанбас  образдары 
тумауы да ықтимал емес пе? Бальзактың 
әйгілі романдарының бірінде «ұлылық 
– қауіпті дерт» екенін айта келіп, «адам 
дертті жеңе ме, әлде дерт адамды жеңе 
ме?» деп, �нердің жанды арбап алатын 
сиқырынан қауіптенетін тұстары да бар. 
Тургенев пен Флобердің жағдайында 
�нердің дерті адамды жеңді. %йтпесе, 
адам  баласы үшін сүйген жаныңмен 

мәдениеті т�мен, мінездері жеңіл, 
тоғышар қатындарға қарай к�ңілі 
магниттей тартылып тұрды. Француз 
классигінің Элиза Шлезенжер мен 
 Элали Фукодан кейінгі, сүйген дегеннен 
г�рі, келешекте дүниеге келетін туынды-
сына керек шығармашылық материал 
ретінде зерттеген  әйелі  – Луиза  Коле 
болды.

***
Луиза Колемен екеуінің арасындағы 

махаббат драмасын әңгімелемес бұрын, 
ұмытпай  тұрғанымда Флобердің 
тағдырын түбегейлі �згертіп жіберіп, 
жазушылық жолға түсірген бір маңызды 
оқиғаның тарихына қысқаша тоқтала 
кетейін.  

1844 жылы ағасымен бірге Руанға 
келе жатқан түнде Гюстав кенеттен  
 талып, құлап қалады. Сүт пісірім 
уақыттан кейін есін жиып, к�зін ашып 
қараса үсті-басының бәрі қызылжоса  
қан. Бауырын үйге кіргізгеннен кейін 
дәрігер  ағасының жаны қалмай, 
қолынан келген ем-домын істейді. 
 Шарап ішуге, темекі шегуге, еті бар 
тамақ жеуіне тыйым салады. Соған 
қарамастан ұстамалы ауруы бірнеше 
мәрте қозып, бауырының жаны қатты 
күйзеліп кетті.  

Кездейсоқта тап болып,  елді аң-таң 
қылған белгісіз дерттің шын себебін 
ешкім анықтай алмай қойды. Бұл не 
ауру �зі? Неге бұрын-соңды сырқат 
белгілері байқалмаған сап-сау жігіттің 
денсаулығы кенеттен сыр берді?  %лде бұл  
жан тыныштығын ойламай, салы суға 
кетіп, сарыуайымға салына бергендіктің 
нәтижесі ме? Мүмкін бақыт құсын 
қолына қондыра алмағандықтың залалы 
шығар? Материалдық игілікке аса қатты 
алаңдамайтын және қызықпайтын, бір 
басына жетерлік дәулеті бар жігіттің 
жүйкесін жұқартып, жанын кемірген не 
қайғы? Шынында да адам түсінбейтін 
ақылға сыймайтын – қызық жағдай. 

Дәрігерлер түрлі болжам жасап, сан 
алуан қырынан талқыласа да қауіпті 
дерттің нағыз себебін  анықтай алмады.  
К�птің ішінде «бәлкім қояншық ауруы 
шығар» деп ойлағандар да жоқ емес.   

%детте, мұндай жағдайда суреткердің 
туған-туыстарының айтқанына жүгінуге 
тура келеді.   Неге екені белгісіз, 
Гюставтың немере қарындасы �з 
естеліктерінде бұл тақырыпты  айналып 
�тіп,  науқас ағасының  дерті ж�нінде  бір 
с�з айтпапты.  %лде әлем мойындаған  
бауырының абырой-беделіне нұқсан 
келетінінен қауіптеніп, әдейі үндемеді 
ме?  Француз классигінің о дүниеге 
�зімен бірге алып кеткен,  анық-
қанығына к�зіміз жетпей тұрған ұстара 
сауалымыздың бірі осы.  

%рине,  ұлы суреткер ж�нінде 
жазылған мақалалардың, зерттеулердің, 
кітаптардың бәрін оқып тауысу әсте 
мүмкін емес. Күні бүгінге дейін фран-
цуз классигінің шығармашылығын 
шемішкеше шағып, �мірбаянымен 
егжей-тегжейлі таныстырған еңбек-
тердің есебі жоқ. Алайда мамандығы 
дәрігер болғандықтан жазушы ж�нінде 
жазылған телегей-теңіз дүниелердің 
ішінен Рене Дюменильдің кітабына 
е р е к ш е  н а з а р ы м ы з  а у д ы .  О н ы ң 
 айтуынша,  Флобер бала  күнінен 

тән әкелік сезімі оянып кетіп, қызын 
ажалдан аман алып қалу үшін отқа 
оранған күймеге қарай жанұшыра 
жүгіре ж�нелгісі келді. %йткенмен, 
келесі мүйнетте  қиялындағы болашақ 
картинасының материалын к�ргенде 
оның бойындағы адамдық инстинктті 
шығармашылықтың эстетикалық 
құдіреті жеңіп кетті. 

=нер адамының – үшінші к�зі,  
суреткердің бағы ғана емес, сонымен 
бірге соры да. Ол �мірдегі кез келген 
құбылысты, тіпті халықты қынадай 
қырып, зар илеткізген қайғы-қасіреттер 
– табиғи апат, індет, ашаршылық, 
қанды-қырғын соғыс, т.с.с. бәрін де 
алдағы уақытта жазатын шығармасының 
тақырыбы  ретінде зерттейді.  Ұлы  
 суреткер б�тен біреу түгіл, �з жүрегінде 
б о л ы п  ж а т қ а н  қ ұ б ы л ы с т а р ғ а  д а 
эстетикалық қызығушылықпен қарамай 
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Б іздің тарыйхымызды зерттеуде, 
насыйхаттауда қалыптасқан 
жүйе жоқ. Оқыулықтың өзі 
олқылыққа тола. Сондықтан 
ұлтымыз бен мемлекетіміздің 
мақтанышы болыуға ылайық 
батырлар белгілі бір рұу мен 
тайпаның ғана мақтанышы 
сыйақтанып келе жатыр. Өйткені 
тарыйхын сыйлайтын, ұлтының 
тарыйхый тұлғаларын сый-
лайтын мемлекеттің бар екенін 
үнемі сезінбеу отансүйгіштік 
сезімді бірте-бірте бәсеңдетеді.
Біріміз біліп, біріміз 
білмейтін Қостан батырдың 
 тарыйхы біздің тарыйхый 
танымымыздың өз дәрежесінде 
емес екеніне анық көз жеткізеді. 
Тіпті біз еліміздің өміріндегі ең 
ұмытылмас кезең «Ақтабан 
шұбырынды, Алқакөл сұлама» 
зобалаңының 280, 290 
жылдығын да, оның жеңіспен 
айақталған 250 және 260 
жылдығын да, тым құрыса, бір 
мақаламен де атап өтпегеніміз 
қай абырой дейсіз? Сол 
зобалаңға ұлы бетбұрыс жасаған 
Аңырақай шайқасының да 290 
жылдығы былтыр  үн-түнсіз өте 
шықты. Сыйқымыз сондай.
Қазақта бірақ батыр көп. 
Себебі екі жарым ғасыр бойы 
қалмақтармен соғысып, біресе 
жеңіп, біресе жеңіліп, бүкіл 
өмірі соғыспен өткен халықта 
батыр көп болмағанда, кім көп 
 болады? Бір жылда бір батыры 
өліп, бір батыры аман қалып 
отырса, екі жүз елу жылда бес 
жүз батыры шықпас па? Сол көп 
пе, аз ба?

  Әбдіжәлел БӘКІР,
саяси ғылым докторы,

профессор

Бексұлтан НҰРЖЕКЕ–ҰЛЫ,
ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты

(Басы 1-бетте)

Президентіміз неге «Заман к�шіне 
ілесіп, ілгері жылжуы үшін біз сананың 
ашықтығын қамтамасыз етуіміз керек» 
дейді. Мұнда үлкен мағына бар. Бұл – 
бүгінгі шындығымыз да, аса қажетіміз 
де. Тәуелсіздіктің аса бір маңызды 
к�рсеткіші – халқымыздың азат санасы 
екені белгілі. Осыны қалыптастыруда 
батыл қадамдар жасай алмай келеміз. 
Халық пікірін к�п жағдайда ашық айта 
алмайды. Бізде қалыптасқан жағдай 
туралы бір мысал. Орталықтағы билік 
орындарынан лауазымды кісі келіп, 
жұртшылықпен кездесу �ткізетін болса, 
жергілікті басшылар қатысатын адамдар 
тізімін жасап жанталасады, олардың 
сұрақтарына дейін қағазға түсіреді. 
Жеке дауыстыларды жолатпайды, хорға 
қосылатындарды ғана жинайды. Мұндай 
жиындарға жиі болмаса да, қатысып 
қалып жүрміз. 

Х а л ы қ т ы ң  с а я с и  с а н а с ы н ы ң 
бостандығына еркіндік беріп, оның �з 
ой-пікірлерін тиісті билік орындары 
алдында қоя алуға үйретуіміз керек. 
Ашық пікір айтқандарды қудалауды 
қойған ж�н. Бұл бағыттағы халықтың 
митингілерге, с�з с�йлеу құқықтарын 
шектеуді алу, билік пен халық арасында 
сындарлы диалог орнату бағытындағы 
қазіргі алғашқы қадамдарды қолдаймыз. 
Халықтың тәуелсіз  елдің азаматы 
екенімен санасқан ж�н. %рбір азамат та 
мұның құнын түсінгені абзал. 

А л  е н д і ,  М ұ с т а ф а  Ш о қ а й д ы ң 
« о қ ы  ғ а н д а р д ы ң  б а р л ы ғ ы  з и я л ы 
емес» дегеніне келейік. =зің де ондай 
жағдайға айқын мысалдар келтіріпсің, 
тіпті «Екіжүзділер» атты мақала жазған 
к�рінесің. Адам баласын екі бетті етіп 
жаратып, жағдайға байланысты бірде оң 
бетін, екіншіде сол бетін пайдалана ала-
тындай мүмкіндік берген Аллаға рақмет! 
Қазір бұл дәстүрге айналды. Кешегі 
кеңестік кезеңде партия органдарының 
жақсы к�ретін с�здерінің бірі «С�з бен 
істің алшақтығы» болатын. Бүгін с�з 
к�п, іс аз. Алтын уақыт түрлі жиналыс-
пен �туде. Егер жиналыстарды жиі 
�ткізуден әлемдік сыйлық жарияласа, 
біз ел бас бәйгені с�зсіз алар еді. 

Б ұ р ы н - с о ң д ы  ұ л т ы м ы з д ы 
ұйыстыруға ерен еңбек сіңірген  зиялы 
қауымымыз қоғамда тиесілі бағасын 
алып жүр ме? Олардың істерін к�ретін 
к�з, айтқандарын еститін құлақ бар 
ма? Мысалы, Астанамызда қазақ тари-
хында ұлтымыздың саяси-әлеуметтік 
дамуына ерекше үлес қосқан, бүгінгі 
тәуелсіздігіміздің теориялық жағын да, 
практикалық мүмкіндіктерін жан-жақты 
сипаттап берген %лихан Б�кейхан 
бастаған Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып 
Дулатұлы, Мұстафа Шоқай сияқты 
ұлтымыздың шынайы ардақтыларын 
есте қалдыру, тіпті қаламыздың әдемі бір 
жерінен Алаш алаңын ұйымдастырып, 
тұлғалар ескерткіштерін �здерінің асыл 
с�здерімен жұрт назарына ұсынып  жатса, 
аса бір орынды тірлік болар еді деген 
ұсыныстар болды. Айтылды, қалды. 
Алаш жетекшілері кейінгі ұрпаққа 
қарыз болмай, мол мұра қалдырды, ал 
біз әлі қарызымыздан құтыла қойған 
жоқпыз. Сондай-ақ Қазақстанның 
партия жетекшісі  мені  қабырғаға 
қысты, сондықтан еліміздің солтүстік 
бес  облысын Ресейге қосып алуына 
келісім бердім дегенде, бұдан кейін 
келісім бермеген, онда мұны Саяси 
бюрода қараймыз деген Н.С.Хрущевке 
«Жер – халықтың байлығы», оны қарай 
алмайсыз деп қасқиып қарсы тұрған 
Ж.Тәшеновтың 100 жылдығын бейресми 
жиналыспен ғана атап �тті. Ағайындар, 
қалай сезінер екенсіздер, бес облыс-
тан айырылғанды сәл ғана ойланып, 
еске түсіріп к�ріңіздерші. Ең болмаса, 
қазіргі �з атындағы к�шенің бір қолайлы 
жеріне бейбіт күннің нағыз хас  батырына 
ескерткіш орнатып жатсақ, келер ұрпаққа 
қандай �неге болар еді. Ұлттың зиялысы 
кім дегенді біліп қана қоймай, олардың 
еліне сіңірген ерен еңбегін ұрпақ  жадында 
сақтай білуді ұйымдастырып жатсақ, 
ортақ ісіміз тек ұтар еді. Міне, Тәшенов 
сияқты ардақтылар – ұлтымыздың нағыз 
 зиялысы.

Жанарбек бауырым! Сені түсінемін. 
К�біне салмақты зиялыларға салыпсың. 
Зиялы әке, ағаларыңды қайра ғың, 
ширатқың келген шығар. Біз Ата Заңы-
мызға «Қазақстан  Республикасы �зін 
демократиялық, зайырлы, құқықтық 
және әлеуметтік  мемлекет ретінде 
орнықтырады,  оның ең қымбат 
қазынасы – адам және адамның �мірі, 
құқықтары мен бостандықтары» деп 
тайға таңба салғандай айқын  жазып 
қойдық. Ал осылар қалай жүзеге 
асып жатыр? Демократия дегеніміз – 
халықтың билігі. Ал халық бүгін ащы 
шындықты айта алады ма? Қытайдағы 
қандастарымыздың жағдайын айта-
мыз деп тәуелсіз елдің азаматтарының 
алды он күн түрмеде отырып шықты. 
Сонда жергілікті әкімшіліктің �кілдері 
полицияға жүгірмей, жиналғандармен 
мәмілеге келе алмағаны ма? Неге 
біз әкімшіліктің лауазымды адамда-
рынан жауапкершілік сұрай алмай-
мыз? Олар ойларына не келсе, соны 
істей беруі керек пе? Сұрақ к�п. Рас, 
егемендіктің алғашқы жылдары күшті 
басқару  нысаны керек болған шығар. 
Ал қазір Тәуелсіздік алғанымызға отыз 
жыл  болғанда билік бәрін иемденіп 
алуымен  емес, �зі құрған жүйеге тиісті 
жұмыс істете алуымен күшті, мықты 
емес пе? Мұны да ойланатын уақыт 
келді ғой.

 Қазіргі зиялы қауым ата-бабамыз 
сан ғасыр күресіп қол жеткізген қастерлі 
«Тәуелсіздік» ұғымын толыққанды 
т ү с і н б е й  о т ы р .  Р а с ,  М ә с к е у д і ң 
тікелей билігінен құтылдық. Кеше 
 лауазымды кадрларымыз Орталық 
бекітпей, жұмысқа кірісе алмайтын. 
=ндірісіміздің тізгіні де түрлі жолдармен 
жоғарыда болды. =з алдымызға жеке 
 республика болдық дегенмен, Жоғарғы 
Кеңес депутаттары б�лек делегация 
құрып, шетелдің бірде-біріне шыға 
алған жоқ... дегендей. Осы мағынада 
тәуелсіздікке жеттік  деуге болады. Ал 
Тәуелсіздіктің ең басты к�рсеткіші, 
ұлттық құндылықтың негізі – ана 
тілімізге �зіміз ие бола алдық па? Кеше 
Алаш к�семдері ұлт-азаттық күрестің 
ең басты компоненті ана тіліміздің 
т ә у е л с і з д і г і  д е п  е д і .   Е л б а с ы м ы з 
 «Қа зақстанның болашағы – қазақ 
тілінде», «Қазақ қазақпен қазақша 
с�йлессін» деді. Мұны қатаң сақтауға 
бет алып отырған алдымен мемлекеттік 
ұйымдар бар ма? Басшыларымыздың 
�зі к�біне орысша с�йлейді. Жоғарыда 
айтылған Мәжілістег і  жағдай да 
с�зімізге толық дәлел. Ал бұл тура-
сында халық �кілдерінің ой-пікірлерін 
к�зге ілгісі келмейді. Мысалы, бірнеше 
жыл балабақшадағы т�рт-бес жасар 
ұл-қыздарымызға үш тілді үйретуге 
байланысты, «үш тұғырлы тіл»  деген 
түбірінен қате  пікірге  қарсылық 
білдіргендер аз болған жоқ. Жазылмаған 
жер қалмады. Селт еткен ешкім болма-
ды. Қасым-Жомарт Тоқаев Президент 
болды да, алдымен қазақ тілін білейік 
дегеннен кейін ғана іс оңала бастады. 
Ал қазақ тілінің айдарынан жел ессін 
десек, міндетті түрде мемлекеттік тіл 
туралы заң керек екені баспас�зде аз 
жазылып жүр ме? Ал ресми орган-
дар бұған теріс қарайды. Ешбір елде 
мемлекеттік бағдарламамен тіл мұраты 
жүзеге асты дегенді әзір ести қойған 
жоқпыз. Естігендер болса, айтсыншы, 
біз де білейік.

Жоғарыдағы кемшілікт ің  к�бі 
қоғамымыздағы ұлттық рухтың жетім-
сіздігінен болып отыр. Бұл – зиялы 
қауым үшін аса қажет қасиет. Осы орайда 
Мұстафа Шоқайдың: «Ұлттық рухсыз 
ұлт тәуелсіздігі болуы мүмкін бе? Тарих 
ондайды к�рген жоқ та, білмейді де. Ұлт 
азаттығы – ұлттық рухтың нәтижесі. 
Ал ұлттық рухтың �зі ұлт азаттығы мен 
тәуелсіздігі аясында �сіп дамиды, жеміс 
береді» деген ұлы �сиетін еске түсіре кет-
сек, артық к�рмеңіздер. 

 Қорыта айтқанда, қоғамда зиялы 
кісілердің ой-тұжырымдарымен санаса-
тын демократиялық үрдістерді тереңдете 
түсіп, к�шбастаушылар институтын 
қалыптастыру аса қажет дегіміз келеді. 
Мұның биліктің тиімді басқаруына да оң 
ықпалы мол болары с�зсіз. 

ҰЛТТЫҚ ЗИЯЛЫ 
ТУРАЛЫ БІРЕР СӨЗ

«Зиялылық жауапкершілігі» атты мақалаға орай

Тағы бір мәселеге назар аудара кетейін. 
Кейінгі кезде атақ-данққа ие болып 
жататындардың к�бі адами һәм іскерлік 
қасиеттерімен емес, кешегі не қазіргі 
орынтағында отырғандары үшін алатын 
болды. Кеше облыстық не аудандық 
басшылықта болып, тіпті орындары-
нан босағандардың, шаруашылықтың 
б�лімшелерінің меңгерушілерінің аттары 
кешегі Екінші дүниежүзілік соғысына 
қатысты дегенмен, мектептерге, мәдениет 
үйлеріне беріліп, ғимараттар алдына 
жергілікті қаржыдан миллиондаған теңге 
б�лініп, ескерткіш орнатылуда. Бұл 
тірлікте жеке құлқындар да жоқ емес. 
С�йтіп, бұл кісілер Шоқан Уәлиханов, 
Ыбырай Алтынсарин және хакім Абай 
деңгейлеріне к�терілді. Нарықтық за-
манда бәрі де бола береді екен ғой. Ал 
шындыққа жүгінсек, бұлардың к�бі 
зиялылықтан аулақ жандар. 

Батыр бабаларымыздың есімін 
де, ерлігін де есте сақтатып келе 
жатқан шежіреміздің кеңес �кіметі 
ү н і н  � ш і р г е н  с о ң ,  т а л а й  б а т ы -
рымыз бен бағланымыздың да аты 
ұмыт  болып қалды емес пе? Ептеп 
те болса соларды бірте-бірте тірілте 
бастап едік, бір �ңірдің адамдарын 
мұқатып, әлдекімнің: «Батырлары 
к�п болса, «Ақтабан шұбырындыда» 
неге жеңілді?» дегенін оқып, жағамды 
ұстағам. =йткені ол бәтшағар �з 
халқын �зі мұқатып отыр ғой. Ійә, 
 батырымыз к�п болса да, қалмақтардан 
к�п жеңілгеміз. Себебі «батыр – бір 
оқтық», оқ тійсе, ол да �ліп қала берген. 
Азды к�п жеңген. Ауызбірлігі жоқты 
ауызбірлігі мықтылар жеңген. Алайда 
Шыңғыс хан күшпен әрі ақылмен 
біріктірген қазақ халқы әлі күнге дейін 
�з жерімізге ійе болып отырмыз.

Шыңғыс хан заманынан бері 
 тарыйхта аты жазылып келе жатса да, 
батырлары мен бағландары ауызға аз 
ілініп келе жатқан қазақ тайпасының  
бірі – Керей тайпасы. Оның басты 
себебі, меніңше, ол тайпаның негізінен 
үш мемлекетке шашылып кетіуінде. 
Негізі қазақ елінде қалғанмен, Абақ 
тармағының біразы Моңғолыйаға, 
Ашамайлы тармағының біразы  Ресей 
жерінде б�лініп қалғандықтан, керей-
лер жайында кең тарыйх әлі айтыла 
қойған жоқ. Оның үстіне, Шыңғыс 
ханның ұрпағы К�шім бійлеген 
Сібір жақтағы керейлердің  тарыйхы 
тұрмақ, қазақ ішіндегілерін айта  бастап 
ек, атақты Толыбай  сыншыны да, 
Қожаберген жырау мен Сегіз серіні 
де: «Бұлар қайдан шықты?» деп, таны-
маушылар мен жоққа шығарушылар 
жан-жақтан шошайа бастады. %йтеуір, 
К�шебе керейден шыққан Біржан 
сал ғана жаладан аман. Тарыйхын 
түгендеп, т�ңірегіміз �сіп-�ркендеп 
жатыр, �ткеніне қарап, бүгінгісін 
бағдарлап алды. Ал біз айтыс пен 
тартысқа малтығып, біріміз айтқанды 
б і р і м і з  ж о қ қ а  ш ы ғ а р ы п ,  � з а р а 
бақталастықтан аса алмай жатырмыз. 
=зіміз біріге алмасақ, б�гделер келіп 
біріктіретіндей-ақ бейқамбыз, елдің 
қамынан г�рі �з қамымызды қатты 
ойлайтын секілдіміз. Ерте ме, кеш 
пе бұдан да арылармыз-ау, бірақ бос 
�ткен уақыт бәрібір бекер кеткендігін 
бір білдірмей қоймайды-ау.Оның 
ауыртпалығын біз бе, ұрпағымыз ба, 
кім арқаларын кім біліпті? Бәріне 
кінәлі – білімсіздік.

«Екі жүз елу жыл соғысқан халық 
қалайша қырылып бітпеген?» деген 
сұраққа да керей шежіресі нақты жауап 
береді: әр қазақтың үш-т�рт қатыны, 
он бес шақты ұлы болыпты. Тіпті 
қыздарын қоспағанда, он жеті-он сегіз 
ұлы болғандар да біршама.

Тарыйх шіркіннің кейде табаны-
мыздың астында, бірде к�не моланың 
ішінде, тағы бірде тау мен тастың, жер-

сұудың атында қалғанына ойда-жоқта 
куә боп келеміз, бірақ бір бәтуаға келе 
алмаймыз. С�йтіп жүріп, әлі талайдан 
айрыламыз-ау!

К е р е й д і ң  А ш а м а й л ы  ұ р п а ғ ы 
қоластында болған К�шім ханның 
 тарыйхы қазаққа да, орысқа да қәжетсіз 
тарыйхқа  айналып бара  жатқан 
сыйақты. =з жерін, �з елін қорғаған 
оны «проклятый Кучум» дегіз іп 
қойдық. «Жауыз Шыңғыс ханның» �зі 
де, ұрпағы да айақ асты болып қалды.  

К�шімнің %лій, Есім, %зім деген 
үш баласы болған. Кезінде К�шім 
қазақ хандығынан ешқандай к�мек 
к�рген жоқ, кейін оның балалары да 
қазақ хандығына ешқандай ілтійпат 
жасаған жоқ, қайта керісінше болды. 
К�шімнің Есім деген баласы Қарақал 
қонтайшысының ұлы Қотағосынмен 
(кейін Батыр Қонтайшы атанып, 
Жоңғар мемлекетін құрған – Б. Н.) 
=рлік тайшының қызын алып, бажа 
болады. Қалмақтармен бірге қазаққа 
қарсы соғысып, үш жыл бойы жорықта 
жүргенде, қатыны бір қалмаққа тійіп 
кетеді. %йтеуір, орысқа қарсылармен 
бірігемін деп жүріп, әбден әтіуері 
кетеді. Алайда ұнаса да, ұнамаса да, ол 
да қазақ тарыйхы.

Керей тайпасының да к�п жағдайы 
К�шім ханның күйреу  та рый хымен 
т ы ғ ы з  б а й л а н ы с т ы .  2 0 1 9  ж ы л -
дың 28   маусымы күні  Аққайың 
шыйпажайының жоғарғы жағындағы 
шағын ауылға саумал ішіуге бар-
дым. Сонда 73 жастағы Күлзійра 
Қожақметқызы Қозыбаева деген 
кісімен таныстым. Ж�н сұрастық, 
әңгімелестік. Бұрын Ресейде тұрған, 
қәзіргі күнде Қостанай жақта тұратын 
керей екен. Айтқанын ауызба-ауыз 
жазып алдым.

сонда қарғапты-мыс. Ұрпағы содан үш 
рет шашылып, үш рет қайта жыйналған 
екен деседі.

Бұрынғылардың шежіресінен 
Күлзійраның есінде қалғаны – осы.

Е р л і г і  м е н  қ ы л ы ғ ы  қ а ғ а з ғ а 
түспей, қаншама қас батырлары-
мыз ұмыт қалып жатқанын кім есеп-
теп жатыр дейсің?! Біздің тарыйх 
– к�бі ұмытылған, ұмытылмағаны 
бұрмаланған тарыйх. Оны түзеуге 
енді ешкімнің ғұмыры да, білімі де 
жетпейді-ау деп қорқам. %йткенмен, 
естігенімізді, оқығанымызды ортаға 
с а л а  б е р г е н і м і з  д ұ р ы с  ш ы ғ а р . 
=йткені «үмітсіз –  шайтан» деген ғой 
бұрынғылар.

Қостан батыр жайында Күлзійрадан 
естіген соң, керей шежіресін жетік 
білетін ешкімді кездестіре алмадым. 
Ақыры ақыл кіріп, Ұлттық кітәпхананың 
қызметкерлері Сәлима, Мәдинә деген 

жетеді. Осы күнгі Қостан сайының 
тұсында (Қостанайдың орталығын 
Корей поселкесінен б�ліп жатқан сай, 
қәзіргі сыра зауытының тұсы) �зеннен 
сал жасап �ткен кезде Қостан қатты 
әлсіреп, ағасы мен жолдастарына: «Мен 
бүгін-ертеңнен қалмаймын,  жанымды 
қыйнамаңдар. Мені осы араға жерлеп 
кетіңдер» деп �сійет етеді. Қостан бір 
күннен кейін �мірден �теді. Байдәулет 
батыр бастаған бір топ оны арыулап 
жұуып, жаназасын шығарып, Тобыл 
�зенінің шығыс жақ бетіндегі тоғайдың 
қойнауына жерлейді. Сонан кейін 
К�шебе сарбаздары үш күн бойы аза 
тұтады. %рі ат тынықтырады. Еліне 
аттанғанда Байдәулет сардар к�зіне жас 
алып: «%й, Қостан-ай, жер қойнауында 
қалдың-ау!» депті. Қостанай атауы 
 содан қалыпты деген с�з бар» (сонда, 
500-бет).

Қостан батырдың ұрпақтары бұл 
күнде негізінен Ресейдің Қорған обы-
лысында тұрады екен.

Күлзійра  айтқан шежіре  мен 
к і т ә п т е г і  ш е ж і р е н і ң  б ә л е н д е й 
айырмашылығы жоқ: Қостанның 
елі мен жерін қорғап қаза тапқанын 
екеуі де дәлелдейді. Ал ол жерленген 
жердің кейін қалай аталыуына кел-
сек, меніңше, Күлзійраның   айтқаны 
ақыйқатқа ылайық. Себебі Қостанды 
жауынгерлері Тобылдан салға салып 
алып �теді. Жаралы қолбасшыны 
басқаша алып �тіудің жолы да жоқ. Ал 
жауынгерлер �зеннен атпен жалдап 
�ткен болар, �йткені аттарын да сал-
мен �ткізіпті деген дерек жоқ. Демек, 
Қостанды алып �ткен жер елге белгілі 
�ткел болған. Негізгі к�лігі ат болған 
қазақ бір-бірінен �ткелдің қай арада 
екенін сұрамай тұрмайтыны анық. 
Сондықтан Қостан жерленген ара – ел 
аузында жійі айтылатын жер.

Екіншіден, Қостан бұрыннан �лік 
жерленген жерге емес, жаңа әрі жалғыз 
бейітке жерленген. Ондай бейіттің 
 басына қазақтың бір белгі қоймауы 
тіптен мүмкін емес.  Сондықтан 
Қостанның �з найзасын �з бейітінің 
басына шаншыуы және жәй шаншый 
салмай, ай тәрізді ійіп барып шаншыуы 
қазақ ғұрпына �те сай келеді.

Үшіншіден, «=ткел қайда?»  деген 
адамға, «Қостанның айы тұрған жерде» 
немесе «Қостан айының қасында» дей-
дей келіп, кейініректе «Қостанайдың 
батыс жақ бетінде» деген сыйақты 
қысқа жауап қайырыуы да әдетке 
 айналыуы мүмкін.

Т�ртіншіден, Қостан сайы мен 
Қостан ауылының күні бүгінге дейін 
халық құрметіне ійе болып келе 
жатқанына қарағанда, ол бабамыздың 
ел үшін қан т�ккені ұрпақ есінде 
сақталатындай үлкен ерлігіне қатысты 
болса керек.

Бесіншіден, Қостанайдың аты 
«Қос Тана» деген екі қыздың аты-
нан қойылыпты, «Бәлен елдің бәлен 
с�зінен тұуындапты» дегендердің бәрі 
– ізденіудің сәтсіз әрекеттері.

Мен �зім Қостанайдың аты Қостан 
батырдың атынан келіп шыққанына 
тійттей де күмәнданбаймын. =йткені 
қазақ жерінде сол тектес сақталған 
ат �те к�п. Жер аты – еліміздің бір 
 тарыйхы. Қостан батырға қатысты 
 тарыйх та қасійетті тарыйх. Оны, оның 
елі мен жерін қорғаған ерліктерін 
біз ескермегенмен, кезінде орыс 
шенеуніктері Қостанай атын �згертіп, 
ол жерді  Николаевка деп атаған. Дәл 
қай жылы екенін айта алмаймын. 
 Алайда оның солай болғанын 1895  
жылы 8 ақпанда патша ағзам қол 
қойған жарлығы дәлелдейді. 

«Торғай обылысындағы Нико-
лаевка қаласына бұл елді мекеннің 
бұрынғы Қостанай атауын ауысты-
рып беріу және Николаевка үйезінің 
атауын �згертіу тұуралы император 
ағзамның жарлығы шығады» (И.И. 
Крафт «Далалық обылыстардағы 
қырғыздар тұуралы заңдар жыйнағы», 
Орынбор, 1898. «Қазақ тарыйхынан» 
жыйнағынан. Алматы, 2004. 453-бет).

Ал енді, Николаевкіні қайтадан 
Қостанайға �згертіуге не себеп болды 
дейсіз ғой? Жергілікті халық бәрібір 
Николаевкіні айтпай, ол жердің ежелгі 
аты Қостанайды атай берген, ешқандай 
күштеуге де, үйретіуге де к�нбеген. 
Соны к�рген патша �кіметі амалсыз 
Қостанай деп қайтадан атауға мәжбүр 
болған. Бұл да бізге үлгі болатын нәрсе. 
=кімет халықты сыйлау арқылы ғана 
�кімет бола алады.

Павлодарды Керекіу,  Петро -
павловскіні Қызылжар деп ресмій 
�згерте алмағанымызбен, �зара, �зді-
�зіміз ол қалалардың ескі атын аузы-
мыздан тастамай айтып жүрсек, оны 
кім қой деп жатыр? Ел �зінің ұлт екенін, 
ешкімнен білімі де, мәденійеті де кем 
емес екенін үлкен істе де, күнделікті 
істе де к�рсетіп, дәлелдеп жүріуі керек. 
Есесін ұсақ-түйектен жібере берген 
халық еті соған үйрене-үйрене келіп, 
үлкен істе де үн шығармас болады.

Тарыйхты �шірмеудің, ұмыттыр-
маудың сан түрлі айласы бар екенін 
біз ешқашан ұмытпауға тійіспіз. 
=йткені  б із  екі  ғасырдан астам 
уақыт �зге елге бодан болған елміз. 
Сондықтан ұмытылған, бұрмаланған 
 тарыйхымызды қалпына келтіріу, 
оны қастерлеу, насихаттау – бәрімізге 
 борыш.   

Ескерту: Автордың жазу стилі 
сақталып отыр.

ҚОСТАН 
БАТЫР

– Бабамыз Қостан батыр  деген 
кісінің бойы екі метір екен. Ірі, 
ыйықты, күшті болыпты.

Бір күні құдаларына  барыпты. 
Құуана қарсы алып, т�рге отырғызыпты. 

Мал сойатын, сұусын әкелетін 
уақыт болса да, ешкім ондай ыңғай 
к�рсетпепті. Бір кісі үйге кіреді де, 
отырған біреудің құлағына бірдеңені 
сыбыр етеді. Сонан соң әлгі кісі сыртқа 
шығып кетеді. С�йте-с�йте біраз кісі 
тысқа шығады. Қостан батыр таңғалады 
да,  �зі  де сыртқа шығады. Жұрт 
жыйналған жерге келсе, бір атан түйе 
құдыққа құлап, шегенделген  аузына 
кептеліп қалыпты. Алдыңғы екі айағы 
мен кеудесіне арқан байлап атпен тар-
тып жатыр екен, бірақ әбден кептеліп 
қалған түйені қозғалта  алмайды. 

Қостан батыр аттарды  босатыпты 
да, білегін сыбанып алып, түйені 
айағынан тартқанда, құдықтың шеген-
деген ағашымен қоса түйені сұуырып 
алыпты.   

%рі күші бар, әрі әдісі бар батыр 
болса керек.

Қалмақтармен сан рет соғысып, сан 
рет жеңген Қостан батыр бір соғыста 
он жеті жерінен жараланыпты. Тобыл 
�зеніне Обаған сұуы құйатын арадан 
�ткен соң, жағдайы қатты қыйындапты. 
Бір жан-жағы ашықтау жерге келгенде 
Қостан жігіттеріне:

– Бұл да қазақтың жері ғой. =лсем, 
осы араға к�міңіздер! – дейді.

Ұзамай к�з  жұмады.  Жерлеп 
болған соң, жігіттері бейіттің басына 
батырдың �з найзасын шаншыйды. 
Найзаның ұшын ійіп, айға ұқсатады. 
=зі ұзын батырдың найзасы да ұзын 
болса керек, найзаның ұшындағы ай 
сонадайдан к�рінетін болыпты. Жұрт 
«Қостанның айы», «Қостан айы» деп 
жүріп, ол араны кейін Қостанай атан-
дырып жібереді.

Тобыл �зенінің бойында бұрын 
Қостан �ткелі деген жері де болыпты. 
Жорыққа аттанғанда Қостан батырдың 
қолы сол арамен �теді екен.

Сарыарқаның солтүстігінде Теңіз 
атты к�л бар. Жанынан  Обаған �зені 
ағып �теді. К�л – тіршілікке таптыр-
майтын жайлы жер. Балығы тайдай 
тұулаған, қамысы талдай бойлаған, 
қай жағынан да қолайлы жер. Кезінде 
Қостан батыр сол араны баса-к�ктеп 
барып қоныс еткен екен.

Дұуалы ауыз бір кемпір Қостанды 

қарындастарыма мұңымды шақтым. 
Олар келісе кетіп, керей шежіресін 
қолма-қол  тауып берді. «Қазақ ру-
тайпаларының  тарихы.  Керей. XV том, 
Алматы, 2014 жыл»  деген кітәп қолыма 
тійді. «Алаш»  тарыйхый зерттеулер 
орталығы (басшысы – Ғабжалилов 
Хайролла Мағауияұлы) жыйнақтап 
шығарған екен.

Керейдің Ашамайлы тармағынан 
тарайтын %лмәмбет деген бійдің он 
үш баласы болыпты. Сұусар деген 
бәйбішесінен Бостанбек, Қостанбек, 
Сембек атты үш баласы болған екен 
(сонда, 504-бет).

%лмәмбет бій Үш �зенінің Тобыл 
�зеніне құйар жерінде 1675 жылы 
тұуып, сол арада 94-ке келіп қайтыс 
болады. Оның Қостанбегі Күлзійра 
айтқан Қостан батыр ма, басқа ма 
деген күдік тұуды. Қостанбек дегенді 
қысқартып, қазақ Қостан дей салыуы 
да, демеуі де мүмкін ғой.

Дәстем сал жырлаған «Аббас 
 тарыйхы» атты дастанда оның 24 
баласының бірі Айқыннан Бостан, 
Қостан, т.б. барлығы он үш бала тарай-
ды. Бірақ онда Қостанның батырлығы 
жайында ештеңе айтылмаған. Мен 
іздеген Қостанның қай Қостан екені 
мұнымен шешіле қоймады.

Керейдің айтыулы бір бұтағы 
К�шебе болса, ол кісі к�шіп келе 
жатқанда тұуғандықтан, солай ата-
лыпты. Сол К�шебенің ұрпағы Қостан 
батыр шежіреден ақыры табылды. Ол 
қәзіргі Меңдіғара ауданында дүнійеге 
келіпті. Шын аты Қостанбек, ел Қостан 
атап кеткен, %лмембет бійдің баласы 
болып шықты. Ол жайында жазылған 
шежіре дерегі мынау:

«Қостан %лмембетұлы – қазақ-
қалмақ соғысы қолбасыларының 
бірі.  Орта жүзден шыққан әйгілі 
әскербасы батырларының бірі. Ол 
жоңғар басқыншыларымен, түрікпен 
жендеттері мен орыс-казак тонаушы-
ларына қарсы бағытталған соғыстарға 
белсене араласқан. Қостан – Абылай 
сұлтанның сенімді батырларының бірі, 
XVІІІ ғасырдың бірінші  жартысында 
�мір сүрген. Еділ-Жайық �зендері 
 бойын жаудан тазартпақ болған кіші 
жүз әскерлеріне к�мекке барғанда ауыр 
жараланады. Байдәулет есімді ағасы мен 
н�керлері оны найзаға салып, жорықтан 
кейін еліне аттаныпты. Арада бірнеше 
күн жол жүріп, олар Тобыл �зеніне 
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Бірер ай бұрын Торайғыров пен 
Мұстафин к�шелерінің аялда ма -
сында қолында бір литр сұйық майы 
бар келіншектің �ткен-кеткеннен 
100 теңге сұрап тұрғанын байқап, 
«жүз грамдатып алыпты, үйіне 
аман-есен жетсе екен» деп тілеген 
едім. Араға 2-3 күн салып, әлгі 
 ке ліншектің біздің ықшамауданның 
тұрғыны екенін білдім.

Жасы 70-80, бәлкім, 60-65-ке 
таяған кейуананың мазасызданып, 
әлгі әйелді жетектеп бара жатқанын 
к�з шалып қалды. Осы к�рініс 
бірнеше рет қайталанды. Жақында 
екеуі бірге тәлтіректеп жүргенін 
к�ріп, �мірдің қаталдығына қатты 
налыдым. К�ршілердің  айтуынша, 
әлгі келіншектің жап-жақсы күйеуі 
болыпты, мектеп жасындағы үш 
б а л а с ы  б а р  к � р і н е д і .  К ү й е у і 
 тастап кеткеннен кейін ішкілікке 
салынған тәрізді немесе ащы суға 
үйір болғандықтан отағасы тастап, 
басқа отбасына кеткен. Ал әлгі 
жасы келген  кейуана анасы емес, 

Бір үзім нанын б�лісіп, т�рінен орын 
берді. Бұл қазақ жұртының бауырмалдығы, 
дарқандығы мен жомарттығының бір 
к�рінісі. Сондықтан да елімізге қоныс теп-
кен к�п ұлыстың кешегі және бүгінгі  буыны 
қазақ еліне шексіз риза. Қазір елімізді 
140-тан астам ұлт пен ұлыс  мекен ететіні 
мәлім. Соның ішінде Алматы  облысында 
105 этнос �зара ынтымағы  жарасып, 
тату-тәтті �мір сүруде. Елімізді мекен 
еткен ұлт пен ұлыстарға �з мәдениетін 
дамытып, салт-дәстүрін сақтауға лайықты 
жағдай жасалып отыр. %р этностың 
этномәдени орталықтары �ңірлерде 
тұрақты түрде жұмыс істеп келеді. Бүгінгі 
таңда «Достық үйінде» облыстық және 
қалалық 23 этномәдени бірлестігі жұмыла 
қызмет атқарады. Ол жерде этномәдени 
бірлестіктерге арнайы кеңес беріліп, 
техникалық жабдықтармен толық 
қамтылған. Алматы облыстық ҚХА-ның 
2025 жылға дейінгі даму тұжырымдамасы 
жергілікті мәселелерді ескере оты-
рып әзірленді. Құжатта мемлекеттік 
этносаясаттың аймақтық деңгейдегі 
қалыптасуы мен оны жүзеге асырудың 
негізгі бағыттары анықталған. Тек бұл 
ғана емес, �ңірде жыл сайын 600 мыңнан 
астам адамды қамтитын 300-ге жуық шара 
�теді. «Достық үйі – қоғамдық келісім 
орталығы» КММ директоры Тәңірберген 
Қасымберкебаевтың  айтуынша, �ткен 
жылы әртүрлі форматтағы республикалық, 
облыстық және аудандық деңгейде іс-
шара ұйымдастырылған. 

– Жүзеге асырылған жобалар этнос-
аралық татулықты, қоғамдық келісім 
мен жалпыұлттық бірлікті нығай туға 
бағытталған. Елбасы Н.Назар баев тың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаң ғыру» 
бағдарламалық мақаласында және 
«Т�ртінші �неркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа мүм-
кіндіктері» Жолдауында айтылған 
тапсыр малардың Қазақстан Халқы 
ассамблеясының жұмысына тікелей 
қатысы бар. Себебі олардың барлығы 
да азаматтық қағидат тұрғысындағы 
қазақстандық бірегейлікті, қоғамдық 
келісім мен жалпыұлттық бірлікті 
нығайтуға бағытталған. Талдықорған 
қаласында «Рухани жаңғыру» орталығы 
атқарған жұмыстардың елеулісі екенін 

Жүрек сыздап қоя береді...

Зейнетақы жинағы – салымшы меншігі

ТАТУЛЫҚ – БАСТЫ БАЙЛЫҚ

Сәния Кеңесбекова  ішімдікті 
к�п уақыт пайдаланған адамда 
алдымен ұйқысыздық басталып, 
бойын қорқыныш сезімі билеп, 
елес пайда болатынын атап �тті. 
О н ы ң   а й т у ы н ш а ,  ә й е л д е р д і ң 
кейбірі күйеуіме, балама,  шешеме 
қырсығып іштім десе, енді бірі 
�зінің маскүнем екенін мойын-
дамай, «маскүнем к�шеде құлап 
жатқан, үй-күйсіз жүрген адам» деп 
 ойлайтынын тілге тиек етіп, адам 
бойындағы құмарлықты бағындыра 
алмай, �зін-�зі қоярға жер тап-
пай, ақыры «кішкентай ішемін, 
бір ұрттаймын» деген жалған на-
мыспен жүріп,  құмарлығының 
арта түскенін байқамай қалады. 
Күйзеліске түсіп, тез ашуланатын, 
оны уақытша болса да ащы сумен 
басқысы келетіндерге ең алды-

айта кету керек. Аталмыш орталықтың 
 басты мақсаты – «Рухани жаңғыру» 
бағдар ламасының барлық бағыттарына 
жобалар құру және жүйелеу» дейді «Достық 
үйі – қоғамдық келісім орталығы» КММ 
директоры Тәңірберген Қасымберкебаев. 

Талдықорған қаласының аумағында әр 
этностың мейрамын мерекелеу жылдағы 
дәстүрден жаңылмай �тіп келеді. Аталған 
іс-шаралар барысында этномәдени 
орталықтардың қол�нер бұйымдарынан 
жәрмеңке ұйымдастырылып, концерттік 
бағдарлама ұсынылады. Шаһардағы 
этносаралық тұрақтылықты сақтау 
мақсатында қалалық әкімдікпен және 
этномәдени орталықтармен бірлесіп 
�ткізетін ауқымды шаралардың маңызы 
�те зор. Атап айтқанда, «Достық үйінің» 
аумағында Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 
мерекесі, славян халықтарының Мас-
леница мейрамы, 1 мамыр – Қазақстан 
халқының бірлігі күні, татар халқының 
ұлттық «Сабантойы», корей халқының 
ұлттық мейрамы «Овальтано» мен қытай 
халқының жаңа жылы ауқымды түрде той-
ланып келеді. 2005 жылы Алматы облыстық 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
қатары тағы бір этномәдени бірлестікпен 
толықты. Аталған бірлестік �ңірдегі 
славян этносының �кілдерін рухани, 
мәдени, ағартушылық тұрғыдан дамыту 
мен шығармашылық мүмкіндіктерін ашу 
мақсатында қолданысқа енгізілген ҚР 
«Мемлекеттік жастар саясаты  туралы» 
Заңын орындау аясында ашылған. 
 Сонымен азаматтық және �мірлік 
 позициясы белсенді жас буын �кілдерінің 
басын біріктірген «Алматы облыстық 
славян қозғалысы» ресми түрде тіркелген. 
Оның т�райымы – Наталья Белик. Бұл 
орталықтың атқаратын міндет ауқымы 
кең. Ол – жастар арасындағы орыс тілі 
мен мәдениетін дамыту және сақтау, 
этносаралық қарым-қатынасты жақсарту. 
Қозғалыс белсенділері мақсатты түрде 
балалар мен жас�спірімдер демалысын 
ұйымдастырып, облыста әр түрлі бағыттағы 
кәсіби және әуес қой шығармашылық 
ұжымдар құрады. Сондай-ақ маскүнемдік, 
на ша қорлыққа, жастар арасындағы 
жағымсыз әрекеттермен күреске баса 
к�ңіл б�леді. Жетісу жерінде �ткізілген 
республикалық «Жастар мен биз-

мен туыстарының қолдауы қажет. 
 Сонымен қатар психолог, психиатр, 
отбасылық психологтардың к�мегіне 
жүгіну артық етпейді. 

Cpzalmaty.kz сайтының ақпа-
ратында Алматы қаласында 6212 
тұрғын наркологиялық есепте тұра-
тыны, оның 1200-ден аста мы әйел 
екені к�р сетілген. Мас күнемдікке 
салынып, дәрі герлер дің бақылауына 
алынған 4656 тұр ғынның 1048-і қыз-
келіншектер екені қынжылтады. 

Бұл мәселенің тамыры тереңде 
жатқандай. Соңғы жағдайларға жете 
мән берсек, елімізде аналарға тегін 
к�мек к�рсететін, 24 сағат бойы 
жұмыс істейтін психологиялық 
к�мек к�рсету орталығын ашу �те 
маңызды. Қалай болғанда да, дәл 
қазіргі уақытта бізге жоғарының 
нұс қауымен жиын-басқосу �ткіз-
геннен г�рі, бір ананы болсын жан 
күйзелісінен алып шықсақ, бір 
отбасының түтіні түзу шығары хақ. 
Қайткен күнде де, біз аналарымызды 
жауынды күннен, қауіп-қатерден 
қорғап қалуымыз керек. 

...Түн ішінде жылаған әйелдің 
тұншыққан даусы құлақ түбінен 
 кетер емес... Кім болса да жан дүниесі 
тазаланып, іштегі мұң-шері сол к�з 
жасымен жуылып, жүрегі тыныштық 
тауып, атқан таңды ақ үмітпен қарсы 
алса екен... Ақ пен қарасы айқасқан 
�мірде бір-бірімізге жылылық сый-
лап жүрейікші, сүйіспеншілік пен 
махаббат қана адамзат баласын бар 
ауыртпалықтан құтқармақ.

нес» ғы лыми-тәжірибелік 
конфе ренциясы мен ҚХА 
 об лыстағы «Қазақстан 
бола шағы жастар к�з қа-
расында» шарасы ұдайы 
ұйымдастырылып тұрады. 
Сондай-ақ ұрпақ са-
бақтастығы мәселесін 
к�теретін «Ұрпақтар 
жалғас тығы» акциясы, 
«Шекарасыз балалық шақ» 
суреттер мен фотосуреттер 
к�рмесі тәрізді бастама-
лар аймақ жастарының зор 
мүмкіндігі мен дербестігінен 
хабар береді. Жастар орталығы 
 облыста ҚХА басшылығымен бірге 
д�ңгелек үстелдер ұйымдастырып, 
аймақтағы жастар саясатының �зекті 
мәселелерін талқылады. =ңірде 
халықаралық  «Пушкин жазы» бала-
лар фестивалінің бірнеше рет �ткізілуі 
– славян қозғалысының мақтанышы. 
Орталық Азияның бес елінен мыңнан 
астам жас�спірім қатысқан фестивальдің 
мақсаты – балалар мен  жастар үшін 
этномәдени кеңістікті сақтау, �скелең 
ұрпаққа халықтар достығы мен патриоттық 
тұрғыда тәрбие беру. Бұған қоса, халықтық 
шығар машылыққа, славяндардың мәдени 
мұрасына баули отырып, �скелең 
ұрпақтың шығармашылық дарынын 
 дамытуды к�здейді. Бүгінге дейін маңызын 
жоймаған А.Пушкин шығармалары 
арқылы орыс тілінің байлығын к�рсететін 
фестивальдердің тәрбиелік маңызы зор. 
Мұндай шаралар славян мәдениетін қаз-
қалпында сақтап, жастарға  салауатты 
тәрбие беру міндеттерін  шешуге арналған. 
1992 жылы құрылған «Алматы облыстық 
орыс орталығы» қоғамдық бірлестігіне 
алғашында  Анатолий  Степанищев 
т�рағалық  жасады. Кейіннен орталықты 
Иван Евлахов,  Владимир Абрамкин мен 
Анатолий  Чесноков  сынды тұлғалар 
басқарды. 2013 жылдың шілдесінен 
бері этномәдени бірлестіктің т�рағасы 
– Александр  Бузыкин. Құрамына 
аймақтың беделді де құрметті  азаматтары 
кірген облыстық орыс орталығы он 
шақты аудандық және қалалық славян 
орталықтарын да біріктіреді. Орталық 
құрамындағы  славян этномәдени 

Еліміз тәуелсіздігін жариялағаннан бері татулық, бірлік, келісім сынды құндылықтардың маңызы жыл өткен сайын артып келеді. 
Мемлекетіміздің осы жылдар ішінде бағындырған белесі тұрақтылық пен бейбітшіліктің арқасында болса, оның негізі Елбасы 
айқындаған этносаралық келісім мен бірліктен бастау алады.
Қазіргі таңда елімізде әлемде теңдессіз саналатын татулық пен бірліктің, көп этностық қоғамдық келісімнің бірегей үлгісі 
қалыптасқаны көпшілікке аян. Қиын-қыстау кезеңді бастан кешіп, тағдырдың жазуымен жер аударылған түрлі ұлт 
өкілдерін қазақ халқы шеттетпей, бауырына баса білді. 

Дүниеден филология ғылы-
мы ның докторы, профессор 
Асқар Құдайбергенұлы Жұбанов 
�тті. Айықпас дертке шал-
дыққанын білуші едік. Кешегі 
31 мамырда – жаппай саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын еске 
алу күнінде к�ппен бірге қазақ 
ғылымының жарық жұлдызы, 
әкесі Құдайберген Қуанұ лына да 
дұға бағышталды, Асе кеңнің де 
аты аталып, әкеге деген сартап 
сағынышы мен шексіз құрметі 
к�пке үлгі тұты лып, �шпес �неге 
ретінде бағаланды... 

Алапат аштық, қуғын-сүргін зұлматы, 
қанқасап соғыс зардабы жүрегін жараламаған 
қазақ отбасы, саналы Алаш баласы бар ма екен, 
сірә, бұ дүниеде?!. Ал Асекеңнің қилы, қиын 
тағдыры біз үшін сол бір қоламтасы қоздаған 
зобалаң жылдардың символы, қара таңбасындай 
еді. 1937 жылдың 17 қарашасында әлі аты да 
қойылып үлгермеген шақалағын  бауырына 
қысып, босағадан аттаған Раушан анамыз 
отбасының ойранына тап болды. Тіміскі тінту... 
Ғалымның шаңырағында сірескен кітаптар мен 
қобыраған қолжазба қағаздан басқа не  болушы 
еді, түсі суық жендеттер түп к�теріп бәрін «қара 
қарғаға» тиеді. Қол-аяғын матап, қазақтың 
бағына біткен жалғыз тілші-профессорын да 
келмес сапарға алып кетті. Алты баламен ана-
мыз аңырап қала берді. Арада үш ай �ткенде 
таңға таман ақырын-ақырын терезе қағылды. 
Жан алғыш НКВД-ның жүрегінде қазақтығы 
�шпеген бір міскіні болса керек, құмыққан, 
жарықшақ даусы ғана естіледі: «Қазір жиналып, 
Алматыдан кетіңіз... Ертең сізді де тұтқындайды. 
Балаларыңыз детдомға ж�нелтіледі...». Міне, 
содан 1955 жылға дейін анамыз бен алты бала 
бас сауғалап, Алматыдан жырақта к�шіп-қонып 
жүруге мәжбүр болды...

Университет бітіріп, Ғылым академиясы-
ның Тіл білімі институтына қызметке орна-
ластық. Алғашқы тапсырмамыз Қ.Жұбановтың 
 мерейтойына дайындық, кітаптарын қайталап 
бастыру болды. Алғашқы іссапарымыз – Жем 
бойына, Ақт�бе – Темір – Орқаш совхозына дейін 
той қамымен барып қайту. Бізге к�не заманнан 
аты жеткен аңыздай болып елестейтін ғалым ата-
мыз сонда тірі болса 80-ге толмақшы екен... Алаш 
арысының былтырғы 120 жылдығына дейін әрбір 
бес-он жыл сайын мерейтойы аталмай қалмады, 
дүбірлеген конференция-жиындар �тіп жатты. 
Осы жылдар белестерінде «%ліппе» оқулығының 
авторы Мүслима Құдайбергенқызымен, 

 талай жыл Алматы суретшілер 
училищесін басқарған Ақырап 
ағамен, біртуар ғалым-азамат, 
филология ғылымының док-
торы, профессор Есет аға-
досымызбен таныс-туыс, оларға 
қолқанат бола білгеніміздің �зі, 
еске алсақ, бір дәуренді дәуір...

А л  А с қ а р  а ғ а м ы з д ы ң 
 ма  ман дығы физик-математик, 
Ауыл шаруашылығы институ-
тында оқытушы болып жүреді. 
Ол жылдары ұзақ уақыт Тіл 
білімі институтын ғұлама ғалым, 
�зі де кезінде қуғын-сүргінді к�п 

к�рген академик Ісмет Кеңесбаев басқаратын 
(�кінішке қарай, қазақ зиялыларының жікшіл 
тобы ол кісіні бертінде ағаш атқа теріс мінгізіп, 
орынсыз күстәналады). Заманының жаңашыл, 
озық ойлы директоры сонау 1970 жылдары Мәскеу 
мен Киевтен кейін үшінші болып, Қазақстанда 
алғашқы экспериментальды фонетикалық лабора-
тория ашты. 20-дан астам түркі тілінің  мамандары 
Одақтың әр қиырынан келіп, мұнда тәжірибе-
зерттеу жүргізіп, диссертацияларын қорғады. 
Тек қана түркі тілдері фонетикасы ғана емес, 
түрлі-түрлі ғылымдар тоғысында пайда  болып, 
әлеми ілім-білім дүниесінде енді-енді қолға 
алына бастаған математикалық-статистикалық 
 лингвистика, тіл білімінде компьютерді (ол кезде 
ЭВМ) қолдану, машиналық аударма мәселелері 
сол І.Кеңесбаевтың, Қ.Бектаев сынды шынайы 
ғылым жанашырларының арқасында �ркен 
жайды. Міне, осы тұста аталмыш лабораторияға 
Ісекең �зінің аяулы ұстазының сүткенжесі 
Асқарды жұмысқа шақырды. Ал Есет ағамыз  талай 
жылдан осы Институттың білдей қызметкері. 
С�йтіп, қос Жұбанов қазақ тіл білімінің қос 
бағытында – Есеағаң фольклор танушы, 
қазақтың қара с�зінің қаймағын сапырған 
ақынжанды энциклопедист ғалым, ал Асекең 
қазақ математикалық лингвистикасының негізін 
қалаушылардың бірі – к�шбасшы болумен бірге 
бар күш-жігерлерін жұбановтануға, әке аруағына 
қызмет етуге арнады. 

Бүгінде аты аталған ғалым-азаматтардың 
баршасы бақилық болды. «Кезекпенен �лінер, 
баяғыдай к�рінер» демекші, замана к�шіп 
 барады... Бабалардың к�зіндей Ана тіліміз, 
дүниенің кілті – т�л ғылымымыз, ағалар уығын 
биіктеткен Тіл білімі к�ші тоқталмас, байсалды 
жол-жоба ғұмырлы болар деген үмітіміз зор. 

Профессор 
Ғарифолла FНЕС       

Замана көшіп барады…

бірлестіктер жергілікті  этнос белсенділерін 
қоғамдық негіздегі қызметке тар-
тып, ұйытқы болып отыр. Сондықтан 
белсенді жастар қоғамдық іске шы-
найы жанашырлығының арқасында 
 облыс к�леміне кеңінен танылуда. Атап 
айтқанда, Текелі моноқаласындағы 
орталық т�рағасы К.Нестеров  театр �нерін 
дамытуға және жергілікті халықты сла-
вян мәдениетімен таныстыру ауқымын 
кеңейтуге үлес қосуда. Қапшағай 
қаласында З.Волкова барлық қалалық 
және облыстық бұқаралық мәдени 
шараларға белсенді түрде қатысатын 
«Сударушка» халық ансамблін құрған. 
К�ксу ауданында балалардың  «Харуат» 
шығармашылық орталығын ашқан белгілі 
меценат, ҚХА мүшесі А.Бузыкин «К�ксу 
ауданының Құрметті  азаматы» атанды. 
Еңбекшіқазақ ауданында И.Таркова, 
Алак�лде К.Власенко, Талғарда 
Ж.Третьяк, Панфилов ауданында 
Г.Борисова, ал Іле ауданында Л.Гасанова, 
Қараталда Г.Спиридонова сынды белсенді 
жастар т�рағалық атқарады. Олардың бәрі 
т�ңірегінде жақсы пікір қалыптастырып, 
Қазақстан халқының этносаралық және 
конфессияаралық келісімі мен бірлігін 
сақтауда маңызды жұмыстар жүргізуде. 
Этномәдени бірлестіктердің қызметі 
әрқайсысының жеке үйлестірушісі бар 
секторларға б�лінген. Бұл бірлестіктің 

барлық ресурсын барынша тиімді 
пайдалануға мүмкіндік береді. Облыстық 

орыс орталығының базасында 
Н.Муртазинаның басшылығымен 

 «Капитошка» қуыршақ  театры 
құрыл ған. Сонымен қатар 

жастар кеңесінің орта-
лығында «Жас фото суретші 
мектебі» ұйымдастырылған. 
Аталған мектептің ұйытқы 
 б о л у ы м е н  « Д о с т ы қ 
үйінде» «Жетісу» және 
«Менің қалам» атты 
фотосурет к�рмелері 
ұйымдастырылып, бұл 
�нердің қыр-сырын 
үйренгісі келетіндерге 
к ә с і б и  м а м а н д а р  д а 

белгіленген.  Сондай-ақ 
орталық «Мемлекеттік тіл» 

инновациялық бағдарламасы 
бойынша мемлекеттік тілді 

үйренгісі келетін тұрғындар 
үшін арнайы курстар белгілеп, 

бүгінге дейін �ңірде 300-ден аса адам 
осындай дәрістен сертификат алған. 
Бірлестік балалардың жазғы лагерьдегі 
демалысын, әдебиетші мұғалімдердің 
Ресейде біліктілігін к�теру курстарын да 
ұйымдастырып тұрады. 

«Белорус мәдениет орталығы» �ңірлік 
қоғамдық бірлестігінің Алматы  облысы 
бойынша б�лімшесі 2009 жылы құрылды. 
Орталықтың т�рағасы –  Жанна  Третьяк. 
Бірлестіктің алға қойған мақсат-міндеттері 
әр қилы. Соның бірі – Қазақстан мен 
 Беларусь арасындағы ынтымақтастықты 
нығайту, экономика мен білім, мәдениет 
саласы бойынша қарым-қатынасты 
күшейту. Бірлестік Қазақстан халқының 
береке-бірлігін, этносаралық татулығы 
мен достығын нығайтуға барынша үлес 
қосып, белорус этносының мәдениетін, 
салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын сақтауға 
белсене атсалысуда. Орталық құрамында 
жастар тобы да жұмыс атқарады. 
Бүгінгі күні белорус орталығы ҚХА 
шығармашылық топтарының  «Славян 
базары» халықаралық фестиваліне 
қатысуына мүмкіндік беретін жаңа 
жобаларды қолға алуда. Сонымен 
бірге бірлестік жыл сайынғы дәстүрлі 
мерекелерді �ткізуді де күн тәртібінен 
қалдырған емес. Мәселен, Рождество, 
Масленица және Сябрина мейрамдары-
мен қатар, қайырымдылық к�рсетуде де 
біршама істерге ұйытқы болуда. 

2009 жылы облыстық ҚХА қатары 
жаңа этномәдени бірлестікпен 
толықты. Ол – Дарья Кравченко 

басқаратын «Алматы облыстық бол-
гар мәдени орталығы». Орталық бол-
гар этносының тілі мен мәдениетін 
 дамытуды, этносаралық келісімді сақтау 
мен жастарды толеранттылық рухында 
тәрбиелеуді негізгі міндеті санайды. 
Мәдени орталық жыл сайын  «Родное 
слово» болгар тілі мен мәдениеті 
күндерін, этникалық мұраға қатысы 
бар басқа да шаралар �ткізіп тұрады. 
Этнобірлестік мүшелері жыл сайын 
дәстүрлерден басқа халық тарихымен 
таныстыруға бағытталған сан алуан 
іс-шаралар ұйымдастырады. Мәселен, 
2015 жылы болгарлық қайта �рлеу 
қайраткерлерін еске түсіруге арналған 
«Халықты оятушылар күні» �ткізілді. 
Орталықтың жастар қанаты «Ванганың 
к�зқарасындағы әлем» атты шараны 
�ткізіп, онда белгілі болгар к�ріпкелі 
Вангелияның �мірі мен тағдыры 
 туралы баяндады. Тұрмысы т�мен 
 отбасыларды орталық басқармасының 
мүшелері �з қамқорлығына  алыпты. 
Қайырымдылық жұмыстарына  атсалысу 
да бірлестік атқаратын игі бастамалардың 
қатарында. Орталық жүзеге асырған 
әлеуметтік маңызы бар жобалардың 
бірі – «Мүгедектер біздің арамызда». 
Онда бірлестіктің белсенді мүшелері 
мүгедектерге қамқорлық жасап, олардың 
емделуіне к�мек бере алатын демеушілер 
тауып береді. Бұған қоса, жоғары және 
 арнаулы орта білім алу мәселелерін 
шешіп, �з бизнесін ашуға кеңес беріп 
 отырады. Орталықтың базасында 
халықтық музыка мен билерді, әдет-
ғұрыпты дамытумен  айналысатын 
 «Мартеница» фольклорлық ансамблі 
жұмыс істейді. Келесі жобаның бірі – 
«Мемориал» деп аталады. Бұл  жобаны 
құрудағы басты мақсат –  облыс 
 азаматтарына Екінші дүниежүзілік 
соғыс кезінде қаза тапқан немесе із-
түзсіз кеткен туған-туыстары туралы 
мәліметтер тауып, жерленген жері 
 туралы анықтап беру. Жұмыс Ресейдің 
Орталық және мемлекеттік архивтері 
мен оның аймақтық б�лімшелері, 
Ресей Федерациясының қорғаныс 
министрлігінің Отан қорғауда шейіт 
болғандарды еске түсіру басқармасы 
арқылы жүргізілді. Бүгінгі таңға дейін 
Алматы облысынан Екінші дүниежүзілік 
соғысқа аттанған жауынгерлер туралы 
мәлімет анықталып, туысқандарына 
жеткізілген. 

Е.БАУЫРЖАНҚЫЗЫ 
Алматы облысы 

Анна МЕРЗЛЯКОВА, 
орыс диаспорасының =кілі: 

– Қазақстандағы ұлттар достығын к=збен к=ріп, 
жүрекпен сезіп жүргендердің бірі менмін. К=ңілі даладай 

дарқан қазақ халқы барлық ұлт =кілдерін =зінің жақынындай 
к=реді. Бір үйдің баласындай бір шаңырақ астында тату-тәтті 

=мір сүріп келеміз. Елбасы «Біз ұлтына және діни наным-сенімдеріне  
қарамастан, әрбір  қазақстандыққа салт-дәстүр, мәдениет пен дінді 

таңдауға ерік беретін әрі еркін қоғамның негіздерін нығайтуға тиіспіз» 
деген болатын. Мемлекет басшысының осы бір с=зін басшылыққа ала 

отырып, Қазақстанда тұратын 130-дан астам ұлт =кілі мемлекетіміздің 
=сіп-=ркендеуіне, ұлттар бірлігін сақтауға бір кісідей үлес қосуда. 

«Олардың арасында мен де бармын» деп нық сеніммен айта аламын. 
Себебі  =з  ана тіліммен қатар, мемлекеттік тіл –  қазақ тілін білемін, 

құрметтеймін. Тіл білу арқылы мен қазақтың жанын түсіндім десем 
де болады. Қазақтай дарқан халықтың кеңдігін, байлығын, к=ңілін 

ұқтым. Сол үшін мен қазақ халқына мәңгі қарыздармын. 
Қазақ тілі – әлемдегі бай тілдердің бірі десе бұрын сенбес едім. 

Қазақ тілін үйренгелі бері қазақ тілінің қаншалықты бай 
екенін түсіндім. Маған «Жүз теңгең болғанша, жүз 

досың болсын» деген мақал қатты ұнайды. Менің 
жүз емес, одан да к=п достарым болғанын 

қалаймын. 

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА 

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

Өмірде ақ пен қара қатар жүреді дейді пәлсапашылар. Мүмкін... Бізге салса 
адамзат баласының тек күндей жарқырап,  айналасына нұрын төгіп, шуақ 
шашқанын қалайсың...
Қоғамдық көліктен Сүйінбайдың бойынан түсіп, Райымбек даңғылына 
қарай жете берген тұста алдымнан бет-аузы көгала қойдай көкпеңбек 
қаракөз келіншек шыға келді. Шошып кеттім... Масаң екен. Аяғы-
аяғына жұқпай, тездетіп басып, теңселіп, белгісіз жаққа асығып барады. 
Қаңғыбасқа келе ме... Жо-оқ,  әзір ге оған жете қоймаған, бірақ бағыты сол 
жақ сияқты ма, қалай?..

әпкесі дейді білетіндер. Демек, мек-
теп жасындағы үш бала бұлардың 
қарауында. Оны ойласаңыз, жүрек 
сыздап қоя береді...

К а р а н т и н  к е з і н д е  А л м а т ы 
 қа лалық психикалық сауықтыру 
орта лығына ішімдікке әуестеніп, 
отбасының берекесін алған 50 
әйел жеткізілген. Оның 42-сі мас-
кү немдіктен, 8-і нашақорлықтан 
емделіп жатқаны белгілі болды.

Орталықтың нарколог дәрігері 

Мамандардың айтуынша, «Біріншіден, 
зейнетақы жинақтары – салымшының меншігі, 
оның сақталуына мемлекет кепілдік береді. Оған 
салымшының еркінен тыс ешкім билік жүргізе 
 алмайды, яғни үшінші тұлғаларға немесе мақсатқа 
сай келмейтін басқа да т�лемдер жасай алмайды. 
Екіншіден, жинақ үздіксіз  инвестицияланады, 
яғни олар салымшыға «жұмыс істеуде». ҚР 

Салымшылар арасында арагідік болса да 
«зейнетақы қорындағы қаража тым азайып 
кетіпті» деген алыпқашпа әңгіме тарап жүр. 
Жалпы «Біздің зей нетақы жинақтарымыздың 
жағдайы қандай?» деген сауалға үңіліп көрелік. 

АНЫҚ-ҚАНЫҒЫ

Ұлттық Банкі зейнетақы активтерін инвестиция-
лайды. Зейнетақы ақшаларын инвестициялаудың 
басты қағидаты – олардың сақталуын қамтамасыз 
ету, яғни қандай да болмасын бiр себептерге 
байланысты шығынға ұшырату тәуекелiн  азайту. 
Демек, зейнетақы жинақтары тұрақты пайда 
әкеліп, қамсыз қарттықты қамтамасыз ету үшін 
к�бейіп отыруы тиіс. Үшіншіден, кез келген 
салымшы БЖЗҚ мобильдік қосымшасы немесе 
БЖЗҚ сайтын дағы �зінің жеке кабинеті арқылы 
�з жинағын бақылай алады».

Сонымен қатар 2019 жылдың қаңтар айынан 
бастап Қазақстан Республикасының зейнетақы 
заңнамасына енгізілген �згерістерге сәйкес 

міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу 
ж�ніндегі жеке зейнетақы шоты алғашқы жарна 
түскен кезде автоматты түрде ашылады. Ескере 
кететін тұсы, міндетті кәсіптік зейнетақы жарна-
ларын есепке алу бойынша шот ашу үшін БЖЗҚ 
б�лімшесіне бару қажет, ал ерікті зейнетақы 
жарналарын есепке алу бойынша шот б�лімшеде 
де, сондай-ақ (егер шот �з пайдасына ашыла-
тын болса) ЭЦҚ к�мегімен Қордың сайтынан 
онлайн ашуға болады. %рі ерікті зейнетақы жар-
наларын Kaspi.kz қосымшасы арқылы комиссия-
сыз толықтыруға мүмкіндік бар. 

Б.МҰРАТҚЫЗЫ

 Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ana tili»
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ANA TILIК Ө Р К Е М Ө Н Е Р
Шетте жүрсе де шетқақпай көрмей, 
көзі тірісінде-ақ құрмет пен 
мадаққа, абырой мен 
халқының сүйіспеншілігіне  
бөленіп өткен, кемел 
суретшінің бірі – Орал 
Таңсықбаев болатын.
Саяси төңкеріс, 
Азамат соғысы, 
системалар ауысуы, 
тап күресі, зорлық-
зомбылық, зұлмат 
ашаршылық, қанды 
репрессия, қуғын-
сүргін, қайғы–
қасірет, қиямет 
соғыс, жойқын жер 
сілкінісі өн бойын 
өрттей шарпыған 
 жиырмасыншы 
ғасырмен тете 
туып, Тәңір 
ұсынған шы ғар-
машы  лы ғының 
өн бойына өршіл 
 рухты, өр лепесті, 
шуақ, қуаныш, 
қадір-қасиет, шаттық, 
бейбіт те бейқам күнмен, 
үйлесімді үндестікті дарыта 
сіңірген ерен суретшінің бірі 
де – Орал Таңсықбайұлы-тұғын.
Кеңестік дәуірдің өнер кеңістігіне, даңқ 
биігіне иісі қазақтан шығандап шығып, 
шырқап көрінген де Орал аға еді.
Бейнелеу әлемінің ұңғыл-шұңғылын 
шұғыл болжаған Орал аға, өз жолын 
жылдам тауып, оны дендеп игеріп, оған 
жан-тәнімен тереңдей бойлап, ылғи 
толығып, толассыз дамый берген... ұсақ 
плэнер-этютдік өлшемнен – ұлы пей-
заж-картина деңгейіне шығып кеткен 
даңғайыр кескідемеші-тін.
Баурайы арша, балағы пішен, басы 
қар тауларды, сауырын өрік пен алма 
гүлдері көмкерген көгілдір қырқа, 
сырғи аққан тұнық өзен, айдынды 
көлдерді жарыққа толы ауа кеңістігіне 
орап, кенебіне нәзік те лирикалық 
сезіммен түсіруді жаны сүйді. Кар-
тиналарынан әуен, қазақтың мөлдір 
күйі, әсем сазы, сұлу әнінің лебі есіп, 
мажорға тұнып тұратын. Һәм рақатқа 
шақырып, жыраққа меңзейтін.
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ANA TILI

О с ы  к ү н г і  � з б е к  к ә с і б и  б е й н е -
леу �нерінің әуел басында тұрған Орал 
аға =збекстанның әсем табиғаты мен 
�лке тынысын, ыстық күннің нұрын 
шынайылықпен бейнеледі. Заманына қарай 
жаңа �нер қалыптастырды. Малын баққан 
бақташы, �нім терген мақташы, қарбыз 
еккен, кетпен к�терген диқанын салды. 
Суреттерінен уақтының лебі, адамдардың 
жан толқынысы, к�ңіл күйі сезіліп тұратын.

– Қараңызшы, 1927 жылы алғаш 
жазылған, малдас құрып, сол қолымен 
шайнек ұстап, сізге қарай оң қолымен 
кесе ұсына, еміне қалған Тәшкенбаевтің 
тұлғасы күн шуағына малынып тұр емес пе? 
Оң жақ шекесі жарқырап, мұрнының үсті 
жылтырап, сол жағына рефлексті суық түс 
шағылып па? Алдына қойылған қара к�к 
жүзіммен алтындай сары күлшесі, астына 
т�сеген оюлы қызыл к�рпесі, �рнекті  жасыл 
белбеуі, жуан діңге оранған к�к желек, 
әрідегі бақтың реңімен бірде астасып, бірде 
қарама-қайшы «қастасып», құбыла түрленіп 
тұрған жоқ па? Ала шапанның сары-қызыл 
жолақтары иесінен де алға ұмтыла, �рттей 
алаулап тұр емес пе? Етек жеңдегі к�гілдір 
сызықтар бірде �рлеп, бірде құлдилап, 
 жотасынан асып жоқ бола қалып, оң 
иығына қайта к�рініп, иіріле билеп  жатыр 
ма? Картинаның �н бойына ойдым-ойдым 
күн түсіп, шұбар к�леңке шұбап  жатыр 
ғой? Картина сәнді, айшық бояулармен 
жазылып, реализм мен импрессионизмнің 
тап ортасынан шықты емес пе? Суретіне 
�ткір �ң беріп, ойнақы жазды емес пе? %не, 
батыл композиция шешімі, міне, ашық та 
 контрасты түр-түстің үйлесімі!

Классик кескіндемешінің әрбір к�ркем 
туындысында рең, бояу үндестігі, форма, 
к�лем, пластикалық анатомия,  перспектива, 
ауқымды кеңістік заңдылықтары қатаң 
сақталған. Ол – �з шығармаларында бояу 
қанықтылығы, реңдердің үндестік нюанс-
тары, байланыс құпиясын дәл таба білген, 
оны әсем-сәнді етіп, үндестіріп-үйлестіре 
білген шын маэстро.

Орал Таңсықбаевтың басты ерекшелігі 
– қазақ баласына тән жан-жақтылық, 
ұғымпаз, әмбебаптық болса керек. Оты-
зыншы жылдардан бастау алып, жетпісінші 
жылмен күрмелетін картиналар тізбегіне 
к�з салсаңыз – қағаз бетіне сепия, түрлі-
түсті қарындаш, су бояуы, тушь, гуашь, 
к�мір, фломастермен салғаны, кенеп үстіне 
майлы бояумен емін-еркін жазғаны �з 
 алдына, бейнелеу әлеміндегі авангард, 
шығыс миниатюрасы, импрессионизм 
ағымдарын меңгергені, оған қоса мону-
ментальды панно, фреска жасағаны, театр 
суретшісі болғаны да к�рініп тұрады.

=з қолтаңбасынан тыс б�тен оқиғаны, 
басқа жерді дәл бере де білетін. Ресей пей-
заждарына ойысса – тап сол жердің мінез-
құлқын шап беріп ұстай алатын, соғыс 
тақырыбына жазса – жан азасы к�рініс 
табатын. 

Ол – назарыңды к�кке үйірер биік 
бәй теректей, әдебиеттегі %уезов, ғылым-
дағы Сәтбаевтай, бейнелеу әлемінде �з 
 қа тарынан озып туған дара тұлға-тұғын.

Орал Таңсықбаев алғаш тұрмыстық 
жанрда, еңбек тақырыбында суреттер 
салып бастаса, қырқыншы  жылдардан 
реалистік нақты соқпаққа, пейзаж жан-
рына біржола бет бұрып, оны бірте-бірте 
кеңейтіп, Таңсықбаевқа ғана тән үлкен де 
кең даңғылға айналдырды. «О.Таңсықбаев 
�збек жерінде реалистік кескіндеменің 
негізін қалаған тұңғыш кәсіби суретші, 
�збек пейзаж кескіндемесінің атасы» 
 атанды.

Ол – мол таланты, кемел  жаратылысы 
арқасында сурет �нерін аз біліп, тез 
 танып, оңай игерген адам. Олай дейтінім, 
суретшінің бейнелеу �нерін ұзақ сонар 
оқып, сарылып дәріс алуға уақытын к�п 
шығын қылмағаны. Туа бітті дарыны-
мен, алғаш Ташкентте Розановтың  сурет 
үйірмесінен алған білімімен-ақ 1929 жылы 
Пенза к�ркем-сурет училищесінің соңғы 
курсына қабылданып, оны ұзамай тамам-
дап, сол жылы Мәскеу барып, ондағы 
 музейлерден Ресей,  Еуропаның сол 
замандағы кескіндемесімен танысып, 
шұқшия зерттей бақылап, бастауында Поль 
Гоген тұрған постимпрессионизм ағымын 
сезініп, �з жанына үйлестіре білгендігі. 
Елге келе сала, «=збек бейнесі», «Ташкент 
к�шесі», «Ташкенттіктер», «К�шпелілер», 
«Шарбақ» секілді картиналарды түйдек-
түйдек жазғанында – картина танитын 
жамағатты «ой бәлі-ай, �збектің Гогені-ай!» 
дегізді. 

Ол кісі  шығармашылық бейнетті 
к�терерде бел құрдасы, Шежінен шыққан 
%білхан суретшідей піл сауырлы, мол 
сабырлы жан-тұғын. Ол тыным  таппады, 
тыныштық іздемеді .  Шектеулі  ғана 
шеберханада күрмеліп қалмай, шексіз 
табиғатқа шығандап кеткенді жаны сүйді. 
Табиғатқа ширыға құмартты, тапқанын 
тебірене  жазды. Керегі мен кереметін 
табиғаттан  тапты. Шырышы бұзылмаған, 
беті ашылмаған тұнық, тымығын таңдады 
(ажырата саралап, танып, тек керегін, 
тек дірілі барын, тек дәні барын терді). 
Табиғаттың келген қысын, туған к�ктемін, 
шыққан жазын, түскен күзін тізе жазды. 
Салбырап түскен түнін, қиылып туған айын 
және қосты.

Жүзін аптап-аңызаққа, ақырапқа 
«күйдіріп», қолын ақ жаңбырға, самал-
ызғырыққа «сүйдіріп», мыңдаған шақырым 
даланы �з аяғымен басып, тауға да шығып, 
�зендер кесіп �тіп, керім дейтін к�ріністерді 
дамылсыз картинаға айналдырумен болды. 
Тұмса табиғатты түр-түстің ырғағымен әмсе 
үйлестірумен болды.

Ферғана жазығы, Ангрен алқабы, 
 Хожакент д�ңі, Шахи-Мардан т�бесі, Ұра-
Т�бе сілемі, Шымған қырқасы, Бричмулла 
кезеңі,  Алатау б�ктері, Алмалық биігі, 
 Анзоб асуы, Алтынтау, Алайдың қарлы 
шыңы, Алтын-Тоқпан асқары, Памир 
мұзартына да жолы түсті. 

Ортатоқайдың айдынын, Шыршықтың 
ағынын, Ташкент теңіз  тұңғиығын, 
 Моргузор к�лдің тымығын, Шардараның 
толқынын, Искандер к�лдің, Шарбақ к�л, 
Ыстықк�л бетіндегі күн сәулесі жарқылын 
�з к�зімен к�ре жазды (тәуліктің елең-
алаңын, құланиегін, таңсәрісі мен таңын, 
сәскесін, талматүсін, құлама бесін, екінті, 
намаздыгерін, ақшам, ымырт, намазшамын 
пейзаж қылып және жазды). 

Самарқанд барды, Сырдария �тті, 
Шахирстанға да табаны тиді. Қарақұм, 
Қызылқұм, Хумсана, Нанай, Богустан, 
Шыршық �ңірін де шарлады. Алматысына 
да келді. Ресейге де асты.

%лбетте, Орал аға, кеңдік пен кеңістіктің 
қасиетін білетін жан еді. Суреттерінің  ком-
позициясын кең ойлап, кемел пішетін 
де еді. Оқыстан, иек артпадан емес, т�рт 

тараптан, жеті ықылымнан тартқандай, 
монументалдық, шалқар кеңдікте  жазды 
(«Биік таудағы ш�п шабу» (94х227), 
 «Хожакент маңындағы Шыршық» (99х225), 
«Ташкент теңізіндегі демалыс күн» (80х195), 
«Күз» (83х300). Кемелін таңдап, келісімін 
тауып жазды, һәм к�п к�ріп, к�ңіліне түйіп 
те жазды. Оның картиналары бірінен-бірі 
�рбіп, жібі үзілмей жұтынып тұрғаны. 

Қолына қылқаламын алса – кенепті 
жұмсақ жанап, түстің басыңқы реңдерін 
жымы білінбей, асқан үйлескен нәзіктікпен 
түс ірет ін.  Қарындашы –  серпінді , 
бұлшықты штрихтармен сызатын.

Орал Таңсықбаев картиналары – 
к�рушіні марқайтпай, оны арбап тынбай, 
тыншымайтын.

***
«К�шпелілер (1931)» мен «Хожакент-

тей (1934)» әсерлі, к�з арбаған, «К�ктем 
(1947)» мен «Ыстықк�л кешіндей (1951)» 

%детте пейзаж т�меннен �рге, қиянға 
қарай салынушы еді.  «Менің әнім», 
керісінше, бұталы итмұрын �скен биік 
кезеңнен еңіске қарай жазылып, ойпатты, 
сайды тәптіштеп, одан қайтадан таулы 
қыратқа �рлей жазылған. 

Картинаның бірінші қатарындағы-ақ 
к�белектер қонған шоқ-шоқ сары гүлдер 
– оттай жанып, жайнап, жайқалып тұр. 
Сары, ақшылсары, алқызыл, қызғылтсары, 
жалқын, күлгін, қарак�к түстер картинаның 
алдын айшықтай құлпыртып, «%ннің» 
алғашқы шумағын ыра к�теріп, зау биікке 
әуелетіп әкетеді. 

Суретші  алдыңғы қатардағы күн 
шуақты, жылы теңбіл дақтарды, әріде, 
к�леңкелі сайдағы «салқын қанды» теңбіл 
дақ – терек, тастармен шебер үйлестіреді. 
Шабындықтармен, �зен арнасымен сәтті 
байланыстырады. Орал аға сол «салқын» 
реңді берідегі алаулаған «ыстық» сары, 
қызғылт түстермен қарама-қарсы қояды 
да, екі б�лек реңктің бірін-бірі айшықтап, 
шырайландырып жіберетін қасиетін 
«Менің әніме» ұтымды пайдалана қояды. 
Ойпаңнан иректеліп суыртпақ жол қашады, 
шиыршықталып, жерге тастаған күміс бел-
беудей, айдыны жылт етіп бұлақ-су ағады. 

ауылға күншуақ түсіреді. Ауыл – адам 
қолымен емес, күн нұрынан жаралған 
дерсіз. Қабырғалары жарқырап, шатыр-
лары мен мұндалап, сәулеленіп тұр. Түйір 
тозаңсыз, тыныштыққа мүлгіп, м�лдір 
тұнжырайды. 

Шашырамай, шағын ғана жерге орын 
тепкен, т�ңірегін тал, дарақ к�мкерген 
е ң с е л і  ү й л е р  –  « % н н і ң »  ә л д е н е ш е 
қайталанатын есіл қайырмасы іспетті. 

Суретші әрідегі биік тау қырқаларын 
әдейі к�кке тіреп, ақ бұлтты к�к аспанға 
к�п орын қалдырмай, к�руші назарын тау 
аясындағы ақшағи ауылға қайтадан түсіреді. 
С�йтеді де,  «әннің» соңғы шумағын да тағы 
да ауылмен тамамдайды.

Орал аға �з картинасымен әлсін-әлсін, 
табиғат аясындағы, алып таулар алқанын-
дағы құттай ғана ауылды күн нұры мен 
нұсқап, бұталармен меңзеп, ирек жолмен 
к�рсетіп, «әне, менің әнім», «анау, менің 
ауылым» деп, тынбай үнсіз қайталайды.

Картинадағы айтар ой, композициялық 
шешімінің мықтылығы, бояудың үйле-
сімділігі �з алдына, мұнда – кескінде меші 
қолының қуатын, бүкіл жиған-терген 
тәжірибесі к�рсетіліп, ақылы, асқан 
шеберлігі андағайлап тұр.

әлемінің

диясында тәлім алды (1923-1927),  Ресейде 
1928-29 жж. Сурет училищесінде оқыды. 
1929 жылдан к�рмелерге қатысқан �збек 
кәсіби кескіндемесінің негізін  салушы, 
1932  жылдан сол елдің  Суретшілер 
одағының мүшесі, 1938 жылы Филадель-
фия к�рмесіне қатысқан мықты колорист, 
1943 =ССР-і Мәдениетінің еңбек сіңірген 
қайраткері, 1944 жылы =збек елінің халық 
суретшісі, 1954 жылы КСРО К�ркемсурет 
академиясының корреспондент-мүшесі, 
1956-59 жж. =збек КСР-і Суретшілер 
одағының т�рағасы, 1958 жылы КСРО 
К�ркемсурет академиясының толық 
мүшесі, Дүниежүзілік Брюссельде ЭКСПО 
1958 жылы күміс медалімен марапатталды; 
Кеңес Одағының халық суретшісі (1963), 
«1973 ж. =збекстан Мемлекеттік сыйлығына 
ие болды; «Нүкістегі музейде 500 картинасы 
бар», «Ташкенттегі музей үйінде 400 сурет 
ілулі»; «=збекәлі Жәнібеков 1992 жылы 
еліміздегі Н.В.Гоголь атындағы Алматы 
к�ркемсурет училищесіне әйгілі тұлғаның 
атын бергізді» деп, құрғақ та қысқа қайырса, 
даңқ биігіне к�теріліп кеткен алып тұлғалы 
суреткерге апаратын келесі жол к�бінше 
даңқ, дақпырт, дабырамен салынады. 

Біреудің естігеніне, екіншінің айт-
қанына үшіншінің  жанынан қосқаны аңыз-
әңгіме болып қосылып, еселеп, �сіп, етек-
жеңі далиып бізге жетуі де заңды құбылыс. 

« О р ы с  т і л і н  е р т е  м е ң г е р і п т і » , 
 «От басында ата-анасы асырап алған орыс 
бала болыпты, онымен бірге ойнап, тел 
�сіпті, орысша бірге оқыпты»,  «суретшінің 
алғашқы ұстазы Николай Розанов дейтін 
кісі әйгілі Илья Репиннің тап �зінен 
дәріс алыпты»,  «Уай, несін айтасың, ол 
кісінің картинасы мынау тұрған Мәскеуің 
не,  сонау АҚШ-тағы  Филадельфияда да 
к�рмеге ілініпті», «Үлкен шенді офицер 
досы болыпты. Ол досы арнайы ұшақ 
беріп, суретші «Ыстықк�лдегі кеш» кар-
тинасын сол ұшақпен барып, бір күнде 
жазып келіпті» дейтін,  «сурешінің бір 
 басына �збек акалар жалғыз емес, он 
сегіз үй  салып беріпті»; «Баяғы КСРО 
шенеуніктері  шетелге сыйлыққа тек 
Таңсықбаевтың ғана картиналарын апа-
ратын болған»  сынды, «интернеттен 
«Орал Таңсықбаевты» іздесең, қазақша-
орысшасы бар, алпыс бес миллионға 
жуық дерек к�зі табылатын к�рінеді»; 
«Ресей  аукциондарында картиналары 
бәленше мың долларға сатылыпты»; 
«%лемнің ширегін алып жатқан Кеңес 
Одағы кеңістігінде суретшінің портреті 
басылған конверттер мыңдап, ал картина-
лары  филателия-марка болып, миллион 
 тиражбен тарапты»,  «Элизавета дейтін 
әйелін орыс жұртынан алыпты. Дарын мен 
талант Құдайдан, ердің бабы – жұбайдан 
деуші еді, осы, Сальвадор Далидің Га-
ласы, Пабло Пикассо мен Жұмақын 
Қайрамбаевтардың Ольгасы да орыс 
қыздары емес пе еді?»; «Асқан аспаз бо-
лыпты, пісірген палауы тіл үйіреді екен»; 
«бау-бақшасында  ағаштың, жеміс-жидек 
пен гүлдердің сирек кездесетін түрлерін 
�сіруге �те құмар болыпты» тақылетті бір-
біріне еш ұқсамайтын, леп белгілі лепес-
тер суретші аңызына жел бере,  жалынын 
аспандата, атағын к�кке шалқыта  түседі. 

***
Айттық, суретшінің алған демі мен 

ақтық демінің арасы жетпіс жылдай ғана 
деп. Ал салған суретінің нақ есебі жоқ. 
Бұл күнде, қарап отырсаңыз,  картиналары 
 Ташкент, Нүкіс,  Термез,  Наманған, 
 Душанбе, Алматы, Махачқала, Мәскеу, 
 Кишинев, Рига қалаларынан табылады 
екен. Сыртқа сатылып кеткені, әлемге 
 шашырап жеткені қаншама?

Картиналарының жаһанкездігі  адамды 
тәнті етпей қоймайды. Суреттерінің 
к�рмеге қатысқан жылдарын, жүріп 
�ткен жолдарын, вернисаж �ткерген 
қалаларын қарап отырсаңыз – Самара, 
Алматы,  Москва,  Ленинград деп, тізіліп 
кете берер еді.  Париж, Шаған, Або, Май 
Қарағай, Сүмбе, Үрімжі, Семей, =скемен, 
 Днепропетровск деп жалғасса, Львов, 
Дондағы  Ростов,  Донецк, Шахта,  Макеевка, 
Горловка, Луганск,  Ашхабад, Душанбе, 
Самарқанд, Фрунзе, Дели,  Калькутта, 
 Бомбей,  Прага, Пекин, Шанхай,  Кантон, 
 Ханькоу,  Дамаск, Бейрут, Сирия,  Ливан, 
Египет,   Джакарта,  Варшава,  Киев, 
 Кишинев, Минск,  Вильнюс, Каунас, Нью-
Йорк,  Мехико, Кабул,  Хельсинки, Таллин, 
 София,  Монреаль, Минск,  Калинин, Улья-
новск, Горький, Қазан, Полтава, Улан-
Батыр, Барнаул,  Новокузнецк,  Алжир, 
Марокко, Тунис, Ереван, Қарағанды, 
Теміртау, Каир, Үргеніш, Термез, Карачи, 
 Брюссель,  Стокгольм, Лейпциг, Баку, 
 Берлин, Кинешма, Мадрид деп, тізімнің 
соңы к�рінбей, таптыртпай кетеді...

Орал Таңсықбаев – �зіне Байтұрсын 
=мірбеков, Елизавета Ким тұрпатты 
�ресі биік �нертанушының назарын әмсе 
 аударып, �зін Аман Мұқанов, Сейсенхан 
Маханбетов, Жамбыл Нәтбаев сынды 
суретшілерге ылғи қайталатып, қашанда 
к�рушісін �зіне ынтық етіп, қазағының 
ғазиз махаббатына б�леніп, болашаққа, 
санаулы саналылармен қосыла сапар шеге 
бермек.

Жеңіс КFКЕНҰЛЫ,
суретші

әсем, жан баураған картиналар Адам 
мен Табиғат арасындағы нәзік те тыл-
сым үндестікті суретшідей сезінетін жан 
кемде-кем екенін жадыңызға және бір 
салады, ә? Орал ағаның кемелдігі сонда,  
оның ұлы табиғатты бабаларындай сезіне 
білгендігінде, к�шпелілердің ұрпағы, т�рт 
түлікпен тұтаса, бітісе қайнағандардың 
тұяғы екендігінде. Сонда табиғатпен сырлы, 
сыйлы жарасым. 

Құдды қазағы туралы болмысын 
«Қалқаман-Мамыр», «Исатай-Махамбет 
к�терілісі»,  «Қонаққа барарда»,  «Шардара», 
«Сырдария кеші», «Дала», «Медеу мұз 
 айдыны», «Таудағы күз», «Алматыдағы қыс» 
туындыларына орап, б�леп, бесік қылып 
тербетіп отырғандай болады, ә? Сонда сыр-
баз, үндестік-үйлестік.  

***
 «Қызыл албырт күз» айнала ағаш-

бұталар, малдас құрып отырған адам, 
мүлгіген мал секілді үш-т�рт ауыз с�збен 
«айтылып» біте салатын, с�зге аса сараң 
картина. Мұнда түс, түстердің қатынасы 
алғашқы орынға шығады да картинаға, 
тек сезінуге ғана болатын, сыршыл кейіп 
дарытады. Қызғылт сарының жасылға, 
к�ктің сары түске қатысы, олардың бірін-
бірі  дамыта-жандандырғаны (күйдің 
тыңдаушыны ләззатқа б�лейтіні секілді), 
ішкі түйсікке барақат сыйлап, к�рушіні 
рақат сезіміне бойлатады. Ішінде к�кірек 
к�зі барға шын сырын ашатын сыршыл 
картина.

Орал аға  қан шеңгел ғасырдың, �зі туған 
�лкенің заман ағысымен келген қан қызыл 
туын сеніп жырлаған, к�ніп жырлаған 
 немесе беріліп жырлағандардың қатарында 
жоқ еді. Сол кездегі билік қаламаған, 
буржуазиялық �нер деп таныған импресси-
онизм бағытынан ақырындап �згеріп, басқа 
формаға ауысып, соцреализмге бейімделіп, 
оның «қатқыл стилін» қабылдады. Рас, 
«Ескі мен жаңаны» бейнеледі, «Қызыл 
шайхананы»,  «Колхоз» фреска нобайын 
сызды, «Кеңестік =збекстан кенішіндені», 
«Мақта терушілерді» де жазды. Бірақ оларға 
соншалық саяси мән бермеді-ау? Тіпті 
Брюссельдегі «Таңғы Қайраққұм ГЭС»-і  
үшін тағынған күміс медальдің �зін, заман 
индустриясын әспеттеу емес, аса сәтті пей-
заж қылып жазғаны үшін алған болар? 

Ол кісінің сұңғылалығы сонда – хас 
�нерді �тпелі коньюктурадан ажыратып, 
оны қалай биік те пәк ұстап, мәпелей 
мәңгілік ете білгендігі.

***
=нер мұратын кемеріне жеткізген 

даңқты суретшінің кемел картинасының 
бірі – «Менің әнім». Ол бір мың тоғыз жүз 
жетпісінші жылы жазылды. Ол екі метр 
шаршыдай кенепке, жұмсақ, к�к-жасыл 
реңге к�мкеріліп �мірге келді.

«Менің әнім» – 1966 жылы салынған 
«Шымған. Итмұрын» картинасымен үндес, 
сарындас. Тіпті о баста, осы картинаны 
салғаннан кейін, 1970 жылы «Менің әнім» 
картинасына жол ашылған болар? =йткені 
екеуінің ракурс таңдау жолдары, к�ру 
нүктесі ұқсас, ырғақтас. Ары жағын к�гілдір 
фонмен әдіптеген, гүлдеген итмұрын бұтасы 
екі картинада да кездеседі...

Мұнда суретші палитрасындағы к�кшіл 
түстер жасыл бояудың бірнеше сатысымен 
күрделене араласа, қоюланып, картинаның 
ең салмақты тұсын діттейді. Бейнелеу 
�нерінде реңдердің аралық шамасын табу 
қиынның қиыны десек, суретші еш жаза 
баспай, к�к-жасыл түстерге ауа сіңіре, әріге, 
ауыл жаққа жұмсақ ауысады. 

Суретші содан кейін картинаның 
сол жағындағы биік шоқы мен әрідегі 
к�гілдір тау арасынан сыналап (суретшінің 
сиқырлы қолдарымен күн екеш күннің �зін 
�з дәрегейіне жығып), ғайыптан құттай 

Суретші «Менің әнімді» жарық пен ауа 
перспективасына б�леп, оған салтанатты 
кейіп дарытқан. Эпикалық мән бере, бізге, 
айнала адамдарға, алып бір жаратылыстың, 
тұтас әлемнің тозаңдай ғана саналы б�лшегі 
екенімізді иландыра да, сезіндіре жазған. 
Бардтайын, композитор да �зі, әнші де, 
айтушы да бір �зі. 

%мсе, саналы ғана биік ән салса керек.
***

Суретшіні �з жаныңызға сіңірудегі 
қысқа да нұсқа дерек жолдар: Ташкентте 
дүниеге келді. Ташкенттің =нер музейі сту-


