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Он сегіз мың ғаламды тербеткен мәртебелі Музыканың маржан тіліне жүгінсек, 
адамзат игерген саз аспаптарының бәрі де бір-бірінің үнін қайталауға қауқарлы. 
Бірі жетіп қайтарады, бірі жетік қайтарады, бірі өтіп қайтарады. Бес құрлықтың 
бойлығын жайлаған Адам Ата мен Хауа Ана перзентінің ортақ тілі – дыбыс, үн, 
саз, әуен, ырғақ, музыка. Қара жердің алғашқы тұрғыны қасиетті жеті нотаны жете 
меңгермесе де, тастан шыққан дыбыс жаннан шыққан саз болып, әр халықтың, әр 
нәсілдің өмірлік өнегесіне, көңілдік кенегесіне айналған.

ДАЛАНЫҢ  ДАУЫСЫ – ДОМБЫРА
ҰЛЫ ДАЛА ӨРКЕНИЕТІ

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ТАҒДЫРЫ 
ТАРИХ ТАРАЗЫСЫНДА ТҰР

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, Қазақстан Республикасының Президенті: 

(Мемлекет басшысының  республикалық «Ана тілі» газетіне арнайы берген сұхбаты)

...Міне, осыдан кейін 
біздер, мектеп оқу шылары Еркін 

ағаның кім екенін білдік. Біл геннен кейін 
көшеде көрсек сәлем беріп, аудандық газетте шыққан 

дүниелерін оқып жүретін болдық. Ең бастысы, ол кісіге деген 
сол кездегі ел сүйіспеншілігі болатын. Оған негіз де жоқ емес еді. 

Неге десеңіз, жоғарыдағы, яғни 1959 жылғы қанатқақты топтамадан 
кейін, 1961 жылы ағамыз ақындардың «Жырға сапар» деп аталатын 
ұжымдық жинағына кірсе, 1963 жылы «Қойшылар» өлеңдер жинағы 

жеке кітап боп шықты. Ал 1965 жылы, иә, сол жылы біздің ұлттық 
төл әде биетіміз өмірінде үлкен оқиға болды. Ол – «Қазақ кеңес 
ақындарының антологиясы» атты қос томдық еңбектің алғаш 

рет өмірге келуі еді. Міне, сонда, осы жыр жауһарлары 
жинағына Еркін Ібітанов та кіріп, оның екінші 

томы ортасынан ойып тұрып орын 
алған-ды.

– Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, 
бүгінде бүкіл әлемді алаңдатып отырған індет, 
�кінішке қарай, біздің елімізге де оңай ти-
ген жоқ. Пандемия алғаш басталғаннан-ақ, 
$зіңіздің басшылығыңызбен мемлекет к�птеген 
әлеуметтік-экономикалық іс-шараларды қолға 
алды. Одан жалпы жұрт хабардар. Елімізде 
жарияланған т�тенше жағдай екі айға жуық 
мерзімге созылды. Карантин шаралары әлі де 
жалғасып келеді.

Жалпы соңғы кезде карантин шараларына 
қарамастан елімізде індет тез таралуда. Қазірдің 
�зінде дерт жұқтырғандар саны 20 мыңға 
жуықтады. Жүзден аса адам осы науқастан 
қайтыс болды. Жұрт кәдімгідей үрей құшағында 
қалды. Бұл індет түрлі деңгейдегі билік �кілдерін 
де айналып �ткен жоқ. Ел арасында «Үкімет 
індеттің таралуын бақылаудан шығарып алды, 
сондықтан ауруханаларда орын жетіспейді» 
деген секілді әңгімелер де аз емес. Дүрліккен 
жұртқа қандай басу айтасыз? Расында да, 
осы індеттің таралуына қарсы күресте жеңіліп 
жатқан жоқпыз ба?

– Шынында да, бұл індет біздің ғана емес, 

жалпы әлемдегі адамзаттың бет-бейнесін, 

тұрмыс-тіршілігін �згертті. Ауыр дерттің 

алдында дамыған мемлекеттердің �здері 

дәрменсіз болып отыр. Оған бәріміз куәміз. 

Озық деп жүрген Еуропа елдері, азуын айға 

білеген АҚШ, Азия алыптары –  Қытай, Жа-

пония, Оңтүстік Корея, тағы басқа да елдер 

тығырыққа тірелгендей. 

Ал қазір, «біз осы індетпен күресте жеңіліп 

жатырмыз немесе Үкімет ахуалды бақылаудан 

шығарып алды» деуге болмайды. *здеріңізге 

мәлім, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент 

қалаларында жұқпалы ауруларға арналған үш 

аурухана жедел салынды. Басқа �ңірлердегі 

ауруханалар керек-жарақпен жабдықталды. 

Науқастарды емдеуге дәрігерлеріміздің 

біліктілігі жетеді. Қазір, ақ халатты абзал жан-

дар күндіз-түні осы індетпен күрестің алдыңғы 

шебінде жүр. Мемлекет тарапынан қажетті 

қаражат б�лінді.   

Бір нәрсені айта кетейін, биліктегілер де – 

�здеріңіз секілді ет пен сүйектен жаралған адам-

дар. Лауазымды қызметкерлер жұмыс бабына 

байланысты бірқатар азаматтармен кездесуі 

керек, сондықтан ел ішіндегі іссапарларға 

шығады. Сондай жағдайда кеселді жұқтырып 

алуы мүмкін. Иә, олар да ауырады, науқасынан 

емделеді. Билікте жүргендердің арасынан 15 

шақты адам осы дертке шалдықты. Ал қазіргі 

статистика бойынша, вирус жұқтырғандар 

саны 20 мыңға жуықтады. Яғни олардың 

к�пшілігі – қарапайым халық. Бұл жердегі 

мәселе кімнің қалай жұқтырып алғанында емес. 

:р ұлт �зінің ұлттық аспабын мақ-

таныш етеді, басқаға теңгер мейді, 

жаттың қанжығасына �ңгермейді. Бірақ 

бір нәрсе айқын – қазір қазақтың ұлы 

музыкалық аспабы – қасиетті қара 

домбырадан шыққан үн, ол орындай 

алатын әлемдік аспаптардың кеудесінен 

шыққан кез-келген күрделі әуен, 

к�рікті саз қайсы ұлттың �кілдерін де 

жалт қаратып, жанына шуақ, к�ңіліне 

қуат құяды. :детте, «қара» деген с�зді 

бағзы бабалар «қасиетті, тарихи, ерек-

ше тылсымға ие» деген мағынада 

қолданған. Осы с�з қазақпен бірге жа-

сап келеді, жасай да береді. Қара жерде 

қазақ тұрғанда оның домбырасы с�йлей 

береді.

Дың еткен «до» нотасынан кейін 

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

жетегіндей, қара домбыра дегенде кей-

де айтылып қалатын «қу ағаш» деген 

с�з де ойды б�ліп, олқы с�здің түбін 

қазуға шақырады. *ткен бір ақындар 

айтысында осы «қу ағаш» деген с�з тілге 

тиек болып, үлкен-кішіні пікірталасқа 

шақырғаны бар. Дауылды жырдың 

даңғылы Қашаған ақынның сұпының 

үйіне келіп, ақынның домбырасын 

қызықтаған баласына сұпының: «та-

ста әрі даңғырлаған қу ағашты» деп 

айтуынан домбыра туралы заман 

тіліне салып айтқанда, эстетикалық, 

Сол азаматтарымыздың ауруын асқындырып 

алмай, тезірек жазылып шығуына жағдай жа-

сау қажет. Ауруға шалдыққандарды шенеунік 

немесе қарапайым жұрт деп б�ліп қарауға бол-

майды. Қазақ «Кемедегінің жаны бір» дейді. Біз 

бір елде тұрып, бір ауаны жұтып, бір қоғамда 

�мір сүріп жатқаннан кейін ешкім де бұл ау-

рудан �зін толықтай қорғай алмайды. Бір пла-

нетаны мекен еткен соң �зге елдегі дерт бізге 

келмейді деп бейқам отыра алмаймыз. Пан-

демия шекараға қарамайды. Сақтансақ қана 

�зімізді, жақындарымызды аурудан аулақтата 

аламыз. Сондықтан ел азаматтарын карантин 

режимін қатаң сақтап, тазалыққа мұқият болуға 

шақырамын. Бұл – �тпелі қиындық, уақытша 

сынақ. Біз осы індеттен және экономикалық 

дағдарыстан кейін қалай дамимыз, не істеуіміз 

керек деген мәселеге баса мән бергеніміз ж�н. 

– Иә, қоғам орнында тұрмайды, дамуы керек. 
Орайы келгенде қордаланып қалған, келешекте 
қалай болады деп халық жауабын күтіп жүрген 
бірқатар қадау-қадау мәселелер жайлы с�з 
қозғасақ. Қазақстан халқына арнаған алғашқы 
Жолдауыңызда қазақ тілінің қолданыс ауқымын 
кеңейту мәселесіне ерекше тоқталған едіңіз. 
$зіңіз білесіз, биыл жарық к�ргеніне 30 жыл 
толған «Ана тілі» ұлт басылымы да тұңғыш саны-
нан бастап туған тілдің бары мен жоғын түгендеп 
келеді. Мемлекеттік тіліміз ұлтаралық қатынас 
тіліне айналуы үшін қандай қадамдар жасалуы 
керек деп есептейсіз?

– «Ана тілі» газеті – қазақ тілінің қоғамдағы 

мән-маңызын арттыру, оның к�кжиегін 

кеңейту мәселесін ұдайы қозғап жүр. Бұл ба-

сылым әрдайым ұлттық мүддеге берік болып, 

тілімізге жанашырлық танытып келеді.  Осын-

дай елеулі еңбектеріңіз үшін басылымда жұмыс 

істейтін журналистерге, үнемі ой-талқыға 

атсалысып жүрген жазушылар мен ғалымдарға 

шынайы ризашылығымды білдіремін.

Осы отыз жыл ішінде қазақ тілін дамытуға 

қатысты ештеңе істелген жоқ деуге болмай-

ды. Туған тіліміздің қолдану аясын кеңейту 

үшін к�п жұмыс атқарылды. Оған дау жоқ. 

Мұны сырт к�з сыншылар да айтып жүр. Бірақ 

олардың кейбірі мұндай үрдіске аса қуана 

қоймайды. *йткені енді қазақ тілінің дамуын 

тежеп, ел ішінде кең �ріс алуын тоқтату мүмкін 

емес екенін сезеді.

(Жалғасы 2-3-беттерде)

этикалық, патетикалық, романтикалық, 

драмалық, философиялық, сатиралық, 

аллегориялық, эпикалық, эпитафиялық 

бояулары астасқан ғажайып жыр туған. 

Кейбір жас айтыс ақындары осы «қу 

ағаш» деген сұпының с�зін малда-

нып, жеңіл с�зге алданып, тайыз ойды 

қарманып, оны ақтап алуға тырысып 

қалып жүр. Ақын әріден к�руі керек. 

Алысқа қарауы қажет. Ақиқаты қайсы?

Ақиқатқа адвокаттық жүрмейді. 

Тарихатқа жүгініп, шариғатқа бүгіліп, 

мағрипатқа үңіліп, ақиқатқа иіліп 

қарасақ, «Қу ағаш» с�зі - шала молданың 

шатпағы. «Т�ртеу түгел болса, т�бедегі 

келеді» деген т�редей т�ртеуіңізді 

тұтастырған қара домбыра осы.Қашаған 

ақынның т�кпе жырына ой к�зімен 

қарасақ, ол «қу ағаш» деген жарымжан 

с�зді жарқыратып тазалап, қисындық-

имандылық, діни-философиялық 

жағынан аршып алған. Осыны терең 

түсіне отырып, әрбір қазақ тоқтаса, 

«қара домбыра» деген тіркеске тоқтауы 

керек. Қара орман қазақ, қара орман 

жұрт қара шаңырақта қара домбыраны 

қолға ұстағанда, қара қазанның қақпағы 

ырыс демінен желпінген. Ұлы қаламгер 

Мұхтар Омарханұлы: «Қашаған – с�здің 

дүлдүлі» дегенде, ақынныңжауһар жы-

рына к�ңіл құсы қонған болар.

:рине, домбыраның т�ркіні – ағаш. 

С�здің т�ркіні – тіл. Тілдің т�ркіні – 

діл. Ділі дүмше, тілі сақау, ойы мақау 

сұпыға Қашекем сонда не дейді:

...Қолымдағы қу ағаш,

Сайрап отыр бұл ағаш,

Асылы емен, қарағай,

Шыққан жері су ағаш,

Пайғамбарлар туғанда,

Бесік болған бұл ағаш,

Ибраһим Қағба салғанда,

Есік болған бұл ағаш,

Мұнаралы әр жерде,

Мешіт болған бұл ағаш, – деп 

жаратылыстың жариясын нақты де-

ректермен шегелеп, иман таразысын 

шегендеп, тәкаппар пейілді к�гендеп, 

ой н�серін селдеткенде жырдың басты 

кейіпкері қазақтың қасиетті қара дом-

бырасы еді.  Анау ақ ұшпалы Алтайдан, 

сырғып аққан Сыр бойынан, :зіреттің 

Алатауының етегінен табылған, тыл-

сым тарихтың тіліндей, қазағымның 

үніндей болған, тасқа айналған домбыра 

сызбалары мен сұлбалары Ұлы Дала-

мызда ислам дініне дейін де осы киелі 

аспаптың түбі біздікі болғандығынан 

сыр шертеді. Берел қорғанының берер 

қазынасы болған қазбалардан шыққан, 

бұдан бес мың жылдық әріде бабалары-

мыз к�збен к�ріп, қолмен ұстаған бес 

бұрышты жұлдыз бен сегіз мың жылдық 

тарихқа тартатын т�рт құбыланың 

белгісі – крест таңбасы кейінгі заман-

дарда келімсектер мен к�рімсектердің 

қоржынына түсіп, жеке меншігіне айна-

лып кеткенін енді ешкім жасыра алмас. 

Т�л таңбаларымыз т�рімізде жатыр екен 

ғой, жарықтық. Шалқайып шаңыраққа 

қарасақ, жетіп жатыр емес пе! Түндіктен 

әрі к�з жіберсек, жұлдыз самсайды.

(Жалғасы 3-бетте)

«ТЯНЬ-ШАННЫҢ
ДИЮЫ»
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ANA TILI« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
(Басы 1-бетте)

Қазақ тілінің жағдайы туралы 

айтқанда, мемлекетіміздің негізін 

қалаған, Тұңғыш Президент – Елбасы 

Нұрсұлтан :бішұлы Назарбаевтың 

айырықша еңбегін атап �туге тиіспіз. 

Ол елімізде мемлекет құраушы ұлттың 

саны едәуір аз болғанына қарамастан 

Қазақстанның Тәуелсіздігін жарияла-

ды. Сондай аумалы-т�кпелі кезеңнің 

�зінде Нұрсұлтан :бішұлының тікелей 

ықпал етуімен Парламент қазақ тілін 

мемлекеттік тіл деп жариялады.

Шындығында, тілдік проблеманың 

үлкен саяси мәні мен маңызы бар. 

Тіл мәселесіне бей-жай қарап, нем-

құрайдылық танытатын бол сақ, 

мемлекеттігіміз бен ұлттық қауіп-

сіздігімізге қатер т�ндіріп алуымыз 

мүмкін. Бұған Украинаны мысалға 

келтірсек те жеткілікті деп ойлай-

мын. Мемлекеттік тілді дамыту ісінде 

қызбалыққа салынып, оның қолдану 

аясын күшпен кеңейтуге ұмтылудың 

кері әсері болары анық. *йткені оның 

соңы ұлтаралық араздыққа дейін жетуі 

мүмкін. Сонымен қатар бұл тұрғыда 

геосаяси жағдайды да назардан тыс 

қалдырмауымыз керек. :сіресе Ре-

сеймен арадағы шекарамыздың әлем-

дегі ең ұзын шекара екенін де әсте 

естен шығармаған ж�н. География – 

геосаясаттың маңызды факторының 

бірі. 

Бірақ бұл мемлекеттік тілге қа-

тысты жұмыстарды тоқтатып қою 

керек дегенді білдірмейді. Қайта оны 

ың-шыңсыз, айғайламай, қызбалыққа 

салынбай,  бірақ табанды түрде 

жалғастыра беру қажет. Бұл орайда 

*збекстанның тәжірибесін мысалға 

келтіруге болады. Олар �здеріне тән 

жайлы мінезіне салып, ұрандатып-

шулатпай-ақ, қажет кезінде орыс тіліне 

де жүгіне отырып, тіл мәселесін толық 

шешіп алды. Менің таңғалатыным, 

*збекстанның мемлекеттік орган-

дарында әлі күнге дейін орыс тілі 

қолданылады. Тіпті олардың тұтас 

тарихында да осылай болған. *збектер 

қоғамдық қатынастарды саясилан-

дырмай, еңбек пен саудаға басымдық 

беріп, ХХ ғасырдың бас кезіндегі аз 

ғана халықтан қазір Орталық Азиядағы 

ең үлкен ұлтқа айналды. Сондықтан 

ұлы Абайдың �збек халқына қатысты 

айтқан парасатты ой-пікірі қазіргі 

технология ғасырында да �зінің 

�зектілігін жоғалтпағанын байқаймыз. 

*збектер саясатқа құмар емес, олар 

еңбек еткенді құптайды. Бұл ел к�шеде 

ұрандатып шеруге шығып жүрген жоқ. 

Қайта жасампаздыққа жетелейтін 

еңбекпен айналысып жатыр.

Тарихтан сабақ ала отырып, біз 

технология мен роботтар басты 

р�л атқаратын жаңа дәуірдегі 

қазақ халқының игілікті �мірі 

жайында ойлануымыз керек. 

:лем түпкілікті �згерістердің 

алдында тұр. Сол себепті есте 

жоқ ескі заманды аңсамай, 

лингвистикалық мәдениеттің 

айналасын шиырлай бермей, 

тарихымызды да дәріптеп, 

салт-дәстүрімізді сақтай оты-

рып, алға ұмтылуымыз қажет. 

Біздің мемлекеттік тілдің жағ-

дайын қайта-қайта к�теріп, 

оның мүшкіл халі туралы айта 

бергенімізге �зге елдер, әсіресе 

Орталық Азиядағы мемлекеттер тү-

сінбей, таңданыспен қарайды. Қазір 

– нағыз аз с�йлеп, к�п іс тындыра-

тын шақ. Олай болмаған жағдайда біз 

�зімізді халықаралық қоғамдастықтың 

алдында кемшін ұлт ретінде к�рсетеміз. 

Ал енді не істеу керек?

Біріншіден, қазақ тілінде с�йлеу 

мақтаныш болуы үшін қоғамда оған 

деген қажеттілікті арттырған ж�н. 

Мемлекеттік қызметке, оның ішінде, 

халықпен тығыз жұмыс істейтін 

лауазымға тағайындау кезінде кәсіби 

біліктілігіне қоса, қазақ тілін жақсы 

білетін азаматтарға басымдық беру 

керек. Парламентте немесе баспас�з 

мәслихаттарында мемлекеттік тілде 

с�йлеп,  пікір  алмаса алмайтын 

мемлекеттік қызметкер ұғымы, ең 

алдымен, қазақ азаматтарының ара-

сында – анахронизмге айналуға тиіс. 

Екіншіден, біз қазақ тілін жақсы 

білетін �зге ұлт �кілдерін қолдауымыз 

керек. Оларды Парламентке, �кілетті 

органдарға сайлап, мемлекеттік қызмет 

жүйесіндегі жоғары лауазымдарға 

тағайындап, мемлекеттік награда-

лармен марапаттап отырғанымыз 

дұрыс.  Мұндай азаматтар қазақ 

тілінің деңгейін ұлтаралық қолданыс 

дәрежесіне к�теруге к�мектеседі.

Үшіншіден, қазақ тілін қолдану 

б а р ы с ы н д а  ф о н е т и к а л ы қ  ж ә н е 

орфографиялық қателер жіберіп ала-

тын отандастарымызға түсіністікпен 

қ а р а п ,  т о л е р а н т т ы л ы қ  т а н ы -

туымыз керек. Мұндай азаматтар 

жастарымыздың арасында да аз емес. 

Олардың талпынысын мазақ етпей, 

қайта қолдай түскеніміз ж�н. 

Т�ртіншіден, телевизиялық және 

радио хабарларының сапасын артты-

ру қажет. Бұл ақпарат �німдері Ресей 

бағдарламаларының к�шірмесіне 

емес, қайта қоғамдық ойдың қайнар 

к�зіне айналуға тиіс. Арзан ойын-

күлкіден г�рі, ұлттық идеяға қызмет 

ететін топырағымыздан тамыр алған 

т�л бағдарламаларды молайту қажет.

Меніңше, Орталық Азиядағы 

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ
ТАРИХ ТАРАЗЫСЫНДА

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, Қазақстан Республикасының Президенті: 

(Мемлекет басшысының  республикалық «Ана тілі» газетіне арнайы берген сұхбаты)

Шын мәнінде, озық ойлы зиялы қауымның пікірі әлеуметтік 
шиеленіс кезінде маңызды рөл атқарады. Адамдар ақыл-
парасаты арқылы ішкі түйсігіне құлақ асып, өзіне қажетті 
қорытынды жасап, өткен істен сабақ алады. Әсіресе бұл ежелден 
келе жатқан дәстүрі бар біздің қоғам үшін өте өзекті. Пандемия 
кезінде мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға қосқан елеулі үлесі 
үшін барша зиялы қауым өкілдеріне, оның ішінде академик 
Төрегелді Шармановқа шынайы ризашылығымды білдіремін. 
Сондай-ақ біздің белгілі ақын-жазушыларымыз соңғы кездегі 
оқиғаларға белсендірек араласып, жастарға өмірлік тәжірибесін 
үйретіп, темірқазық секілді жол көрсете алады деп ойлаймын. 

басымдық берілгені дұрыс. Орыс тілін 

де оқыту керек. Ал ағылшын тілін 

5-6 сыныптардан бастап мектеп 

бағдарламасына енгізген абзал. 

Қ а з і р  д е м о г р а ф и я л ы қ 

ахуалдың �зі  қазақ тілінің 

ұпайын түгендеу бағытына 

қарай дамып келеді. Яғни біз 

алға қойған мақсатымызға 

міндетті  түрде жетеміз. 

Мұндай астары қалың, 

е л  т а ғ д ы р ы н  ш е ш е т і н 

іргелі істе асығыстыққа 

жол бермеу керек. Қайта 

әрбір әрекетімізді ақылға 

салып, мойнымыздағы та-

рихи жауапкершілікті ба-

рынша сезіне отырып жұмыс 

і с т е г е н і м і з  д ұ р ы с .  О с ы н -

дай �ркениетті қадамдардың 

нәтижесінде ғана қазақ тілі ғылым 

тіліне айналады.

– «Еңбекпен тапқан нан тәтті» 
дейтін ата-бабамыздан келе жатқан 
тәмсіл бар. Күні кешегі үлкендердің 
әңгімесінен де еңбекке, еңбек адамына 
деген ерекше құрметті байқайтынбыз. 
Қазір елдің еңбекке етене араласуы үшін 
Сіздің тапсырмаңызбен Үкімет бірқатар 
бағдарламаларды қолға алып, лайықты 
деңгейде жүзеге асырып отыр. Ел мен 
жерді еңбекпен к�ркейту үшін қандай 
жаңа қадамдар мен жобалар жасалуы 
керек? 

– :лем жұртшылығы қазақ халқын 

к�ңілі дарқан, ғаламдық құбылыстарды 

�зінің қалыптасқан философиялық 

к�зқарасы арқылы қабылдай алатын 

ұлт ретінде танып, біледі. Шы дамдылық 

пен жанашырлық – қанымызда бар 

қасиет. Осынау Ұлы далаға ең алғаш 

табаны тиген саяхатшылар алдымен 

біздің осы ерекшеліктерімізді баса 

айтқан. Сонымен қатар біз Абайдың 

�шпес туындысы – «Қара с�здерде» 

айтылған �з кемшіліктерімізді де 

жақсы білеміз. Айтпақшы, осы ара-

да Мұрат :уезовтің «Қара с�здерге» 

«Ғақлият» деген екінші атау берейік 

деген ұсынысын қолдайтынымды айта 

кетейін.

*кінішке қарай, кейбір жағдайда 

біздің еңбекке байланысты қарым-

қатынасымызға сыни к�зқараспен 

қарайтындар аз емес. Бұл жағдай менің 

к�ңіліме қаяу салады. Біз қоғамның 

еңбеккерлерге деген к�зқарасын 

түпкілікті �згертуіміз керек. :рбір 

еңбек құрметке лайық болуы қажет. 

Сондықтан мен «Халық алғысы» деген 

мемлекеттік награда тағайындадым. 

Ал еңбектегі табысы үшін берілетін 

«Еңбек Даңқы» орденінің мәртебесін 

к�теру ж�нінде шешім қабылдадым. 

Б ы л т ы р  А қ о р д а ғ а  м е к е м е -

лер мен ауылдардағы қарапайым 

жұмысшыларды арнайы шақырып, 

марапаттадық. 

Біз осындай еңбек адамдарына 

деген құрметті арттырып, ел сүйсініп 

қарайтындай жағдай жасауымыз 

қажет. Сол арқылы �скелең ұрпақ 

қоғамның құрметіне б�лену үшін 

жоғары мемлекеттік лауазымдарды 

иеленбей-ақ, �з ісін тыңғылықты, 

мұқият атқарса жеткілікті екенін 

түсінуге тиіс. Үкімет менің тапсырмам 

бойынша Жұмыспен қамтудың жол 

картасын әзірледі. Оны іске асыру 

үшін шамамен 1 триллион теңгеге 

дейін қаржы жұмсалады. Жақында мен 

Үкіметтің уақытша жұмыс орындарын 

ашуға ғана әуес болып, тұрақты жұмыс 

орындарын к�птеп ашуды назар-

дан шығарып алғанын сынға алдым. 

Бүгінде біздің елде 2 миллионға жуық 

адам �зін-�зі жұмыспен қамтып отыр. 

Жұмыссыздар саны да к�п.

Бұл – �те күрделі әлеуметтік 

мәселе. Оны шұғыл шешпесе бол-

майды. Еңбекке баулу идеологиясы 

атақты ақын-жазушыларымыздың 

шығармашылығында барынша к�рініс 

тауып, алдыңғы қатарда насихатталуы 

керек деп санаймын. Қазір «Тойың 

тойға ұлассын» деп әндетіп, той той-

лап жүретін уақыт емес. Бүгінгідей 

технологияның заманында той-

томалақтың әңгімесін айтып, бір-бірін 

асыра мақтап, ас ішіп, аяқ босатқанға 

риза кейіпте жүру әдетінен арылу ке-

рек. Тіпті осындай қауіпті пандемия 

кезінде кейбір азаматтарымыз маған 

хат жазып, той �ткізуге мүмкіндік беру 

керек деп талап қояды. Мемлекеттің 

�зі �лермендікпен �мір сүретін кезге 

келдік. Сондықтан еңбек ету – �мір 

сүру салтына айналып, басты міндет 

саналуға тиіс. Той қуалайтын емес, ой 

қуалайтын кезеңмен бетпе-бет келдік. 

Бұл дәуір – ақыл-ойдың, ғылым мен 

білімнің, еңбектің дәуірі!

екіжақты келісімнің болмауы қандай 

ауыр әрі ауқымды зардаптар мен 

қайшылықтарға әкелетінін к�зіміз 

к�ріп отыр. Алыстан да, жақыннан да 

мысалдар аз емес.

Қазақстанның халықаралық дип-

ломатияда бейбіт әлем туралы әрдайым 

�зіндік түсінігі, �зіне тән ерекшелігі 

б о л д ы .  Т ұ ң ғ ы ш  П р е з и д е н т і м і з 

Н.Назарбаев к�пвекторлы, теңге-

рімді сыртқы саясатта Ресеймен 

стратегиялық серіктестікті, ынты-

мақтастықты нығайтуға және �ңірлік 

инте грацияға баса мән берді. Бұл – 

дұрыс таңдау болды. Дегенмен, әлем-

дегі ахуал бір орнында тұрмайды, алпа-

уыт мемлекеттердің геосаяси мақсаты 

�згеруде. Осындай жағдайда Қазақстан 

бірінші кезекте �зінің ұлттық мүддесін 

қорғауға міндетті. Сондықтан мен 

Еуразиялық экономикалық одақтың 

биылғы 19 мамырда �ткен саммитінде 

интеграцияны Қазақстанның егемен-

дігіне нұқсан келмейтін жағдайда ғана 

қолдайтынымызды ашық айттым.

– Қоғамдық тәртіп мәселесі туралы 
сауалды да айналып �те алмаймыз. 
«Жұдырық бетке тигенге дейін» демо-
кратия сақталатыны белгілі. Бейбіт 
шерулерге шығатын азаматтардың жеке 
бас қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпті 
сақтауы қалай реттеледі?

–  Б е й б і т  ж и ы н д а р  м е н  м и -

т и н г т е р г е  қ а т ы с у  –  Қ а з а қ с т а н 

азаматтарының конституциялық 

құқығы. Ата заңымыздың кепілі ре-

тінде азаматтардың құқығын толық 

қамтамасыз ету – менің міндетім. 

Бұл ж�нінде былтырғы Жолдауымда 

айттым.

Парламент «Бейбіт жиындар тура-

лы» жаңа заң қабылдады. Қоғамдық 

сараптамадан �ткен аталған заң – 

менің ойымша, еліміздегі демократия-

ны ілгерілету үшін жасалған маңызды 

қадам. Енді бейбіт жиындарды �ткізу 

үшін рұқсат сұрамай-ақ, бес күн бұрын 

жергілікті билікке ескертсе жеткілікті. 

Осындай жиындарды �ткізу үшін 

бірқатар арнайы орындар б�лінді. Ми-

тинг ұйымдастырушылардан қоғамдық 

тәртіп пен азаматтардың тыныштығын 

бұзбау талап етіледі.  Сондай-ақ 

олар Конституцияға қайшы келетін 

үндеулермен шықпауы, ұлтаралық 

және әлеуметтік алауыздық туғызбауы 

қажет. Бұл – қалыпты жағдай. :сіресе 

АҚШ-та және басқа да дамыған ел-

дерде болған соңғы оқиғаларды ескеру 

керек.

Х а л ы қ а р а л ы қ  қ ұ қ ы қ  қ о р ғ а у 

к�ршілеріміздің тәжірибесі бізге пай-

далы әрі үлгі боларлықтай. Қазақ 

тілінің мәртебесін арттыру жолында 

кинематографияның да алар орны 

ерекше. Бізге тарихи оқиғаларды 

дәріптейтін,  қазіргі  қоғамды да 

бейнелейтін сапалы дүниелер керек. 

Қырғыз киногерлері «Құрманжан 

датқа» деген мәнді, мағыналы, к�з 

қуантып, к�ңіл толатын фильм түсірді. 

Соған бар-жоғы 1,5 миллион доллар 

жұмсаған. Ал біздің кинематографис-

тер бұдан әлдеқайда к�п сұрайды. Ал 

түсірген дүниелерінің сапасы әрдайым 

к�ңілден шыға бермейді. *кінішке 

қарай, бүгінде біздің киногерлер де 

ауызбіршілік таныта алмай отыр. Бұл 

– шығармашылықты тұралататын 

жағдай. 

:рине, ауызды қу ш�ппен сүрте 

беруге болмайды. Мені еліміздегі 

блогосфераның қазақ тіліне қарай 

ыңғайланып келе жатқаны қуантады. 

Дей тұрғанмен, біз әсіреұлтшылдық 

пен радикализмге бой алдырмауыз 

қажет. Сондай-ақ қазақ тілін дамы-

тамыз деп орыс тілінің мәртебесін 

шектемеуіміз  керек.  Жоғарыда 

айтқанымдай, тіл мәселесінің аста-

рында үлкен саясат бар. Сондықтан 

бұл тұрғыда асығыстық пен жалаң 

ұрандату мемлекеттігімізге кесірін 

тигізуі мүмкін. Жалпы алғанда, жоғары 

оқу орындарында нақты ғылымдарды 

орыс тілінде оқыта берген ж�н. Осы 

ретте бізге Малайзияның тәжірибесі 

үлгі бола алады. Бұл ел алғашқыда 

ағылшын тілінен бас тартып, кейіннен 

ойлана келе, оны жоғары оқу орында-

рында және дипломатиялық қарым-

қатынастың құралы ретінде қалдырды. 

Біздің �скелең ұрпақ қазақ тілімен 

қатар, орыс тілін де еркін меңгеруі 

керек.

Бұл – уақыт талабы. Мектептердің 

бастауыш сыныптарында қазақ тіліне 

Бәрімізді, әсіресе жастар-
ды «Ары қарай қалай өмір сүреміз?» 

деген сауал мазалайды. Осындай сәтте біздің 
көзқарасымыз, болмысымыз, осы біз өмір сүріп 

жатқан жаңа заманның талабына сай болуы керек. 
Яғни тарихи тұрғыдан жаңартылған құндылықтарға бет 

бұруға тиіспіз. Бізге қазіргі заман ның сын-қатерлеріне төтеп 
беретін ақыл-ой тұжырымы қажет. Жоғары  заманауи техноло-
гия, роботтар, жасанды интеллект дәуірінде ақыл-кеңес түсінігі 

ерекше маңызды болмақ.
Жаңа заманда ар, намыс, ұят сияқты адами қасиеттерге 

қажеттілік бола ма? Менің ойымша, бұл – зиялы қауым өкілдері 
талқылайтын ауқымды философиялық мәселе. Үлгі-өнеге, 

ұлттық құндылықтар болмаса, машиналар мен роботтар 
әлемінде жұтылып кететініміз сөзсіз. Біздің ұлы ақын-

жазушыларымыздың шығармалары да маңызын 
жоғалтады. 

Әрине, мұндай жағдайдың мүлде болмағаны 
жақсы. Сондықтан зиялы қауым өкілдері 
болашақ өмір туралы мәселені қазірден 

ой таразысына сала беруге тиіс.

– Қазір әлем �згерген. Қалай бол-
ғанда да жаһанданудың к�шінен қалып, 
есік-тереземізді қымтап жауып тас-
тап отыра алмаймыз. Есік-тереземізді 
тас бүркеп, шекарамызды шегендеп, 
қақпамызға сом темір іліп қоятын тас 
дәуірі емес. Бармасақ, келмесек – ел 
жарылады, алмасақ, бермесек – дем 
тарылады. 

Мемлекетаралық жағдайды жақсы 
білетін маман ретінде әлемдік ұлттар 
мозаикасына �з реңімізбен, қазақы 
болмыс-табиғатымызбен қосылу үшін 
қандай қадамдар жасау керектігін 
нақтылап түсіндіріп берсеңіз...

– Шынында да, әлем �згерді. 

Мызғымастай к�рінген жаһандану 

үрдісі пандемияның әсерінен кіді-

рістеп қалды. Мемлекеттер �зін-

�зі оқшаулауға, «әркім �з күнін �зі 

к�рсін» қағидатына баса мән бере 

бастады. Халықаралық қатынастарда 

ұлтшылдыққа бет бұру үрдісі артып келе 

жатқаны байқалады. Мен мұны 2008 

жылы ертерек болжап айттым. Бірақ 

ол кезде менің тұжырымымды саясат-

керлер мен ғалымдар қолдамады. Тіпті 

коронавирусқа қарсы вакцина әзірлеу 

ісі де халықаралық ынтымақтастықтан 

тыс, «әркім �зі үшін» қағидаты бойын-

ша жүзеге асырылуда.

:лемде �зге баламасы жоқ Біріккен 

Ұлттар Ұйымы �зінің атына заты сай 

бірегей халықаралық ұйым ретінде 

пандемия кезінде аса белсенділік 

таныта қоймады. Ірі державалар 

арасында текетірес күшейіп келеді. 

Аймақтардағы қақтығыстар шиеленісе 

түсті. Бұл – �ңірлік мемлекет ретіндегі 

Қазақстан үшін қолайсыз үрдіс.

Біздің экономикамыз санкциялық 

соғыстар мен саяси текетірестерден 

шығынға ұшырауда. Еліміз �зінің 

бейбітсүйгіштігі мен �ңірлік қауіп-

сіздікке сындарлы үлес қосуға әзірлігін 

тұрақты түрде к�рсетіп келеді. Ел-

басымыз ядролық қаруға қарсы 

қозғалыстың к�шбасшысы әрі жап-

пай қарусыздану саясатының нағыз 

жақтаушысы ретінде бүкіл әлемге 

танылды.

Тәуелсіздік жылдары бұл бағытты 

нығайту үшін к�п жұмыс атқа рылды. 

Ең бастысы – мемлекеттік шекара-

мыздың беріктігі! Қазақ станның Ре-

сеймен, Қытаймен және Орталық 

Азия мемлекеттерімен арадағы шек-

ара  сының заңды түрде рәсімделіп, 

белгіленуінің, шын мәнінде, та-

рихи да, саяси да мәні зор. Шека-

р а  м ә с е л е с і н д е  қ ұ ж а т т ы  т ү р д е 
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Қазір  «Тойың тойға ұлассын» деп әндетіп, той тойлап жүретін 
уақыт емес. Бүгінгідей технологияның заманында той-томалақтың 
әңгімесін айтып, бір-бірін асыра мақтап, ас ішіп, аяқ босатқанға 
риза кейіпте жүру әдетінен арылу керек. Тіпті осындай қауіпті 
пандемия кезінде кейбір азаматтарымыз маған хат жазып, той 
өткізуге мүмкіндік беру керек деп талап қояды. Мемлекеттің өзі 
өлермендікпен өмір сүретін кезге келдік. Сондықтан еңбек ету 
– өмір сүру салтына айналып, басты міндет саналуға тиіс. Той 
қуалайтын емес, ой қуалайтын кезеңмен бетпе-бет келдік. Бұл 
дәуір – ақыл-ойдың, ғылым мен білімнің, еңбектің дәуірі!

ұйымдарынан грант алатын кейбір 

азаматтарымыз қабылданған заңды 

негізсіз сынайды. Олардың пікірінше, 

Қазақстанда «Митингке қашан 

шығамын? Кіммен шығамын және 

қай жерде �ткіземін? Яғни �зім білем» 

деген жүгенсіздік қағидаты болуы ке-

рек екен. :сіресе солардың митингіге 

шетел азаматтары мен кәмелетке 

толмаған балалардың қатысуын талап 

етуін шектен шыққандық деп санай-

мын. Олардың ойы белгілі. Ондай 

адамдарға тыныштық пен тұрақтылық 

қажет емес. Ал біз қарқынды дамы-

ған, татулығы жарасқан Тәуелсіз 

Қазақстанды сақтауымыз керек. 

Халық ең алдымен ел іргесінің берік-

тігін терең жауапкершілікпен сезінуі 

керек. Сонымен қатар мемлекет 

�з азаматтарының заңды талапта-

рына құлақ асуға, қаржылық және 

құқықтық мүмкіндіктер аясында 

оларға жәрдем беруге міндетті.

Жастар үшін әлеуметтік лифт 

орнықтыру керек.  Мемлекеттік 

басқару ісіндегі және идеология са-

ласындағы қателіктерді дер кезінде 

түзеткен ж�н. Егер жұмыс осылай 

жүретін болса, с�зсіз әділдік орнай-

ды. Мен мұны сайлау алдындағы 

бағдарламамда айтқан болатынмын. 

Сонда митингтің де қажеті болмай 

қалады. 

(Басы 1-бетте)

Керек десеңіз, біздің ұлы домбы-

рамыз осы т�л таңбалармен т�ркіндес, 

құрдас, қанаттас, қабырғалас. Жаратқан 

жандыны да, жансызды да жұптан 

жаратқан. Домбыраның қос ішегі де 

жұп болатыны содан. Осы жұп ішек Ұлы 

Даланың жоғалмас сарынын кейінге, 

бізге жеткізді. Бекзат �нер атанып, 

Еуропаның ендігі мен бойлығында ақ 

сүйек мырзалар мен айдай жүзін күн 

шалмаған арулардың мерейін асырған 

саз аспаптары: арфа мен фортепья-

но, виоленчель мен рояль, саксофон 

мен кселофон секілді лағылы жалт-

жұлт еткен музыкалық аспаптардың 

ең күрделі, ең иірімді, ең нәзік, ең 

жоғары регистрлі үндерін олардан бе-

тер жеткізе алатын және олардың үндік 

үлгілеріне қажет кезінде бас пен бари-

тон, тенор мен альт, немесе �з тілімізде 

айтқанда, барқын, жарқын, талшын, 

шіңгір секілді �зіндік әуенін жүрек 

ұясынан жайдары самалдай шығатын 

қоңыр сазымен қоса байытқанда, 

домбыраның үніне таңдай қағып, 

тақиясы түскен талай майталманды 

к�ргенбіз. Жанры әралуан күрделі 

музыкалық шығармаларды: шалқыған 

симфониялар мен �р дауысты орато-

рияларды, кең тынысты кантаталарды, 

мақамы м�лдір романстарды шырқ 

үйіріп ширатып, бабына келтіріп боз-

датып, сан дыбысты қоздатып, рухани 

мүмкіндігін таныта алатын қарапайым 

ғана қара домбыраның ұлы қасиетін 

�зіміз әлі жете бағалай алмай жүрміз. 

Тарихтың тар кезеңінде тіліміздің тиген 

жері де, ұятымыздың күйген жері де 

болды. Домбыраны тәрк еткен хатшы 

да болды қазақта.

:лі есте, 1987 жылдың алғашқы айы 

болатын, сол кездегі «Жас Алаштың» бас 

редакторы Уалихан Қалижан тікелей те-

лефонмен �зіне шақырды. Кірсем оның 

алдында орта бойлы, ақ шашты, жүзі рес-

милеу, адамға тінте қарайтын бір ақсақал 

отыр екен. Сәлемдесіп, қарсы алдына 

отырдым. Уәлекең алдында жатқан 

қағазды маған қарай ысырып, «мына 

жігіт б�лім меңгерушісі, мақалаңызды 

осыған беремін, қарап пікірін айтады, 

сосын арғы жағын ойластырамыз, сіз 

бара беріңіз, хабарласамыз» деді. :лгі 

кісі біздерге шаншыла, шытына қарап, 

құлықсыздау шығып кетті. «Таныдың 

ба?» деді Уалихан сәл шамырыққан 

үнмен. Танымадым. «*зің білетіндей, 

баяғыда қазаққа домбыра неге керек?» 

дегендей пікір айтып, ұлттық �нерге 

тұсау салған, содан бері басынан осы 

с�з арылмай келе жатқан Нұрымбек 

Жандилдин деген ағаң осы» деді . 

:рине, білемін, кезіндегі Орталық пар-

тия комитетінің хатшысы. Мақаласын 

сол жерде оқып шықтым, �зін ақтауға 

талпынған тәсілі екен. Уәлекең орнынан 

тұрып, сейфін ашып: «Сен біліп жүрсін 

дедім, бұл мақала осы темір сандықтың 

түбінде жатқаны жатқан, басылмай-

ды, бір жауабын берерміз» деді сенімді 

үнмен. Осылайша домбыра туралы оғаш 

с�з иесінің кеш жазылған пікірі томағасы 

алынбас темір сандықтың ішінен орын 

алды. Яғни, ағат с�з абақтыға қамалды.

Домбыра – ұлттық ұлы байлықтың 

қайнары. Мұндай музыкалық аспабы 

бар халық қазақтан басқа жоқ. Тиегіне 

дейін киелі, сағасына дейін жүйелі, 

шанағына дейін шежіре, құлағына дейін 

тарих, пернесіне пейіл ұя салған ұлы 

қазына бізден басқа кімде бар? Арлы 

азаматтардың арқасында қазақтың мың 

күйі тасқа түсіп таңбаланып, дискіге 

түсіп құлақ ашып, т�рімізден орын алды. 

Атақты алты мектептің – Атыраудың 

т�кпесі мен желеңі, Маңғыстаудың мың 

толғақ, жүз иірімсазы, Сыр бойының 

зиялы қауым �кілдеріне, оның ішінде 

академик Т�регелді Шармановқа шы-

найы ризашылығымды білдіремін. 

Сондай-ақ біздің белгілі ақын-жа зу-

шы ларымыз соңғы кездегі оқиға ларға 

белсендірек араласып, жастарға �мірлік 

тәжірибесін үйретіп, темір қазық секілді 

жол к�рсете алады деп ойлаймын. 

Қазір бүкіл дүниежүзі пандемия 

салдарымен күресіп жатыр. :лемдік 

экономика к�з алдымызда құлдырап, 

жұрттың �мір сүру салты �згерді және 

осы үрдістер күн тәртібіндегі �зекті 

мәселелерге айналды. Міне, осындай 

кезде жас ұрпаққа беделді ақыл-ой 

иелерінің парасатты пікірі ауадай қажет. 

Бәрімізді, әсіресе жастарды «Ары 

қарай қалай �мір сүреміз?» деген са-

уал мазалайды. Осындай сәтте біздің 

к�зқарасымыз, болмысымыз, осы біз 

�мір сүріп жатқан жаңа заманның та-

сыршыл, сәулелі сыңғыры, Қаратаудың 

қоңыр үнді  шертпесі,  Шығыстың 

шежірелі ,шаңқандай ажарлы үні, 

Арқаның жан баураған жайлы ырғағы, 

бәрі-бәрі жиналып келгенде, Ұлы 

Даланың Ұлы Оркестрі болып кеудеңді 

мақтанышқа, еркіңді ерлікке, жігеріңді 

жеңіске шақырады. Сондай кезде қазақ 

болып туғаныңа мақтанасың.

Академик Ахмет Жұбановтан тар-

тып, кешегі Қаршыға мен Т�легенге, 

бүгінгі Сержан мен Розаға, Айтжан мен 

Жанғалиға, Айгүл мен Анарға, Секен 

мен Тұрарға дейінгі, олардан кейінгі 

домбырашылар қазақ домбырасының 

құдіреті мен қасиетін әлемге танытып 

жүр. Ал қазақ поэзиясында ақындардың 

мыңдаған �лең-дастандары жыр жам-

позы Ілияс Жансүгіровтен бастап, Ха-

мит Ерғалиевпен қостап, дәулескер 

Д ә у л е т к е р е й д і ң  к ү й ш і л і к  р у х ы н 

ақындық қуатта жалғастырған жастарға 

келіп жал-құйрығын артады. Бабамның 

к�зіндей, с�зіндей және �зіндей дом-

быра тұрғанда  ұлтымыздың рухы 

�луі мүмкін емес. Ғасырдан-ғасырға 

ұласқан рухани жаңғырудың тәуелсіздік 

дәуіріндегі жаңаша жаңғыруы домбыраға 

келіп астасқаны, «Домбыра Күніне» 

келіп бас қосқаны әрі байрағымыз, әрі 

қайрағымыз, әрі жайнағымыз, әрі бай-

ламымыз болды. 

Қалам ұстап, кеудесінде қазақы 

жүрегі қалтқысыз соққан әрбір қаламгер 

домбыра тақырыбын айналып �ткен 

емес. *йткені, домбыра бұл – атамыз, 

анамыз, баламыз, қысқасы ұлттық дана-

мыз! Соның ішінде қазақ поэзиясында 

тек қана бір тақырып – күй тақырыбында 

арнайы жыр жинағын жазған ұлы 

ақынымыз Жұмекен Нәжімеденовтің 

«Күй кітабы» атты керемет кемел 

шығармасының ж�ні де, жобасы да 

б�лек еді. *зі де ғажайып домбырашы 

Жұмекен осы кітабына барын салған 

болатын. Күй сазына орай, оның күрделі 

ырғағын бұзбай, мазмұнын дамыта аша 

отырып, күйге с�з жазған ақын да қазақ 

әдебиетінде жалғыз �зі болды.

 «Алатаудың» маңғаз да марқайған 

к�рінісі, «Қайран шешемнің» мұңды да 

сырлы самалы, «Ақбайдың» ақыл мен 

ашу арбасқан қағысы, «Кішкентайдың» 

кішірейе басталып, дауылға ұласқан 

жойқын т�гілмесі, «Адайдың» алашапқан 

арғымақ жүйріктігі, «Серпердің» сертке 

б�ккен серпіні, «Қызыл қайыңның» 

қызулы қуаты, қысқасы, несін айтасыз, 

ұлы Құрманғазының ұлан күйлері �лең 

тілінде зергер құйған зерлі алтындай 

жарқырап түсіп еді. Соны бір талапты 

ақын, талмауырын сыншы орынсыз сы-

нап жазғанда, Жұмекен ағам: «Ойбай-ай» 

деп күйіне тіл қатып, бір уыс т�бе шашын 

жұлып алған екен. *зі де аса сақып дом-

бырашы Жұмекеннің осы кітапты жазуға 

толық ақындық, азаматтық қақы бар еді. 

Осы жерде бір ескере жүретін жайтты да 

с�з арасына сала кетелік. :детте, сахнаға 

шыққан күй тартушының бәрін «күйші» 

деп хабарлап жатады. Бұл – әбестік. 

*згенің шығармасын орындаушы – дом-

бырашы, ал күйші �з жанынан шығарма 

тудырушы, демек композитор. Екеуі 

мүлде екі б�лек адам. Осыны да �нер 

сүйгіш қауым қаперіне ұстаса екен. Тер-

мин т�ркіні адаспауы керек.

А л ғ а ш  р е т  т у ғ а н  е л і м і з д і ң  ә р 

қиырынан келгенмен,  б ір  қалада 

тоғысқан 2000 мың домбырашы Елба-

сы Жарлығымен бекітілген «Домбыра 

күні» ұлттық мерекемізде еліміздің ең 

салтанатты алаңында – Тәуелсіздік 

алаңында күй т�кті. Айтулы дирижер 

Айтқали Жайымовтың сиқырлы таяғы 

сілтенген сәтте шалқып, Астана аспанын 

жаулаған Түркештің «К�ңілашары», 

Құрманғазының «Адайы» мен «Са-

рыарқасы», Нұрғисаның «Ата толғауы» 

мен Желдібаевтың «Ерке сыл қымы» 

бастаған күйлер Елорданың еңсесін 

к�теріп, әрбір қазақ баласы к�птен 

күткен т�л мерекесінің тұсауын кесті. 

–  Қ ұ р м е т т і  Қ а с ы м - Ж о м а р т 
Кемелұлы! Ел басқару аса зор жауап-
кер шілік жүктейді. Бір жыл – к�п уақыт 
емес. Десек те, осы кезеңге саяси сарап-
тама жасаған белгілі саясаттанушы 
Нұрлан Сейдін мырза Сіз басқарған 
мерзім ж�нінде «Сенім мен сынаққа 
толы жыл болды» деп тұжырымдапты. 
Осы орайда к�ш бастаған тұлға ретінде 
елдің болашаққа деген сенім-жігеріне 
қандай баға берер едіңіз?

– Баршаңызға мәлім, Қазақстан 

Президенті қызметін атқарған бір жыл 

оңай болған жоқ. Аталған мерзімді 

аса күрделі сынақтарды еңсерген жыл 

деп айтуға болады. Дегенмен, мен 

халықтың қолдауын әрдайым сезіндім. 

Бұл маған күш-жігер беріп, мемле-

кет басқару ісін табысты жүргізуіме 

ықпал етті. Жыл бойы саяси және 

экономикалық салалар бойынша 

Бұл ғажайып мейрам, ғаламат шаттық 

болды.

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 

баталы с�зі мен арқалы тілегінен кейін 

т�гілген күйлер қазақ аспанын заңғар 

биікке к�теріп әкетті. Осыны к�птен 

күткен едік қой, т�беміз к�кке жетті.

Алаңды толтырған аламан жұрттың 

к�ңілдері де күйдей шалқыды, саздай 

балқыды. Ұзағынан болғай ұлағатты 

бастама! Екі мың адамның алдыңғы 

қатарында қара домбыраны құндақтап 

саусағы саға бойлап жүгірген «Астана 

опера» театрының директоры Ғалым 

Ахмедияровтың, Құлагердің жалындай 

қалың шашын сілке тастап домбырасын 

с�йлеткен Секен Тұрысбектің, тепсініп 

т�ге тартатын Тұрардың, қаба сақалын 

күй сазы желпіген Бекболат Тілеуханның, 

сүйрік саусақтары салтанатты күйлерде 

салаланып кететін Айгүл Үлкенбаевның, 

қоңыр құндақ домбырасын қыса ұстап, 

маңдайына күн қонақтаған Мейрамбек 

Бесбаевтың, кішкентай саусақтары 

майысып, аға-апаларының арт жағынан 

табылған балалардың халық алдында 

қасқайып отырып, үкіленген үш сағаны 

қайтара күй тартуын әрі азаматтық, әрі 

ғаламаттық деп қабылдаймыз. Үйренер 

үлгі, ізашар үрдіс осы болар. Бұл да 

ұзағынан болғай!

Алла қаласа, бұл асқақ мереке жыл 

сайын �те бермек. Домбыра дәурені 

жалғаса бермек. Амандық болса, жыл 

сайын Домбыра күнінде 3-4 мың адамдық 

оркестрдің күй керуенін исі қазақ исіне 

тыңдап, �зге этностар да елең етсе деген 

қиялым да бар. Рухани жаңғыру дегеніміз 

құр с�з, құрғақ ақыл емес, осылай к�рініс 

танытса, к�шіміз к�лікті, жүгіміз к�рікті 

бола түспек. Осы орайда, Ұлттық домбы-

ра күнінің ғұмыры ұзақ болуы үшін осы 

іске мұрындық боларлық азаматтардың 

назарына мына жайларды да бере кетсек 

деп едім:

– Барлық бастауыш, орта мектептер 

мен арнаулы орта оқу орындарында 

домбыра сабағын (мүмкін факультативті 

сабақ ретінде) оқыту;

– Жыл сайын жас домбырашылардың 

республикалық байқауларын �ткізіп, 

озғандарына мемлекет тарапынан арнау-

лы стипендиялар тағайындау;

– Кезіндегі халық театрлары сияқты 

жергілікті жерлерде ұлт аспаптары 

оркестрлерін құрып, олардың респуб-

ликалық ортақ репертуарларын арнайы 

бекіту;

– Жыл сайын Домбыра күні алдында 

жазба ақындардың мүшәйрасын �ткізіп, 

жүйрік шығармаларды жеке жинақ етіп 

шығару;

– Ел бойынша домбыра жасаушы-

лардың байқауын �ткізіп, үздік шебер-

лердің есебін алып, оларға тиісті қам-

қорлық-к�мек к�рсету; 

– Жылына бір рет осы күн алдын-

да «Даланың даусы – домбыра» атты 

халықаралық ақындар айтысын �ткізу;

– Еліміздегі әр алуан күйшілік 

м е к т е п т і ң  ш е б е р  о р ы н д а у ш ы -

л а р ы н  р е с п у б л и к а л ы қ  ғ ы л ы м и -

іскерлік мәслихатқа шақырып, күй 

мамандарының зерттеу-сараптамаларын 

жасатып, олардың даму бағыттарына 

тиісті жол к�рсету;

– Қазақ күйлерінің алуан мектептік 

антологиялық дискісін шығарып, 

халықтың қол жетімді бағасына сатуды 

ұйымдастыру;

– Елорданың Тәуелсіздік алаңында 

Домбыра ескерткішін тұрғызу;

– Президенттің Жарлығымен «Дом-

быра» медалі тағайындалып, жыл сайын, 

оны таланты асқан домбырашыларға 

беріп отыру.

Елден бұдан басқа да құнды ұсы-

ныстар түсуі мүмкін, солардың бәрін 

жинақтап, сараптап, іс барысында жүзеге 

асыру нұр үстіне нұр, күй үстіне күй бо-

лар еді.

Ендеше, іске сәт! Домбыра дәурені 

даңқын асыра берсін.

к�птеген реформалар жүзеге асырыл-

ды. Бұл саясат алдағы кезеңдерде де 

жалғаса береді. Елімізді одан әрі 

жаңғыртуға, дамытуға қатысты 

идеяларым бар, ол идеяларды 

халық іс жүзінде сезінгенін 

қалаймын. 

Біз мемлекет ретінде 

д е ,  ұ л т  р е т і н д е  д е  б і р 

о р ы н д а  т о қ т а п  қ а л -

мауы мыз керек. Ондай 

жағдайда ел тоқырауға 

ұшырайды. Оның зардабы 

мемлекеттігімізге тиеді. 

Ауыр тиеді. Ащы да болса 

айтайын, біз – қазақтар, 

осынау алмағайып күрделі 

әлемде, түптеп келгенде, 

ешкімге соншалықты қажет 

емеспіз. *з мемлекетімізге ғана 

қажетпіз. Осы бір қарапайым 

қағиданы ешқашан естен шы-

ғ а р м а у ы м ы з  қ а ж е т .  : л е м д е г і 

Қазақстанның жетістігін к�ре ал-

майтын, «мысықтілеу» саясаткерлер, 

тіпті мемлекеттер де бізден алыстап 

кеткен жоқ, маңайымыздан ұзамай, әр 

қадамымызды бағып отыр. Сондықтан 

елімізді �ркендету, к�ркейту – тек қана 

�з қолымызда. Біздің осындай сын-

дарлы сәтте қателесуге еш қақымыз 

да, құқымыз да жоқ. Және мемле-

кет құрушы ұлт ретінде бұл мәселені 

бірінші кезекте �зіміз терең сезінуіміз 

қажет.  *йткені қазақ халқының 

тағдыры тарих таразысында тұр...

– Құрметті Президент мырза! Қо ғам-
дағы түрлі саяси-әлеуметтік, мәдени-
рухани маңызы бар мәселелерге бай-
ланысты арнайы уақытыңызды б�ліп, 
Ұлт басылымына сұхбат бергеніңіз үшін 
айрықша алғыс сезімімізді білдіреміз. 
Тәуелсіз Қазақстанның әлемдік гео-
саяси кеңістіктегі к�ші к�лікті болғай! 
Еліміздің іші даудан, сырты жаудан 
аман болсын!

Сұхбаттасқан
Жанарбек =ШІМЖАН

лабына сай болуы керек. Яғни тарихи 

тұрғыдан жаңартылған құндылықтарға 

бет бұруға тиіспіз. Бізге қазіргі заман-

ның сын-қатерлеріне т�теп беретін 

ақыл-ой тұжырымы қажет. Жоғары  

заманауи технология, роботтар, жа-

санды интеллект дәуірінде ақыл-кеңес 

түсінігі ерекше маңызды болмақ.

Жаңа заманда ар, намыс, ұят 

сияқты адами қасиеттерге қажеттілік 

бола ма? Менің ойымша, бұл – зиялы 

қауым �кілдері талқылайтын ауқымды 

философиялық мәселе. Үлгі-�неге, 

ұлттық құндылықтар болмаса, маши-

налар мен роботтар әлемінде жұтылып 

кететініміз с�зсіз. Біздің ұлы ақын-

жазушыларымыздың шығармалары да 

маңызын жоғалтады. 

:рине, мұндай жағдайдың мүлде 

болмағаны жақсы. Сондықтан зиялы 

қауым �кілдері болашақ �мір туралы 

мәселені қазірден ой таразысына сала 

беруге тиіс.

Соңғы кездері елімізде «митинг-

шілдік» белең алуда. К�бінесе 

а з а м а т т а р ы м ы з  с ы р т т а ғ ы 

біреулердің арандатушылық 

ұрандары на еріп жүр. Бұл 

– аймақтық бәсекелес-

тік күшейіп келе жатқан 

халықаралық аренада 

Қазақстан ды ың ғайсыз 

жағдайға қал дырып отыр.

Қ а з а қ с т а н  м е н 

*збекстан – Орталық 

Азиядағы ең ірі мемлекет-

тер. Екі ел арасында кең 

ауқымды ын тымақтастық 

артып келеді. Бұл жер-

де экономикалық бәсе-

келестіктің де болаты-

нын жоққа шығармаймыз. 

Осы жағдайларды әрқашан 

есте ұстау керек. Қазақстан 

�зінің к�шбасшылық позици-

ясын сақтап қалуға міндетті. Ол 

үшін елімізде тұрақтылық болуға тиіс. 

Егер ішкі мәдениетімізге салсақ, ол 

тұрақтылықты күштік құрылымдар 

емес, бірінші кезекте халықтың �зі 

қамтамасыз етуі қажет.

– Пандемия болсын, басқа да 
жағдайлар болсын, ел ең алдымен 
зиялының с�зіне құлақ асып, ойын 
білгісі келеді. Жалпы ұлт қиын-қыстау 
күндерде ғана емес, �зінің бүкіл жүріп 
�тетін жолында пассионар тұлғалардың 
соңынан ереді. Бұл орайда зиялы 
қауым қазір �з р�лін дұрыс атқарып 
отыр деп есептейсіз бе? Бүгінгі таңда 
олардың қоғамдағы міндетін қалай елеп, 
екшейміз?

– Шын мәнінде, озық ойлы зиялы 

қауымның пікірі әлеуметтік шиеленіс 

кезінде маңызды р�л атқарады. Адамдар 

ақыл-парасаты арқылы ішкі түйсігіне 

құлақ асып, �зіне қажетті қорытынды 

жасап, �ткен істен сабақ алады. :сіресе 

бұл ежелден келе жатқан дәстүрі бар 

біздің қоғам үшін �те �зекті. Пандемия 

кезінде мемлекеттік саясатты жүзеге 

асыруға қосқан елеулі үлесі үшін барша 

Бірақ бұл мемлекеттік тілге 
қатысты жұмыстарды тоқтатып 

қою керек дегенді білдірмейді. Қайта 
оны ың-шыңсыз, айғайламай, қызбалыққа 
салынбай, бірақ табанды түрде жалғастыра 

беру қажет. Бұл орайда Өзбекстанның тәжірибесін 
мысалға келтіруге болады. Олар өздеріне тән жайлы 

мінезіне салып, ұрандатып-шулатпай-ақ, қажет кезінде 
орыс тіліне де жүгіне отырып, тіл мәселесін толық шешіп 
алды. Менің таңғалатыным, Өзбекстанның мемлекеттік 

органдарында әлі күнге дейін орыс тілі қолданылады. Тіпті 
олардың тұтас тарихында да осылай болған. Өзбектер 
қоғамдық қатынастарды саясиландырмай, еңбек пен 
саудаға басымдық беріп, ХХ ғасырдың бас кезіндегі аз 
ғана халықтан қазір Орталық Азиядағы ең үлкен ұлтқа 

айналды. Сондықтан ұлы Абайдың өзбек халқына 
қатысты айтқан парасатты ой-пікірі қазіргі техноло-
гия ғасырында да өзінің өзектілігін жоғалтпағанын 

байқаймыз. Өзбектер саясатқа құмар емес, 
олар еңбек еткенді құптайды. Бұл ел көшеде 

ұрандатып шеруге шығып жүрген жоқ. 
Қайта жасампаздыққа жетелейтін 

еңбекпен айналысып жатыр.

Өтеген ОРАЛБАЙҰЛЫ,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты

ДАЛАНЫҢ  
ДАУЫСЫ – ДОМБЫРА

Еліміздегі  ерекше мереке, ерен көңіл-күй болып өтетін 
Домбыра күні қарсаңындағы ойлар мен ұсыныстар

ҰЛЫ ДАЛА ӨРКЕНИЕТІ
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Сейіт Асқарұлы бүкіл саналы ғұмырын 

халықтың к�ркем мәдениетіне, әсіресе 

с�з �неріне арнады және осы салаға бар 

күш-қуатын, ой-қабілетін, білік-дарынын 

жұмсады. Қазақстандағы фольклортану 

ғылымының �ркендеп, дамуына үлесін 

қосты, жас зерттеушілердің бірнеше бу-

ынына бағыт-бағдар беріп, тәрбиеледі, 

соның негізінде �зінің ғылыми мектебін 

қалыптастырды. Оның кейінгі жарты 

ғасырдан астам уақытта басып �ткен �мір 

соқпақтарына шығармашылық жолы-

на тереңірек зер салар болсақ, онда ал-

пысыншы жылдардан бергі бүкіл халық 

әдебиетінің ғылыми игерілу, зерттелу тари-

хы айқын к�рініс беретінін аңғарамыз.

 Е к і н ш і  д ү н и е ж ү з і л і к  с о ғ ы с т ы ң 

қарсаңында туған ғалымның балалық 

шағы қиындықтарға толы болды. :кесі 

Асқар майданда қаза тауып, отбасындағы 

ауыртпалықты еселей түскен еді. Осы 

жағдайды ескеріп, к�мек қолын созған 

нағашы атасы :бдікерім елуінші жылдардың 

басында қызы мен жиендерін Алматы 

маңайындағы Қаскелең ауданына к�шіріп 

алады. «К�кірек к�зі ояу, танымы терең, 

зердесі мықты нағашы атасы :бдікерім 

Кемпірұлы мен нағашы әжесі Жарқынай 

Құлынбайқызы Сейіттің елтанудағы, 

мұратанудағы, тіпті фольклордың әліппесін 

үйренудегі алғашқы ұстаздары еді. Ол 

кісілер жиеніне кеудесіндегі небір к�мбені 

ашып, ықтиятпен түсіндіруге ерінбепті. 

Құймақұлақ Сейіт те атасы мен әжесінің ау-

зынан шыққан асыл с�здерді зердесіне тоқи 

беріпті» (Қамзабекұлы Д. Сейіт Асқарұлы 

Қасқабасов. – Алматы: Ғылым, 2000. – 25-

б.).

Шындығында, ғалымның �зі айтпақ шы, 

:бдікәрім ақсақал к�пті к�ріп, к� кейі не 

түйген, жады халықтың әні мен жы рына, 

аңыз-әңгімесіне, шежіресіне толы, елді ау-

зына қаратқан әңгімешіл, к�пшіл қазы налы 

қариялардың бірі болыпты. Ол ілгеріде 

Жетісуда �мір сүріп, қазақ-қырғызға 

есімдері тең танылған �нер иелерінің, 

ақындардың, әнші-жыршылардың к�зін 

к�ріп, с�зін тыңдап, есінде сақтап, от-

басында, жұрт ортасында айтып отырады 

екен. Жас�спірім Сейіт атасының аузынан 

жыр сүлейі Сүйінбай, Құлмамбет пен Жам-

был, Сарбас, Қуандық, Тілеміс, Қаңтарбай, 

Бармақ сияқты ақтангер ақындардың 

�лең-толғауларын, айтыстарын, жырла-

рын, ән-күйлерін, Күсеп, Қабан, Балпық, 

Ескелді, Сарыбай, Қаба, Атамқұл сияқты 

би-шешендердің сүбелі с�здерін естіп �сті.

 Осынау әуесқой қызығушылықты 

ғылыми негіздерге ұштастырған білім ошағы 

Абай атындағы педагогикалық институты 

болды. Алпысыншы жылдардың басында 

филология факультетіне қабылданып, білім 

жолына түскен жас жігіт атақты фольклор-

танушы Н.С.Смирнованың назарына ілігіп, 

халық әдебиетін зерттеуге ден қояды. Ака-

демик С.Қирабаевтың с�зімен айтқанда: 

«КазПИ-де оқып жүріп, ғылыми жұмыспен 

айналысты, сабақтасы Едіге Тұрсыновпен 

бірге фольклор жинаушы экспедицияларға 

қатысты, студенттердің ғылыми конфе-

ренцияларында қазақ ертегілері туралы 

баяндамалар жасап, жұртшылық к�зіне 

түсті» (Қирабаев С. Ғұлама. Оқымысты. – 

Алматы: ҚазАқпарат, 2010. – 8-б.).

Бұдан кейінгі бүкіл саналы ғұмыры 

рухани-мәдени мұраларды іздестіруге, 

жинақтауға, реттеп-жүйеге түсіруге, зер-

делеп-зерттеуге, саралап-жариялауға 

арналды. Ұстазы Нина Сергеевнаның 

ұсынысымен сол тұста белгілі-белгісіз се-

бептермен терең зерттеле қоймаған ұлттық 

фольклор саласына, оның ең сүбелі б�лігі 

– ертегілерді зерттеуге ден қойды. Ел-елді 

аралап, к�нек�з қарттардың аузынан халық 

әдебиетінің түрлі үлгілерін жазып алып, 

жүйеге түсіріп, алғаш рет іргелі зерттеудің 

нысанына айналдырды. Ол жинап, хатқа 

түсірген фольклорлық туындылар мен ауыз 

әдебиеті үлгілері елдің қолжазбалар қорын 

толықтырды. :сіресе, ел тәуелсіздігін алып, 

идеологиялық кедергілер шектелген кезеңде 

ірі-ірі республикалық, халықаралық экспе-

дициялар ұйымдастырып, Қазақстанның 

барлық �ңірлерінен, қазақ этносы тығыз 

қоныстанған іргелес елдерге арнаулы экс-

педициялар аттандырып, әдеби-мәдени 

мұралардың біртұтас ұлттық руханият 

ретінде жиналуына қол жеткізді. Олардың 

арасынан 1998 жылғы «Қазақстандағы 

халықтар бірлігі және ұлттық тарих жы-

лына» орай елдің 17 облысын қамтыған 

кешенді экспедицияларды ерекше атауға 

болады. Құрамы тарихшы, этнограф, тілші, 

әдебиетші, �нертанушы мамандардан 

жасақталып, заманға лайықты түсіру-жазып 

алу қондырғаларымен жарақтанған бұл экс-

педициялар бір айдың к�лемінде �ңірлердегі 

әр ауданды, ауыл, б�лімшелерді толық 

аралап, тарихи-мәдени құндылықтарды 

жинау мен шұғылданды. 

Халықтың бейзаттық (материалдық 

емес) мұрасын халықаралық деңгейде 

жинаудың екінші үлкен кезеңі тікелей ака-

демик С.А.Қасқабасовтың жетекшілігімен 

жүргізілді. Ол Қазақстан Үкіметіне 2012-

материалдар мен олардың к�шірмелері 

алынып, Институт қоры аса мол руха-

ни қазынамен толықтырылды. Мәселен, 

бір ғана Қытай мемлекетіне барған экс-

педиция 1700 шақырым жол жүріп, 55 

мыңға жуық материал жинақтауға қол 

жеткізді. Аталған жобалардың орындалуы 

барысында жинақталған әдеби-мәдени 

құндылықтардың негізінде алғаш әлем 

қазақтарының фольклоры, әдебиеті мен 

�нері біртұтас ұлттық қазына ретінде 

зерттеліп, іргелі ғылыми еңбектер жазылды. 

С е й і т  А с қ а р ұ л ы  т ү р л і  ж о ғ а р ғ ы 

мемлекеттік лауазымды қызметтер атқарып, 

1994 жылы М.:уезов атындағы :дебиет 

және �нер институтына қайта оралғаны 

мәлім. Ғылым ошағы директорының 

ғылым ж�ніндегі орынбасары, Қолжазба 

және текстология орталығының жетекшісі 

қызметінде жүрген кезінде де, 2001-2010 

жылдары институттың директоры ла-

уазымын атқарғанда да қолжазбалар 

қорына айырықша к�ңіл б�лді. :сіресе, 

оның сақталу мәселесін үнемі наза-

рында ұстады және бірқатар нәтижелі 

іс-шаралардың жүзеге асуына ұйытқы 

болды. Ең алдымен, 1961 жылдан ба-

стап институт ғалымдарының қажырлы 

еңбегінің арқасында жиналып-теріліп, 

қалыптасқан институт қорына түгендеу 

жұмыстары жүргізілді. Себебі кеңестік 

кезеңде қор қоймасында санитарлық-

т е х н и к а л ы қ  е р е ж е л е р д і  о р ы н д а у , 

стандартқа сай температуралық режимді 

ұ с т а н у ,  с а қ т а у ғ а  а р н а л ғ а н  қ ұ р а л -

жабдықтарды, құрылғыларды қалпында 

ұстау, ескіргендерін жаңартып отыру, 

қолжазбаларға, к�не кітаптарға, фото-

суреттерге, микро және үн таспаларға 

дезинфекциялық шаралар жүргізіп, 

химиялық �ңдеуден �ткізіп, олардың 

ұзақ мерзімде бұзылмай сақталуына 

жағдай жасау, �ңдеу және сақтау жұмысын 

ұйымдастыру; сирек кездесетін кітаптар 

мен қолжазбаларды �ңдеп, сұрыптап, 

сақтау мәселесіне арнайы к�ңіл б�лінбей 

келгені ешкімге де жасырын емес. Тіпті, 

институттың штаттық бірлігіне аса қажетті 

қорсақтаушы-маман да алынбаған еді. 

Сейіт Асқарұлы осы мәселелерді күн 

тәртібіне қойып, институт бюджетінен 

т ы с  қ а р ж ы  к � з д е р і н  қ а р а с т ы р ы п , 

қолжазбалардың сақталуына, ғылыми 

игерілуіне байланысты жобалар жасады, 

солардың негізінде бірсыпыра түйінді 

мәселелерді шешуге мүмкіндіктер ту-

дырды. Атап айтқанда, қордағы 40 мыңға 

жуық қолжазба қайта қаралып, түгендеу 

жұмыстары жүргізілді. Осы ретте беттері 

�шірілген, жыртылған, тозығы жеткен 

к�не қолжазбаларды қалпына келтіріп, 

оқылуы қиындаған кейбір мәтіндер (араб, 

латын жазуларындағы) қайта к�шірілді, 

�шу қаупі туындаған қолжазбаларға элек-

тронды к�шірмелер жасалып, жыртылған, 

м ү ж і л г е н ,  с а п а с ы н а н  а ж ы р а ғ а н 

к�птеген қолжазбалар қайта �ңделді. 

«Тек М.:уезов атындағы :дебиет және 

�нер институтының жетекшісі (директо-

тұрғыда толық айқындалмаған еді. Ең 

алдымен, ұлттық ертегілерді ғылыми 

нысанға алып, түптамырына зер салған 

жас зерттеуші олардың композициялық 

құрылымын, к�ркемдік табиғатын, 

сюжеттік ерекшеліктерін жан-жақты 

қарастырып, ішкі жүйелерге саралады. 

Соның негізінде алғашқылардың бірі бо-

лып «Қазақтың қиял-ғажайып ертегілері» 

тақырыбында іргелі еңбек жазды. Одан 

кейінгі зерттеулерінде халық прозасының 

тереңінен дендей еніп, оның жанрлық 

жүйесін кешенді түрде зерделей бастаға нын 

к�реміз. Нақтылап айтқанда, оны әлемдік 

деңгейдегі  фольклортанушылардың 

қатарына қосқан «Қазақтың халық про-

засы» (1984), «Казахская несказочная 

проза» (1990) аталған іргелі еңбектерде 

тек ертегілер ғана емес,  одан сырт 

шежіре, аңыз, әпсана, хикая, ауызекі 

әңгіме сияқты халық шығармалары алғаш 

ғылыми жүйеленіп, олардың құрылымы, 

жанрлық ерекшеліктері,  к�ркемдік 

болмысы терең зерттелді. :р жылдары 

республикалық, одақтық, халықаралық 

ғылыми басқосуларға, конференцияларға 

белсене араласып, қазақтың фольклорлық 

мұрасы мен оның жанрлық ерекшеліктері 

т у р а л ы  м а ң ы з д ы  б а я н д а м а л а р  ж а-

сады. Түрлі деңгейлердегі ғылыми ба-

сылымдарда зерттеу еңбектер жазды. 

Ал тоқсаныншы жылдардың басында 

Р.Бердібай, А.Сейдімбек, Ш.Ыбыраев 

сынды белгілі ғалымдармен кеңесе оты-

рып ұлттық фольклорды қайта саралап, 

зерде елегінен �ткізіп, ауыз әдебиетінен 

б�ліп, оның жаңа жанрлық кестесін түзгені 

к�з алдымызда. Бұл жүйе кейін отандық 

фольклортанушылардың тарапынан қызу 

қолдау тауып, ғылыми ортаға бағыт беретін 

бағдарламаға айналды. 

Қашанда соны ізденістерге, жағымды 

жаңалықтарға құмар Секең алыс-жақын 

шетелдерге барған сапарларында сол 

елдердегі ғылыми жетістіктерге аса мән 

беріп, елеп-екшеп, қажеттісін к�кейіне 

тоқып қайтатынын қызметтестерінің к�бі 

біледі. Мәселен, 1991 жылы Финляндиядағы 

фольклортанушылардың халықаралық 

федарациясының ғылыми мәслихатына 

қатысып, осы қоғамдық ұйымға мүше болып 

қабылданады. Сапар барысында бүкіл әлем 

таныған фольклортанушылардың «Фин 

мектебінің» �кілдерімен танысып, білісіп, 

тәжірибе жинақтап қайтты. Кейін к�рген-

білгенін саралап, қажеттілерін отандық 

ғылымға пайдалануды қолға алды. :сіресе, 

ХХ ғасырдың бас кезінде фин оқымыстысы 

Антти Аарне, кейін Ст. Томсон жетілдірген 

«Ертегі типінің к�рсеткішінің» негізінде 

қазақ ертегілерін жүйелеу мәселесін жолға 

қойды. Аталған Аарне-Томсон еңбегі бой-

ынша ұлттық ертегілердің сюжеттік және 

мотивтік к�рсеткіші жасалып, олардың 

шығу тегі, даму тарихы, таралу жолдары 

жан-жақты қарастырылды. 

Ел тәуелсіздігінен кейінгі жылда-

ры ғалымның жетекшілігімен қордағы 

мұраларды құжаттауға байланысты да 

біршама жұмыстар атқарылды. Бұл рет-

те қолжазбаларға, микрофильмдерге, 

үнтаспалардағы ән мен күйлерге б�лек-б�лек 

каталогтау карточкалары жасалып, заманға 

лайық жаңа үлгілер енгізілді. Мәселен, бір 

қолжазба мәтінге атауы, жанры, бумасына 

қатысты үш түрлі карточка толтырылды. 

Бұл зерттеушінің керекті мәтінді тез тауып, 

пайдалануына қолайлы жағдай жасады. 

Жетекшінің табандылығының арқасында 

қорда сақталған 500 мыңнан астам әдеби 

мәтінді құжаттау жұмыстары бірер жылдың 

аралығынында толық аяқталды.

Қ о р д ы ң  к ү р д е л і  ж ұ м ы с т а р ы н ы ң 

бір б�лігі әдеби мәтіндерді жанрына 

қатысты жүйелеп, олардың ғылыми си-

паттамасын жазу мәселесі болды. Бұл 

жұмыс 1975  жылдан бері  академик 

М.Ғабдуллиннің бас тамасымен жүзеге 

асырылып, он жылдың к�лемінде «Қазақ 

қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы» 

деген атаумен батырлық (1-т.), ғашықтық 

(2-т.), тарихи (3-т.) эпостарға, ақындар 

шығармашылығына (4-5-тт.), айтыстарға 

(6-т.) арналған томдары жарық к�рген еді. 

Сексенінші-тоқсаныншы жылдардағы 

экономикалық дағдарыс ғылымға да кесірін 

тигізіп оның қоғамдық салаларына байла-

нысты к�птеген жоспарлы тақырыптары 

жүзеге асырылмай қалғаны мәлім. Соған 

байланысты 1985 жылдан кейін «Қазақ 

қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы» 

к�птомдығы жалғасын таппай, кезекті 

томдарын дайындау жұмыстары тоқтап 

қалған еді. Сейіт Асқарұлының тікелей ара-

ласуымен 1995 жылдан бастап бұл тақырып 

қайта қолға алынып, ертегілердің қолжазба 

үлгілеріне арналған томы жазылып, баспаға 

әзірленгенімен, сол тұстағы қаржылық 

қиындықтарға байланысты 2003 жылы ғана 

жарық к�рді. 

Ғ а л ы м н ы ң  ф о л ь к л о р т а н у д а ғ ы , 

әдебиет та нудағы, �нертанудағы, жал-

пы мәдениеттанудағы орасан еңбегі 

ж�нінде біршама пікірлер жазылды, әлі 

де іргелі зерттеулер жүргізіліп, оның қазақ 

ғылымындағы �зіндік орны айқындалады 

деген ойдамыз. Біз с�з кезегінде қазақ 

текстологиясына қатысты ғана кейбір 

еңбектерін атап �ткіміз келеді. Оның 

бұл саладағы алғашқы зерттеуі  сол 

кезеңге дейін текстологиялық тұрғыда 

сараптаулар жүргізілмей келген ертегілік 

прозаға арналғаны белгілі. Зерттеушінің 

пікірінше, мейлінше жиі басылым к�ріп 

отырған ертегілерді баспаға дайындау-

да құрастырушылар тарапынан мынан-

дай кемшіліктер жіберіліп келген: «К�п 

жағдайда тексті тек мазмұны тұрғысынан, 

аракідік к�ркемдік жағынан бағалаймыз да, 

сол текстің тілі, орындалу сапасы қандай 

– оған мән бермейміз. Текстологиялық 

редакциялаудың ғылыми негізделген шарт-

тары да бізде жоқ. Мәтінді қаншалықты 

және қандай түрде редакциялау керек? 

Бұл да әлі ғылыми негізделмей жатыр. 

Сондықтан қазақ ертегілері жинағын 

құрастырушылар мәтінді редакциялауда �з 

білімі мен тәжірибесіне және баспахананың 

шарттарына сүйеніп жүр. Соның салдары-

нан ертегілік жинақтарда мәтіннің тілі к�п 

�згеріске ұшырап, ертекшінің стилі мен 

халықтың ауызекі тілі толық сақталмай, 

�з ерекшеліктері мен сипаттарынан ай-

рылып қалып жүр. Жинақтарда әр жерден 

жазып алынған ертегілерде кездесетін 

диалектілік ерекшеліктер де �шіріліп 

қалды» (Қасқабасов С. Елзерде. – Алматы: 

«Жібек жолы», 2008. -61-б.). 

Кейін «Бабалар с�зі»  жүзтомдық 

сериясының аясында басылым к�рген ерте-

гі лердің бестомдығында осы кемшіліктер 

ескеріліп, бұрынғы жарияланымдар қол-

жазба нұсқаларымен қайта салыстырылып, 

түпнұсқа негізінде дайындалғанын к�реміз. 

Зерттеуші �зінің шығармашылық 

ғұмырында фольклордың �зге де жанрлар 

мен ақындар поэзиясына байланысты 

текстологиялық зерттеулер жазып, әлі де 

қалыптаса қоймаған мәтінтану ғылымына 

�зіндік үлесін қосты. Олардың арасында 

«Қазақ ертегілерінің текстологиясы тура-

лы», «Қазақ ертегілерінің текстологиясы», 

«Проблемы и принципы издания текстов 

прозаического фольклора», «Фольклор 

шығармаларының текстологиясы жайын-

да», «К вопросу об источнике поэмы Абая 

«Искандер», т.б. танымал еңбектері бар. Ал 

дәстүрлі ән мәтіндерінде кездесіп жүрген 

кемшіліктер де ғалымды бейжай қалдырған 

емес. :сіресе, ән мәтіндерінің бұзылып 

орындалуы, халық әндерін авторларға 

балау, болмаса бір әншінің туындысын 

екіншісіне телу, қолдан әнші, сал-сері 

жасау сияқты келеңсіздіктер де оның 

сын тезінен сырт қалған емес. «Шы-

нын айту керек, бұл олқылықтардың түрі 

бірнеше және олар әртүрлі себептер-

ге байланысты. Олардың біразы Кеңес 

�кіметі тұсындағы таптық-партиялық 

идеологияның салдарынан болса, енді 

біреулері орындаушылардың халық әнінің 

с�зіне мән бермегендіктен немесе с�зін 

білмегендіктен болса, үшіншілері – 

орындаушылардың ән с�здерін �з ауылына 

қарай бұра айтуынан. Тағы бір тенденция 

– ескі халық әндерін ешқандай негізсіз 

бір авторға тели салу, сондай-ақ мәтінге 

кірме с�здерді енгізу, т.б. Міне, осылар-

ды ғылыми тұрғыдан қарап, ақиқатты 

анықтау және жұртшылыққа әннің әуенін 

ғана емес, мәтінін дұрыс жеткізу – рухани 

мұрамызды бүгінгі және келешек �мірге 

қажетті дүние етудің басты шарты деп ой-

лаймыз» (Қасқабасов С. Ой�ріс. Астана, 

2009. 121-128 бб.).

Сейіт Асқарұлының еңселі еңбектерінің 

тағы бір тобына халық мұраларынан әр 

жылдары құрастырған, баспаға дайындауға 

жетекшілік еткен, редакциясын басқарған 

к�птеген ғылыми-к�пшілік, академиялық 

басылымдарды жатқызуға болады. Оның 

дарынды замандасы Е.Тұрсыновпен бірге 

ең алғаш экспедициялық текстологияға ден 

қойып, зерттеуші ретінде араласып, ұстазы 

Н.Смирнованың жетекшілігімен жарыққа 

шығарған еңбегі «Казахский фольклор в со-

брании Г.Н. Потанина» атты жинақ (1972) 

еді. Жас ғалымдар жинақты баспаға дай-

ындау барысында к�птеген қиындықтарға 

кездесті. Мәтіндерде түсініксіз с�здер, 

бір-бірімен үйлеспейтін тіркестер, үзіліп 

қалған ойлар жиі ұшырасқан еді. Қазақ 

тілін жетік білмейтін ...Г.Н.Потанин бол-

са, «... жітілікке, тереңдікке бармаған. 

Себебі, оның ғылыми зерттеулеріне керегі 

к�ркем шығарма емес, фольклорлық мо-

тивтер мен сюжеттер болды» (Фольклор 

шығармаларының текстологиясы// Қазақ 

фольклоры мен әдеби шығармаларының 

текстологиялық зерттелуі. – Алматы: 

Ғылым, 1983. 15-16-бб.). Сондықтан 

құрастырушылар мәтіндерге ерекше мән 

беріп, қазақы қалпына келтіріп, ғылыми 

түсініктерде текстологиялық ерекшеліктер 

ж�нінде толымды зерттеулер жазды. 

Кейін осы үрдісті жалғастырып, шәкірті 

К.Матыжановпен бірігіп В.В.Радлов 

жинаған фольклорлық үлгілердің негізінде 

«Алтын сандық» (1993), «Ел қазынасы 

– ескі с�з» (1994) сияқты жинақтарды 

жарыққа шығарды. Жетпісінші жылдардың 

аяғында Е.А.Костюхин, Н.С.Смирнова 

сияқты атақты фольклортанушылар мен 

әріптесі Е.Тұрсыновпен бірігіп, алғаш 

қазақ ертегілерін орыс тіліне аударып, 

«Казахские сказки о животных (легенда, 

предания, бытовые рассказы, сказки и бас-

ни)» атты жинақтың (1979) баспаға дайын-

далуына атсалысты. Алда да осы жұмысты 

жалғастырып, «Қозы-К�рпеш Баян сұлу», 

«Қыз Жібек» ғашықтық жырларын орыс 

тіліне тәржімалап, арнайы зерттеулер 

жазды. ХХІ ғасырдың басында «Қозы-

К�рпеш Баян сұлу» жырының нұсқаларын 

сараптап, текстологиялық зерттеулер 

арқылы таңдаулы сегіз үлгісін топтас-

тырып, ауқымды ғылыми түсініктерімен 

жеке жинақ ретінде жарыққа шығарды 

(М.Жолдасбековпен бірге, 2002). Араға 

жыл салып халықтың осы жырларының 

орыс тіліндегі аудармаларын «Козы 

К�рпеш и Баян сулу. Киз Жибек. Казах-

ский романтический эпос» деген атумен 

Мәскеуде басылым к�руіне мұрындық 

болды. 

Ол ақындар шығармашылығына да 

айырықша ден қойып, олардың әдеби 

мұраларын жинақтауға, жеке жинақ бо-

лып жариялануына, жаңаша зерттелуіне 

зор ықпалын тигізді. Бастамалар к�теріп, 

к�птеген жинақтарға  құрастырушы 

ретінде қатысты, сапалы басылым к�руіне 

жетекшілік етті .  Олардың арасында 

Жамбылдың «...Избранные произведения» 

(1996), Құланаян Құлмамбеттің «С�зімнің 

қыл сыймайды арасына» (1998), Иса 

Байзақовтың «Ақб�пе. Таңдамалы» (2000), 

Дулат Бабатайұлының «Шығармалары мен 

тағылымы» (2003), т.б. жинақтары бар. Ал 

ғалымның ақындар шығармашылығы тура-

лы іргелі еңбектері �зінше бір б�лек дүние, 

арнайы зерттеуді қажет етеді. 

Сейіт Асқарұлының халық әдебиетін 

жарыққа шығаруға деген жанашырлығы, 

ынта-жігері, жауапкершілігі «Мәдени 

мұра» мемлекеттік бағдарламасының ая-

сында «Бабалар с�зі» жүзтомдық сериясы 

баспаға дайындалған жылдары айқын 

аңғарылды. Осы бірегей жинақтың атау-

ын да, құрылымын да, жоба-жосығын да 

үкіметке �зі ұсынып, жетекшілік етті, оның 

мерзімінде, сапалы аяқталуына аянбай 

тер т�кті. «Академик С.Қасқабасовтың 

«Бабалар с�зі» жобасының дүниеге келуі 

мен оның мемлекеттік тұрғыда қолдау 

тауып, жүзеге аса бастауы – қазақ фоль-

клорын әлемдік деңгейге к�теріп, шет 

ел оқымыстыларының қызығушылығын 

туғызды. Себебі, қазіргі таңға дейін әлем 

деңгейінде мұндай аса бай мұраны тексто-

логия ғылымының жан-жақты талаптары: 

мәтіннің қолжазба нұсқалары, қолжазба 

мен жарияланған мәтіндердің ара-жігін 

ашып, толық ғылыми аппараты қамтылып, 

�зінің мұрагері болып табылатын халыққа 

ғылыми басылым түрінде қайта ұсынған 

халықтар кемде кем. «Бабалар с�зі» жобасы 

– ғалымның ондаған жылдар жинақтаған 

шығармашылық тәжірибесінің жемісі, 

жүрекжарды т�л тумасы. (:лібек Т. 

Ойтамызық. – Алматы: :дебиет және �нер 

институты, 2013. 233-б.).

Ғалымның бастамасы және жетекшілі-

гімен баспа жүзін к�рген «:деби жәдігер-

лер» жиырма томдығы (2007-2013), «Қазақ 

музыкасының антологиясы» бес томдығы 

(2005-2007), Махамбет *темісұлының 

«Т�рт томдық шығармалар жинағы» 

(2003), «Дала фольклорының антология-

сы» онтомдығының 1-5 томдары сынды 

басылымдардың қазақ мәтениетінің та-

рихында алғаш рет жарық к�руі респу-

блика жұртшылығын ғана емес, шетел 

оқырмандарын тәнті етті. 

Ол саналы ғұмырында халық әдебиетіне 

байланысты жүздеген зерттеулер, моно-

графиялық еңбектер жазып, республика 

ауқымында, халықаралық деңгейде ондаған 

конференциялар, симпозиумдар мен 

ғылыми мәслихаттар ұйымдастырды. Алыс-

жақын шетелдерде �ткен ғалымдардың 

алқалы топтарында баяндамалар жа-

сап, қазақ елінің халық әдебиетінің әлем 

мәдениетінің құрамдас б�лшегі екендігін 

дәлелдеп, оның �зіндік орнын айқындап 

берді. Бүгінде ұлттық фольклортанудың 

абызына айналып, сексен жасқа толса 

да қаламы қолынан түспеген ғалым ұзақ 

жылдар бойы �зі қалыптастырған ғылыми 

мектептің т�рінде, қалың шәкірттерінің ара-

сында ғылыми жұмыстарын жалғастырып 

отыр. К�кірегі идеяларға толы, жазғанынан 

жазары мол. 

Тоқтар =ЛІБЕКОВ, 
М.О.=уезов атындағы =дебиет және 

�нер институты «Қолжазба және 
текстология» б�лімінің меңгерушісі,

 филология ғылымының 
кандидаты

Л м е н  Т Ұ Л Ғ АААААААААААААААА

олжазбаның
қолбасшысы

олжазба мұра – мыңдаған жылдар бойы халқымыздың жадында сақталған тарихы мен мәдениетін, салт-санасын, әдет-ғұрпын, 
тілі мен дінін жинақтаған баға жетпес асыл қазына. Онда хатқа түскен ұлттық руханият халықтың көркемдік-эстетикалық, өнегелік, 
философиялық, моральдық-этикалық дүниетанымын шырқау биіктерге көтерді, мәдениеті мен тарихының, жалпы дала өркениетінің 
сақталып қалуына ықпал етті. Бүгінгі тәуелсіз Қазақ елі руханиятының қайнар бұлағы, өткенін айғақтайтын дерек көзі, төлқұжаты. 
Халық мұрасын, әсіресе сөз өнерін жинау, жүйеге түсіру, жариялау, зерттеу жұмыстары ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастау алып, 
әлі де жалғастырылып келе жатқаны баршаға мәлім. Бүгінгі күні елдің сирек қорларда жинақталған қолжазбалар мен көне басы-
лымдарда, микрофильмдерде, үнтспаларда миллионнан астам әдеби мәтіндер қамтылған. Бұл мұраның әр кезеңдерде жиналуы-
на, жүйеленуіне, ғылыми сараланып, зерттелуіне, мүмкіндігінше жарияланып, сан ұрпақтың игілігіне жаратылуына ғалымдардың 
бірнеше буын өкілдері қызмет етті. Сол азаматтардың айырықша жанашырлығының, табандылығының нәтижесінде ұлттық сирек 
қорлар қалыптасып, баға жетпес мол мұра жинақталды. Олардың қатарында М.Әуезов, Ә.Марғұлан, М.Ғабдуллин, Е.Ысмайылов, 
Ә.Қоңыратбаев, Б.Ысқақов, Б.Адамбаев, Ш.Ахметов, М.Ғұмарова, Т.Бекқожина, М. Жармұхамедұлы, Қ.Сыдиқов, О.Нұрмағамбетова, 
Ү. Субханбердина, А.Сейдімбек, Ш.Кәрібаев, Қ.Саттаров, М.Шафиғи, т.б. ғалымдар болды. Солардың бірі – ҰҒА академигі, филология 
ғылымының докторы, профессор Сейіт Қасқабасов.

2014 жылдар аралығына «Қазақстан 

халықтарының фольклоры, әдебиеттануы, 

�нері» және «Шетелдердегі қазақтардың 

фольклоры, әдебиеттануы, �нері» аталған 

екі үлкен жоба ұсынып, қаржылай қолдау 

тапты және олардың мерзімінде, сапа-

лы орындалуын �зінің жауапкершілі-

гіне алды. Нәтижесінде Қытай, Ресей, 

Моңғолия,  *збекстан,  Қырғызстан, 

Тәжікстан, Түркіменстан сияқты елдер-

ге арнайы экспедициялар жіберіліп, сол 

елдерді мекендейтін қазақтар арасынан, 

жергілікті сирек қорлардан, мұрағаттардан 

фольклорлық, әдеби туындылар, тари-

хи, құжаттық, деректік, �нерге қатысты 

ры) С.Қасқабасовтың табандылығынан 

тозығы жетіп, үзіле бастаған ұзындығы 

700 шақырым құрайтын үнтаспалар қайта 

�ңделіп, лазерлік табақтарға түсірілді» 

(:лібек Т. Жетісу ақындары. – Алматы: 

:дебиет және �нер институты, 2008. – 

134-б.). 

Ол алғаш фольклортануға бет бұрып, 

зерттеу  жұмыстарымен шұғылдана 

бастағаннан бері халық әдебиетінің 

жанрлық жүйесіне терең сараптаулар 

жүргізіп келді. Баршаға мәлім, алпы-

сыншы жылдарға дейін фольклордың, 

ә с і р е с е  п р о з а л ы қ  т у ы н д ы л а р д ы ң 

б і р т ұ т а с  ж а н р л ы қ  ж ү й е с і  ғ ы л ы м и 
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1. Қазақ журналистикасының басты 

мәселесі – ақпарат к�здерінің 

орыс тілінде болуы. Сұхбат, пікір беретін 

адамдар, спикерлер де орыстілді. Қазақ 

журналистерінің қосымша мамандығы 

бар, ол – аудармашы. *з басым осы 

қиындықпен к�п кездестім. Бір мәселе 

бойынша сұхбат алғың келеді. Бүтін бір 

министрліктегі лауазымды қызметкерлер 

арасында қазақ тілінде дұрыс жауап 

беретін маман таппай қалатын кезіміз к�п. 

:рине, орысша с�йлеп тұрған спикердің 

үстінен аударып беруге болады. Бірақ ол 

хабарды қызықсыз етеді. 

2. Журналистік зерттеулер аз 

секілді к�рінеді. Бүгінгі журна-

листикадан терең талдауларды, репор-

тажды таппаймын. 

3. Артықшылығы: қазақ журна-

листикасы ұлтымыздың үлкен 

мәселелері – тіл, дін, руханиятты 

жеріне жеткізіп жазамыз, айтамыз. 

Дұрыс. Ал оған қаншалықты құлақ 

асады – ол да үлкен мәселе. Екінші, 

қаржы және құқық тақырыбына тісіміз 

батпай жүрген секілді к�рінеді. Мұны 

да ойланып, қолға алған ж�н-ау деп 

ойлаймын. 1. Тәуелсіздік дәуірінен бері 

қазақ журналистикасы к�п 

�згере қойған жоқ. Қазақ журнали-

стикасы қазақтың бүкіл �міріне де-

ген жауап кершілік сезімін мойнына 

жүктеп алған. Соңғы уақытта жаман 

мағынасындағы эстрадалық журнали-

стика бел алып бара жатқанын жасыра 

алмаймыз. Бұл, әсіресе телеарналарда 

жиі байқа лады. Жұлдыздардың киіміне, 

�міріне, т�сегіне, к�лігіне үңіліп кеттік. 

Бұл қазақ үшін бұрын ұсақ-түйек нәрсе 

болса, қазір қалыпты жағдайға айна-

лып барады. Осы үлкен проблеманың 

бірі деп ойлаймын. Ең негізгі мәселе 

мемлекеттік тілдің әлі де �з тұғырына 

орнықпауы. Қазақ тілінің ұлт тілі, 

мемлекеттік тіл дәрежесіне жетпей 

отырғанына және қолдан жасалған 

кедергілерге  ұрынуына қатысты 

наразылық әр қазақ журналисінің 

бойында бар. Ол аз болғандай, соңғы 

ж ы л д а р ы  ж у р н а л и с т и к а ғ а  к е л -

ген жас толқынның с�йлем құрай 

білмей, к�шірме с�збен с�йлеп, орыс, 

ағылшын, араб тілдерінің ықпалынан 

шыға алмай отырғанын да байқап 

жүрміз. Бұл да алаңдатарлық жайт. 

2. Журналистикада жүргенімізге 

жиырма жылдан асты. Осы 

кезеңде белгілі бір жанрдың дәуірлеп, 

келесі бір жанрлардың қалтарыста 

қ а л ы п  ж а т қ а н ы н  к � з і м і з  к � р д і . 

Мәселен, т�рт-бес жыл бұрын сұхбат 

жанрының дәуірі жүргенін к�рдік. 

Г л а м у р ,  г л я н ц  ж у р н а л д а р  т ү р л і 

1. Бәсекенің жоқтығы, мемлекеттік және жекеменшік 

компаниялардың журналистиканы үгіт-насихат құралы 

деңгейінде ғана қарастыруы басты мәселе  дер едім. :сіресе 

мемлекеттік және квазимемлекеттік ақпарат құралдарында бәсеке 

болмаған соң жаңашылдық та, ізденіс те, құлшыныс та азая 

түседі. Оның үстіне тақырып аясы, к�зқарас аясы тарылған сайын 

еркін ойлауға, қоғамдағы құбылыстарға сыни тұрғыда қарауға 

мүмкіндік қалмайды. 

2. Очерк азайып барады. Бұрын с�збен суреттейтін нәрсені 

қазіргі технология жетілген заманда басқа құралдардың 

к�мегімен береді, сондықтан, с�з азайып, визуалды материал 

к�бейіп келеді. Бұл жақсы да шығар, бірақ с�здің орны б�лек. 

3. Бізде зерттеу журналистикасы (investigative journalism) 

азайып кетті.  Саладағы мамандардың к�бі жур-

налистиканың болашағы осы бағыт екенін айтады. Себебі, қазір 

кез келген адам оқиға орнынан репортаж бере алады, азаматтық 

журналистика қарқын алып келеді. 

Алғыр, ізденімпаз, білімді, кәсібіне адал мамандар – қазақ 

журналистикасының басты артықшылығы дер едім. *кінішке 

қарай, қазақ журналистикасында олардың кәсіби тұрғыда �сіп, 

креативті ойларын жүзеге асыруына мүмкіндігі жоқ, саяси, 

қаржылық, тұрмыстық себептер қолбайлау. Оның үстіне, әсіресе 

телевидение тым саясиланған мекемеге айналып келеді. Онда 

журналистің кәсіби деңгейі меритократиямен емес, мүлде басқа 

параметрлермен �лшенеді. Сондықтан кәсіби қазақ журналис-

тикасын биікке к�тереді дейтін мамандар басқа салаға ауысып 

кетеді. 

Қазақ журналистикасының алдында үлкен мүмкіндіктер 

бар. Олардың қатарында тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл 

толғанда орыс журналистикасына байланбай, �з бетінше даму 

мүмкіндігі туып отыр. Қазір Ресейдің ақпарат кеңістігінен 

алшақ, Қазақстанның �з ішіндегі орыстілді ақпаратты сирек 

к�ретін оқырман �сіп келеді. Орыс журналистикасы жаман емес, 

ол – үлкен мектеп екені белгілі. Бірақ қазақ журналистикасы �з 

даму жолына түсіп, әр мәдениеттің озық үлгісін алса ғана жақсы 

дами алады. Қазір шетелде білім алып келген сауатты жастар 

журналистикаға жаңа леп әкеле бастады. 

Екінші мүмкіндік – ақпаратқа сусаған қазақтілді қалың 

оқырман �сіп келеді. Қазақ журналистикасы оларға ХХІ ғасырдың 

қажеттіліктері тұрғысынан ақпарат бере алуы керек. Жыл санап 

емес, ай санап �згеріп жатқан технологияның мүмкіндіктерін 

қазақ журналистикасы пайдаланып қалуы керек. 

1. Жур на лис тиканың �зі жоғалып 

бара ма деп алаңдайсың. Қазір 

телеарналарды қарасаңыз да, газет, 

журналдарды оқысаңыз да, интернет 

басылымдарды шолсаңыз да журна-

листика жоқтың қасы. Оның орнына 

сенсация қуған жаңалықтар, саяси тап-

сырыс, белгілі бір топтардың мүддесін 

ғана к�здеу, �згені келемеждеу сияқты 

дүниелер тенденцияға айналып кетті. 

Журналистік ізденіс, фактчек жасау, 

бейтарап ақпарат берудің орнына, сонау 

тоқсаныншы жылдардан келе жатқан 

дертіміз – журналистің �зі сарапшы, 

�зі тілші, �зі сұрақ қойып, �зі жауап 

беретін материалдар азаймай тұр. Ең ба-

сты мәселе осы деп ойлаймын. 

2. Жаңа медиа кеңістікті сайт-

тар,  интернет-журналисти-

ка деп қарастырсақ, оларда кәсібилік 

жетіспейді. Кез келген блогер �зін жур-

налист немесе тұтас бір ақпарат құралы 

ретінде сезініп қалатын мінез байқалады.  

Олардың интернет-порталдарда, блог-

платформаларда, You Tube-та дайын-

дап, шығарып жатқан �німдері терең 

журналистік зерттеу емес. Ал соңғы он 

жыл уақыттан бері жарық к�ріп келе 

жатқан бірлі-жарым белгілі автордың 

немесе журналистің жазғанын ғана 

сайттардан оқуға болады. Оның �зінде 

ол дүниелері кейде сәтті, кейде сәтсіз 

шығады. Яғни жаңа медиа дәстүрлі ме-

диамен бәсекелестікке түсе алмай жүр. 

Дәстүрлі медиада – газет, журналдарда 

кәсіби, қаламы қалыптасқан журналистер 

отыр. Олар бәлкім жылдам емес шығар, 

ақпаратты бірден ұсына қоймайтын 

болар. Бірақ журналистиканың талапта-

рын сақтауға тырысады. Ал жаңа медиа 

�те жылдам, сағат сайын ақпаратын 

жаңартып отырады, бірақ терең зерттеу, 

талдау жасамайды. Дегенмен қазіргі қазақ 

сайттары, порталдары жақсы бағытта 

дамып келеді.

3. Мемлекетіміздегі тұтынушы: 

оқырман мен к�рерменнің 70 

пайыздан астамы қазақ. Олар мемлекеттік 

тілдегі �німді еркін тұтынады. Демек 

қазақ аудиториясы �сті.  Бұл қазақ 

журналистикасының артықшылығы, 

оларға берілген үлкен мүмкіндік. Ал, 

кемшілігіне келсек, �кінішке қарай, 

белсенді аудитория бәрібір ақпаратты ең 

әуелі «Tengrinews»-тан оқиды. Не болмаса 

«Nur.kz»-ті қарауы мүмкін. Кейбір жеке-

леген шенеуніктерге қатысты зерттеулерді 

«Времия» газетінен, сайтынан іздейді. 

Бұл қазақ журналистикасының осын-

дай тақырыптар жазуда ұзақ уақыт 

ойланатының, ұзақ уақыт зерттейтінің 

кесірінен шығар.

қалаларында әскери қызметте, яғни танк 

жүргіздім. 

Біраз жай ұмытылған. Соны еске 

түсіруге тура келді. Алдымдағы талапкер-

лер бірінен соң бірі шығып жатты. Бір 

кезде к�зілдірікті емтихан қабылдаушы 

ағамыз «:й, солдат! Маған жақында! Дай-

ын болсаң, билеттегі сұрақтарыңа жауап 

бер!» деді. 

:рине, іште толқыныс та бар. Де-

генмен, ағамыздың жүзінің жылылығы 

соншалықты, тіпті оның алдына қалай 

жетіп барғанымды білмей де қалдым. 

Алматыға келгеннен кейін бір орыс 

кемпірдің жерт�лесінде жатып, күндіз-түні 

дайындалғанның да пайдасы тиген болар, 

алғашқы сауалға мүдірмей жауап бердім. 

Түсі  суық апамыздың билеттег і 

сұрағынан да қинала қойған жоқпын. 

С�йлемдерді талдау жайы да ойдағыдай 

болған секілді. Сол шақта әлгі ер кісі: 

«Мына бозбала әскерден жақында келсе 

де әжептәуір әзірленген екен. Білімі де 

жаман емес! Оның үстіне, шығармадан 

бағаны �зім қойыппын. Егер сіз қарсы 

болмасаңыз, «т�рт» қойсақ қайтеді?» деп 

қасындағы әйелге бұрыла қарады. 

О л  д а  м ұ н ы ң  п і к і р і м е н  т о л ы қ 

келісіп, емтихан қағазына «4» деген 

*йткені, мектепте де екпінділер қатарында 

болған жоқсың ба?» деп маңдайымнан 

мейірлене сүйді. 

Ол кісінің жүректен шыққан шынайы 

лебізі маған ерекше қанат бітіргендей 

болды. С�йтіп, қалған емтихандар-

дан да мүдірмей �тіп,  бірінші курс 

студенті атандым. 101-топтың старо-

стасы болып бекітілдім. Қоңыр күзде 

Алматы облысындағы «Горный гигант» 

кеңшарында алма тердік. 

Ұлы ұстазымыз әрі журналистика 

факультетінің деканы, ғылымда �зіндік 

биік орны бар айтулы тұлға Темірбек 

Қожакеев маған үлкен сенім артып, брига-

дир етіп тағайындады. 

Алматының дәмі аузыңнан кетпес 

апортын жинадық. Содан кейін жоғары 

оқу орнындағы сабақ басталып кетті. 

Оқытушылармен таныса бастадық. Бір 

күні баяғы �зімнен оқуға түсер кезде емти-

хан алған, дидары мейірімге толы ағамыз 

:білфайыз Ыдырысов дәрісханаға кіріп 

келді. 

Ол кісі бізге газетті безендіруден дәріс 

оқыды. Содан кейін бір реті келгенде 

оған алғысымды білдіріп, арамызда ұстаз 

бен шәкірт ретіндегі игі қарым-қатынас 

орнады. 

МЕЙІРІМДІ ЖҮРЕК

Осынау ардақты тұлға жайлы с�з 

болса, к�з алдыма сонау 1977 жылдың 

шіліңгір шілде айы оралады. Бұл кез-

де Алатаудың баурайындағы Алматы 

шаһары тіптен құлпырып кетеді. Укра-

инадан әскери борышымды �теп келген 

соң, әкем Отынбайдың ақ батасын алып, 

ұлы Жабай атамның аруағына сыйы-

нып, әлгі қалаға жол тарттым. Ол кезде 

С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 

университетінің журналистика факультеті 

бұрынғы астанадағы Бас поштаның 

маңында орналасқан ғимаратта еді. 

Күн ыстық. Үстімде әскери киім. 

Құжатымызды қабылдау комиссиясына 

тапсырған соң, жоғарыда аталған жерде 

ауызша және жазбаша шығармашылық 

байқаудан �ттік.  :рине, болашақта жур-

налист болсақ деген ізгі үмітте жүретін біз 

газет-журналды қалт жібермей, ондағы 

жаңалықтармен күнделікті танысып оты-

ратын едік. Соның да әсері болды. :йтеуір, 

сынақтан сүрінбедік. 

Ш ы н ы м д ы  а й т с а м ,  : з і л х а н 

Нұршайықовтың «Махаббат, қызық мол 

жылдар» секілді бірқатар кітаптарын 

оқығаным болмаса,  �зін бетпе-бет 

к�рмеген едім. Онымен де осы талапкер 

кезімде таныстым. 

Ол уақытта елімізде журналисти-

ка факультеті жалғыз ғана болатын. 

Сондықтан оған түсіп, кәсіби маман 

атанғысы келетіндер де аз  емес-ті . 

Шығармашылық байқаудан кейін алдын-

ала бекітілген т�рт емтиханды тапсыруға 

тиіс едік. 

Қобалжып-ақ тұрмыз. Қанша деген-

мен, қолдаушы әрі қамқоршы к�кеміз 

де жоқ. Сенеріміз әуелі Алла, сонан 

соң �зіміздің мектепте алған тиянақты 

біліміміз ғана еді. Міне, жоғарыда аталған 

шаһардың орталығындағы Никольск база-

ры маңындағы химия факультетінің үлкен 

ғимаратында қазақ тілі мен әдебиетінен 

емтихан тапсыратын болдық. Жан-жағыма 

қарасам, ұл мен қыздарын қолынан жетек-

теп, оларға демеу болып жүрген ата-аналар 

жүр екен. Мен �зім ғана келген едім. Бір 

кезде сонау Дербісек ауылынан мектепті 

үздік аяқтаған қызын оқуға алып келген 

Қалмет ағаны к�зім шалып қалды. Сол 

сәтте санамда: «Абырой болып, ауызша 

сынақтан ойдағыдай �тсем, әлгі к�кем де 

қуанышты хабарды елдегі ағайындарға 

жеткізер еді» деген ой жылт ете қалды. 

Содан шынылы биік ғимараттың 

ж о ғ а р ы  қ а б а т ы н а  к � т е р і л д і м .  Б і р 

дәрісханаға мен секілді жігіттер мен қыздар 

кезекпен кіріп жатыр екен. Т�рде емтихан 

қабылдаушы екі кісі отыр. Бірі к�зілдірікті, 

жылы жүзді ер азамат болса, екіншісі – 

шашын ақ қырау шалған, түсі сұсты әйел. 

АБАЙ САЛҒАН ЖОЛМЕНЕН...
?? ?

?
Мұхтар СЕҢГІРБАЙ, 
журналист, 
саясаттанушы

Есей 
ЖЕҢІСҰЛЫ, 
журналист, 

ақын

Зейін ӘЛІПБЕК, 
тележурналист

Болат 
МҮРСӘЛІМ, 

31-арнаның 
Ақпараттық 

бағдарламалар 
директоры

сұхбаттар арқылы оқырман тартты. 

Адам шошырлық тақырыптар қойып, 

бірақ ішінде іліп алар ештеңе тап-

пайтын сұхбаттар к�бейді. Қазір осы 

сұхбат жанры сәл бәсең тартып, оның 

орнына шағын хабарлама жанрының 

жаңа сипаты пайда болды. Мұны ұрлық 

жанр десек болады. Біреудің Instagram, 

Facebook-тағы ақпаратының �ңін ай-

налдырып, шағын материал етіп бере 

салу үрдісі қалыптасты. Ал, жоғалып 

бара жатқан жанрлар – кең құлаштап 

толғап жазатын эссе, очерк дер едім. 

Кеңес Одағы дәуірінде жұлдызы жанған 

есеп жанры мүлдем к�рінбей бара 

жатыр. Оны, менің ойымша, іздеп 

те қажеті жоқ секілді. *йткені есеп 

белгілі бір ақпараттық жүк к�теретін 

салаларға, мысалы, спорт, экономи-

ка саласына к�бірек керек. Қорыта 

айтқанда әр дәуірдің жұлдызы жанатын 

немесе жұлдызы с�нетін жанрлары бар 

деп тұжырымдауға болады.

3. Қазақ журналистикасының 

артықшылығы – ұлтын керемет 

сүйетіндігінде. Тіпті кей жағдайларда 

ұлттық рухты, намысты жанкештілікпен 

қорғаған кездері болды. Міне, кейінгі 

буын қазақтың қазақ болып қалуына 

сіңірген ұлттық журналистиканың 

еңбегін ескеруге, бағалауға, керек болса 

үлгі етуге тиіс. Қазақ журналистикасы 

қажет кезінде ұлтжанды, патриот бола 

білді. Белгілі бір дәрежеде Абай салған 

жолмен жүріп, қазақтың әр кемшілігін, 

қателігін түзетуге барын салды. Жетістігі 

болса т�бесіне к�теріп насихаттады. 

Бұл жолда пафосқа ұрынған кездері 

де болды. Қазақ журналистикасының 

қазақ мемлекетігінің баянды болуына 

қосқан үлесі к�п деп ойлаймын. 

Кей жағдайда жал тақтық танытқан 

кездерін де жоққа шығара алмаймыз. 

Кейбір салаларда терең сараптама жа-

сай бермейтіні де бар. Соңғы кездері 

журналистиканың эстрадаға к�птеп бой 

ұруы да негізгі кемшіліктерінің бірі ғой 

деп ойлаймын.

1. Ақпарат дәуіріндегі қазақ журналистикасының басты мәселесі?
2. Жаңа медиакеңістікте журналистиканың қандай жанры жоғалып бара жатыр деп ойлайсыз?
3. Қазақ журналистикасының артықшылығы мен кемшілігі не?

ҒИБРАТ

қ журнали

ҚАЗАҚ

ТӘЛІМГЕРІ
ЖУРНАЛИСТЕРІНІҢ

Ш=КІРТТЕРІ – 
ЕЛ МАҚТАНЫШЫ

*мірде адам айтса нанғысыз жағдай-

лар бола береді екен. Қазақ мемлекеттік 

университетінің журналистика факуль-

тетін аяқтаған соң жоғары оқу орнына 

түсер кездегі «Майдан» пьесасының ав-

торы, ұлтымыздың классик-жазушысы 

Бейімбет Майлиннің ізі қалған облыстық 

«Қостанай таңы» газетінде еңбек жолым-

ды бастадым. 

Оның үстіне, Биағаң – осы �ңірдің 

тумасы. Сондай-ақ �зімнен емтихан алған 

ардақты ұстазымыз :білфайыз Ыдырысов 

та Қостанай облысының Амангелді ауда-

нына қарасты қасиетті Егінсай ауылында 

1930 жылы 23 ақпанда дүниеге келіпті. 

Егер ол тірі болғанда үстіміздегі жылы 

90 жасқа толар еді. Амал нешік, ол күнді 

к�ре алмады. Алайда артына �шпес мұра 

қалдырды. :.Ыдырысов «Қазақстан 

пионері» (бұл күндері «Ұлан») газеті ре-

дакциясында еңбек жолын бастап, онда 

талай әріптестеріне үлгі болды. «Лениншіл 

жас» (қазіргі «Жас Алаш») газетінде 

шыңдалды. Газеттің қара қазанында 

қайнап, б�лім меңгерушісі, жауапты хат-

шы секілді қызметтерде �зін жан-жақты 

к�рсетті. «Қазақстан пионері» басылы-

мында бас редактор болған жылдары да та-

лай жақсы дүниелерімен ел есінде қалды. 

Ғұмырының к�п жылдарын әңгімеміздің 

басында арқау еткен Қазақ мемлекеттік 

университетінде (қазіргі :л-Фараби атын-

дағы Ұлттық университетте) ұстаздық етіп, 

ұлттық баспас�зімізді �ркендетуге белсене 

атсалысқан рухы мықты, білікті кадрларды 

тәрбиеледі. Олардың арасынан министр 

де, Сенат және Мәжіліс депутаттары да, 

аса дарынды ақындар мен жазушылар 

да, бас редакторлар мен баспагерлер де 

шықты. 

Университетте жүргенде газетті 

безендіру, полиграфия ісі, мақалаларды 

�ңдеу және редакциялау шеберлігіне бай-

ланысты бірқатар әдістемелік құралдар 

мен оқулықтар  жазды.  Тынымсыз 

еңбектің арқасында публицист-жазу-

шы әрі педагогтың қаламынан қаншама 

ғылыми-зерттеу кітаптары, деректі 

эссе, хикаяттар туындады. Сонымен 

қатар, қалың оқырман оның «:уезовке 

іңкәрлік»,  «Біртуарлар болмысы», 

«Айжанның ғашығы», «Берік», «Аңсаған 

менің әнімсің», «Ақсүйек», «Кер бұзаудың 

�лімі» повестері мен «Таңшолпан» рома-

нын да іздеп жүріп оқитын. 

Қазақ журналистикасы мен әдебиетіне 

сіңірген еңбегі де лайықты бағаланды. 

Соның жарқын айғағы ретінде кеудесіне 

бірнеше мемлекеттік орден мен медаль 

тақты. 

Университеттің қазіргі ректоры, ака-

демик Ғалымқайыр Мұтановтың тікелей 

бастамасымен :бекеңнің 85 жылдығына 

байланысты «Қазақ университеті» баспа-

сынан «*негелі �мір» сериясымен арнайы 

жинақ жарық к�рді. Бұл кітаптың баспадан 

к�рнекті әрі әсем болып шығуына оның 

алдынан дәріс алған, бүгінгі елімізге белгілі 

тұлғалар Бауыржан Жақып, Сағатбек 

Медеубекұлы секілді шәкірттерінің аянбай 

тер т�ккенін де әңгіменің орайы келгенде 

тілге тиек еткен ж�н. 

ҰРПАҚТАРЫМЕН 
БАҚЫТТЫ ЕДІ

:білфайыз Ыдырысұлы құдай қосқан 

қосағы, ақылына парасаты келіскен 

Заря апамызбен мағыналы ғұмыр кешті. 

Шіркін, олардың айтқан әсем әндері 

құлақтың құрышын қандырып, есте 

мәңгілік сақталып қалатын! Мысалы, 

біздің курстың бір мерейтойлық салтанат-

ты жиынында ерлі-зайыптының �неріне 

айрықша тәнті болған едік. 

Мәселен, :білфайыз аға Т�легеннің, 

ал сүйікті жары Заря апамыз Қыз-Жібектің 

ариясын шырқай ж�нелгенде еріксіз ұйып 

тыңдайтынбыз. Бұл жайлы мен ғана емес, 

талай шәкірттері баспас�з беттерінде 

�здерінің сағынышқа толы естеліктерінде 

баяндады. 

Жарасымды әулетт ің  бәйтерег і 

:бекеңнің соңғы демі біткенше қолынан 

қаламы түскен жоқ. *лмес, �шпес к�ркем 

туындылар жазуына жары Заряның да 

тигізген ықпалы зор. *йткені отағасын 

үнемі қолдап, қуаттап отырды. Жан 

дүниесін терең ұғынып, сырқаттанған 

кезінде жанынан табылды. 

:білфайыз Ыдырысов руханиятымыз-

да �шпес ізін қалдырумен қатар, ұрпақ 

тәрбиесіне де айрықша назар аударды. 

Олардың тұңғыштары Құралай Қазақстан 

Ұлттық ғылыми академиясында жауап-

ты қызмет атқарды. Ата-анасының к�з 

қуанышы болған перзенті Ерлан әке-

шешесінің аманатына сай білікті азамат 

болып қалыптасты. Кезінде еліміздің 

сыртқы істер министрі болды. Бұл күндері 

Қазақстанның Ұлыбритания, Исландия 

және Ирландиядағы т�тенше және �кілетті 

елшісі. «Елдестірмек елшіден» демекші, 

туған республикамыздың осы мемлекет-

тер арасындағы достығы мен ынтымағын 

нығайтуға үлес қосып жүргенін айтып 

�ткеніміз орынды болар. 

Оразалы ЖАҚСАНОВ

Кірушілердің соңына таман орналасқан 

мен қолымдағы билетке қарадым. Бірінші 

сауалым Бейімбет Майлиннің «Амангелді» 

пьесасы болса, екіншісі – етістіктің 

түрлері, үшіншісі – с�йлемдерді талдау.  

Қанша дегенмен, �зім к�птен бері 

к�ксеп жүрген университетіме т�рт жыл-

дан кейін келіп отырған жоқпын ба? Оның 

екі жылында қарапайым құрылысшы 

болып, қара жұмыс істедім. Одан кейін 

Украинаның Черновцы және Ровно 

баға қойды. Сірә, �мірімде дәл бұлай 

қуанбаған шығармын. Далаға қалай атып 

шыққанымды да білмей қалдым. Сырттағы 

тұрған ауылдас әрі колхозда бас есепші 

болып қызмет атқаратын к�кем де менің 

жүзімдегі шаттықты аңғарған болуы керек. 

Сонадайдан қасыма келіп: «Отынбай 

к�кемнің баласы! Жағдайың қалай?» деді. 

Мен де емтиханды сәтті тап сырғанымды 

айттым. Ол арқам нан қағып: «Сенің 

сынақтан сүрін бейтіндігіңді білгенмін. 
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Біз жоғары оқу орнында білім алып 

жүрген жылдары «жолдама» деген бо-

латын. Сол бойынша тиісті �ңірге ба-

рып қызмет етесің. Оны беретін жай 

біреу емес, сол уақыттары еліміздегі 

ең жоғары билік саналған – Қазақстан 

Компартиясының Орталық Комитеті. 

1980 жылы Қазақ мемлекеттік уни-

верситетінің (қазіргі әл-Фараби атын-

дағы ҚазҰУ) журналистика факультетін 

тә мам дадым. Ел жақтағы газеттерде 

бос орын жоқ. Яғни кадрдан тапшылық 

байқал майды. Ал жолдамаға келсек, 

бірнеше облыста орын бар. Ойлана, 

толғана тандау Жезқазғанға түсті. Себебі 

Орталық Комитет ұсынған �ңірлердің 

ішіндегі �зім туып-�скен Қызылордаға 

ең жақыны осы облыс екен. Үйге, ата-

ана мызға барып тұруды ойлаймыз ғой, 

баяғы. 

Жезқазғанға келгенде ең алдымен 

есігін ашқан мекеме – облыстық партия 

комитеті, оның насихат және үгіт б�лімі. 

Тапсырма солай болатын. Алдымен 

обкомға жолығуымыз керек.

Б�лім басшысы Сағындық Қожам-

сейітов (кейін ағалы-інілі болып кеттік) 

құжаттармен танысқаннан кейін айтқаны: 

«Бізде аудандық газеттеріміздің жағдайы 

мәз емес. Олардың жұмысын жақсарту 

қажет. *зің секілді жас мамандарға 

зәруміз. Сол себепті жұмысты аудандық 

газеттен бастағаның дұрыс болар еді. 

Облыстық газетке кейін де келуіңе бола-

ды». Осының бәрін мәдениетті түрде, сы-

пайы түсіндірді. «Мені облыстық газетке 

жіберген» деп екі-үш күн к�нбей жүрдім. 

Алайда к�нбегенде қайда барасың. 

Партияның дүрілдеп тұран шағы. Айтты 

– бітті. С�йтіп Ұлытауға, онда да жаңа 

жұмыс орным болып есептелетін «Ұлытау 

�ңірі» газетіне жол осылай басталды.

Ол кезде редакция Ұлытау ауылының 

қыр жағындағы ғимаратта орналасқан 

болатын. Барак секілді. Б�лмелері аба-

жадай. Нысанның бір жағында басқа 

мекеме, бір жағында редакция орын 

тепкен екен. 

Т А Н Ы М

Р е д а к т о р ы м ы з  –  М а ғ з ұ м б е к 

Машайықов. Кең адам. Бастықпын деп 

шіреніп отырмайды. Есесіне қызмет-

керлерінің к�ңілін к�теріп, зілсіз әзіл-

қалжының ортаға салып отырады.

1981 жылдың 1 қаңтары болу ке-

рек. Мақаң мені ертіп, «Терісаққан» 

кеңшарының бір б�лімшесі «Қос к�лге» 

апарды. «Жүресің бе?» деді. «Барсам, ба-

райын» дедім. Сондағы фермада маңыз-

ды бір жиналыс �тпек. Аупартком ның 

бюро мәжілісі ме екен... :йтеуір жай 

жиындардың бірі емес. Ол кезде бірінші 

хатшы Жаманқұл Шайдаров. Қызметіне 

берілген, іскер басшы еді. К�рмейсіз бе, 

жаңа жылдың алғашқы күнінде сонау, 

ауданның ең шетіндегі «Қос к�лде» бюро 

�ткізбек. Оның орнында �зге біреу бол-

са, мұндай қадамға бара қоймас. Жаңа 

жылды тойлап, бала-шағасымен үйінде 

отырмай ма.

Ол кездің қысы да қатал болатын. 

Аяз қақап тұрады.Бірақ сол жолы Мақаң 

екеуміз редакцияның ескі к�лігімен дала-

да қалып қоймай, аман-есен «Қос к�лге» 

барып қайттық. Ұмытылмайтын, есте 

қалған сапар болды.

Мақаң – жақсы ақын. Қуат Құрман-

сейітов деген ініміз біраз �леңдерін 

жатқа біледі екен. Бірде соның аузынан 

естігенде: «Апырым-ай, мынау шыны-

мен Мағзұмбек ағамыздыкі ме?» деп 

ризашылығымызды білдіргенбіз. 

Асанәлі Тәліпов деген ағамыз болды. 

Талантты азамат еді. Қазір арамызда жоқ. 

Мақала жазуға да, �лең туындатуға да ше-

бер болатын. Ол үйдегі Айгүл жеңгеміздің 

қолынан талай дәм таттық. Бара қалсақ 

қазанын к�теріп ала ж�неледі. :сіресе 

етті бабында, келістіріп дайындай-

тын. Жеңгейді мақтасақ, Асекең де 

бір к�теріліп қалатын. Қазір Айекең 

балаларының, немерелерінің ортасында 

бақуатты ғұмыр кешуде. 

Шахмардан ағамыз да есімізде. Мақаң 

редакцияның шаруашылық жұмы сын 

осы азаматқа жүктейді. Қысты күндері 

қаладан к�мір тасып, редак цияның 

б�лмелерін жылытатын біздің Шәкең. 

*нерге де бүйрегі бұрып тұрады. Ау дан-

ның сахналарында оның режис сер лігімен 

сәтті спектакльдер қойылып жүрді.

Шәкеңнің жиі айтатын бір с�зі бол-

ды. С�зінің арасында : «Е деген құстың 

ұясы болыпты» дейтін. Жұқпайтын нәрсе 

болмайды ғой. Осы с�з кейде �зіміздің 

аузымыздан қалай шыққанын байқамай 

қалатынымыз бар.

Құрманжан Сламахунов деген газет 

тілшісі болды. Қарапайым, қой мінезді 

жігіт еді. *мірден ертерек �тіп кетті. 

Қуатпен (тегін ұмытып қалыппын) аз-

кем жұмыстас болдық. Жайдары мінезі 

есте қалыпты. Кейін Алматы жаққа 

к�шіп кетті ғой деймін. Фототілшіміз – 

Амангелді Бейсекеев. Газет жұмысына 

к�п к�мектесті Ләззат Тортаева қарын-

дасымызды ұмыту мүмкін емес. «Кел, 

сырласайық!» деген �зінің жеке айдарын 

ашып, жұрт оқитын жақсы материал-

дарды ұйымдастырып жүрді. Бойынан 

имандылық нұры есіп тұратын Қуаныш 

Сихымбаев ағамыздың, гүл-гүл жайнап 

жүретін корректор Гүлдариға жеңгейдің 

орындары тіпті б�лек-тін. Тілшілер 

Гүлнар Сүйінбаева, Зағипа Хамитовалар 

жап-жас болса да болашақтарынан мол 

үміт күттіретін. Гүлнар қазір Алматыда 

бір мектепте оқу ісінің меңгерушісі. Ізтай 

Белгібай деген бауырымыз қатарымызға 

кейінірек келіп қосылды. 

Газеттің қазіргі басшысы Елекең-

мен – Елтыңды Дүйсенбиевпен сыйлас-

тығымыз отбасылық қарым-қатынасқа 

жалғасты. Қатарласпыз. Сырымыз бір. 

Шаңырағына қонақтар келіп жатса бізді 

де қалдырмайтын. Ол үйдегі Гүлекең 

жүзінен әрдайым жылылық есіп тұратын 

жаны жайсаң жан.

Елекең кейін Алматыдағы Жоғары 

партия мектебіне оқуға түсті. Сонда жүріп 

ұлтымыздың бірегей тұлғасы Дінмұхамед 

Қонаевпен кездесіп, сұхбат алды. Ол 

кез Қонаевтың қызметтен босап, үйде 

отырған кезі. К�п адам жолай бермейді. 

Бірақ соған қарамастан Елекеңнің ол 

кісімен кездесіп, әңгімелесуі, с�йтіп ол 

сұхбатты республикалық басылымда 

жариялауы ерлікке пара-пар іс десек 

қателесе қоймаспыз. 

:зиза атты терімші (машинистка) 

тәтеміз де есімізде. Жалғыз �зі оты-

рып тілшілердің материалдарын лезде 

теріп тастайтын. Реніш танытып, қабақ 

шытқанын бір к�рмеппіз. Қашан да 

жарқын қалпында. Есепшіміз Орын-

басар еді.  Арамыздағы ең кішіміз. 

Тыпың-тыпың етіп жүріп айлығымызды 

уақытылы қолға тигізетін.

Ол уақытта редакция мен баспахана 

тығыз қарым-қатынаста жұмыс істедік. 

Тіпті жауапты хатшы, корректор, кезекші 

дегендеріңіз баспаханадан шықпайтын. 

Жұмыстың реті солай болды. Баспахана 

басшысы Қапет ағамыз. Мекемесінде 

жиылып жүргенімізді ұната қоймайды. 

«Жұмысқа кедергі келтіресіндер» дейді. 

*мір деген де қызық. Кейін Қапекеңмен 

құда болдық. Менің туған бауырымның 

қызы ол кісінің немересіне тұрмысқа 

шықты.

Баспаханада �з істеріне адал, нағыз 

еңбекқор қыз-келіншектер жұмыс 

істеді. Айтар болсақ, олар Сағыныш, 

Ақгүл, Қанипа, Тұрсынкүл, Балқия, 

Ақлима... Жан-жағындағылардың к�біне 

әурелейтіндері Ақгүл. Мінезі ашық. 

:зілді к�тере біледі. Содан да шығар. 

:сіресе Сағыныш жеңгеміздің әзілдері 

денеңді күйдіріп �тер шоқтай еді. 

Ол уақытта компьютер деген атымен 

жоқ. Оныңыз түске де кірмейтін. :ріп 

қорғасынға құйылады. :р әріп қолмен 

салынады. Осыны бүгінгі жастарға 

айтсаң сене қоймас. Баспаханадағы 

қыз-келін шектер қолдары май-май 

болып, ауыр жұмысты атқарып жүрсе 

де әрдайым к�ңілді, ауыздарынан әзіл-

қалжың түспейтін. 

Редакция ұжымы ұйымшыл бол-

ды. Қазір ойлап отырсаң арамызда 

түсінбестік, кикілжің деген атымен бол-

мапты. Бір отбасының мүшесіндей, 

ойнап-күліп жүріп газет шығардық.

Компартияның тақта мығым отыр-

ған кезі ғой. Қазіргідей сан алуан тақы-

рып ты к�теру ол кезде қайда... Негізгі 

тақы рыбымыз – еңбек адамдары. 

Шопан, бақташы, механизатор қауы-

мы ның еңбектерін насихаттауға баса 

к�ңіл б�лінді. :рине, �зге де маман-

дық иелерінің жарқын істері назардан 

тыс қалған жоқ. Бір с�збен айтқанда, 

еңбектің,  адал еңбектің р�лі  баса 

к�рсетілді. «Еңбек етсең ғана бақ – 

мұратыңа жетесін, бақытқа кенелесің» 

дегенді меңзеп жүрдік. 

«Ұлытау �ңірі» дегенде жоғарыда тілге 

тиек еткенімдей менің к�з алдыма газетте 

бірге қызмет істеген әріптестерімнің бет-

бейнелері келе қалады. Түк �згеріссіз. Сол 

қалыптарында. Тіпті киген киімдеріне 

дейін. Бұл газетте т�рт жыл қызмет атқар-

дым. «Қайран, жиырма бес» дейтін тәтті 

шақ осы ұжымда �тті. Аудандық партия 

комитеті қызметке шақырды да амалсыз 

ұжыммен қоштасуға тура келді.

С�з соңында не дейміз. Ұлытау 

қазір ел-жұртымызға танымал аймақ. 

Бірліктің, ынтымақтың бастауы болған 

жер. Тау – тасының, �зен-к�лінің айтар 

сыры мол. Демек бұл �ңірдің газеті үшін 

к�терер мәселе жетерлік. Ең бастысы 

оқыр ман сенімінен табылған абзал. Бұл 

жағынан келгенде сенде мүмкіндік мол, 

«Ұлытау �ңірі». Ұлы топырақтың шежі-

ресін жазуда шаршама да шалдықпа. 

Адамзат тарихында бұрын-соңды бо-

лып к�рмеген, 1418 күнге созылған қанды 

қырғынның аяқталып, бейбіт заманда, 

қауіп-қатерсіз �мір сүріп жатқанымызға 

биыл 75 жыл. Реті келіп тұрғанда Асанхан 

ағамыз жайлы баяндағымыз келеді. 

Асанхан Қолқанатұлы, 1925 жылы 

Қызылорда облысы Қазалы ауданында 

дүниеге келген. 1943 жылы наурыз айында 

қызыл әскер қатарына шақырылады. 31-і 

Даурия бекініс ауданының 96-шы жеке 

артиллериялық дивизионының 6-шы жеке 

пулемёт-артиллериялық бригадасының 

36-шы Армия Забайкалье майданының 

қызыләскері, ефрейтор, 122-мм гаубица 

зеңбірегінің к�здеушісі болды.

Соғыс кезінде Жапония Германияның 

одағы ретінде соғысқа енуі үлкен қауіп 

туғызып еді. Сол себепті Кеңес Одағы 

Забайкалье мен Маньчжурия шекара-

сында күшті әскер топтарын ұстауға 

мәжбүр болды. Асанхан Баргин ш�л да-

ласынан, Үлкен Хинган тауларынан �тіп, 

жапонның Квантун әскерін жайратуға 

қатысты. 

Майдандас досы және жерлесі Жанияз 

Шалболов «Асанхан Бисембаев майдан-

да үлкен ерлік к�рсеткен» деп отыра-

тын. Майдангер жауынгерлік батылдығы 

үшін «ІІ-дәрежелі Ұлы Отан соғысы» 

орденімен, «Германияны жеңгені үшін», 

«Жапонияны жеңгені үшін» медальдары-

мен марапатталған.  

Асекең майданнан аман-есен елге 

оралып, 1948 жылдан зейнеткерлікке 

шыққанша Қызылорда облысы Қазалы 

аудандық астық тарату базасында есепші, 

экономист, кейін бас экономист қызметін 

абыройлы атқарды. 

Б е й б і т  у а қ ы т т а ғ ы  а д а л  е ң б е г і 

арқасында «Ерен еңбегі үшін», «Еңбек 

ардагері» медальдарымен, әр жылдары 

«Социалистік жарыс жеңімпазы» т�с 

белгісімен, сондай-ақ Ұлы Отан соғысы 

жеңісінің мерей тойлық медальдары-

мен марапатталды. Бірнеше рет жоғары 

�ндірістік жетіс тіктері мен к�рсеткіштері 

үшін Мәс кеудегі Бүкілодақтық ауыл-

шаруа  шылық к�рмесіне қатысты. 

Соғыс жайлы әңгімеге тартқанда, 

Асанхан аға онша ашыла қоймайтын. 

Ал �зінің забайкал-майдандас достары 

Тұрсын Жұмабекқызы айтқан уәдесінде 

тұрды. :ріптестер арасында тапсырма-

ны жылдам әрі сапалы орындауымен 

ерекшеленді. К�ңілі баладай, кіршіксіз. 

Ізденімпаз. *те тынымсыз, әрі мазасыз 

журналист. Кейде болмашы нәрсеге күйіп-

пісіп, жанын қоярға жер таппай кетеді. Он-

дай кездері Тұрсынмен бірге оның дәл сол 

мезеттегі к�ңіл күйімен б�лісе қоймасаңыз, 

к�ресіні к�рдім дей беріңіз. Телефонның 

құлағына тыным болмайды. Қайта-қайта 

безек қағып шырылдаған телефонды 

к�термей қою мүмкін емес тіпті. Сонау Аты-

раудан Алматыға жарты сағатқа жетер-жет-

пес уақытта бірнеше мәрте телефон шалып, 

редакциядағы жауапты қызметкерлердің 

бәрін �зін қатты қызықтырған ақпаратпен 

таныстырып, ортақтастырғысы келгенше 

асығады. Күнделікті газеттің таусылмай-

тын тірлігінен қолы бір босамайтын бас 

редактордың сол кездегі орынбасарла-

ры Берік Бейсен мен Ермахан Шайхы 

соңында телефондарын с�ндіріп қоюға 

мәжбүр. «Апай, орныңыздан қозғалмай 

отырыңызшы» дейді Берік ондай кездері. 

Бетке Тұрсынның кезекті бір мақаласы 

кетіп бара жатқанын түсіне қоямын. Со-

сын Тұрсынға мән-жайды баяндап, к�ңілін 

Тілден айырылсақ, ұлттық қасиетімізден айырыламыз. Барша 

тәрбиені бала бойына дарытатын баға жетпес құралымыз – тіл. Ұрпақ 

қамын ойласақ, бала құрсақта жатқанда ана тілімізді естуі керек. 

Жақында бір кітаптан америкалық ғалымдар жүргізген зерттеуін 

оқыдым. Жүкті әйелдің құрсағындағы 3-4 айлық шақалаққа ғылыми 

талдау жасап к�ріпті. Сонда жаңағы кішкентай шақалақ рок музы-

кадан кірпідей жиырылып, әлденеден қорыққандай бүрісіп қалады 

екен де, Моцартты ойнағанда бостандыққа шыққандай жазылып, 

рахаттанғандай кейіп байқатады екен. 

Қазақ тілінің тағдыры, баянды болашағы, бірінші кезекте, 

аналарға тікелей байланысты. Сол себепті де, «Қыз бала – ұлттың 

күре тамыры» деп бекер айтылмаған.

*кінішке қарай, қыздардың, жас келіншектер мен ере-

сек әйелдердің, тіпті әжелердің басым к�пшілігі балаларымен, 

немерелерімен орысша с�йлесуге дағдыланған. Бұлай кете берсек, ұлт 

ретінде сақталып қалуымыз екіталай. 

Осы орайда Оразақын Асқардың мына бір шумақтары еріксіз еске 

орала береді:

Ойлан, қазақ! Ойлан, ойлан, к�п ойлан,

Ойсыз қалай бола қойсын қолайлы ән.

Ана тілін білмейтін ұл, қызың к�п,

Немерең кім болып туар, соны ойлан! 

Қазаққа ұлттық артықшылық емес, керегі – теңдік. Ендеше, Ұлт 

саясаты Тіл саясатына ауысқаны ж�н.

Кенжеболат ЖОЛДЫБАЙ
НҰР-СҰЛТАН

күпті еткен сауалдарына толығымен жауап 

беруге тура келеді. 

   Сенің «Айқыннан» алатын айлығыңның 

бәрі редакцияға телефон шалумен-ақ тау-

сылатын шығар. Жиі неге соға бересің? Аса 

қажет болған жағдайда �зіміз хабарласамыз 

ғой» деп Тұрсынды сабырға шақырмақ 

боламын кейде. Оның айтар уәжі қашан 

да дайын. «Менің әр мақаламның артында 

адам тұр. Сондықтан мақаламның тағдырына 

немқұрайлы қарай алмаймын».

Кейбір меншікті тілшілерге қосымша 

тапсырма бергенде, қолдары мемлекеттік 

тапсырысты орындаудан босамайтынын 

сылтауратса, ал керісінше Тұрсын үшін 

«редакция тарапынан қандай тапсырма 

бар» деп күніне ең кемі бір рет сұрап қою 

бұлжымас қағидаға айналған. Жалпы ол елді 

елең еткізетін жаңалық тапқанды ұнататын 

журналист. 

 «Апай, «Қыз Жібек» фильмінде «Гәккуді 

кім орындағанын білесіз бе?» «Бибігүл 

Т�легенова болар» деймін мен. Оның тағы 

да бір тынымсыз ізденісінен оқырман үшін 

қызықты мақала туындайтынын әңгіме 

ауанынан аңғаруға болады. «Таппадыңыз!». 

«Енді кім?» «Материалды алғанда к�ресіз». 

Сосын ол мақала қолға тигенше тағатсыздана 

күтесіз.  Осылайша Тұрсын Қалимова 

оқырманға «Қыз Жібек» фильмінде» кадр 

сыртында «Гәккуді» шырқаған әнші к�пшілік 

ойлағандай Бибігүл Т�легенова емес, Муни-

ра Ижанова екенін жеткізеді.

«Айқын» газетінің Атырау облысындағы 

меншікті  тілшісі  атанған 15 жылдың 

ішінде Тұрсын Қалимованың қаламынан 

туындаған мазмұны сан алуан мақалалардың 

бәрін тізіп шығу мүмкін емес. :рі оның 

бәріне тоқталуға шағын мақаланың ауқымы 

к�термейтіні де рас. Дегенмен Тұрсынның 

тынбай жүгіріп, атсалысуының нәтижесінде 

іске асқан екі ауқымды шараға тоқтала кет-

песке болмас.

Бір күні Тұрсын Халық қаһарманы Хи-

уаз Доспановамен «ауырды». «Атырауға 

шетелдіктер к�п келеді. :уежайға атын 

беріп, ескерткішін орнатса ғажап емес 

пе?! Ұшақтан табандары қазақ жеріне 

тиген шетелдікті қазақтың қайсар қызы 

қарсы алып тұрса, қандай керемет! Соған 

қол жеткізуге тырысамын!» деді ол бірде 

әңгіме барысында. Айтса айтқандай, оның 

бастаған ісінің бәрі баянды болды. 2012 

жылы «ЭйрАстана» әуекомпаниясы тұңғыш 

жекеменшік ұшағының алғашқысы «Эм-

браэр» ұшағына Хиуаз Доспанова есімін 

берді. Атырау халықаралық әуежайының 

алдына Хиуаз Доспанованың қола мүсіні 

орнатылды. Ескерткіштің ашылу салтана-

тына арналған жиында облыс әкімі Асқар 

Ноғаев журналистің еңбегі ерен екеніне 

жете тоқталып, атап �тті. «Ескерткіштің 

ашылуына дейінгі жұмыстарда қоғам мен 

биліктің арасында байланысшы болған 

журналист Тұрсын Қалимоваға �з атымнан 

ерекше ризашылығымды білдіремін» деді 

әкім. 2016 жылы жарыққа шыққан «Хиуаз» 

атты кітапта да Тұрсынның қолтаңбасы бар. 

Енді биылғы жылдың наурызынан Атырау 

халықаралық әуежайы Хиуаз Доспанова 

халықаралық әуежайы деп аталатын болса, 

оған да Қалимова қосқан үлес бар екені да-

усыз. 

 «Апай, сүйінші!» Тұрсынның ойға 

алған үлкен бір бастамасының оң шешім 

тапқаны телефонда жарқын шыққан да-

у ы с ы н а н  а н ы қ  а ң ғ а р ы л ы п  т ұ р д ы . 

«Құмаршыққа ескерткіш ашылды» деді 

шабыттана. «Ашаршылық жылдары талай 

қазақты ажалдан құтқарған осы �сімдікке, 

ақындар жырына арқау болған ақ шағылға 

ескерткіш орнатылса деген ата-бабалар ар-

маны орындалды. Алапат ашаршылықтан 

қазақ ұлтын сақтап қалған құмаршыққа белгі 

Фариза Оңғарсынқызының ескерткішімен 

қатарласып тұғырына қонды. «Құмаршықтың 

дәні» атты осынау ескерткіш енді ұлт 

тарихының ажырамас бір б�лшегі сынды 

оның айтулы бір беттерін ұмытылмастай етіп 

тұр» деп, к�ңіліндегі к�ркем ойды телефон-

нан Тұрсынға ғана тән шабытпен бүкпесіз 

ақтарды. Ескерткішке қашап жазылған 

�леңнің авторы Тұрсын екенін білгеннен 

кейін «Сен �лең де жазады екенсің ғой» дедім 

таңғалғанымды жасыра алмай. «Жарайсың!». 

«*лең жазамын, �те сирек. Сурет сала-

мын. Каллиграфиялық қолжазбама жұрт 

таңғалады. Кезінде домбыра тартып, ән 

айттым. Журналистикаға келген соң бәрін 

қойдым. Негізгі мамандығыма адалмын» 

дейді... 

Ұлбосын АЙТ$ЛЕН 

Айбосынов :бжәлі, Асқаров Қайратдин, 

Алданбергенов Айнадин, Аяпов Кеңес, 

:сербаев Айниет, :бдіжаппаров Жетес, 

Баймаханов Жомарт, Бекетов Қалыбек,  

Бейсенов Смағүл, Бештенбеков Қалдан, 

Бердібаев Шындалы, Ділжанов Аяған 

және  басқалары туралы,  олардың 

ерліктері мен батылдығы, қайраттылығы 

мен шыдам дылығы жайлы жылы лебізбен 

еске алатын. 

Асекең асқан жомарттығымен де 

ел есінде қалды. Ағайындарына талай 

қаржылай к�мек к�рсетті. Ол сондай-

ақ Қазақстанның мемлекет және қоғам 

қайраткері :убәкір Тыныбаев, ғалым-

энциклопедияшы Рахатдин Дүйсекеев, 

Қазақ КСР-не еңбегі сіңген әділет 

қызметкері, соғыс және еңбек ардагері 

Жармедет Елемесов, белгілі ғалым-

экономист, соғыс және еңбек ардагері 

:бдірахман Масақбаев, соғыс және еңбек 

ардагерлері Сүлеймен Қалыбаев, Жиена-

лы Тәжкенов, Қожантай Досмамбетов, 

Шамша Бисембаев, Ыдырыс Қалиев, 

Жанияз Шалболов, Жұмағали Тұрманов, 

Айниет :сербаев, Мешітбай Тастайбеков, 

Асан Досжанов, Рүстем Жанаев сынды  

танымал тұлғалармен тығыз қарым-

қатынаста болды. Ағайын-туысқа жүрегін 

айқара ашқан. Ешуақытта дүние-мүлікке 

қызықпаған.     

Ағамыз 1985 жылы зейнеткерлікке 

шықса да, �зінің мол кәсіптік және 

�мірлік тәжірибесін жас мамандарға 

үй ретуден жалықпады. К�пшіліктің 

құрметіне б�ленді. *ңірде беделді кісі 

болды.  

Асекең балаларының қызығын к�ріп, 

немере сүйіп, 1987 жылы соғыста алған 

жарақаты салдарынан �мірден �тті. Асыл 

жары Сара Есіркепқызы к�п жыл Қазалы 

ауданының сауда саласында адал еңбек 

атқарды. Асекең мен Сара екеуі бес қыз, 

екі ұл дүниеге алып келіп, �негелі тәрбие 

берді. 

Майдангер, ардақты азамат �мірі – 

жас ұрпаққа үлгі.

Самат ҚАЛУОВ,
әдебиетші-энциклопедияшы,

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі

ӨШПЕС ДАҢҚ

ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ СӨЗОҚЫРМАН ПІКІРІ

ЗЕҢБІРЕКШІ 
майдангер

ТЫНЫМСЫЗ 
ЖУРНАЛИСТ ТҰРСЫНҰЛТ САЯСАТЫ 

ТІЛ САЯСАТЫНА АУЫССА

ҰЯДАЙ ЫСТЫҚ 
«ҰЛЫТАУ ӨҢІРІ»

Соғыс жаңғырығы жылдан-жылға алыстап 
барады. Жер жаһандағы ең сұрапыл соғыстың 
аяқталғанына биыл 75 жыл толып отыр. Ел 
басына күн туып, ер азамат етігімен су кешкен 
кезеңде, қазақстандықтардың Отанын қорғауға 
айрықша үлес қосқаны тарих беттерінен мәлім.
Сыр жерінен майданға 70 мың ер-азамат ат-
танып, оның 30 мыңнан астамы соғыста қаза 
тапты, хабар-ошарсыз кетті. Ал осы өмір мен 
өлім белдескен қан майданға Қазалы ауданынан 
10770 адам аттанып, оның 2254-і шайқастарда 
қаза тапқан, 2438-і хабарсыз кеткен. Ал  6178 
адам аман-есен елге оралып, еңбек майданына 
араласқан. Біздің жерлестер де ерліктің үлгісін 
көрсетіп, жеңісті жақындатуға өз үлестерін қосты.  
Сол азаматтардың қатарында ардақты ағамыз 
Асанхан Бисембаев та болды.

Биыл ұлтымыз үшін 
қасиетті де киелі топырақ 
саналатын Ұлытау өңірінің 
жаршысы, хабаршысы 
ретіндегі басылым – 
«Ұлытау өңірі» газетінің 
жарық көре бастағанына 
80 жыл толып отыр. Бұл 
әрине, аз уақыт емес. Газет 
беттерін асықпай парақтай 
қалсақ  талай жайтқа 
қанығарымыз анық. 
«Ұлытау өңірі» -  мен үшін 
ерекше ыстық. Өйткені 
еңбек жолымды осы 
газеттен бастағам. Ол өзі 
қалай болып еді ? 

«Апай, келіп кетіңіз». Газеттің сол кездегі бас редакторы Серік Жанболат телефон соқты. 
«Танысыңыз, атыраулық журналист Тұрсын Қалимова. «Айқынның» бір мүшесіне 
айналдырсаңыздар өкінбейсіздер» деп отыр. Тапсырма беріп көрелік». Не істеу керек 
екенін өзіңіз де білесіз ғой дегендей, бас редактор әңгімені көпке созбай, қысқа қайырды.
  Алты ай сынақ тұсында тапсырмаларды мүлтіксіз орындап, өзін жақсы қырынан 
көрсеткен оның алдындағы атыраулық тілші жұмысқа ресми кіріскен күннен алғашқы 
қарқынынан айырылды да қалды. Күнделікті газеттің қарбаласы оны айналдырған 3-4 
айдың ішінде титықтатып жіберсе керек. Сонымен қоштасуға тура келгенін Тұрсынға 
түсіндіре бастаған едім, «Апай, маған тездетіп тапсырма беріңіздер. Орындай алмасам 
кінә өзімнен» деп ойын нықтап, нығырлап жеткізді. 

Нұрперзент ДОМБАЙ 
«Аna tili»
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...Міне, осыдан кейін біздер, мектеп 

оқу шылары Еркін ағаның кім екенін білдік. 

Біл геннен кейін к�шеде к�рсек сәлем беріп, 

аудандық газетте шыққан дүниелерін оқып 

жүретін болдық. Ең бастысы ол кісіге деген сол 

кездегі ел сүйіспеншілігі болатын. Оған негіз 

де жоқ емес еді. Неге десеңіз, жоғарыдағы, 

яғни, 1959 жылғы қанатқақты топтамадан 

кейін, 1961 жылы ағамыз ақындардың «Жырға 

сапар» деп аталатын ұжымдық жинағына кірсе, 

1963 жылы «Қойшылар» �леңдер жинағы жеке 

кітап боп шықты. Ал 1965 жылы біздің ұлттық 

т�л әде биетіміз �мірінде үлкен оқиға болды. 

Ол – «Қазақ кеңес ақындарының антология-

сы» атты қос томдық еңбектің алғаш рет �мірге 

келуі еді. Міне, сонда, осы жыр жауһарлары 

жинағына Еркін Ібітанов та кіріп, оның екінші 

томы ортасынан ойып тұрып орын алған-ды.

Осының бәрі жеті-сегіз жыл мұғдарындағы 

оқиғалар-тын. Сол аз ғана уақытта арындап 

шығып, айналасын �зіне жалт қаратқан 

а д у ы н д ы  а қ ы н ғ а  к і м  т а ң д а н б а с ы н ? ! 

Таңырқамасын?! Бәрі де қызыққан. Қуанған. 

Талантына табынып, риза болған. Сол кез-

де ғой халық ақыны Қалқа Жапсарбаевтың 

академиядағы алқалы жиында бата беріп, 

Жазушылар одағындағы к�ркемдік кеңес 

додасында Тайыр Жароковтың оның жаңа 

қолжазбасын жарыққа шығару үшін тақымға 

баса тартып алып шығатыны. Ал осымен бір 

мезетте ақын шығармашылығына талдама-

лы мақалалар жазып, поэмаларына радио-

инсцинировка жасаған және эпиграф алған 

руханият �кілдері қаншама?! С�зіміз жалаң 

болмас үшін бұған :біш аға Кекілбаевтан бір 

мысал келтірсек, соның �зі жеткілікті ғой деп 

ойлаймыз. 1968 жылы :бекеңнің атақты «Дала 

балладалары» кітабы жарыққа шықты. Онда 

«Ханша дария хикаясы» атты туынды бар. 

Оның шекесіне автор: «Бұл �зі әлде шындық, 

әлде �тірік, Ақиқатын білетін адамдарды, 

Уақыт �зі жіберген к�рге тығып», – деген �лең 

жолдарын эпиграф етіп қойған. Ол ақын Еркін 

Ібітанов шығармаларының бірінен алынған 

шумақ еді. Осының �зі к�п жайды аңғартпай 

ма?!

***

...Жоғарыдағы жәйттер, құрметті оқырман, 

біздің бала кездегі ауылда к�ріп, білгендеріміз 

еді. Кейін ержетіп, мектеп бітірдік. Қалаға 

кетіп, КазГУ-дің студенті атандық. Сондағы 

журфакта жылына бір рет келетін �ндірістік 

практика бар-тын. Сол тәжірибе жинақтауды 

�зіміздің аудандық газетке келіп �теп жүрдік. 

Онда Еркін ағаның б�лім меңгерушісі кезі. 

Ол кісімен таныстығымыз және пікірлесіп 

с�йлесуіміз міне, сол кезден басталды деуге 

болады. Ақынмен арадағы әңгімелер одан 

кейін де үзілген емес. Бұл сыр-сұхбаттар түрлі 

тақырыптарға ұласып, күні кешеге дейін жал-

ғасып келді. Қазір ойлап отырсам, солардың 

ішіндегі 4-5 оқиға оқырмандарға �зіміз с�з 

етіп отырған кейіпкеріміз �мірінің беймәлім 

беттерінен мол мағлұмат беретін сияқты.

Мысалы сонау 40-жылдардағы �зінің ба-

лалық шағы туралы ағамыз кезінде аудан дық 

газетте жарық к�рген «Ол да бір дәурен еді» 

эссесінде жақсы айтқан. Бірақ бұл кісінің 

одан кейінгі бозбала, жігіт шағындағы де-

ректер �те аз. Тіпті, жоқтың қасы деуге бо-

лады. Ал ол уақыт Ерекеңнің КазГУ-ге оқуға 

түскен, Алматыдағы әдеби ортаны к�ріп, 

олай дей алмаймыз. *йткені, ол уақытта 

мына ініңіз балабақшаға енді барып жүрген 

бүлдіршін болуы бек мүмкін. Сонымен... Ай-

тыңызшы, сіздің республикалық деңгейдегі 

басылымдарға шыққан тұңғыш �леңіңіз... 

Ол қашан, қалай жарық к�рген еді?» – деген 

сұрақ болатын.

«Масғұт Беласаров деген туысымның 

Алматыда тұрып, КазГУ-де жұмыс істегенін 

бұдан бұрынғы бір әңгімеде айтып едім 

ғой, – деп бастаған болатын жоғарыдағы 

сауалдардың алғашқысына Ерекең. 

– Міне, сол кісінң де 1952 жылғы Ермұқан 

Бекмахановтың монографиясына байланы-

сты �рбіген дау-дамайда басы бәлеге қалды. 

Айыбы – академияда �ткен жиында атақты 

ғалымды жақтап с�з с�йлегені. Содан отырса 

опақ, тұрса сопақ болған ол кісі қудаланып, 

Павлодарға кететін болды. Мұны естіген 

ауылдағы әкемнің зәресі зәр түбіне жетті. 

*йткені, 1937 жылы үш ағасы «халық жауы» 

атанып, репрессияның 1948 жылғы екінші 

толқынында �зі де партиядан шығарылып, 

мұғалімдіктен қой бағуға кеткен ол кісі 

қорықпағанда кім қорықсын... Сондықтан 

қаладағы маған: «Оқуың құрысын. Ауылға 

қайт. Алматыдағы айғай-шу басылғанша 

қ а с ы м д а  б о л .  С а б а ғ ы ң д ы  к е й і н  к � р е 

жатарсың», – деп құлағымды сарсытумен бол-

ды. Содан не керек, түрлі «Одиссей оқиғасын» 

бастан кешіре жүріп, оқуымнан «отсрочка» 

алдым да Қарасазға аттандым. Тілін алып, 

үйге келгеніме әкем мәз. Бірақ учаскелік 

милиционер маза бермейді. «Бұл шекаралы 

аудан. :ке-шешең осында болғанымен, 

құжатың қаланыкі. Сондықтан аудандық ішкі 

істер б�ліміне барып тіркелуің керек», – дейді 

дікіңдеп. С�йтіп жүріп бір аптадан кейін мені 

және Герхард есімді неміс кісіні колхоздың 

Сарыжазға бара жатқан шанасына салды да 

жіберді. Қасымдағы адамды білемін, бұл соғыс 

жылдарында отбасымен Еділ бойынан айда-

лып келген адам. Тәртіп бойынша ай сайын 

Нарынқолдағы әскери комендатураға барып 

белгіленіп тұрады екен

«Лениншіл жас» газеті айғайлатып тұрып 

басты дейсің. Бұл 1954 жылдың қазан айы 

болатын. Содан біраз уақыт �ткен соң табиғат 

туралы жазған �леңдерімді «:дебиет және 

искусство» (қазіргі «Жұлдыз») журналына 

апар ғаным бар. Ол «Тянь-Шань эскиздері» 

деген атпен 1956 жылы ақпанда жарық 

к�рді. Бар-жоғы 4 �леңнен тұратын топта-

мам оқырмандарды �зіне жалт қаратқаны!.. 

Ақын дар Қуандық Шаңғытбаев пен Тәкен 

:лімқұлов қатты қуанып, «Қазақ әдебиетінде» 

жылы лебіздерін білдіргені бар.

***

...Осы әңгімеден соң Ерекеңмен біразға 

дейін кездесудің сәті түспеді. 2005 жылы ғана 

Райымбек батырдың Қарасазда �ткен 300 

жылдығы тойында жүздесіп қалдық. Жиын 

аяқталған соң Нарынқолға бірге қайттық. 

Сонда жолшыбай ойымда жүрген тағы бір-екі 

сауалға жауап алу үшін с�зге тартқанымда: 

Содан бастап адуын да албырт ақын есімнен 

шықпай қойды. К�з алдымда кітапханадағы 

бізге кешегі «Тянь-Шань эскиздерін» жазған 

жас талап иесі емес, кесек ойлы, кең құлашты 

шоң ақын келіп кеткендей болды.

– С�йтіп жүргенде, – деді :бекең осы 

арада ойын жинақтағандай болып. – Алматы-

да халық ақындарының айтысы �тетін болды. 

Бұл 1960 жыл. Онда біз 3-курстамыз. Респу-

блика академиясы қолға алған бұл шараны ел 

елеңдей қарсы алды. *йткені, айтыс соңғы рет 

1943 жылы �тіпті де одан кейін тоқтап қалған 

екен. Мына қадам Үкіметтің сол олқылық ор-

нын толтыруға арналған игі ісі сияқты.

Міне,  республикамыздың түпкір-

түпкірінен 30-ға жуық ақын келген сол с�з 

сайы сына жұрт к�п дәме артты. Ол кезде 

Жамбыл тобындағы ақиықтардың бірен-

саран к�здері әлі бар еді. Соның куәсіндей 

болып халық ақыны Қалқа Жапсарбаев 

ақыл-кеңес берген? Ол адамдар қазір бар ма? 

Бар болса Ілияс Жансүгіров туралы естерінде 

не қалды екен?» – деген мәселелер қамтылуы 

тиіс болып шықты. Мұқаң іссапардағы осы 

талаптарды айта келіп: «Берілген тапсыр-

маны екеуміз бірігіп орындасақ қайтеді?» 

– деді маған салмақ сала. «Жарайды», – 

дедім мен. Содан іске кірісіп кеттік. Бір апта 

бойы Кегеннің батысындағы Жалаңаш, 

Саты, Б�лексазды аралап, одан Қарқарадағы 

қарттармен кездестік. Мыңжылқы, Лабасы, 

Ш�ладыр да қағыс қалған жоқ. Соның �зінде 

деректер аздау ма, қалай? Ойымызда әйтеуір 

бір нәрсе жетіспей тұрған сияқты. Осылай 

келе жатып аудан орталығындағы поштаға 

соққанымызда, алдымыздан Сұраншы Сау-

ранбаев ақсақалдың кездесіп қалғаны!.. 

Ескіше оқыған кісі. Шежіре жинаушы жан. 

Райымбек баба �мірін зерттеуші адам. Кеңес 

�кіметінің елең-алаң шағында ағарту сала-

сына араласып, ауылда мектеп ашқан азамат. 

Жергілікті жерлерде артельдік бірлестіктер 

құрған басшы. «Халық жауы» боп келгеннен 

кейін біржолата ұстаздық кәсіпке бет бұрып, 

зейнетке шыққан қария.

Міне, осы ақсақал біздің іссапарымыз-

дың жай-күйін білгеннен кейін Сарыжаздағы 

үйіне ертіп апарды. Қонақ етіп отырып, Ілекең 

ж�ніндегі әңгімелерін ағыл-тегіл ағытты дей-

сің. Білсек, 1927 жылы ақынға жолбасшы 

бол ған үш адамның біреуі осы Сұраншы аға 

екен. «Жетісу суреттері» циклында «Жер түгі» 

атты тарау бар, – деді с�з арасында үй иесі. 

– Сонда Лекеңнің осы �ңірде �сетін 30 түрлі 

ағаш пен 60-қа жуық ш�п, қурайдың, барлығы 

90 түрлі �сімдік атауын келтірген. Солардың 

бәрін ақын біз ертіп апарған к�нек�здерден 

ерінбей-жалықпай сұрап, дәптеріне жазып 

алып отырды ғой».

Содан не керек, бір апта бойы �зіміздің ел 

аралап жинағанымыз бар, Сұраншы қария-

ның майын тамызып отырып айтқаны бар, 

солардың бәрін Мұқаң екеуміз ретке келтіріп 

жазуға отырдық. Мақала біткеннен кейін 

оны «Жетісуға» поштамен салып жібердік. 

С�йттік те Қарасазға демалуға кеттік. Сол 

материал 1964 жылдың жазында аталмыш 

басылымда «Жыр жортқан жолдармен» деген 

тақырыппен жарияланды. Мұндағы айтайын 

дегенім, Мұқағали Мақатаев пен менің фа-

милиям тұрған әлгі жолсапар жазбада Ілияс 

Жансүгіровтің Қарқарадағы күндері туралы 

тың деректер бар. Сол ұмытылмаса, сендердің 

естеріңде жүрсе деген ой.

***

2009 жылдың к�ктемі еді. Елден: «Еркін 

аға сырқаттанып жатыр», – деген хабар 

келді. Жұмыстан шыға алмай, әне бара-

мын, міне барамын деп жүргенде жаз болды. 

Ақыры маусым айының ортасында Астанадан 

Нарынқолға жетіп, ақынның к�ңілін сұрауға 

бардым. Ауырып жатқан кісінің жағдайы 

белгілі. Сырқат жанына батса да аңқылдай 

қарсы алып, хал-жағдайымды сұрап жатыр. 

Жанында к�п отырдым. Жалғызсыраған бо-

луы керек, біраз әңгіме айтып, к�ңілі к�теріліп 

қалды. Кетерімде ғана қабағы кірбің тартты. 

Қимайтын сияқты. Жастығының астын си-

палап т�рт-бес парақ қағазды қолына алды. 

«Тұманбай ағаңа арнап жазылған толғау 

хат еді, – деді жанары жасаурап. С�йтті де: 

«Бұл менің ең соңғы �леңім болар-ау шама-

сы», – деп маған оны оқып беруге кірісті. 

Толғау шағын-шағын т�рт б�лімнен тұрады 

екен. Үнсіз тыңдап отырмын. Туындының 

соңғы шумақтары ойымда бірден жатталып 

қалды. Санамда әлі сайрап тұр. Ол: «Ей, 

Тұмаш! Еркініңнің күйі міне, Қатер бұлты 

т�беме түйілуде. К�ңілдегі к�к кептер ұшып 

кетті, Бір дерт бар... Қадалып тұр бүйіріме... 

Қысқасы қолың тисе бір келіп кет!.. (Сен 

мұны «әңгіменің» түйіні де)... Шен таққан 

шекпеніңді шешіп тастап, Баяғы Тұмашым 

боп кір, үйіме! Кір үйіме...» деп аяқталды. 

Ағамыз толғауды оқып болды да: «:кел, 

маңдайды!» – деді қайраттанып. Мен т�секке 

еңкейіп, басымды идім. Сол сәтте шекем-

нен ш�п еткізіп бір сүйді де: «Ал, енді бар. 

Қарайлама... Қош бол!» – деді. Мына с�зді 

естігенде енді менің жанарым жасаурап, 

к�ңілім алай-дүлей болып кетті. Сол күйі 

есікке қарай бет алдым...

...Арада алты жыл �тті. Наурыз айы туа 

:бекең, :біш ағаның ауылдағы әпкесі қайтыс 

болыпты деп естідік. Ел аяғы сиреген бір-екі 

аптадан соң к�ңіл айтуға бардым. «Жасы 

сексеннен асқан кісі еді. Бала-шағасының 

алдында, елде бақилыққа аттанды. Келгенің 

рахмет, қарағым», – деген :бекең біздің ел-

жұрт – Нарынқолды, ондағы Еркін ағаның 

отбасын сұрады. Мен бұл сауалға қадери-

халімше жауап беріп, биыл, яғни, 2015 жылы 

жазда ақынның 80 жылдығы екенін есіне 

салдым. «Солай ма? Иә.., иә, Еркін 1935 

жылғы еді ғой. Олай болса бір естелік мақала 

мойнымда. Аруағы риза болсын. Жазайын!» – 

деді ойланып. С�йтсем, :біш аға 1989 жылы 

Орталық комитетте сектор меңгерушісі болып 

жүргенде, қызмет бабымен Нарынқол ауданы-

на барған екен. Ел жақсы қарсы алыпты. Жа-

зушы сонда Хан-Тәңіріні к�ріп, досы Еркін 

Ібітановпен армансыз сырласқан. С�йтіп 

жақсы әсермен қайтыпты.

Арада үш ай �ткенде редакцияға :бекең-

нің айтқан мақаласы да келді. Оны біз «Егемен 

Қазақстанның» 24 маусымдағы «етжеңді» 

н�міріне «Хан Тәңірінің баурайында» деген 

тақырыппен жақсылап тұрып бердік.

Естелікте мынадай жолдар бар: «Нарын-

қолдан аттанар күндегі шыға берістегі шыр-

ғанақ тоғайына тоқтағанымыз әлі есімде. Сон-

да Еркін біздер бірге болған күндердің ішінде 

бірінші рет келіншегіне с�з берді. Талдырмаш 

денелі, әдеміше келген Алтынкүл сәт-сапар 

тілеп, «Гауһартас» әнін сұңқылдатты. Сонда 

Еркіннің баяғыда халық театрында жүргенде 

жүрегін арбаған сиқыр дауыспен алғаш рет 

таныстым. Небір саңлақтар шырқаған әсем ән 

қазақ жерінің қиян түпкірінде жатқан шалғай 

ауылда мұншалықты тұнық шырқалады ғой 

деп кім ойлаған?! Алтынкүлдің қолынан си-

пап, Еркіннің мойынынан құшақтадым.

Одан бері де к�п жылдар �тті. Сосын 

қайтып кездескен жоқпыз. Тәңіртаудың арда 

емген арғымақ ұлы туған жердің т�рінде 

қалды. Топырағың торқа болсын!»

Мақала міне, осылай аяқталады. Со-

дан кейін бес айдан соң :бекең де дүниеден 

озды. Бұл Алаш абызының «Егеменде» жарық 

к�рген ең соңғы к�лемді дүниесі еді. Осы 

туындысы арқылы :бекең замандасы Еркін 

Ібітановқа үлкен ескерткіш орнатып кетті. 

Оны біз ұмытпаймыз.

НҰР-СҰЛТАН

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

«ТЯНЬ-ШАННЫҢ
»

қолдан екенімді білген ол кісі бір күні. –

Ібітановты айтамын да». «Аман. Ауылда 

жүріп жатыр», – деп жауап бердім сауал 

иесіне. «Екеуміз курстаспыз. КазГу-дің 

филология факультетіне қатар түскенбіз, 

– деді де. – Алғашқы оқу жылының жазғы, 

яғни, екінші семестрі еді, – деп бір әңгіме 

бастады. – Емтихандарын тапсырып біткен 

қыз-жігіттер үйлеріне кетіп жатты. Ал менің 

ауылым болса алыста. Оның үстіне қалтам да 

жұқа. Барып келуге жағдай к�термейді. «Не 

істесем екен?» – деп жүргенімде, Еркіннің: 

«Біздің елге барайық», – дегені. Ол уақытта 

Алматы облысының аудандарына автобус 

жүрмейді. Жол да қиын еді. Соған қарамай 

таң атар атпас тан қаладағы к�кбазар шетіне 

барып, Шелек, Кеген, Текеске қарай жүретін 

жүк машиналарын күттік. :рең дегенде 

біреуіне ілігіп, түн ортасында Қарасазға 

жеттік. :кесі Жұмаділ Шалк�де жайлау-

ында қойшы екен. Еркін мені сонда әкеліп 

тастады да �зі жоқ болды. Содан қайтарға 

дейін оны к�рмедім. С�йтсем, мен барған 

күні оның мектепте оқыған досы к�рші 

ауылдан қыз алып қашыпты. Еркін соларға 

ілесіп, милициялардың дауы мен құдалардың 

қуғыншы тобын бітістірумен әуре боп 

жүрген ғой. Маған оның сонысының �зі 

рахат болды. Жеке дара Шалк�денің саф 

ауасын құшырлана жұтып, тау �зенінің 

м�лдір суы сылдырын тыңдап, керемет де-

малдым. Жұмаділ әкеміз (оның әкесі менің 

де әкем ғой) баласының жоғалып кеткеніне 

ұялады. К�ңілімді аулау үшін ат ерттеп беріп, 

Айғайтасты к�рсетеді. Кінәлі ұлының �теуі 

ретінде: «Қонақ бала, бұл саған арналған», – 

деп екі күнде бір қозы сояды. «Іш, қарағым! 

Бойыңа қуат береді» – дейді де мес толы 

қымызды жаныма қояды. С�йтіп тамағым 

тоқ, к�йлегім к�к болып студент кезімде 

Шалк�деде жарты ай жүргенім бар.

Қоян жылғы бұл оқиғаны қозғап отыр-

ғаным, інішек, мынаған байланысты. Қазір 

білмеймін, Еркін жас кезінде к�пшіл еді. 

Жаны нәзік, ақк�ңіл де аңғал-тын. Ардың-

гүрдің мінезі бар, жүріс-тұрысы ебедейсіздеу, 

кейбір с�зі түйеден түскендей тік оның бойына 

құдай жоғарыдағы айтқан ғажап қасиеттерді 

қалай қабыстырып бергеніне таңғаламын. 

Таудың аңғал-саңғал сайы сияқты тумысынан 

кең, мол жаратылған оның сол дархан к�ңілі 

ғой, жатақханада жалғыз қалған мені аяп, ау-

ылына ертіп апарып жүргені. Кездессең сәлем 

айт, жарай ма?! Аман-сау жүруіне тілектеспін, 

әманда».

...Газет-журналдардағы жарты ғасырға 

жуық �мірімде мен әдебиеттегі аға ұрпақ 

�кілдері арасынан Еркін Ібітановты к�рген, 

білген Қадыр Мырза-:лі секілді тұлғалармен 

к�п кездестім. Сондағы бәрінің айтатыны: 

жақсы с�здер мен жылы лебіздер. Оларды 

басқа мақалаға арқау етуге уәде бере отырып, 

құрметті оқырман, енді ақын �мірбаянының 

сол 50-60-жылдардағы тағы бір белгісіз 

тұстарына қайта оралайық. Бұл бағытта ерте-

ректе ол кісіден екі нәрсені білгенім бар. Оның 

біріншісі: «Атақты тарихшы Ермұқан Бек-

маханов 1952 жылы қудаланып, Алматыдан 

алыстағы Нарынқол ауданына жай мұғалім 

болып барады. Ол кезде сіз оң мен солыңызды 

біліп, ес тоқтатқан 17 жастағы жеткіншексіз. 

Ендеше, ғалымның сол уақыттағы сіз бен 

біздің ауылда �ткізген �мірінен не білесіз?», 

– деген сауал-тын. Ал екіншісі: «Тұңғыш 

кіта быңыздың алғаш жарық к�ргенін және 

не туралы екенін біз жақсы білеміз. Себебі, ол 

кезде әріп танып, әжетке жарап қалған мектеп 

оқушысымыз. Ал, республикалық баспас�з 

бетінде шыққан алғашқы �леңіңіз ж�нінде 

Түс ауа Сарыжазға жетіп, аудан орталығы 

жаққа баратын к�лік аялдамасына бет алдық. 

Бізге дейін мұнда бір адам тұр екен. Қараймыз, 

бұл жердікі емес. Киім киісі мен жүріс-тұрысы 

және �зін-�зі ұстауы ерекше. Қолындағы 

шағын шабаданы да �згеше. Бәрі де оның 

жолға әбден әзірленіп шыққан жан екенін 

аңғартқандай.

– Машина қазір келеді, – деді біздің 

сәлемімізді ықыластана алған әлгі ағай. – Мен 

Алматыдан соған отырып келе жатырмын.

– Шамасы асханаға тамақтануға кеткен 

ғой...

– Жоқ. Ол �зі үстіне ауыл дүкендеріне 

қажет тауарларды тиеген к�лік екен. Жүр-

гізуші соларды жол бойындағы әр елді ме-

кенге түсіріп келеді. Мені: «Қоймаға кіруге 

бол майды. Сіз осында тоса тұрыңыз», – деп 

қалдырып кетті. Қазір кеп қалар.

С�йткенше «Сельпоның» ауласынан 

шық қан абажадай «ЗИС» те жанымызға 

ыңырана келіп тоқтады. Бейтаныс ағай ка-

бинаға кірді де біз Герхард екеуміз кузов қо-

рабына шығып, жүктердің қалқасына ықтай 

отырдық. Содан Т�тенің белі мен Қайнарды 

басып �тіп, Текеске жеткенімізде жүргізуші 

үшеумізді тағы да түсіріп тастап, қоймаға 

бет алды. Осы кезде жаңағы жолаушы маған 

жақындап келіп: «Нарынқолға қанша қалды, 

інішек?» – деді. «15 шақырым», – деп жауап 

бердім мен. «Сондағы Қонаевтардың отбасын 

білесің бе? Отағасыны танымаймын. Қаладағы 

жолдастарым сол үйге барып түс. Атымызды 

айтсаң, дұрыс қарсы алады деп еді маған», – 

деді. «Білемін, аға!» – деп жауап бердім мен. 

– Баласы Бодан – құрдасым. Абыржымаңыз. 

Сұраған кісіңіздің үйіне �зім ертіп апарамын».

...Жә, с�зімді осы жерден үзейін де, енді 

әлгі жұмбақ жолаушының кім екенін ай-

тайын. Ол жер ауып келе жатқан тарих-

шы Ермұқан Бекмаханов болып шықты. 

Бұрын к�рмегендіктен қайдан білейін... Тағ-

дырлы тұлғамен Сарыжаздан Нарынқолға 

барар жолда бұлай кездесемін деп... Ол енді үш 

ұйықтасам түсіме кірмеген жәйт. Кейін к�ктем 

шыға құрдасым Боданға жолығып қап сұрасам: 

«Ой, несін айтасың!.. :кейдің айтуынша ол 

қонақ сондай үлкен, құрметті адам екен. Екі 

айдай біздің үйде тұрып, орта мектепте сабақ 

берді. Сол жерде Бердібек Соқпақбаев ағай да 

мұғалім ғой. Екеуі шұрқырасып табысыпты. 

Содан олар жұп жазбай жүргенде, ғалымды 

орган қызметкерлері Алматыға қайтадан алып 

кетті», – деді.

Ермұқан Бекмахановтың Нарынқолдағы 

күндері туралы білетінім осы, айналайын. 

Ал: «Республикалық баспас�з бетінде жарық 

к�рген тұңғыш �леңіңіз. Ол қай басылымға 

қашан шыққан еді?» – деген сұрағыңа келетін 

болсам, – деді с�з арасында сәл үзіліс жасаған 

Еркін аға. – 1954 жылы КазГУ-дің 2-курс 

сту денттері біздер ауыл шаруашылығындағы 

күзгі жиын-терінге қатысу үшін Павлодар 

облысының Бесқарағай ауданына бардық. 

Бидай екі бастан ғой, мұнда одан �зге тары, 

қарақұмық қаулап тұрып �седі екен. Сол 

жылы қырман осы дақылдардан қозғала ал-

май қалды. Ол уақытта тың игерудің дабылы 

жер-к�кті жарып тұрған кез. Сол ұранның 

және егін алқаптарындағы соғыстан кейін 

болып к�рмеген мол �нім қуанышының 

әсерімен «Тың туралы толғау» атты �лең жаз-

дым. Оқырманға айтқан ондағы ойым: «Мен 

�кіметтің тың игеру ж�ніндегі бастамасын 

с�з емес, нақты істерден к�рдім. Оның айқын 

дәлелі бұрынғы тусырап жатқан даладағы 

жайқалып �скен ғажап егін. Ұран мен үгіт-

насихаттың �мірде жүзеге асқанын осыдан 

байқадым», – деген идея еді. Міне, сол �леңді 

«Мұның біріншісін :біштен сұра. Кекілбаевты 

айтып тұрмын. Авторларың ғой. Айтуы тиіс, 

– деді. – Ал, одан кейінгі сұраққа келсек... 

Мархабат, оған қазір-ақ жауап берейін. Ретіне 

қарай к�рерсің...

«Егеменнің» редакциясына бір келгенінде 

:бекеңе Еркін ағаның жоғарыдағы сәлемін 

жеткізгенім бар. Сонда: «:, ол рас, – деді. 

– Академиядағы 1960 жылғы халық ақын да-

рының айтысы ғой. Иә, Еркін оған қатысқан. 

Оны айтпас бұрын алдымен мен бұл ағаңды 

тұңғыш рет қалай к�ргенімді баяндайын.

1959 жылдың қысы. Алматыдағы орталық 

кітапхана. Қаптаған қалың оқырманның ара-

сында емтиханға дайындалып отырмын. Бір 

мезетте үлкенді-кішілі ақын-жаузышлардың 

сау етіп кіріп келгені. Кездесуге шақырылған 

екен. Араларында кімдер жоқ дейсің. Сәбең, 

Сәбит Мұқановтан бастап, Тайыр, Ғали, Ди-

хан ақындар мен ғалымдар Қажым Жұмалиев 

және Есмағамбет Ысмайылов, бәрі-бәрі бар. 

Қонақтар қарсы алдымызға жайғасып бола 

бергенде, кітапхана директоры таныстыру 

рәсімін жасады. С�йтті де Сәбеңе с�з берді. Ол 

кісі таяуда шетелге барып келген екен. Сол са-

парын айтып, одан алған әсерін баяндады. Со-

дан соң барып жанындағы Ғали Ормановқа: 

«Бастай бер», – дегендей иек қақты.

Осыны күтіп тұрғандай-ақ Ғалекең: «:й, 

әлгі бала қайда?» – деп есік жаққа к�з тікті. Сол 

сәтте ентелей басып, алдыға асыға адымдаған 

жас жігіт к�рінді. Залдағы құжынап отырған 

к�п кісіге к�зі түсіп, шын пейілін білдіргендей 

тісін ақсита күліп қойды. «Е, міне, келді! – деп 

қуанды Ғали аға: – К�п ұзамай автобусы жолға 

шығады екен. Ауылына бара жатыр. Асығыс. 

Алдымен осы жас періге кезек берейік! Қане, 

Еркін! Ортаға шық. Оқы!»

Құлағым елең ете түсті. «Ібітанов... Еркін 

Ібітанов! – дедім ішімнен. – «:дебиет және 

искусство» журналында жарық к�рген «Тянь-

Шань эскиздері» топтамасының авторы». 

Осылай күбірлеген күйі мінбедегі оған ынтыға 

к�з тіктім. Даусы зор, �лең оқығандағы екпіні 

алапат. Жұрт аң-таң. *йткені, оның жыр 

жолдарындағы: «...Кей бастың қалқасында, 

Кей бастар таса қалған. Кей бастың «арқа-

сында», Кей бастың шашы ағарған... Қорашы, 

қоңдысы бар, Осалы, оңдысы бар. Байқаңыз 

кей бастардың, Ішінде бомбасы бар...» – де-

ген ойлар сол уақыттағы �лшеммен алып 

қарағанда тың. Тосын. Ақынның соғыс жайлы 

келесі кезектегі: «Сағым боп кеткен, сансырап 

кеткен сан арман, Тағдырлар бопты-ау алапат 

�рттен жаралған. Туған жерінен бұйырмаса 

да топырақ, Туған жеріне тас болып қайта 

оралған. Тегіне теліп артында қалған тұяқты, 

*лгеннен кейін �мірден �лмес сый апты. 

Жетімдер мен жесірлердің к�з жасы, Сұп-сұр 

тас болып қашалып қалған сияқты. Гүлдерге 

б�леп, айқындап басқан әр ізді, Қанменен 

�теп, ардақтап ақ сүт парызды. Апайт�стерін 

апатқа тосқан боздақтар, Тастүйін тұрып 

тіріліп кетер тәрізді...» – деп келетін �лең 

жолдарына жұрт тіпті таң-тамаша қалған 

еді. Себебі мұндағы әр с�йлемнің күш-қуат 

экс прессиясы ерекше. Қара �леңге шабуыл  

жасалып жатқан сол кездегі жағдаймен бағам-

дағанда поэзиялық ырғақ та �згеше. Ал, одан 

кейінгі оқыған �леңдері ше? Олардағы с�з 

қандай?! :р теңеуі кісіні есеңгіреткендей. Сол 

с�здерінде жатқан мән қандай?! Бейқамдыққа 

бой алдырып бара жатқан жандарды ұйқы-

сынан оятып, дүр сілкіндіргендей.

Ол �леңдерін оқып бола бергенде, кітап-

хананың оқу залы ішін сатырлаған шапалақ 

үні к�міп кетті. Жігіт бұл қошеметке асқан да 

жоқ, тасқан да жоқ. Елге бір жымиып күліп, 

басын изеген күйі есікке қарай бет алды. 

қазылар мүшесі болып Мұхтар :уезовпен 

т�рде қатар отырды. Сол күндері бір топ 

әдебиетші жастарға, оның ішінде студент мен 

де бармын, ақындардың айтысын кезек-кезек 

қағазға түсіріп отыру тапсырылған-ды. Дода 

ә деп басталғанда жұрттың назары Семейден 

келген, орта жастағы к�зі зағип жанға бірден 

ауды. Ғажап талант иесі екен! Елді керемет 

риза етті. Бірақ содан кейінгі жұптардың 

екпіні бәсеңси бастады. Оны Мұхаң да 

байқаған сыңайлы. *ңі қарақошқылданып, 

барған сайын түнере түсті.

Бір уақытта сахнаға Алматы мен Талды-

қорғаннан ақындар Еркін Ібітанов және 

Тұсынзада Есімжановтың шығатыны хабар-

ланды. Екеуі де жазба поэзияның �кілдері. 

Баспас�зде жарияланып жүрген танымал 

есімдер. Мұхаң: «Бұл қалай болады?» – деді 

ғой деймін, Есмағамбет Ысмайыловқа бірдеңе 

деп жатты. Сол кезде жұрт алдына жайраңдап 

қос ақын шыға келді. Ел дуылдата шапалақ 

ұрды. Ет қызуымен екі жас пері бір-біріне 

с�збен шот салып жатыр. Аянар емес, біресе 

Талдықорған, енді бірде Алматы басым түседі. 

Айтыс барған сайын қыза берді. Екі ақынның 

екеуінің де азу тістері қайраулы тұрған балта-

дай. Қарш-қарш етеді. Уақыт таяп қалды. Кім 

жеңері әлі белгісіз. Бір кезде бусанып, арқасы 

әбден қызып алған Еркін мал қыстатудағы 

кемшіліктерді қазбалап кеткен Тұрсынзадаға: 

«Мұз қатып, аяз қысқан ала қыста, Ш�п сұрап 

келмей-ақ қой, пожалуйста!» – деп қолын 

бір сілтеп, ұшып тұра келгенде, риза болған 

жұрт қиқуласып �ре түрегелді. Залда ес жоқ. 

Шапалақты аямай ұрып жатыр. Ұрып жатыр!

Үзіліс жарияланды. Біздің желкеміздегі 

үлкен б�лмеге самауыр қойылыпты. Сыйлы 

қонақтарға әзірлеген шай-ау, шамасы. Соған 

қарай �тіп бара жатқан Мұхтар :уезов жүзі 

жадырап, қасындағыларға: «Соңғы екі жігіт 

жарады. Баяғы айтыстарда осылай айтысқан 

ғой. Былайғылар үйден дайындап әкелген 

бірдеңелерін айтқандай болады. Бір шаты-

сып кетсе, қайтып үйірге қосыла алмай, бос 

сандалады. Бұл бетімен жібере берсек, бір 

кездегі даңқы асқан айтыстың �зін де таба 

алмай қалуы мыз мүмкін-ау. Бізге соңғы 

жұптағы жаңа ғы екі жігіт сияқты ақындар ке-

рек. Айтыс ты жандандыру солардың қолында 

енді», – деді.

...Еркін ағаның: «Оны :біш айтсын. 

Себебі ол мұны жақсы біледі», – дегені жоға-

рыдағы оқиға еді, құрметті оқырман. Енді 

ақынның: «Ал екінші сауалыңа келсек...

Мархабат, оған қазір-ақ жауап берейін», – деп 

басталатын с�зін баяндайық. Бұл: «Атақты 

жерлесіңіз Мұқаң, Мұқағали Мақатаев тура-

лы осы күнге дейін ұмытылып жүрген не бар? 

:ңгіме �зіңіз білетін жәйттер туралы, әрине», 

– деген сауалдан �рбіген ой еді.

«1964 жылы мен аудандық мәдениет 

үйінде қызмет істеп жүрдім, – деп бастады 

бұл туралы әңгімесін ақын аға. – Ол Кеген 

мен Нарынқолдың қосылып, бір аудан болып 

тұрған кезі еді. Ұмытпасам мамыр айы болуы 

керек, жұмыс орныма мені іздеп Мұқағали 

келді. Амандық-саулық сұрасқаннан кейінгі 

ұққаным, ақынды елге облыстық «Жетісу» 

газеті жіберіпті. Редакцияның Мұқаңа бер-

ген тапсырмасы �те қызық тақырып бо-

лып шықты. Ол атақты жыр дүлдүлі Ілияс 

Жансүгіровтің сол жазда аталып �тілетін 

70 жылдық тойы қарсаңында тұғыры биік 

тұлғаның 1927 жылы Қарқараға келіп, «Жетісу 

суреттері» атты �леңдер циклын жазатын са-

парына байланысты екен. Алдағы уақытта га-

зетке шығуға тиіс ол материалда: «Ілекең сон-

да кімдермен кездесіп, қай жерлерді аралаған? 

Сонда ақынға кімдер жол к�рсетіп, қандай 

Ақын Еркін Ібітанов! Біз ауыл балалары бұл 
есімді өте ерте естідік. Шығармашылығына 
да кішкентай күнімізден тәнті болып өстік. 
Өйткені, сонау 50-жылдардың аяғынан ба-
стап ол кісімен бір ауылда тұрған едік. Әлі 
есімде, мектебіміздің жанында колхоз клу-
бы бар-тын. Міне, соған қарай апта ара-
латып, ұзын бойлы, кең иықты жігіт кетіп 
бара жататын. Сөйтсек, сонда жергілікті 
халық театры құрылып жатқан екен ғой. 
Ұстаздарымыздың сабақ арасындағы 
сөздеріне қарағанда, жаңағы ағай бір 
жағынан аудандық газетте жұмыс істеп, 
екінші жағынан аяғын енді ғана апыл-та-
пыл басқан жас өнер ұжымына жөн-жоба 
көрсетіп жүрген жан болып шықты.
Сондай күндердің бірінде мектеп 
ауласындағы тақтаға хабарландыру 
ілінгені бар. Онда: «Бүгін сабақтан соң 
ақын Еркін Ібітановпен кездесу бола-
ды. Оған осы білім ұясы ұжымындағы 
мұғалімдер мен 4-8 сынып аралығындағы 
оқушылардың қатысуы міндетті», – деп 
жазылған еді. Айтылған уақытта жиналыс 
та басталған. Әдебиет пәнінің оқытушысы 
Бәтімхан Жазылбекова апайдың танысты-
ру сөзінен кейін сахнаға бойшаң келген 
ер адам көтерілді. Қараймыз – таныс 
бейне. Мектеп жанынан жиі өтіп жүрген 
баяғы ағай. Даусы қарлығыңқы шыққа-
нымен, өте зор екен. Сол екпінді үнімен 
жиналғандарға өткен жылы Алматыдан 
жас ақындардың «Көктем тынысы» атты 
ұжымдық жинағы шыққанын айтты. 
Оған өзінің де 4-5 өлеңі кірген екен. Бірақ 
аталмыш кітап ауылға келмей, бір дәрігер 
досы қаладан тауып алып келгенін, 
сөйтіп ол таяуда ғана қолына тигенін сөз 
етті. «Сол жинақ, міне!» – деді сахнада 
тұрған ақын оны елге көрсетіп. Зал дүр 
ете түсті. Өйтпегенде ше?! Бәріміз де 
оқулықтағы суреттері мен туындылары 
жансыз күйдегі емес, өлең жазатын тірі 
ақынды және кітабындағы төл топтама-
сын өзі ұстап тұрған қалам иесін тұңғыш 
көріп отырмыз ғой. Содан не керек, бұл 
әсерлі жиынның соңы Еркін ағаның 
шабыттанып тұрып табиғат жайлы өлең 
оқуына ұласты. Жұртты өзіне ұйытқан 
ол шумақтардың алғашқысы: «Оралып 
күн сапарынан кешегі, Кең төскейге мол 
сәулесін төседі. Тау басында үлбіреген 
ақша бұлт, Бір шоқыдан, бір шоқыға 
көшеді», – деп басталды. Ал одан кейін: 
«Шық моншағын жылтыратып ырғала, 
Жарқабақта жалғыз қурай тұр дара. 
Кілегей мұз тоңазыпты жағалай, Түн 
ызғары аунап кеткен жылғаға», – дегенге 
ұласып, аяғы былай бітті. «Мамық тұман 
толтырып боп ылдиды, Өрге қарай жер 
бауырлап жылжиды. Су алған қыз сыл-
дырлатса шелегін, Арғы бетте елік үркіп 
ырғиды...»

...Ақырын басып болпылдап,
К�н етігі қолқылдап.
Оқудың кеткен қиюы,
Тянь-Шанның диюы –
Еркінім қайда жүр екен?!

(Жақан Сыздықов, 50-жылдары 
жазылған «Жазушылар шілдесі» 

толғауынан).

�нер және мәдениет �кілдерімен араласа 

бастаған тұс. Бірде ақыннан осыны, яғни, 

50-60-жылдар аралығындағы �мірі ж�нінде 

сұрай бастағанымда:

– Білесің бе? – деді. – Мен ауылда туға-

ным мен, мектепті Алматыда оқыдым. Акаде-

мик Кеңес Нұрпейісов бар емес пе? Міне, 

сол ағаң екеуміз 8-сыныпта бір партада 

отырғанбыз.

– Қалай?

– :кем Жұмаділдің Масғұт Беласаров 

деген немере ағасы болды. Ертеректе оқу 

іздеп ауылдан Алматыға барып, сонда тұрып 

қалған ғой. КазГУ-де сабақ беріп, акаде-

мияда жұмыс істейтін ол кісі �те мейірімді-

тін. Жазда елге демалуға келгенде: «Қала 

мұға лімдерінің білімі терең. Балаңыз сонда 

оқысын. Басқа жер, б�тен ортаға түскеннен 

кейін ізденбеске, алға ұмтылмасқа әддісі 

қалмайды», – деп мені Алматыға алып кет-

кен. Масғұт ағайдың айтқаны рас болып 

шықты. Мұнда оқыған кезімде ширап, �зіме 

деген жеке жауапкершілігім артты. Соның 

арқасында бірден КазГУ-ге түсіп кеттім. 

Курстастарым кілең ауыздығымен алысып, 

жер тарпыған жүйріктер. «Олар кімдер еді?» 

– дейсің бе? Тұманбай Молдағалиев, Қадыр 

Мырза-:лі, Нұрғожа Оразов, тағы басқалар.

Кейіпкеріміздің мына с�зін естігенде 

ойыма ақын Қадыр Мырза-:лі айтқан бір 

әңгіме оралды. 1992 жылдың қыркүйек айы 

еді. :дебиет пен �нер �кілдерінен құралған 

отыз шақты адам Маңғыстауда жүргенбіз. 

Жұмысымыз – сол жылы Жоғарғы Кеңесте 

қабылданатын «Мәдениет туралы» заң 

жобасына байланысты Үстірттегі ежелгі 

ескерткіштердің жай-күйін білу. Біз мінетін 

автобуста Қадыкең де бар екен. Атақ-абыройы 

асқар таудай ағамызбен бірге жүру – мәртебе. 

Алдынан қия �тпейміз. :деп сақтап, айтқан 

әңгімесін үнсіз тыңдаймыз.

«Еркін ағаң қалай? – деді менің Нарын-

Суретте: Қ.Жұмаділов, З.Серікқали, Ш.Әлдибеков, Е.Ібітанов
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ANA TILIӘ Л Е М  Ә Д Е Б И Е Т І
КҮРКІРЕП КҮНДЕЙ ӨТТІ ҒОЙ СОҒЫС...

«ӘЛИЯ БІЗДІҢ 
МЕКТЕПТЕ ОҚЫДЫ...»

Екінші дүниежүзілік соғыстың өрті өршіп тұрған кезі. Әлия тәрбиеленіп жатқан 
Ленинград қаласы жаудың қоршауында екінші қысын өткізді. Оларды құтқару 
мақсатында Ленинградтағы № 46 балалар үйінің тәрбиеленушілерін Ярославль об-
лысы, Некрасов ауданы Вятское  селосына  көшіріледі. Бұл жерде Әлия 1942 жылдың 
наурыз- мамыр айларында оқиды да, 7 классты бітіріп, бірге оқыған құрбыларымен 
бірге Рыбинск қаласына ұшқыштар даярлайтын техникумға оқуға кетеді. 

(Жалғасы. Басы �ткен санда)

Дүниеде әйелден әдемі әлемнің 

жоқ екені қандай рас болса, одан 

құдіретті күштің жоқтығы тағы да 

сондай шындық. Дәуірдің аласапы-

ран дауылы соқса есеңгіреп қалатын 

жұмыр басты пенде түгіл, адамзаттың 

қанын суша т�гіп, т�рткіл дүниені 

қылышымен бағындырған патша-

лар да әйел сұлулығының алдын-

да дәрменсіз. Шығармашылықтың 

сиқырына жаны арбалған сурет-

кер ғана �нердің әсемдігін бәрінен 

биік қойып, оған к�зсіз табынады.  

:йткенмен, олар да к�ркем туынды-

сына қажет құнды материал болатын 

аруды жолықтырғанда оны тереңірек 

тану үшін барын салып, біраз уақыт 

Мәжнүннің кебін киіп жүреді. 

Махаббат жырлары оқырман 

жүрегіндегі тоң болып қатып қалған 

мұздарды  ерітіп жіберетін Петрар ка-

ның мәңгілік музасына айналдырған 

Лаураны шын ықыласымен сүйгені 

шамалы.  Шығармашылық адамы да 

сезімтал әйелдің к�ңілін толқытып, 

жүрегін елжіретіп жіберетін ұзақ хат 

жазды. Хатында оны қалай �ліп-�шіп 

сүйетінін, жалғыз тал шәші үшін жа-

нын құрбандыққа шалуға даяр екенін 

айтып, жас жігіттің түндегі ыстық 

сүйісінен әлі есін жия алмай отырған 

ақылы аздау қатынның басын одан 

бетер қатырып жіберді. 

Жазушы болған оқиғаны шынайы 

етіп, суреткерлік шеберлікпен баян-

дап беретін ертегіші. Ал ертегіші адам 

қиялындағы дүниесіне тыңдаушысын 

ұйытып, шындығына иландыру 

үшін ең әуелі оған �зі сенуі тиіс. Су-

реткер үшін к�ркем шығармадағы  

жасырмай жайып салған Луизаның 

қасына бара алмауының жесір қалған 

шешесінен басқа да себебі бар-тын. 

Денсаулығы сыр беріп, жыл �ткен 

сайын Флобердің дерті  асқына 

түскен болатын. Жұмбағын  ешкім де 

білмейтін ұстама ауруы қайталанған 

сайын жалғыз ұлынан айырылып 

қалудан қатты қорыққан шешесінің 

зәре-құты қалмады. :р сырқаттанған  

сайын Флобер жаман әлсіреп, �зіне-

�зі келе алмай, сарыуайымға салы-

нып, жүдеп-жадап кетті.  Тамақ ішуге 

де, біреумен әңгімелесуге де зауқы 

болмады.  Ұлының денсаулығына 

есі кетіп алаңдаған шешесі оған суға 

күні-ақ Флобердің қақпанына түсіп, 

к�ңілдесіне айналды. 

Жазушының замандасы Альфред 

Мюссе жылы мрамордан жасалған 

Венераға теңеген Луиза Коле к�ркіне 

қанша қарасаң да к�зің тоймайтын 

сұлу  қатын еді. Флобер де жігіттің 

сұлтаны болатын. Бойы ұзын, дауысы 

барқыттай жұмсақ, мінезі сыпайы, 

білімі мол, бойы сымдай тартылған 

сымбатты жігіт қыз-қырқынға қалай 

ұнамасын. 

Еркек к�рсе ет-жүрегі елжіреп, 

бойындағы асыр салған құмарлықтың 

жыландарын жеңе алмай кететін әйел 

жалғыз Гюставпен ғана емес, соны-

мен бірге Виктор Кузенмен де құпия 

кездесіп, екі еркектің де тәнінен тоят 

тауып, нәпсісін тойдырып жүрді. Сұлу 

бикештің асты-үстіне түсіп аймалаған 

балдай тәтті сүйісіне мас болып,  �не 

бойын �рттей жандырған ыстық 

құшағында балқып жатып та Фло-

бер осы к�ріністердің бәрін зерттеп, 

к�ңіліне түйді. «Бовари ханымдағы» 

Эмманы алдап кететін алаяқ еркектер 

шын мәнісінде – жазушының �зі. Су-

реткер «Эмма Бовари мен �зіммін» де-

ген с�здерді қызыл с�зді қуғандықтан 

айта салған жоқ. :рине, «Бовари 

ханым» автобиографиялық роман 

емес. Классиктің ақындық қиялының 

жемісі болғанына қарамастан, атақты 

шығармасында ол  �згелердің емес, 

�зінің күнәсін жасырмай суреттеп, 

аяусыз әшкереледі.     

Луизаның бойындағы  моральдық 

принциптердің жоқтығы, күйеуіне 

жасап жүрген опасыздығы, есалаң-

дығы мен �зімшілдігі сияқты жаман 

мінездердің бәрі де уақыт �те келе 

Эмманың табиғатынан к�рініс тап-

ты. Луиза да  жүрегінің түбіне кір 

жасырмаған тұнық сезімді іздеген-

діктен емес, �з қиялындағы махаббат-

ты аңсағандықтан дәулетті еркектердің 

қойнында адасып жүрген – байғұс 

қатын еді. Алайда, осыған қарап, 

Эмманың образын Луиза Коленің 

түпбейнесі деп ойлап қалмау керек. 

Асылы  Эмма Бовари материалдық 

игіліктерден басқа құндылықтарды 

мойындамайтын тоғышар әйелдердің  

– жиынтық образы.  

Іздегенге – сұраған аяқ астынан 

табыла кетті. Француз классигі де 

тап осындай тоғышар бикештің об-

разын �нерге әкеліп, ондағы сеңдей 

сіресіп қалған қағидалардың тас-

талқанын шығаруды ойластырып 

жүрген еді. «Неге біз жаны кіршіксіз 

таза, моральдық принципі биік ару-

ларды ғана шығарманың бас кейіпкері 

етіп аламыз. *мірде адасып, адамдық 

қасиетінің бәрін жоғалтып алған 

әйелдердің жан-дүниесіне біз неге 

үңілмейміз? Мүмкін біз шеше алмай 

жүрген Құдайлық сұрақтардың жау-

абы солардың жүрегінде жасырынып 

жатқан шығар» деген ойға бататын ол 

оңаша қалғанда. 

Сезімге қанағатсыз ұрғашының 

жұмағына тәнін жылытып, жанын 

жұбатқан Флобер үш күннен кейін 

Луизаның қасында қалуын сұрап, 

к�зінің жасын к�лдетіп, жалынып-

жалбарынғанына қарамастан Круа-

ске аттанып кетті.  Бара салысымен 

қызығы мол махаббатты қиялдаған 

шындығына оқырманын сендіре 

алмағаннан асқан қасірет жоқ. :сіресе, 

�зің күнде к�ріп, куәгері болып 

жүрген �мір шындығын шынайы етіп 

жеткізу – қиынның қиыны. *йткені, 

шындық ешкімге де ұнамай, үнемі 

қоғамның наразылығын туғызады. 

Бүгінгі күннің шындығын суреттеген-

нен  г�рі, тарихи тақырыпты кемірген 

әлдеқайда оңай. 

Келешекте жазатын шығармасы-

ның шындығына сендірту үшін Фло-

бер �з тақырыбын зерттеуге қатты 

беріліп кетті. Бірнеше жылдан кейін 

ол досы Эдмон Гонкурге сырын 

ашып, Луиза Колені жан-тәнімен 

сүйгенін мойындайды. Қиялының 

қақпанына түскенде ылғи да асы-

ра с�йлейтін Флобердің қай с�зіне 

сенеріңді білмейсің. Біресе ол Элиза 

Шлезенжерге �лердей ғашық бо-

лады, енді біресе Элали Фукомен 

к�ңіл к�тереді. Енді міне қияли әйел 

Луиза Колені жынды қылып қойды.  

С�йте тұра моральдық принцип-

тен ада, материалдық құндылықтан 

басқа ештеңені ойламайтын тоғышар 

қатынның образын егжей-тегжейлі 

зерттеген жазушының жез�кшелер 

үйіне барғанын да, Шығыста болғанда 

мерез (сифилис) ауруын жұқтырып 

алғанын да білеміз. 

Б а с ы н а н  к е ш к е н  қ а н д а й  д а 

бір оқиғаны тым әсірелеп жіберу 

қиялы ұшқыр Флобердің табиғатына 

тән қасиет.  Луизаны  сүймесе де 

ғашық жандай түр танытып, к�ңілі 

к�белектей ұшқалақ бикешті �зіне 

ынтық ет іп  қойғанды ол  тер іс 

к�рмеді. Үміт оты ұшқындағанымен, 

ұлы  махаббатты армандаған Фло-

бер оны тек қиялдаумен, арманда-

умен және �зін-�зі алдаумен ғана 

күндерін �ткізді. Бәлкім, сондықтан 

ба екен, нәпсілік құмарлығын те-

жеп, одан сәруар сезімді дәметкен 

от-әйелден алысырақ жүргенді мақұл 

к�рді. Бірақ, екеуінің арасындағы 

құмарлықтың нәзік жібін біржола үзіп 

жіберуге де батылы барған жоқ. Қайта 

керісінше, шын ғашық екеніне Луи-

заны сендіріп, бұрынғыдан да бетер 

оны �зіне зарықтырып, ынтықтарып, 

ойландарып,  әуре-сарсаңға салды.  

Дәулеті асып-тасыған бай әйел  

махаббат дәметіп, оны қайта-қайта 

Парижге шақырды. Жиған-тергенінің 

бәрін де ол ғашығының жолына суша 

шашып жіберуге дайын еді. Флобер 

болса күйеуінен және қызынан айы-

рылып қалған шешесінің жағдайын 

айтып түсіндіріп,  оның қасына 

біржола к�шіп барудан тартыншақтай 

берді. *зінен он үш жас кіші  жігітке 

жан-тәнімен ғашық болып, басы 

айналып қалған Луиза ақ т�сінен 

аймалап, ақ балтырынан сипалап, 

денесін дірілдетіп жіберетін ыстық 

сүйістерді, айсыз қара түндерде к�зін 

ілмей сағына күтті. Шыдамы тау-

сыла жаздаған кездерде әйелдік на-

мысты ұмытып, Гюставтың жиірек 

келіп тұруын �тініп, жалынып-

жалбарынуға дейін барды.  Ашу-

ызаға булығып «Сені немене, күйеуге 

беретін қалыңдықтай шешең күзетіп 

жүр ме?» деп жігіттік намысына тиетін 

хат та жазды. 

Іштегі лапылдаған ыстық сезімін 

Міне, осы аз уақытта Вятское жері 

соғыс балаларын оқытып, тәрбиелеген. 

Осы балалардың ішінде болашақ Кеңес 

Одағының Батыры :лия Молдағұлова 

да болатын...  Балаларды қабылдап 

алған, бірге оқыған адамдар �кінішке 

қарай, қазір жоқ. Тек сол кездегі Вятское 

мектебінің мұғалімі Т.Суворованың ерте-

ректе жазған естелігі сыр шертеді.

«Біздің жаққа жау басып алған 

жерлерден балалар әкеліне бастады. 

1942 жылдың к�ктемінде қоршаудағы 

Л е н и н г р а д т а ғ ы  б а л а л а р  ү й і н і ң 

тәрбиеленушілері келетіні туралы хабар 

түсті. Бүкіл село оларды қарсы алуға да-

ярланды. Олар да келді. Біз балалардың 

аш жалаңаш екенін сезгенбіз сол себепті 

қарсы алуға шыққанда жылы киім мен 

тамақ алып шықтық. Бірақ оларды �з 

к�зімізбен к�ргенде т�бе шашымыз тік 

тұрды. Кей балалар �з бетімен жүре де 

алмайтын... Мен сабақ беретін класта 

қазақ қызы оқыды. Сымбатты қыз бала 

�те пысық болатын. Қара к�здері шоқша 

жанып, ерекше к�зге түсетін. Бұл :лия 

Молдағұлова еді. Сабаққа �те ықыласты, 

жақсы оқитын. Класта ол Лидия Нови-

кова деген қызбен бір партада отырды. 

Қыздар достасып кетті, :лияның достары 

к�п болатын. Балалар сәл дұрысталғаннан 

кейін, бос уақыттарында колхозшыларға 

к�мектесіп, жауды жеңуге үлес қосты. 

:лия барлық жұмыста алдыңғы қатарда 

жүретін. Жалпы Ленинград балаларының 

еңбек сүйгіштігі, белсенділігі, адалдығы 

бәрімізді сүйсіндіретін». 

Қанша уақыт �тседе Вятское халқы 

сонау қиын кезде �здерінен пана тапқан 

қазақтың қаршадай қызын ұмытпапты, 

керісінше :лия есімін мақтан тұтып 

отыр. 1942 жылы батыр қыз оқыған мек-

теп қазір дәл сол күйінде сақталған. Осы 

селоның балалары �ткен жылға дейін сол 

мектепте оқыған. Биылғы жылдан бастап 

басқа мектепке к�шіпті. :лия оқыған 

мектеп қасқая қарап әлі тұр. Мектепке 

2018 жылы :лияның суреті бейнеленген 

ескерткіш тақта орнатылған. Ол тақтада 

«Алия Молдагулова, славная дочь казах-

ского народа, училась в Вятской школе 

с марта по май 1942 г. Героически по-

гибла в боях за Родину» деген жазу бар. 

Ескерткіш тақта 2018 жылы салтанатты 

түрде ашылған. Ашылу салтанатына 

Ярославль облысы Некрасов ауданының 

б а с ш ы с ы  А . Н . К о р о т а е в  б а с т а ғ а н 

әкімшілік қызметкерлері, жергілікті село 

тұрғындары, мектеп оқушылары, соғыс 

ардагерлері және Мәскеуде тұратын 

қазақтар қатысыпты. 

Ал, 2019 жылдан бастап Вятское орта 

мектебінде :лия Молдағұлованы еске алу 

мақсатында Некрасов ауданына қарасты 

барлық мектеп оқушылары арасында 

пневматикалық винтовкамен к�здеп ату-

дан турнир �ткізу дәстүрге айналған. 2019 

жылы 1-ші ашық турнирі �ткізілсе, 2-ші 

ашық турнир 2020 жылдың 28 ақпаны күні 

�ткізілді және осы мектептің ішінен :лия 

Молдағұловаға арналған музей ашыл-

ды. «Она училась в нашей школе» деп 

аталған бұл үлкен шараға шақырылған 

жерлестері атынан «:лия» патриоттық 

тәрбие беру облыстық орталығының 

директоры Бағдаш Абдижамиқызы 

және :лия Молдағұлова атындағы орта 

мектептің мұғалімі Жамила Жақияқызы 

қатысты. :лияның жерлестерін Вятское 

селосы қарасты Некрасов ауданының 

басшысы Алексей Николаевич Коротаев 

�зі бас болып қарсы алды. Мектептің 

салтанат залында іс-шараның ашылып, 

:лияға арналған әдеби музыкалық ком-

позиция к�рсетіліп, әндер шырқалды. 

Қойылымдар кезінде әр оқушының 

:лияны жанындай жақсы к�ретіні, 

жаныңа жақын сезіледі ,  кеудеңде 

мақтаныш сезімі орнайды. Сол күні со-

нау Ресейдің бір бұрышында жатқан 

Вятское мектебінде тек ғана :лия тура-

лы әндер орындалып, :лияға арналған 

жырлар оқылды. Жиналған халық мектеп 

ішіндегі :лияға арналған музейдің ашылу 

салтанатына қатысты. Жерлестері атынан 

музейге қазақ қызының ұлттық киімі, 

батырдың кіндік қаны тамған Бұлақ 

ауылының топырағы және «Алия – Вели-

түсуге рұқсат етпей қойды. Емін-

еркін жүруіне де тиым салды. Сонау 

алыстағы  Парижге бармақ түгіл,  ол 

тұсаулы аттай үйінен алты қадам аттап 

шыға алмай қалды. 

Егер Флобердің �зіне ғашық жан-

ды сүйгені рас болса, оны к�ру үшін 

астанаға барып келуге сылтау табылар 

еді-ау!  Луиза да жас жігіттің оны дәл 

�зі сияқты �ліп-�шіп сүймейтінін 

түсіне бастады. 

« Б ұ л  е ш қ а н д а й  д а  м а х а б б а т 

емес. Сенің �міріңде махаббат үшін 

орын болған жоқ», деп, кездесуден 

қашқалақтаған жас жігітке ойын жа-

сырмай айтып салды  бір күні Луизе 

�з хатында.  «Сен, мен сені сүйемін 

бе? – дегенді білгің келіп тұр ғой. 

:рине, қолымнан келгенше сүйемін. 

Бірақ махаббат менің �мірімде екінші 

орында тұр» деп жауап берді жазушы 

оның с�зіне  салқынқандылықпен, 

құдды екеуінің арасында дәнеңе де 

болмағандай.  

Бұл �нерді бәрінен де биік қо-

йып, оған Құдайдай табынған Фло-

бердің ақиқаты болатын.  Бала 

күнінен мына жалған дүниеден �нер 

әлеміне қарай қашып, одан басқа 

құдіретті мойындамаған суреткердің 

басқаша жауап беруі мүмкін емес-

тін.  «Біржола �нерге сіңіп кетіп, 

одан �згенің бәрін де жек к�ру – 

бақытсыз болмаудың жалғыз жолы 

осы... Мен байлықты да, махабатты 

да, ләзатты да қаламаймын. Бүгіннен 

бастап маған �з б�лмемдегі бес-алты 

сағат тыныштық пен қыста пеште 

отымның, кешке таман үстелімде 

екі-үш шырағымның жанып тұрғаны 

жеткілікті», деп ағынан ақтарылған 

еді ол  бозбала кезінде досымен 

сырласқанда.  Бір жыл �ткеннен 

кейін сол досына ол тағы да мынан-

дай ақыл-кеңес береді. «Мен сияқты 

– сыртқы әлемнен байланысыңды 

үзіп таста, аю сияқты �мір сүріп, 

ойыңдағыдан басқаның бәрін де, 

тіпті, �зіңді де атасына нәлет қуып 

шық. Қазір менің және басқа әлемнің 

арасында үлкен ор қазылып тұрғаны 

соншалықты, мен кейде қарапайым 

дүниелерді естігенде таң қалатын бо-

лып жүрмін». 

Ф л о б е р д і ң  ш ы н а й ы л ы қ  п е н 

шыншылдықтан г�рі қатігездікке 

к�бірек ұқсайтын кейбір мінезі таң 

қалдырмақ түгіл, кейде тіпті, шо-

шытады. Бір күні ол Луизадан оның 

Француз  Гвинеясында тұратын 

құрбысы арқылы кезінде Марсель-

де бір түн к�ңілдесі болған Элали 

Фуко жайында біліп беруін �тінеді. 

Ол аздай, жеңіл жүрісті қыздарға 

к�ңілі тартып тұратынын да мойын-

дап, жез�кшелермен қалай сауық-

сайран құрғанын да Луизаға жасырмай 

жайып салады. Флобер мен Луизаның 

арасындағы махаббат драмасы екі 

жылға созылды, осы уақыт ішінде 

олар алты рет қана кездесті. Ақыры 

еш нәтиже шықпасын түсініп қош 

айтысты. :йткенмен, енді бірін-бірі 

к�рместей болған екеуі де, бірнеше 

жылдан кейін тағдырдың соқпағы 

оларды тағы табыстыратынын білген 

жоқ. 

 (Жалғасы бар)

кая дочь казахского народа» тақырыбында 

жасалынған стенд тапсырдық. 

Т�рден орын алған қазақ қызының 

киімі музей сәнін келтірді. Елден барған 

стенд те, туған жерінің топырағы да �з 

орындарын тауып орналасты. Негізі 

ұйымдастырушылар :лия музейін ашпас 

бұрын к�п ізденіпті. Жергілікті суретшілер 

салған :лияның портреті  іл інген, 

�мірбаяны жазылған. 1944 жылдың 14 

қаңтары күнгі :лия құрамында болған 

54 атқыштар дивизиясының жауға қарсы 

шабуылының схемасы үлкейтіліп ілінген. 

Музей с�релеріне қазақтың ұлттық 

тақиясы, кішкене домбыра, Қазақстан 

жалаушасы, Қазақстанның Талдықорған 

облысынан 1970  жылдары мектеп 

оқушылары жазған хаты және Ресейлік 

Дарья Александровна Тимошенконың 

«Последний бой Алии Молдагуловой» 

атты кітабы қойылған. Айта кету ке-

рек 2018 жылы Дарья Александров-

на Тимошенконың «Последний бой 

Алии Молдагуловой» атты кітабының 

тұсаукесері осы :лия оқыған Вятское 

орта мектебінде де �ткен болатын. 

К�птеген соғыс даласынан табылған 

заттар осы :лияға арналған б�лімге 

қойылған. Музейдің екінші б�лімі мектеп 

�міріне арналса, үшінші б�лімі – этно-

графия. ХIХ – ХХ ғасырлар кезіндегі село 

тарихына арналған. Музей �те жақсы 

жабдықталған. :рине :лияға арналған 

б�лімді қолдарынан келгенше толтыруға 

тырысқан. *з тарапымыздан музей 

жәдігерлерін толықтыруға дайын екенін 

жеткіздік.  

:лияға арналған шараның екінші 

б�лімі – турнирдің ашылу салтанаты 

мектептің спорт залында �тті. Турнирге 

қатысқан 13 команданың біреуі – Ярос-

лавль облысының Рыбинск қаласындағы 

авиация колледжінен келіпті .  Бұл 

1942 жылы :лия Молдағұлова оқыған 

ұшқыштар даярлайтын техникум. Вят-

ское мектебінің соғыс жылдарында :лия 

оқыған Рыбинск қаласындағы ұшқыштар 

даярлаған оқу орынымен қазіргі таңда 

тығыз байланыста екен. 

Турнирде Ресей мен Қазақстанның 

тулары қатар қойылып, екі елдің Гимні 

қатар орындалды. Бұл да Ресей халқының 

қазақтың батыр қызына деген құрметі 

екені анық. Шараның бас қолбасшысына 

әр команда командирі әскери рапорт 

беріп, рапорт соңында �з Отанымызға 

:лиядай қызмет жасаймыз деп уәде берді. 

«:лия Молдағұлова Вятское мектебі 

түлектерінің ішіндегі жалғыз Кеңес 

Одағының Батыры. Батыр оқыған мек-

тепте қызмет ету үлкен жауапкершілікті 

т а л а п  е т е д і .  Б і з ,  м е к т е п  ұ ж ы м ы , 

:лия Молдағұлованың туған жері – 

Қазақстанмен байланыс жасауға дай-

ынбыз» дейді Вятское орта мектебінің 

директоры Василий Григорьевич Петров. 

:лия оқыған мектепке жақында 

қырғыз  ел ін ің  мүс іншіс і ,  Мәскеу 

қаласының тұрғыны Азамат Асамбаев ар-

найы барыпты. Жеңістің 75 жылдығына, 

:лия Молдағұлованың 95 жылдығына 

арнап осы мектепке :лия мүсінін жасап 

беруге уәде берген екен. Тіпті алғашқы 

жұмыс басталып та кетіпті. Мектеп 

ұжымы :лия мүсінін мектеп алдына ор-

наластыруды жоспарлап отыр.

:лия Молдағұлова қазақ үшін қадірлі 

есім. Екінші дүниежүзілік соғыстың 

басталған күнінде соғысқа қатысқан 

ардақты тұлғаларымызды еске түсіріп, 

олардың атын әлі күнге есте сақтап 

отырғандарды да қазақ оқырмандарына 

таныстырсақ деген ниетпен қолға қалам 

алған едік. 

Бағдаш ТУПЕНОВА, 
«=лия» патриоттық тәрбие беру 

облыстық орталығының директоры 

�нерде де орны бар белгілі тұлғаның 

к�ңілдесі болғанды олар мақтаныш 

к�ріп, мәртебе санайды. Ауыз толты-

рып айтарлықтай маңызды ештеңе 

бітірмесе де ірі суреткерлердің к�лең-

кесінен пана таба жүріп, тарихта атын 

қалдырғысы келеді. 

Аздап ақындыққа жақындығы 

бар, ақшасы болғанымен таланты жоқ 

Луиза Коле сондай жандардың бірі-

тұғын. Танымы таяз, талғамы т�мен 

болғанына қарамастан Құдай ерекше 

сұлу етіп жаратқан бикеш «Муза» де-

ген салон ашып, атақты ақындар мен 

жазушылар онда бас қосып, әңгіме ай-

тып, түрлі-түрлі мәселелерді талқылап 

тұрды. 

Луизаның күйеуі Ипполит Коле 

музыка пәнінен сабақ беретін. Күйеуі-

нен басқа сылқым бикештің Виктор 

Кузен есімді философ, әрі саясатта-

нушы ашынасы мен одан тапқан бір 

баласы болды. 

Ел аузына ілінген еркектердің ба-

сын шырк�белек айналдырып алатын 

Луиза Коле қырыққа келіп қалғанын 

ұдайы жасырып, к�рікті жігіттерді 

к�рсе к�зі оттай жайнап кететін.  

    Тоғышар әйелдердің  психология-

сын бес саусағындай жақсы білетін, 

с�зге шешен, мінезге бай Флобер 

к�п қиналмай-ақ Луизаның жүрегіне 

шоқ тастап, жүрегін жаулап алды. 

Оттай ыстық сүйісімен талай еркекті 

тәтті  құшағында тұншықтырған 

келіншек танысқанының екінші 

Амангелді 
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ара сияқты, к�зіне к�рінген әдемі 

гүлдердің дәмін татып к�рмейінше 

жаны байыз таппайды.   Егер ұлы 

ақынның   Лаураны сүйгені рас болса, 

одан басқа да аруларға да к�ңілі кетіп, 

жүрегін ашып, сырын ақтарып, есінен 

тана жаздап ғашықтық ғазалдарын 

арнағанын қалай түсінеміз? 

Ақиқатында ақын бір символдық 

к � р і н і с т і  т а у ы п  а л ғ а н д а ,  о н ы 

� л е ң д е р і н е  а р қ а у  е т е  о т ы р ы п , 

адамдардың санасына сұлулықтың 

сәулесін түсіруге тырысатын болса 

керек.  Байрон бір с�зінде «Егер ұлы 

ақын Лаураға үйленгенде,  тап осын-

дай алапат сезіммен оны �мір бойы 

жырламас еді» деген екен. Карам-

зин де ағылшын шайырының ойын 

жақтап «Петрарка арманына жетіп 

Лаурамен некелескенде оттай ыстық 

жалынды жырлар ақындық жүрегінен 

тумасы  айдан-анық» дегенді шегелеп 

айтыпты.  

Ұлы Мағжанның шығармашылық 

психологиясының құпиясын тани 

түсудегі кілті іспетті  бір ғажайып �леңі 

бар. Онда ақын былай дейді:    

 :йел сүйем, бірақ емес сендерше,

Мен сүйемін жан – 

денесін бергенше.

Жан-денесін бірдей алам, улаймын,

Қысып сүйем құшағымда �лгенше.

Тұла бойын ғашығына деген алапат 

сезімнің құмарлығы шарпыған шай-

ыр  шабыттанып отырып, абайламай 

шынын айтып қалды. Расында да 

ол  шығармашылығының тақырыбы 

ретінде зерттеп жүрген аруды жан-

денесін бергенше ғана �ліп-�шіп 

сүйеді. :йелдің амал қамалы алынып, 

тәні жеңілген түннен кейін ол сұлу 

ақынға қызық болмай қалуы да әбден 

ықтимал.   

Қоғамдағы тоғышар әйелдің 

бұрын-соңды болмаған теңдессіз об-

разын �рнектегісі келген Флобердің 

де  күйеуінің к�зіне ш�п салып 

жүрген қатындарға ынтыға беруінде 

адамдық сезімнен г�рі, эстетикалық 

қызығушылық басым. Луиза Коледей 

мінезі де, жүрісі де жеңіл әйелді де ол   

шын пейілімен сүйген жоқ. 

Зады �нерде де,  саясатта да, 

ғылымда да алып бара жатқан та-

ланты мен білімі  жоқ болса да, 

тамыр-таныстықтың арқасында 

атын шығарып, к�п дүниеге қол 

жеткізуге болатынына кәміл сенетін 

тоғышар әйелдер к�п. *мірде де, 
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Бейсекеңнің бұл қабілетіне кейін 

талай таң қалдым. Бір адам жолыға 

қалса «Секе, бұл бауырыңызды білесіз 

ғой» деп жеті атасына дейін тізіп 

бас тап, қазаққа сіңірген еңбегін ай-

тып барып бір-ақ тоқтайтын. Бей-

сеннің түсінігінде жай қазақ жоқ еді, 

танығанның, таныстырғанның бәрін 

нағыз талант, жас дарын, керемет адам, 

тектінің тұяғы, елге еңбегі сіңген, т.б. 

деп мақтай ж�нелетін. Т�меншіктеп 

келген талайдың т�редей алшаң басып 

аттанғанын к�збен к�рдік. С�йтсек 

оның миссиясы үміт сыйлау екен 

ғой. «Айтуға оңай» мен «Қарекет» 

Бейсекеңнің жаратылысын аша түсті, 

алақанымен от аялаған Прометей 

іспетті қуанышсыз жаураған мыңдаған 

жүректерге жылу сыйлады, үміт отын 

жақты. Жоқшылықтан қажып жылап 

келгендерге жанынан ақша суырып 

беретін. Қазақ елін шарлап жүріп бірде 

семинар, бірде кездесу �ткізіп, спорт 

жарыстарын ұйымдастырып, телеха-

бар жүргізіп, күндіз-түні тынбай еңбек 

етіп тапқаныңды қиналмастан �згенің 

алақанына сала салатын бұл мәрттігін 

түсінбегендер де болды, асып-тасыған 

миллионер-ау деп ойлайтын. Күлетін 

де қоятынсың. Ал тіпті к�ңілге сый-

май кеткенде: «Біз осы қандаймыз, ә, 

қазақтар?» деуші еді. Сондай бір сәтте 

бабаң Жамбай мен Құлжабай әулиенің 

жерге таласып бір-бірін атқаны әңгіме 

болды. «Тезек т�ре жер сұрай келген 

Жамбай батырға ақбұйымдардың жай-

ылымынан үлес береді. Мұны естіген 

Құлжабай әулиені ашу буып, батырға 

келіп: «Ата қонысымды қаңылыға 

бермеймін» деп екеуі керісіп қалады. 

Сонда Құлжабай әулие: «Аттым» депті. 

«Мен омақассам сен де оңбассың, 

қырқымнан аспассың» дейді Жам-

бай батыр. Солай болады да, Жам-

бай батырдың қырқын беріп жатқан 

күні Құлжабай бабамыздың ақырғы 

демі шығыпты» дейді к�нек�здер. 

«Қарашы, – деді. – Қарашы. Қазақтың 

екі марғасқа перзенті бір-біріне лағнет 

айтып опат болды. Кім ұтты?! Сол 

Күреңбелге Жамбай мен Құлжабай 

сыймас па еді?» 

Үнсіз  қаламыз.  Сыймай емес, 

сыйыс пай кетті ғой екеуі. 

 Бейсеке, «біз ауызбірліктің үлгісін 

к�рсетейікші» деген бір ауыз с�зіңді 

Досан екеуіміз құп алдық, сол бірлік 

«Жетісуға» алып келді. Туған жер-

ге  титімдей пайдамыз тисін деп 

Алматыдағы аласапыран тірлікті ысы-

рып, елге тарттық. Бір сұхбатыңда сол 

сәтті: «Баяғыда батырлар: «Аттандық!» 

ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ СӨЗ

биік азамат
ТҰҒЫРЫ

2000 жылдың көктемі еді. Мамыр айы. Бір шаруамен 31-арнаның ғимаратына 
соқтым. Дәлізде ұшырасқан ұзынша келген аққұба жігіт: 
– Ассалаумағалейкүм! Серіксің ғой? – деді. 
– Иә, – дедім.
–  Мен Бейсенмін. Бейсен Құранбек. 
Ойланып, есіме түсіре алмадым.
– Кешір бауырым, танымадым, – деп едім. 
– Өй, қалай, Кербұлақ, «Кербұлақ жұлдызы?» деп жарқырай күлді.  
– Е-е, бауырым! – деп құшақтаса кеттік. Сексенінші жылдардың соңы, тоқсаныншы 
жылдардың басында аудандық газетке өңірдің жас таланттарының материалдары 
жиі басылып тұрушы еді. Бас редактор Бақыт Әлімовтей қайраткер ағамыз Күреңбел 
өңіріндегі қаламға икемі бар жастарды солай қолдап, қанаттандыратын. Астын-
да Керімқұлова, Сыдықова, Сарыбаев... дегендей тегіміз басылғанына мәз едік. 
Соның арасында Бейсекең де бар еді.   Мен тумысымнан есім-сой, сурет дегенге 
шорқақпын, бүгін танысқан адамыммен екі-үш айдан кейін жолықсам күмілжіп, 
есімін еске түсіре алмай есім шығады. Ал Бейсекең сол газетке бозбала кезімде  
басылған бір-екі суреттімнен мені  бірден таныды. 

Айдыны асқақ, айбыны биік Серікбай Иманбайұлы 75 жасқа толмақ. Ол кісіні 
алғаш көргенде-ақ жылы әсерде болдым. Әзілдесуге бейім тұратыны, меніңше, 
жақсы адамға тән қасиет. А.С.Пушкинше айтсақ: «Юмор бар жерде, өмір бар». 
Менің кейіпкерім – ғалым. Ойы да, бойы да, өзін ұстауы, сөз сөйлеуі де – бәрі 
ғалымша. Су шаруашылығының өзекті мәселелерімен, экология зардапта-
рымен ғылыми тұрғыдан айналысады. Жазған-сызғандарының бәрі ойлы, 
нақты, тұжырымды. Ол өзінің ғылым саласымен ғана емес, ұлттық, ру-
хани мәселелермен түбегейлі шұғылданады. Азаматтық дауысын ұлттық 
мәселелерге келгенде зорайта шығаратыны – ірілік. Бәзбіреулер сияқты 
қарнының тойғанына, дүние-мүлік жиғанына мәз болып марқаятындардан-
сорты басқа. Барға қанағатшыл, жоққа ретсіз ұмтылмайды. 

деп ұран салса адал достары «Қайда?» 

деместен керегеде  іл ініп  тұрған 

қаруына жармасатын болған екен» 

деп сипаттапсың. Бұл сапардың сәтті 

болуына да барыңды салдың. :кем 

:бікеннің атындағы Мәдениет үйінен 

тақта алынып тасталыпты, ол енді жай 

ғана «аудандық» екен дегенді естігенде: 

«Ау, Секе, сенің Алматыда мықты жур-

налист атанып жүргеніңнен пайда не, 

туған жерде әкеміздің аты �шіп жатса?» 

деп жонды тіле с�йледің. Дос қамшысы 

екпінмен аз уақыттың ішінде жоғалды 

делінген құжаттарды архивтен тауып, 

Үкіметтің 1996 жылғы қаулысының 

к�шірмесін сонау елордадан алдырып, 

Мәдениет үйі маңдайына «:.Сарыбаев» 

деп жаздық. Содан марқұмның 90 

жылдығына айтыс �ткіздік. Сол сәтте: 

«Ал енді әкеміз �лмейді» деп жымидың.

Мерейлі әр сәтте Досан үшеуміз 

суретке түсуші едік. Алқам-салқам 

ғимараттың ж�ндеу жұмысы біткені, 

т е л е в и з и я л ы қ  « Т ұ м а р »  ж ү л д е с і , 

арнаның 20 жылдығы... Ең соңғы су-

ретке 2019-дың 8 желтоқсанында, сен 

жапон еліне аттанар сәтте түсіппіз. Ол 

жарияланбайтын сурет. Керегі не? Одан 

кейін таспаға баспадық. Анамыздың 

ернінің жылуы, әкеміздің алақанының 

табы қалған маңдайымыздан басқа 

біреудің сипағанын, мүсіркегенін 

қаламайтын мінез ғой баяғы. *з ана-

мызды сағынғанда сенің тоқсаннан 

асқан, жүзіне ғасыр із салған шешеңнің 

а л д ы н а  б а р ы п  м а ң д а й ы м ы з д а н 

сүйгізетінбіз. «Ақынның баласы келді, 

апа!» деп бір әңгімені бастап беріп, 

қарттың к�кірегіндегі түйдектеліп 

жатқан қазынаның ұшын шығарып 

беретінсің. Күреңбелдің к�мескі қалған 

талай тарихы к�з алдымызға тізбектеле 

қалушы еді. Е, шуақты күндер еді ғой.

Сен ол кісі үшін әлі жолсапарда 

жүрсің, Бейсеке... 

Осы қайдан сап етті, ә? Жазымыштың 

түртпегі  Абай ағамызға бір тиіп, 

жеңгемізге бір тиіп жүргенде: «Жігіттер, 

мынау не болды, әулетімді айналдырып 

кетті ғой?» дедің. Аллажар айтыстық. 

Тілеуіміз қабыл болып, екеуі де оңалды. 

Ал 2018-дің желтоқсанында к�ңілге 

қайта алаң кірді. 2019-дың к�ктемінде 

к�кжиекті бұлт торлады. Сол жылдың 

жазында найзағай ойнады. Біз бұның 

�ткінші екеніне сенімді едік. К�птің 

тілеуін К�ктің береріне шүбәланбадық. 

*зің қарындасыңдай аялаған :лия, 

Самал, Ақжелең, Саялардың, інілерің 

Нұрбол, Мақсаттардың жанарындағы 

сенім нұры сембеді. Сәрсен, Айтқали, 

Мәрлен, Айдарлардың да сенің ау-

нап тұрарыңа үміті зор еді. Сол үміт 

пен сенімді �зің тараттың, Бейсеке. 

Қай кезде барсақ та: «:й, туысқандар, 

қалайсыңдар, үй-іші аман ба?» деп жы-

миушы едің. «Келіңдерші, жақсылап 

шай ішейік, әйтпесе соңғы кездері ас 

батпай жүр. Бәйбіше шайың дайын ба?» 

деп дастарқанға бастайсың. Сәлден 

соң «Ал, сендер отыра беріңдер, мен 

ана тұсқа жатайын, әңгіме айтыңдар» 

дейсің. Белдің сырқырауы күшейсе 

ыңылдап әндетесің, тіпті, шыдатпай 

бара жатса «Мен біраз демалайын» 

дейсің. Қабағың шытылған сәтті б�где 

адам к�рмесін деген ыңғайыңды ұға 

қоятынбыз. «Ертеңгісін еш жерің ау-

ырмай оянудың �зі бақыт екен ғой» 

дейтінің осы шақ қой. Содан к�птің 

аяғын тыйдық. Сен мына жарық дүние 

үшін арпалысыңды к�п адам білмегенін, 

ызалана ыңыранғаныңды естімегенін 

қаладың. Ұйқысыз түндерің мен маза-

сыз күндеріңе тек Гүлмираң куә. Біздің 

білеріміз тек бергі жағы. Соның �зі 

орасан салмақ еді. Шынымды айтсам, 

соңғы бір жылда бастан �ткеннің бәрі 

қорқынышты түс секілді. Сенім мен 

�лім айқасы... Жан жадыраған сирек 

Бірге қызметтес болдық. Жоғарғы 

оқу орнының басшылығында бірге 

жүрген жылдары қоян-қолтық  

араластық. Жұмысқа жанын салатын 

ол әруақытта мәселенің әділ шешілуі 

үшін күреседі.  Бұндай тұстарда  

принципшіл, келісе пішкен тон кел-

те болмайды дегенді санасына сіңіріп 

алған, шешім қабылдар алдында 

міндетті түрде ақылдасып алады. *зім 

ғана білем дейтін кеудемсоқтыққа 

жоқ. Жұмысқа келгенде адамдарды 

атқарған қызметіне, істеген ісіне 

қарап әділ бағалайды. *зінен ман-

сабы биіктерге орынсыз жалбақтай 

бермейді.

 Серікбай Иманбайұлы Қошқаров 

1945 жылы Қызылорда облысы Сыр-

дария ауданында дүниеге келген. 1968 

жылы Жамбыл гидромелиорация-

құрылыс институтын «Гидромелио-

рация» мамандығы бойынша қызыл 

дипломмен бітірді. 1970-1978 жыл-

дар аралығында Қазақтың күріш 

ж�ніндегі ғылыми-зерттеу инсти-

тутында аға ғылыми қызметкер, 

сәттерде «Сендерді берген Құдайға 

рақмет» деуші едің. Ал, біз Құдайдан 

сенің сауығып кеткеніңді күндіз-түні 

тіледік. Аяқта нық тұрғанымыз ошақтың 

үш бұтындай бірлігіміздің арқасы екенін 

айтудан жалықпадық. Арманымыз к�п 

еді, «Ер жасына кеп қалдық, қаз-қатар 

үй салып немере ойнатып отырсақ, 

шіркін» деп оның шоғын үнемі �зің 

қоздатып отыратынсың. Сол арманның 

барлығы дос есімін ел ұмытпаса деген 

үлкен қарбаласқа шыланып кететінін 

сезбедік. 

2020 жылдың к�ктемі еді. Мамыр 

айы. 18-і күні таңда, сағат 8-ге он минут 

қалғанда аңырадық та қалдық. К�зіңді 

ашып, қолды қысып тұрып тағы үміт 

сыйладың да... аттанып кеттің. 

«*мірдің соңы – �лім. Кімнің кім 

екені �лген соң белгілі болады» депсің. 

Екіұдай ойға қалдыратын с�з... *лді 

демейін, байырғы қазақтарша қайтыс 

болды, қайтты дейінші. Мына ғаламды 

д�ңгелек киіз үйіндей к�ретін қазақ әр 

адам шеңбер-сүрлеуі аяқталғанда �з 

бастауына қайта оралады дейді. Сенің 

жасаған жақсылық пен жамандығың 

да сол шеңберді айналады, �зіңе ти-

месе ұрпағыңа бұйырады, жақсылық 

болса шапағатқа б�лейді, жамандық 

болса маңдайын жарады. Бабалардың 

�ткен мен болашаққа тас атудан 

қорыққаны содан еді. Сенің біреуге 

тас атқаның есімде жоқ, бауырым, 

ал жасаған жақсылығыңды, т�ккен 

мейіріңді мыңдап айта аламын. Демек 

сен �з бабаларыңның, қалтыраған сау-

сақтарын жайып бар адамға жақсы лық 

тілейтін қарт анаңның ізінен жаңылмай 

ұ р п а ғ ы ң а  ж а р қ ы н ,  ы қ ы л а с  п е н 

шапағатқа б�леген жол сілтедің. :ке 

үшін, азамат үшін бұдан асқан бақыт 

бар ма. Шаңырағына құт қондырған ер 

ғана к�пке шуақ шаша алады. 

Айтарым к�п еді, дәл осылай с�зден 

қысылам, тосылам деп ойламаппын. 

Лықсып келіп қысып тұр. Осы шақ 

пен келер шақтан басталатын с�здің 

бірден �ткен шаққа �тіп кеткені тілге 

күрмеу болды ма? «:й, туысқандар, 

қалайсыңдар?»  деген қамшылар 

лебіздің жетпей тұрғаны-ай. Тілдің 

с�зі тоқтап, жүректің с�зі т�гілер сәтте 

қысылғаным... Есболат тілге шешен 

ғой: «К�ңілімнің к�шесі бос қалғандай, 

екі досыңыз сол к�шеде теректей бо-

лып теңселіп барады» депті сенің 

қаралы жұрт тарқап, құлазып қалған 

«Арайлыңда» ту сыртымыздан қарап 

тұрып. Рас, �ксік шығып болса кеудеміз 

қаңырап қалардай тұншығып жүрміз. 

Е, Бейсеке, азаматтығы бір биік, 

адамдығы бір биік, адалдығы бір биік, 

Күреңбеліңдей асқақ жігіт едің ғой. 

Таудың к�к тасындай мықты екенсің, 

морт кеттің, үгілмедің. Шын тағыңнан 

демеп әр дәрігердің босағасынан 

бірге аттап жүрген Ермек досың «Ай-

кидодан алғаны ғой, сыр бермеді» 

деді.  Рас, спорттың бекзадасы – 

айкидоның шебері, Биранкай айкидо 

федерациясының �кілі, атақты Крис 

Мунидің шәкірті, бірінші дан иегері 

екеніңді к�п адам біле бермеді. Жау-

ынгер �нердің сардары, талай жекпе-

жекте мерейлі болып едің. Ақырғы 

айқаста да сен жеңдің. Батқан күнмен 

кеткен жоқсың. Арда ұлға құрмет 

к�рсетейік деп ағылған жұртқа ешкім 

б�гет болмады. Сонысы үшін об-

лыс басшысы Амандық Ғаббасұлы 

Баталовқа к�п рақмет. Тұтас әлемді 

тұншықтырған вирустың әлегіне 

қарамастан азаматтық жасап, қаралы 

жиын �ткізді. Егіліп тұрып с�з с�йледі. 

Журналиске бұлай құрмет к�рсетілгені 

әріптестеріңе, қазағыңа, мамандығыңа 

мәртебе болды. Жанарбек інің «Ана 

тіліне» жария етіп, Журналистер 

үйіне есіміңді беруді сұрады. Алты 

алаш тұтас қолдап жатыр. Тәуелсіз 

Қазақстан тарихында дәл �зіңдей ел 

сүйіспеншілігіне б�ленген азамат аз. 

Бір кездері саудыраған қаңқасы ғана 

тұрған жаңа ғимараттың ішіне әр кіріп, 

жасанып, телеарна декорацияларының 

үздік үлгіде жасалуына, елдің түкпір-

түкпіріндегі арналар тамсанатындай 

дәрежеге жетуіне сенің қосқан үлесің 

�лшеусіз. 

*міріңнің соңғы сәтіне дейін 

айналаңның амандығын тілеп жаттың. 

Хәл сұрай келген әкімге бізді сырты-

мыздан табыстап кетіпсің. Ауырып 

жатып та «Достарым аман болсыншы, 

к�зімен жер шұқымасыншы» депсің. 

Бейсеке, сен бұл ісіңмен біздің де иы-

ғымызға үлкен жүк арттың. К�тере алар 

ма екенбіз...

Халқыңмен бақұлдасқанда соңғы 

с�зің «Ризамын» болыпты. Сен ағайын 

туыс, сүйген жар, еліңе разы болсаң, 

олар саған разы. К�з жасы әлі тыйыл-

мады. Баспас�здегі, желідегі жоқтау-

жазбалар толастамады. Тоғыз айлық 

толғаммен дүниеге келдің, тоғыз айлық 

сынақпен келмеске кеттің, бауырым. 

Бәріміз алақанмен қалқалап, жанталаса 

қорғаған Үміттің әлсіз шырағы жалп 

етіп с�нді. Бірақ оның сәулесі талай 

жүректе қалып қойды, қайта маздайды, 

Бейсеке. 

Шырағың с�нбесін!

Серік =БІКЕНҰЛЫ

іздің
БЕЙСЕН

зертхана меңгерушісі болды. 1978 

жылы Жамбыл гидромелиорация-

құрылыс институты Қызылорда 

филиа лына кафедра меңгерушісі 

қызметіне ауысты. Осы институтта 

1983-1996 жылдары факультет деканы 

қызметін атқарды. 1998-2003 жылда-

ры Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университетінің оқу 

ісі ж�ніндегі проректоры, 2003-

2009 жылдары – университеттің 

с у  ш а р у а ш ы л ы ғ ы  м ә с е л е л е р і 

ғылыми-зерттеу  институтының 

д и р е к т о р ы ,  2 0 0 9 - 2 0 1 0  ж ы л д а -

ры С.Сейфуллин атындағы Қазақ 

агротехникалық университетінің 

профессоры, 2010-2012 жылдары – 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университетінің «Су 

шаруашылығы және жерге орнала-

стыру» кафедрасының меңгерушісі 

қызметтерін атқарса, ал 2012 жылдан 

бері – «Су шаруашылығы және жерге 

орналастыру» кафедрасының про-

фессоры.

Серікбай Иманбайұлы 1997 

жылы Мәскеу мемлекеттік таби-

ғатты үйлестіру университетінде 

«Сыр дарияның т�менгі ағысындағы 

суармалы алқаптардың экологиялық-

мелиоративтік жағдайын реттеу» 

тақырыбында докторлық диссерта-

циясын қорғады. 2000 жылы про-

фессор атағын алды. 135 ғылыми 

еңбектің авторы, оның ішінде 3 мо-

нография бар. 

Серікбай Иманбайұлы ел ал-

дында атқарған абыройлы еңбегіне 

орай, мемлекеттік, ведомстволық 

марапаттарға да әр жылдары ие бол-

ды. 

Бағдат К=РІБОЗҰЛЫ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік 

университетінің профессоры

Менің кейіпкерім кез келген 

мәселеде ірілік к�рсете алады. Менің 

кейіпкерімнің әлемі әдемі. *йткені 

оның мекені – салқын сабыр салтанат 

құрған сәнді сарай. Ол ұқыпты, сараң 

емес, бірақ дүниенің қадірін білетін 

ұстамды адам. Орынсыз т�гіліп, ша-

шылмайды. Ауызды аңқита ашып, 

тарқылдап күле бергеннен анда-

сандағы әсем жымиыстың әсерлі 

болатыны сияқты, к�бікауызданып 

к�п с�йлей бермей, ойдың тоқетерін 

ғана айтып, тоқталып отыру азаматты 

ажарландыра түсетінін �мірден талай 

к�ріп жүрміз. Менің кейіпкерім де 

сондай, к�п с�з к�мір, аз с�з алтын 

екенін санасына әбден тоқып алған. 

Қабағында бұлты бар адамның әсем 

жымиған сәтінде жан-жағы жадыраған 

жазға айналып кетеді. С�зді тыңдауға, 

ойды оқуға шебер ол, айтыс-тартысқа 

к�п бара бермейді, әліптің артын 

күтеді. Жылпостығы жоқ, салқын са-

бырын �мір сүру әдісінің тұғырнамасы 

еткен. Күйіп-піспейді, асып-саспай-

ды. Жанталаспайды. Бір қалыпты. Ер 

азаматқа жарасатын мінез сапалары 

менің кейіпкерімде, құдайға шүкір, 

жетерлік.  *мірлік ұстанымдары 

берік оның адалдықтың ақ жолынан, 

әділдіктің жолынан аттап баспайты-

ны қандай жарасымды. *тірік, �сек 

айтуға жоқ, әділдікті, адалдықты 

қорғауға келгенде алмас қылыштай 

жарқылдайды. :шейінде қарапайым 

қалпы атылатын оқтай тастүйін 

кейіпке түседі. Жалтақ емес, тура 

с�йлейді, дәл, нық айтады.

Дегенмен, менің кейіпкерімді 

бет-жүзіне қарап отырып, суық, 

қатал адамдар қатарына жатқызуға 

болмайды. Керісінше, ол-жылы 

шырайлы, ары мен ұяты, иманы 

бетіне шығып тұратын мейірбан 

адам. Жанында жарық к�п, жүрегіне 

мейір гүлдеген, түптеп келген-

де, иі жұмсақ. Бұндай жандардың 

�тірік-�сектен, қулық-сұмдықтан 

іргесін аулақ салатыны, қиянатқа, 

қатыгездікке ешқашан бармайтыны 

жаратылыстың ерекшелігінен екені 

айтпаса да түсінікті.

 «Түрлі-түрлі Тәнтанай» кітабына 

жазған алғы с�зінде  сатирик жазушы 

Ғаббас Қабышев: «Демек, :зеке екі 

құлағына ортақ етіп айтайын. Маған  

әзіл сықақ  әлемін бір аралатқан  мына 

қолжазбаңа баспадан  ішкі шырайы-

на  орай сырты да  шырайлы боп шыға 

келсе,  оқыған жанды «Қанша уақытым 

босқа кетті деп»  ойлантпайтын оңды 

кітап  болары с�зсіз» депті. Ол – «Еге-

мен Қазақстанның» «С�з сойыл» әзіл-

сықақ отауының Балғабек Қыдырбекұлы 

атындағы байқаудың жеңімпазы.

:зекең қарымды журналист.  Ол 

қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті журналистика факультетінің 

түлегі. Университеттегі  ұстаздары Темірбек 

Қожаекеев, Мырзабек Жолдасбеков, Хай-

ыржан Бекқожин тағы басқа  ұстаздарын  

құрметпен еске алады. Бір кезде қазақ 

сатирасының үлкен зерттеушісі Темірбек   

Қожаекеев: «Сен  ең алдымен сықақтан нан 

жейсің» деп әзілдейді екен. :зекең 45 жыл 

бойы Маңғыстау аудандық «Жаңа *мір»  

газетінде еңбек етті. Корректорлықтан 

бастап газет редакторының орынбасары 

қызметтерін абыройлы атқарды.

:зекең шығармашылық еңбек жо-

лында  72 кітап жазды. Түрлі мамандық 

иелері ж�нінде  ой толғады.  Мәселен, 

қырық жыл бойы басшылық қызметті 

абыройлы атқарған мемлекет қайраткері  

Т�леген Қағазов туралы эссе кітабы, 

Маңғыстаудың белгілі ақыны, марқұм 

Түмен Балтабасұлы, қазіргі кезде жасы 

тоқсанға келіп отырған  ақсақал, атақты 

жылқышы, Атымтай Жомарт Есмыр-

за Жанбыршин, атақты халық емшісі, 

марқұм Тұқымбай Түйебаев, «Саназар 

әулие» тағы да басқа тарихи, шежірелік 

кітаптар жазып, үлкен еңбекқорлық та-

нытты. 

:зекең жасы ұлғайғанына қарамас-

тан қазіргі кезде де қолынан қаламы 

босаңсыған жоқ.  :ңгімелер жинағын, 

жаңа сатиралық шығармаларын жазу 

үстінде.  :зекеңнің ұлы Аллаберген де 

әкенің жолын ұстанып, ақындығымен 

танылып келеді. 

Айсұлу ДҮТБАЕВА,
«Маңғыстау медиа» ЖШС 

бас директоры
АҚТАУ

САТИРА 
ЖАУЫНГЕРІ

Әзекең есімі тек маңғыстаулықтарға ғана емес,  
республика көлеміне белгілі сатирик жазушы журна-
лист. Әзекеңнің сатиралық шығармалары «Жұлдыз», 
«Қазақ әдебиеті», «Жас Алаш», «Парасат», тағы да 
басқа республикалық баспасөз беттерінде ондаған 
жылдар бойы үзбей жарияланып келеді. «Әрбір 
әзіл сықақта  юморсыз сатира болмайды. Ең өткір, 
ең ызалы сатираның өзінде кекесін әзілдің нышаны  
болуға тиіс. Әйтпесе ол сатира болудан қалады» дейді. 
Әзекең, оның «Жайма базар», «Ойбай ғана құдай-
ай», «Түрлі-түрлі Тәнатанай» атты сатира  кітаптары  
оқырман қауымын ыстық  ықыласқа бөледі.

МЕРЕЙ
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ANA TILIҰ Л А Ғ А Т

Тұрсынбек ТОКИН                   

ШІРКІН-АЙ, 
РЕВИЗОРДЫҢ 
СИҚЫН-АЙӘҢГІМЕ 

СОҚҚЫШ К
�птен ойлап жүрген арманына жеткен жерлесімнің 

қуанышында шек болсайшы. Оның бар арманы не 

МАИ қызметкері, не ревизор болу еді. Ақыры реви-

зор болып, бірінші сапардан әкелген олжасын жуып отырған 

оған кұрдасының бірі:

– Қалай,  алғашқы сапарың жақсы �тті ме? – дегенде: 

– Несін сұрайсың, екінші сапарым бұдан да жақсы болатын 

шығар, – деп әңгімесін бастап кетті:

  Ревизор кызметіне орналасысымен �зіміздің ауданға 

қарасты елдімекендердің бірін тексермекші болып,  жұмыс 

бабымен алғашқы сапарға шықтым. Келген совхозымның бас 

есепшісі жасы елулерден асқан  үлкен кісі екен. Бірден үйіне 

қонаққа шақырды. Келген бойда үй-ішімен жалпылдап карсы 

алып, ықылас к�рсетіп жатыр. К�птен сағынып  күткен  туысын 

да бұлай қарсы алмас. Күтпеген жерден аңқылдаған ақ к�ңіл 

отбасына тап болғаныма �зім де қуанып қалдым. Байқаймын, 

жеңгей дімкәстау адам сияқты.  К�бінесе ас-судың басында 

бәйек болып басқа бір жас келіншек жүр, ол кемпірдің сіңлісі 

екен. Күйеуі жол апатынан кайтқан соң әпкесінің денсаулығын 

ескеріп осы үйдің бір мүшесі болып  қолдарына кіріп алыпты.  

Үш-т�рт жасар ұлын әпкесі бала ғып бауырына басқан.  К�п 

күттірмей-ақ, кешкі шай да, соңынан ет те дайын болды.

Ас үстінде аққұба әдемі келіншекке к�зім жиі түсіп кете 

береді. Байқаймын, келішек те менін назарым �зіне  ауып  

отырғанымды  сезе ме, ара-кідік к�зін қысып қалатын сияқты. 

Сол сәтте мен де басқаларға сездірмей к�зімді қысып қалуға 

тырысамын. Не керек, келіншек екеуіміз бір-бірімізді түсінген 

сияқтымыз. Шай үстінде де, тамақ үстінде де талай к�з 

қысысып үлгердік:  К�ңіл шіркін к�к д�нендей жүйрік деген 

келіншектің к�з қысқанын жақсыға жорып, енді маған ұйқы 

жоқ деп қоямын ішімнен. Есепші сый-құрмет к�рсете отырып 

менің ішіңкірегенімді дұрыс к�ретін сияқты. С�з арасында:

– Бірер күн жақсылап  дем алыңыз, жұмыс итің ешқайда 

қашайды ғой, – деп қояды. Үлкен  кісінің  бұл ақылы да дұрыс 

шығар. Келіншекке қызығып, үш-т�рт р�мкені тастап та 

жібердім. Білмеймін, арақтың қызуы ма, болмаса келіншектің 

сұлулығы ма, әйтеуір  қараған сайын келіншек маған ажарлана 

түскендей к�рінеді.  Үй-ішінің к�рсетіп жатқан сый-құрметінде 

шек болсайшы. :бден түн ортасы ауғанда барып бір-ақ жаттық. 

*здері жақында ғана үйге кірген екен,  б�лмелері әлі б�лініп 

болмапты. Т�сек бәрімізге залға салынды. Бұған қуанбағанда 

қайда қуанарсың! Т�рдің ең түкпіріне маған салған,  сосын үй 

иесі, сосын кемпірі кішкене ұлымен жалғаса жатыр. Ең арғы 

шетке келіншекке салыныпты. Енді жұрт ұйқыға кеткенше, 

�зім ұйықтап қалмасам болды. Осы оймен әр минутты санап 

қанша жатқанымды білмеймін. Қасымдағы үй иесі қатты 

қорылға басқан кезде, мен еңбектеп келіншекке бет алдым. Үй 

иесі ұзын кісі еді, соны ескеріп аяқ жағын алыстан айналып 

�тпекші болып айнала бергенімде, аяқ жақта жатқан мысықты 

баж еткізіп басып кеттім, шошып барып екінші тіземмен 

бұғалтырдың аяғын басып қалыппын. :рі мысықтың үні, әрі 

аяғы ауырған үй иесі орнынан атып тұрды. 

– *й, не бұл?!

Мен сабыр сақтап бірден қулыққа к�штім. 

– :й, мен ғой, аға, боса да ертең демалатын болдық, 

жаңағыдан... – дей бергенімде. 

– *й, �зің бір тәуір бала екенсің, – деп ұсынысымды 

қуана қабыл алды. Біз ішімдіктерімізді алып, ауладағы үстелге 

жайғастық. Ыңғайға тез к�ніп, түн ішінде �зімен бірге арақ 

ішіп отырған ревизорға қай бұғалтыр қуанбасын. Ара-кідік мені 

қайта-қайта құшақтап, жас балаша ш�пілдетіп сүйеді.

–  *зінді маған кұдай айдап әкелген шығар. Алла жазса, аға, 

іні де болып кетерміз, – деп ақ к�ңіл байғұс ішіндегі қуанышын 

жасырмайды.

Мен сорлының келіншекке жете алмай жолда ұсталып 

ішім күйіп отырғанымды қайдан білсін. :йтеуір, ішкі дүниемді 

үлкен кісіге сездірмеген боламын. Не керек, екеуміз к�п жыл-

дан кейін сағынып табысқан аға, інідей болып, таң атқанша 

отырдық. Ұйықтамастан таңғы шайға қайта келдік. Шай құйып 

отырған келіншекке аракідік қарап қоямын. Түндегі – �кінішім 

тарқар емес. Байқаймын, келіншек кешегіден де к�зін жиі 

қысатын сияқты. Мен ұйықтамай қызара домбыққан к�зімді 

жауап ретінде тағы да қысқан боламын. К�з қысуға қайта 

кірісіп кеткен сияқтымыз. Мен сияқты аңғал біреу айтқан екен 

«отыра-отыра енді таптым» деп. С�йтсем, келіншек әпкесімен 

с�йлессе де, жездесімен с�йлессе де к�зін қысып қала береді. 

Қап әттеген-ай, кешеден, бері текке әуре болыппын, к�зінің 

анда-санда жыпылықтап кететіні бар екен. Ішіп отырып 

байқамаппын. Дегенмен, келіншектен қағылсам да олжасыз 

қайтқаным жоқ. Ақ к�ңіл бұғалтер ағамыз қоржыныма бір 

соғымдық олжа салып аттандырды ғой, – дейді мақтанышпен. 

Бағанадан әңгімесін қызыға тыңдап отырған құрдасы мырс етіп: 

– Шіркін-ай, ревизордың сиқын-ай! – демесін бе.

– Марлен Тұрсынәліұлы, қазақ тың 
к�бі бара бермейтін балық шаруашы-
лығын қашан құрып, бастап жүрсіз?

– Бұл шаруаны қолға алғаныма 

он жыл болды. :л-Фараби атын дағы 

ұлттық университеттің биотехноло-

гия факультеті балық шаруашы лы ғы 

б�лімін бітірген соң Қазақ балық ша-

руашылығы ғылыми-зерттеу институ-

тында лаборант болып біраз тәжірибе 

жинақтадым. Одан соң сол кезде 

жұмыс істеп тұрған бір кә сіпкердің 

балық шаруашылығында бас қарушы 

болып қызмет еттім. Осылайша 

тәжірибем жан-жақты жетілген соң 

�з шаруашылығымды құруға тәуекел 

етіп, бастап кеттім. Бүгінде Алматы 

облысы Еңбекшіқазақ ауданында 

негізгі шаруашылығым бар. Екінші 

шаруашылығым Қордай ауданындағы 

Сарыт�бе ауылында жұмыс істеп тұр. 

Үшінші шаруашылықты Түркістан 

облысының Шардара ауданынан 

ашқан быз. Бүгінде үш шаруашылықта 

жылына 250 тонна балық �ндіреміз.

– Балықтың қанша түрін �сіресіздер, 
жемді қайдан аласыздар?

– Балықтың үш түрін �сіреміз. 

Бақтақ, бекіре және сазан. Балықтар-

ға, негізінен, Еуропада �ндірілген 

жем береміз. Себебі ол балық ұны -

нан жасалған, сапалы. Олар жүз жыл 

бойы осы балық жемін �ндірумен ай-

налысып келе жатқан, дүниежүзіне 

танылған, халықаралық дәрежедегі 

�н діру ші лер. Еу ропа лық тардың 

жемі балықты тез семіртеді. Отандық 

екі келі жемнің орнына еуропа лық 

бір келі жемді жесе, жетіп жатыр. 

Осы арада айта кетейін, Үкіметтен 

ба лықтың жеміне 30 пайыз суб-

цидия беріледі. Бұл да болса үлкен 

к�мек. Қазіргі таңда Еуропаның жем 

�ндірушілерімен келісс�з жүргізіп 

жатырмыз. Болашақта олар зауыт-

тарын біздің елге әкеліп салатын 

болады.

– $ндірген �німді қайда саудалай-
сыздар? Жалпы балық етіне сұраныс 
бар ма?

– Сұраныс �те жоғары. Мәселен 

Шымкент қаласындағы ірі сауда 

орындары күніне 10-15 тонна балық 

етін алады. Ал Алматы сауда орында-

рына  жылына 2 мың тонна балық етін 

�ткіземіз. К�птеген сауда орындары 

балықты тірідей де саудалайды. Балық 

етін үнемі жеп жүрген тұтынушылар 

шеттен әкелінген тоңазыған балық 

етінен г�рі біздің балғын балығымызды 

дұрыс к�реді. Бүгінде сиыр, жылқы еті 

қатты қымбаттап кетті. Осы арада 

балық етін к�птеп �ндіріп, халыққа 

қолжетімді балық етін ұсынсақ деп 

отырмыз. «Халықтық балық еті» деген 

жобамыз бар. 

*зіңіз білесіз, балық еті адам 

ағзасына �те пайдалы. Тез сіңеді. Ба-

лықты жүйелі тұтынған адам жүрек, 

:
ңгіме соққыштың шын атын ауылдас-

тарының к�бі біле де бермейді. Ол бұл 

атаққа бастауыш мектепте жүргенде ие 

болған еді.

Содан бері 40 жыл �тсе де оның шын атын 

ешкім сұрап та жатпайды.

:ңгіме соққыш та бір жақтан оралса болды.  

:ңгіме құмар жұрт әп-сәтте оның маңайына жи-

налып  үлгеретін. Кейбіреулер әңгіме соққыштан  

«аң аулап к�рдің бе?»  дегенде:

– Жоқ, аң аулап к�ргенім жоқ. Бірақ үш рет 

жолаушы жүріп аң соқтым. Сол үш жайт �мірі 

есімнен кетпейді, – дегенде еріккен тыңдаушылар 

бірден елең етіп:

–  Иә, қалай соқтың, айтшы, деп жабы-

са түседі. Осыдан кейін әңгіме соққыш �зіне 

ынтығып  отырған жұртты к�зімен бір шолып 

�теді де, әдеттегі қызметіне кіріскен кісіге ұқсап 

баптана жайғасып, әңгімесін бастайды.

–  Күздің аяқ  кезі еді. Үш қазды тірідей ұстап, 

әрең дегенде үйге жеткіздім. Машинамен тайын-

шадай  қабанды да соқтым. Поезбен небір семіз 

киіктерді де соққан кезім болды, – дегенде:

–  Апырай,  не дейді, бәрін де оп-оңай соға 

бердің бе? – деушілерге:

– Е, мен басқа аңшылар ұқсап арып-ашып, 

бәлен сағат аңның соңында жүреді деймісің. 

Құдайдың берген несібесі  – бұйырған аң 

қанжығаға �зі оралады екен, – дейді. 

– Иә, қалай?

–  Қараша айының аяқ кезі. 5-сыныпта 

оқимын. Біздің қыстақтан совхоз орталығы 

4-5 шақырым жер-тұғын. С�мкем арқада, таң 

жаңа атқан кез, шағын қопаның жиегінен �те 

бергенімде, оншақты қаз алдымда томпаң-

томпаң жүгіріп барады. Бала емеспін бе, қызық 

к�ріп тұра қудым. :лгілер құр жүгіргені болмаса, 

ұшпайды. Онан сайын қызықтай қуа түсемін.  

Топырлай қашқан қаздарды қақ жарып �ттім, 

ұшпайды. Еркегі болар, ең ірісіне с�мкемді 

жіберіп қалғанымда, басына тиіп қалпақтай 

түсті. Екіншісін де с�мке лақтырып құлаттым. 

Ентіге бастаған сияқтымын. Үшіншісіне жете 

жарығымен анық к�рініп тұр. Соның басына 

шығып үшкір күректі қададым да, басына белгі 

байлап қойдым. Белгім алыстан анық к�рінетін 

болған соң, шалды қыстауға апарып тастап, 

ауылға келіп ұста Заведеев деген орысты, ескі до-

сым еді, інісімен бірге қабан жатқан жерге алып 

келдім. Қабанды к�ргенде екеуінің де есі шыға 

қуанды. Олар қабанды бір, мені бір құшақтап 

қайта-қайта сүйеді. Сол қабан Заведеев досыма 

қыс ортасы ауғанша азық болды.

– Ал киіктерді поезбен калай соғып жүрсің?

– Бұл оқиға тура жаңа жылға екі-үш күн 

қалғанда болды. Алматыдағы ағамыздың  ме-

рейтойы әрі жаңа жыл, бір уақытта �тпекші еді. 

Атбасардан поезға отырмақ болып келсем, бәрі 

де кетіп қалған. Ендігі поезд таң алдында болады 

деген соң, не істерімді білмей тұр едім. Бір кезде 

бірыңғай су жаңа вагондар тіркелген поезд тоқтай 

қалды.

Бақытыма орай әлгі вагондарды Алматыға 

апара жатыр екен. Қуанғаннан проводниктердің 

біріне ақысын т�леп, жайғасып алдым. Жұп-

жұмсақ жаңа вагон, жүріп келеміз. Мен отырған 

вагон, басшының вагоны екен, рация да, телефон 

да бәрі ішінде. Кешеден бері поезға отырғалы 

ұйқым қанып тұрған соң, жол-ж�некей кезде-

скен ұсақ разъездерді де қалдырмай, қызықтай 

қарап келемін. К�птен поезға отырғаным 

еді. Балқаш жазығының маңайында к�зіме 

сонау алыстан бір топ киік к�рінді. Қысқа 

қарай олар да аппақ болып ағарады екен. 

Жүйтки зулаған киіктер поезға қарай жақындап 

келеді. Жолсерікке ана киіктерді қарашы деп 

айқай салдым. Қасындағы серігімен олар да 

әйнекке жабыса қарап, жақын дап келе жатқан 

киіктерді тамашалайды. Ылдиға түскен поездың 

жылдамдығы үдей түсті. Киіктер де жанын сала 

жүйткіп келеді. Олардың мақсаты – қайтсе де 

поезды басып озып, жолды кесіп �ту. 

Машинистер де киіктерді к�рген болуы керек, 

арагідік паровоздарын шыңғырта бақыртады. 

Паровоз бақырған сайын киіктер үркіп кетер 

ме екен деп қобалжи түсемін. Қанша дегенмен 

киіктердің мінезіне қанық дала қазағымын ғой. 

Киіктер шаршап, үркіп, бұрылып кетуі мүмкін. 

Неде болса, олардың жол кесуіне мүмкіндік жа-

сауымыз керек. Осы ойымды жолсерікке айтып 

едім, ол жұлып алғандай: «Байланыс бар ғой, 

машинистерге �зіңіз айтыныз» деді. Байланысты 

қосқан соң «Киіктің алдыңғы тобына жолды 

кесіп �туге мүмкіндік жасаңдар, қалғаны поезға 

соғылып, жаңа жылға біраз олжа болады» деп 

едім, оларға да керегі осы екен, жылдамдықты ірке 

түсті. Киіктер жақындағанда «енді жылдамдықты 

үдетіңдер» дедім, Осы сәтте үздік создық шаршап 

келе жатқан киіктің бір-екеуі �тіп  болмай-ақ, 

басқалары поезға соғылып домалап қала берді. 

«Қалғандары текке қырылмасын, поезды тез 

тоқтатыңдар» деп айқай салдым. Айтуым мұң 

екен, пойыз да кілт тоқтады. Оншақты адам жа-

пырласа сыртқа шықтық. :п-сәте әрқайсысымыз 

екі киіктен  сүйретіп, вагонымызға оралдық.

Алматыға жеткенше бәрін сойып үлгердік. 

Мінекей, с�йтіп мен поезбен-ақ аң соққан адам-

мын, – деді әңгіме соққыш бүгінгі әңгімесін 

аяқтап жатып.

беріп, кұшақтай құладым. Бұлар неге ұшпайды 

деп қайран болып жүрсем, құшағымдағы қаздың 

қанатына к�зім түсіп, енді аңғардым. Түнде қопаға 

қонған қаздардың  қанаты жауыннан су болып, 

таңғы суықта мұз болып қатып қалған екен.  Сұлап 

жатқан екі қазды бәтеңкемнің бауымен байлап 

болғанымша, олар да тіріліп кетті. С�йтіп, сол күні 

әрең деп үш қазды тірідей үйге жеткіздім-ау!

– Опырмай, мұндай да қызық болады екен!

– Ал енді қабанды қалай соқтың?

– Е, қабанның  хикаясы бұдан да бетер, – деп 

әңгіме соққыш бабына келген күйшідей әңгімесін 

одан әрі жалғай  түсті. Шофер болып  машинаның 

руліне ие  болғаныма жылдан асты. Совхозға кел-

ген жаңа ГАЗ- 52 жүк машинасының біріне мен 

де ие болғанмын. Бұл оқиға күздің аяқ кезінде 

болған еді. :кеммен дос болып жүрген қартаң шо-

пан болушы еді. Сол кісіні қыстағына апар деген 

соң, шопанды қасыма алып күздегі дала жолымен 

жүйіткітіп келе жатқанмын. Қопаның тұсынан 

�те бергенде бір дәу қабан алдымызға түсіп ала 

ж�нелді. :лгінің дәулігі тайыншадай десем, �тірік 

емес. Астымда жаңа машина, мен де қуып бердім. 

Қопа жаққа �зім ие болып, оны қырға қарай 

қақпалай қуып келемін. Ондағы ойым, жазыққа 

шықса, ентіктіріп барып соғу. Машинаның фарын 

жарқылдатып, бір с�ндіріп, бір жағып есін шығара 

кудым. К�пке жетпей-ақ семіз қабан шаршай 

бастады. Машина әбден тақай берген кезде, ол 

атылып келіп тура машинаның буферінен алды. 

Ырсиған азу тісі темірге тигенде, шақыр етіп 

шыққан ащы үн кұлағымызға анық естілді. Сол 

сәтте құлап түскен қабанды басып �те шықтым. 

Қыраттау жердің жанында машина аударылып  

кете жаздады. Қасымдағы шал мен қабанды куған 

сайын иманын үйіріп келеді. Аруақ, Құдайды ау-

зына ала отырып, маған жалынумен келеді:   

– Шырағым-ай, осы харамды қайтесің, әкең 

жақсы кісі еді, айтқан тілімді ал, қоя бер бұл 

бәлені, – деп қайта-кайта жалынады. Делебем 

қозып алған мен шалдың жалынғанын елеп келе 

жатканым жоқ. Қайтсем де, Құдай кездестірген 

қабанды соқпай тоқтар емеспін. Жаңа басып 

�ткеннен кейін, машинаны қайта бұрып оралсам, 

қабаным сүйретіле сылтып, тағы қашып бара 

жатыр. Опырмай, не деген жаны сірі еді! Басып 

�ткен машинаны елемегені ме? Ақсай қашып 

бара жатқан қабанға тез жетіп тағы да машинаның 

астына түсірдім. Машина тоңқая к�терілген кезде 

қасымдағы шал мені рульмен қоса құшақтай алды. 

Қабанды қуған сәттен бастап ол кісіде үрей жоқ. 

Машина ой-шұқанақтардан қарғыған кезде тек 

иманын айтумен болады.

Машинаның бір жағы тоңқайған сәтте мо-

торды с�ндіре қойдым. Кабинадан түсіп, артқы 

д�ңгелектің астына басылып жатқан қабанға кел-

сем, тұмсығы сыртқа қарап, шыға алмай жатыр 

екен.

– Е, енді қайда қашар екенсің, – дедім де, 

қолымдағы таяқпен тұмсықтан пергенде,  қан 

бұрқ ете қалды. Т�бе тұсынан тағы соқтым. :бден 

жаны шықты-ау деген кезде машинаны орнынан 

жаймен қозғап түсірдім. Қабанды соғуын соқтым, 

бірақ машинаға тией алатын емеспін. Қасымдағы 

шал маған к�мектеспек түгіл, харамның маңайына 

жолап, оны уақыт кетіріп соққаным үшін жер-

жебіріме жетіп ұрысып, с�гіп жатыр. «Жақсыдан 

жаман туады» деген осы да. Сенің әкеңді бүкіл ел 

сыйлайды. Ал сен болсаң  шошқаның етіне жерік 

болғандай-ақ, жанымызды шүберекке түйгендей  

қылып  осыншама уақыт қабан қуып жүргенің 

мынау. Енді маған оны тие, салыс деп қолқа 

салуыңа ж�н болсын» деді де, шал насыбайын 

атып, менімен с�йлеспей теріс қарап отырып 

алды. Еңбектеніп соққан қабанымды далада 

тастауға қимадым. Қасымыздағы үлкен т�бе ай 

қан қысымы, онколо гиялық ау-

руларға ұрынбайды. Біз балық ша-

руашылықтарын к�бейтіп, балық етін 

қолжетімді ету арқылы халықтың ден-

саулығын да жақсартамыз. 

Негізінде бір адам бір жылда 14 кг 

балық етін тұтынуы керек екен. Ста-

тистикалық деректер бойынша біздің 

халық қазір осының жартысын ғана 

тұтынады. Бұл �те аз к�рсеткіш. 

– К�рші мемлекеттермен салыс-
тырсақ, балық �ндіруде қай деңгейдеміз?

– Ресейде балық шаруашылығы 

Кеңес кезеңінен дұрыс жолға қойыл-

ған. Олардың �зен, к�лдерінде табиғи 

балық қоры да мол. Ал, к�рші �збек, 

қырғыз ағайындар да тоғанда балық 

�сіруді дұрыс жолға қойған. Жылы-

на үш жүз тонна балық �ндіреді. :р 

үйдің ауласынан тоған жасап балық 

�сіреді. Балық жергілікті тұрғынның 

дастархан мәзіріне әбден сіңіскен. 

Қырғыздар ішкі сұраныстарын �теп, 

балық �німін Ресей нарығына сауда-

лап жүр. Біз ғана кенжелеп тұрмыз. 

Осы олқылықтың орнын толтыру 

үшін біраз уақыттан бері «Балықшы 

мектебін» ашып, балық �сірудің қыр, 

сырын үйренем деген кәсіпкерлерді 

оқытып бастадық. Оларға теория-

лық білім берумен қатар, �з шаруа-

шылығымызда балықты қолына 

ұстатып, жемін бергізіп, тәжірибеден 

�ткізіп жүрміз. Қолдарына дайын 

бизнес жоспарды ұстатып, күні ертең 

ауылдарына барған соң әрқайсы 

бір-бір шаруашылық ашатындай 

дайындықтан �ткізіп жатырмыз. 

Тіпті �ндірген балықтарын саудалап, 

�ткізуге де кепілдік беріп отырмыз.

– Қазіргі таңда үш шаруашылықта 
қанша адамды жұмыспен қамтып отыр-
сыз, жалпы балық бағу қиын ба?

–  Ш а р у а ш ы л ы қ т а р д а  б а л ы қ 

бағатын дары бар, дүкендердегі сату-

шыларымыз бар, барлығы елу адамды 

жұмыспен қамтып отырмыз. Ал балық 

�сіруге келсек оның да қиындықтары 

бар. Балық �сіретін бассейіндерді 

салғанда су айналымы дұрыс бо-

луы керек. Одан соң әр балық әр 

түрлі су температурасын қажет етеді. 

Міне, соны бақылап ұстап тұрған 

ж�н. Балыққа күндіз т�рт рет, түнде 

екі рет жем беріп отыру қажет. Ша-

бақтан тауарлық деңгейге жеткенше 

жеті ай уақыт қажет. Малмен са-

лыстырғанда оңайырақ. Балықты 

ұры алып кетпейді, қасқыр жемейді. 

Малды тауарлық сатуға жеткенше кемі 

екі жыл бағу керек болады. Осындай 

айыр машылық бар. Бұрын балықты 

аулаған пайдалы болса, қазір �сірген 

пайдалы болды. Жалпы балық �сіруді 

дамытуымыз қажет.

– =ңгімеңізге рақмет! 

Сұхбаттасқан
Нұрболат АБАЙҰЛЫ

Марлен ТҰРСЫНӘЛІҰЛЫ, 
Балық шаруашылығының басшысы:

«ХАЛЫҚТЫҚ БАЛЫҚ» 
ЖОБАСЫН ЖҮЗЕГЕ 

АСЫРАМЫЗ
Еліміздің  агроөнеркәсіп кешенінің маңызды бір саласы – балық шаруашы лығы 
екені анық. Алайда осы балық шаруашылығын дамытуда біршама кенжелеп 
қалғанымыз жасырын емес. Осы саланың дамуына үлес қосып, «балықшы мектебін» 
ашып жүрген азаматтың бірі – Марлен Тұрсынәліұлы. Марленнің Есіктегі балық 
шаруашылығына барып, жұмысын көзбен көріп, өзімен сұхбаттасқан едік.

КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ

Қайран, жастық шақ! Композитор Әсет Бейсеуов, Қырымбай Мұхамедияров, Аршагүл Пірәлиева және өзге де достарымен бірге.
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ҰЛТ ҰРПАҒЫ МӘҢГІ 
ЕСІНДЕ САҚТАЙДЫ

БЕКЗАТ 
БІТІМДІ ТҰЛҒА

ҚАЗАҚТЫҢ 
ҚАДІРЛІ ҒАЛЫМЫ

НАҒЫЗ 
ЗИЯЛЫ ЖАН ЕДІ

2020 жылғы 22 маусымда к�рнекті ғалым және қоғам 

қайраткері, Қазақстан Республикасы ҰҒА академигі, экономика 

ғылымының докторы, профессор, халықаралық және шетелдік 

ғылым академияларының мүшесі, жоғары мектептің білікті 

ұйымдастырушысы, 1983-1987 жылдардағы Қазақ КСР Жоғары 

және арнаулы орта білім министрі К�пжасар Нәрібайұлы Нәрібаев 

83 жасқа қараған шағында дүниеден озды. 

К.Н.Нәрібаев 1938 жылы 3 маусымда Жамбыл облысы 

Жамбыл ауданы Бект�бе ауылында дүниеге келген. 1960 жылы 

С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің эко-

номика факультетін, 1977 жылы Мәскеудегі КСРО ғылым 

және техника ж�ніндегі Мемлекеттік комитетінің жанындағы 

Басқару институтын бітірген. 1960-1963 жылдары Мәскеу қаржы 

институтының аспирантурасында оқып, 1964 жылы экономика 

ғылымының кандидаты ғылыми дәрежесіне диссертация қорғады. 

1964-1976 жылдары Алматы халық шаруашылығы институтында 

аға оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі, факультет деканы, 

ғылыми жұмыстар ж�ніндегі проректор болып қызмет атқарды. 

1976-1983 жылдары Қазақ КСР Жоғары және арнаулы орта білім 

министрінің орынбасары, 1983-1987 жылдары Қазақ КСР Жоғары 

және арнаулы орта білім министрі болып қызмет істеді. 1987-1990 

жылдары Қазақ КСР Ғылым академиясы Экономика институ-

тында жетекші ғылыми қызметкер, б�лім меңгерушісі, 1990-1991 

жылдары Қазақ КСР Министрлер Кеңсесінің Экономикалық 

реформалар ж�ніндегі Мемлекеттік Комиссиясы т�рағасының 

орынбасары болды. 

1991-2001 жылдары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің ректоры болып қызмет етті. 2001-2002 жылда-

ры Премьер-Министрдің білім және ғылым саласы бойынша 

кеңесшісі, 2002-2007 жылдары Алматы технология университетінің 

оқу-әдістемелік мәселелер және халықаралық қатынастар 

ж�ніндегі проректоры болып қызмет атқарды. 2008 жылдан 

бері Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

ректорының кеңесшісі, ҰҒА Қоғамдық-гуманитарлық б�лімшесі 

т�рағасының орынбасары болды. 1980 жылы Мәскеу қаржы ин-

ститутында экономика ғылымының докторы ғылыми дәрежесін 

қорғады. 1994 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым 

академиясының мүше-корреспонденті, 2003 жылы академигі бо-

лып сайланды.

Жоғары және арнаулы орта білім министрі болған жылдары 

ол Қазақстанның білім беру жүйесін кеңейтіп, ғылыми әлеуетін 

дамыту жолында елеулі еңбек сіңірді. Республикаға ауадай қажет 

болған мамандықтар мен жаңа оқу ордаларын ашуға тікелей 

жетекшілік жасады. К.Нәрібаев Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің 

Экономикалық реформа ж�ніндегі Мемлекеттік комиссиясы 

т�рағасының орынбасары болған кезінде экономиканы басқаруды 

түбегейлі �згертіп, қайта құру мәселелерін зерттеп, жаңа нарық 

қатынасына к�шудің жоба-жолдарын анықтады. Оның ұсынған 

ой-пікірлері мен тұжырым-тәжірибелері нарыққа к�шу туралы 

республикалық бағдарламаның негізіне айналды. К.Нәрібаев 

бухгалтерлік есеп негіздері, оны ұйымдастыру, есеп ақпаратын 

�ңдеу әдістемесі, экономикадағы ғылыми зерттеулер әдістемесі, 

халықаралық экономикалық қатынастар, экономиканы басқару, 

білім беру жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша 260-тан астам 

ғылыми еңбектің авторы. Оның 30-ға жуығы монография, 

оқулықтар мен оқу құралдары. Бірқатар еңбегі АҚШ, Англия, Гер-

мания, Франция мемлекеттерінде жарық к�рді. Х-ХІ шақырылған 

Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты болып сайланды. 

2000 жылы Англиядағы халықаралық Кембридж орталығында 

К.Нәрібаевқа «Халықаралық жыл адамы» құрметті атағы берілді. 

2001 жылы осы орталық оны халықаралық аса к�рнекті 500 

қайраткер – «ХХІ ғасырдың негізін қалаушылар» қатарына қосты. 

К.Нәрібаев Отан алдында сіңірген еңбегі үшін «Парасат», «Құрмет 

Белгісі» ордендерімен, к�птеген медальдармен марапатталған.

Ардақты азамат, парасатты ғалымның жарқын бейнесі 

жүрегімізде әрдайым сақталады.

 «Қазақ газеттері» ЖШС

ҚЫРАН ӨЛДІ ӨЗІНІҢ ТҰҒЫРЫНДА... «Қазақ газеттері» ЖШС және оған қарасты 

басылымдардың еңбек ұжымдары «Атамекен»  

ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Т�ралқа т�ра-

ғасы Тимур Асқарұлына және Асқар Құлыбаевқа, 

Құлыбаев тар әулетіне асыл жар, ардақты ана

Раиса Алдабергенқызы ҚҰЛЫБАЕВАНЫҢ 

қайтыс болуына байланысты к�ңіл айтады. *негелі 

�мір иесі, марқұмның жаны пейіштің т�рінде 

шалқысын!

РМҚК «Республикалық спорт колледжі ұжымы» РМҚК Респуб ли-

калық спорт колледжінің директоры Тшанов Амалбек Қозы бақұлына 

ағасы 

$мірбек ҚОЗЫБАҚОВТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл айтады. Мар-

құм ның жатқан жері жаннат, иманы жолдас болсын. Алланың шапағатына 

б�ленсін! 

:л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ЖОО-ға дейінгі білім 

беру факультеті дайындық кафедрасының ұжымы осы кафедраның аға 

оқытушысы ҚР ПГА мүшесі Айша Бегалиеваға ағасы мен інісі

Сулеман, Дәулеткелді К=РІПЖАНҰЛДАРЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл айтады

«Қазақ газеттері» ЖШС және оған қарасты басылымдардың еңбек 

ұжымдары «Ана тілі» газетінің қызметкері Нұрлайым Батырға атасы 

Батыр САПАҚОВТЫҢ 

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл айтады. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және оған қарасты 

б а с ы л ы м д а р д ы ң  е ң б е к  ұ ж ы м д а р ы  қ а з а қ 

баспас�зінің жанашыры, РМҚК Республикалық 

спорт колледжінің директоры Тшанов Амалбек 

Қозыбақұлына ағасы 

 $мірбек ҚОЗЫБАҚОВТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып 

к�ңіл айтады. 

ҚР ҰҒА-ның академигі,  экономика 

ғылымының докторы, профессор К�пжасар 

Нәрібаев отандық ғылым мен жоғары мектептің 

бағына туған аса к�рнекті тұлға, ірі қайраткер 

еді. К�пжасар Нәрібайұлының Қазақстан 

жоғары мектебі мен ұлттық ғылымның дамуы-

на қосқан үлесі орасан зор. 

Қазақ КСР Жоғары және арнаулы орта 

білім министрі, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-

дың ректоры болған жылдары  айрықша 

басқарушылық, іскерлік, ұйымдастырушылық 

қабілетімен елдің білім-ғылым саласын �рге 

сүйреді. Білім ордасының тізгінін берік ұстап, 

жас таланттарды жазбай танып, оларды 

тәжірибеден �ткізіп білікті ұлттық кадрларды 

даярлады. Ол ел экономикасы қиын жағдайға 

тап болған 90-жылдары университетте білікті 

профессор-оқытушылар құрамын сақтап, 

сдуденттерге бар жағдайды жасап, ҚазҰУ-

ды құлдыратпай ұстап тұрған, отандық білім 

ошақтарының к�шін бастатқан нағыз білікті 

ректор, алысты болжайтын к�реген басшы 

болды. 

К�пжасар аға  адамдық қасиеті  мен 

азаматтық тұлғасын да биікте ұстай білген  �те 

парасатты, мәдениеті жоғары, кісілік келбетіне 

кір шалдырмаған, жан дүниесі кіршіксіз таза 

тұлға еді. Оның тектілігі, бекзат болмысы �зін 

тіп-тік ұстап жүретін жүріс-тұрысынан, еңселі 

бой-бітімінен бірден к�зге шалынып тұратын. 

К�пжасар Нәрібайұлын ұлт зиялысының 

к�рнекті үлгісі, эталоны ретінде қай жұртқа 

мақтанышпен к�рсетуге болатын.  Ол қандай 

лауазымды қызмет атқарса да �з ұлтына адал 

қызмет еткен, елі мен жерін шексіз сүйген 

қазақтың қайраткер ұлы, аса ардақты азаматы 

еді. Алаштың осындай  аяулысы келместің 

кемесіне мініп, арамыздан аттанып барады...  

Қош, елдің, к�пшіліктің К�пжасары!

Бақұл болыңыз, асыл аға! Жаратушымыз 

алдыңыздан жарылқасын, жаныңыз жаннатта 

болсын, қазақтың қадірлісі!

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ,
ҚР ҰҒА-ның корреспондент мүшесі, 

филология ғылымының докторы, профессор

К�рнекті мемлекет және қоғам қайраткері, 

ҚР ҰҒА академигі, экономика ғылымының 

докторы, профессор, саналы ғұмырын қазақ 

елінің ғылым-білім саласын ұйымдастыру мен 

басқару ісіне арнаған ұстаз, ғалым К�пжасар 

Нәрібайұлы 83 жасқа қараған шағында бұл 

пәниге қош айтып, бақилық мекеніне аттанып 

кетіпті... 

К�пжасар Нәрібайұлы парасатты ғұмы-

рында Жоғарғы және арнаулы орта білім 

министрі, екі шақырылымдағы Қазақ КСР 

Жоғарғы Кеңесінің депутаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университетінің рек-

торы және басқа да к�птеген жауапты қыз-

меттерді атқарды.

Менің ең алғаш Отанға оралуыма мұрындық 

болған, баспаналы болуыма қол ұшын берген, 

ҚазҰУ-де кафедра меңгеруші болуыма сенім 

білдірген – К�бекең еді... 

Ең ғажабы, тәуелсіздіктің алғашқы жылда-

рында шет елдерден Отанға оралған жүздеген 

қандас-бауырымыздың отбасын, ҚазҰУ-ге 

қатысы барына да, жоғына да қарамай, ондаған 

жылдар бойы тегін паналатып еді... 

Дегдар болмысты академик ғылым мен 

білім беру саласы туралы 200-ден аса зерттеу 

еңбек жазды. Оның ішінде отыздан аса моно-

графия, оқулық және оқу құралдары да бар. 

Алдағы күндерде арнайы сәлем беріп, 

Алматыға келгенімді айтып, амандасып шы-

ғармын деп жүр едім.... Амал нешік, нәсіп 

болмады... 

Болмысы бекзат, мінезі жайсаң, жаны ізгі, 

нағыз зиялы жан еді... 

Алла �зі панасына алып, жұмақтың т�рінен 

орын сыйлағай... Оның жарқын бейнесі туған 

халқы мен жаһандық ғылыми қауымдастықтың 

жадында әрдайым сақталатынына сенемін.

Дүкен М=СІМХАНҰЛЫ,
Р.Сүлейменов атындағы Шығыстану 

институтының директоры

Алланың ісі  болар,  Алаштың ардақты ақжүрек 

перзенттерінің бірі, қазақтың үлкен ғалымы, ірі мемлекет, 

қоғам қайраткері, қазақ дегенде ішкен асын жерге қоятын 

тұлғалы перзенттерінің бірінен айрылып отырмыз.

К�бекең, К�пжасар Нәрібайұлы болмыс-бітімі, жүріс-

тұрысы таза,  қазақ қоғамына ықпалы бар, үлкенді-кішілі 

оқиғалардың басы-қасында жүретін, солардың ішінде 

қайнап жетілген сирек жандардың бірі еді. 

*зінің экономика ғылымының докторы, академик 

екеніне қарамай, гуманитария саласына, әдебиетке, тілге, 

тарихқа, жағрафия, жалпы қазақ ортасына қажет, ұлттың 

ұрпағын тәрбиелеу жолында қай іске болсын белсене кірісіп 

кететін шоқтығы биік тұлға болды. 

Мен К�бекеңді алғаш рет �ткен ғасырдың 60-шы 

жылдарының ортасында к�рдім. Ол кездегі Нархозда, 

жап-жас, бекзат бітімді, жүрісі тік, сұлу кісі факультет де-

каны болатын. Біз студенттерміз. Бір кездесуде  с�йлеген 

с�зі, әңгімесі маған ерекше ұнады. Біздің ұғымымызда 

экономистердің бәрі экономика саласынан шықпай пікір ай-

тады деген к�зқарас қалыптасқан кез. Сол кездесуде жап-жас 

жігіттің �лең, �леңнің �рісі, кеңістігі, әдебиет туралы к�сіліп 

с�йлеп, шешіліп пікір айтқанын к�ріп, іштей ризашылығым 

оянып еді. Міне, содан кейін К�пжасар Нәрібаев үлкен-

үлкен қызметтердің басы-қасында жүрді. Оншақты жыл 

бәріміз оқып, диплом алып кеткен әл-Фараби атындағы 

Ұлттық университеттің ректоры болды. Біреудің ала жібін 

аттап, біреудің сыртынан б�тен с�з айтыпты дегенді естіген 

емеспіз. Қаншама иықты, тұлғалы ғалымдар, академиктер, 

профессорлар бас қосқан ортада  К�бекең сол кісілердің 

әрқайсысымен тіл табыса алды. Бұл қайраткерлік, қоғамды 

ұйыта білетін, ұстай білетін қасиеттің белгісі еді.

 Мен Қазақстан Жазушылар одағының т�рағасы, 

«Егеменді Қазақстан» газетінің бас редакторы болып 

жүрген кезде К�бекеңмен жиі-жиі кездесіп, шетелге бірге 

шығып, ағалы-інілі болып әңгімеміз жарасып жүрді. Маған 

ол кісінің Алаштың ардақтылары ж�ніндегі терең білімі, 

білікті әңгімелері ұнайтын. Ұлтты тәрбиелеудің, ұрпақтың 

ойын-санасын бекітудің �зіндік үлгісін қалыптастырып 

жүрген шын мағынасындағы ғалым әрі ұстаз, қайраткер әрі 

Алаш жұртының ардақты перзенті дейтін биікке к�терілген 

санаулыларымыздың бірі еді. 

К�бекеңнің басынан күнгейлі кездер де, к�леңкелі сәттер 

де к�п �тті. Соның бірі – кешегі 1986 жылғы Желтоқсан 

к�терілісі. Бұ кісі ол кезде Қазақ КСР Жоғары және арнау-

лы орта білім министрі, оның алдында орынбасары болды. 

Министрмін деп шалқыған кезін к�рген жоқпыз. Министр 

болып жүрген кезде елдің бәрін тең ұстайтын. 

Ол кез Горбачевтің дәуірі болды ғой. Қайсымызды індетіп 

қуаламады дейсіз. Қай-қайсымызды да Орталық Комитеттің 

бюросына, аудандық партия комитетінің бюросына, қалалық 

партия комитетінің бюросына  салды. Сонда да сыр бермеді.  

Орталық Комитеттің бірінші басшысына: «Бұл дұрыс сая-

сат емес» деп, бетіне тура қарап айтқан парасатты адамның 

білікті, батыл мінезі болатын. Ол үшін қудаланып, партиядан 

шығып кете жаздады. Қызметі т�мендеді. Қанша қудаланса 

да К�пжасар Нәрібаев дейтін атына кір келтірген жоқ. Қазақ 

еліне, қазақ жұртына арнаған жұмысын жалғастыра берді, 

әсіресе экономика саласындағы �зінің істеп жатқан ауқымды 

жұмыстарын жасады.

Жазушылар одағында К�бекеңнің �зінің ұстаздары, за-

мандастары ж�нінде, Бейсенбай Кенжебаев, Темірғали 

Нұртазин, Зейнолла Қабдолов, Тұрсынбек Кәкішев, 

Сұлтанғали Садырбаев, Рымғали Нұрғалиев, оның алдындағы 

біздің ұлы ұстаздарымыз М.:уезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, 

Ғ.Мұстафиндер туралы с�зі әлі күнге дейін құлағымда тұрады. 

Нағыз әдебиетішілер секілді талдау жасайды. Кейде мен: 

«К�беке, сіз экономика саласына адасып кеткен жоқсыз ба, 

әдебиетке келсеңіз тіпті басқаша болар ма еді» дегенімде, 

«Нұрлан-ау, �зін-�зі сыйлаған, �зінің ұлтын жақсы к�ретін 

кез келген адам ең әуелі тілін құрметтеуі керек. Кешегі 

:лихандардың, Тұрарлардың, Сәкендердің мықтылығы 

сонда емес пе? Олар қоғамды да, белгілі бір саланы да, 

атқару жұмысын да, қайраткерлікті де алып жүрді ғой. Міне, 

сол кісілерден үлгі алуымыз керек. Мен ешқандай жазушы 

да, ақын да емеспін. Бірақ әдебиетті мектепте жүргеннен 

бастап ессіз сүйген, кітапты к�п оқыған және сол арқылы 

танымымды, к�зқарасымды қалыптастырған замандағы 

ұрпақтың �кілімін. Біздің кезімізде жалғыз мен емес, менің 

қатарларымның бәрі әдебиетке жақын болатын» деп еді. 

Ұлтқа �неге, ұрпаққа үлгі болатын тұғырлы тұлға мына 

бір қиын кезеңде, ойда-жоқта бақиға аттанып отыр. Ардақты 

жанның артында Алаштың жұрты, мақтан тұтатын, аузынан 

тастамай айтып жүретін ғылыми әлемі, ой-пікірлері, �негелі 

тәрбиесі қалды. 

К�бекең �мірінің соңғы кезінде де белсене жұмыс істеді. 

Серік Пірәлиевтің шақыруымен Абай атындағы Ұлттық 

педагогикалық университетте «Алаштану» орталығын 

ашып, жетекшісі болды. Қазіргі ректор Такир Балықбаевтың 

кезінде «Тұлғатану» орталығын құрды. Айналып келгенде, 

осының бәрі ұлттық биікке к�терілген �негелі істер болатын. 

Бауыржан Момышұлының туғанына 100 жыл толу ме-

рейтойы кезінде «Бауыржан Момышұлы қорын» құрып, 

соған жетекшілік жасады. Баукеңді зерттеушілердің ба-

сын қосып, даныш пандық бітімін танытуға атсалысқан  

санаулыларымыздың бірі еді.

К�бекең кешегі ұлыларымыздың к�зіндей еді. Енді, міне, 

арамыздан кетіп бара жатыр. Айтатын с�з жалғыз. Бақұл 

болыңыз, аға. Жатқан жеріңіз жайлы болсын! Алаштың 

жоғын жоқтай білетін адал перзенттері,  ел-жұрты аман бол-

сын.  Рухыңыз пейіштің т�рінде шалқысын!

Нұрлан ОРАЗАЛИН,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты

Қазақстан халқы ғылым мен білім сала-

сының қажырлы қайраткерінен, ғибратты 

ғалымынан, парасатты педагогынан, ұтымды 

ұйымдастырушысынан, білікті де білімді 

біртуар азаматынан айырылды.

Қоғам және мемлекет қайраткері, Қазақ-

стан Республикасы Ұлттық Ғылым Ака де-

мия сының академигі, ғылым докторы, про-

фессор К�пжасар Нәрібайұлы Нәрібаев – уни-

верситетіміздің 1960 жылғы түлегі еді.

Дарынды азамат білім мен ғылым жолына 

түсіп, ғалым әрі педагог болып қана қоймай, 

сол саланы басқару ісінің білгірі санатына 

қосылды. Қатардағы оқытушылықтан ҚазКСР 

Жоғары және орта білім министрі қызметіне 

дейін к�терілді. 

Министрлікті басқарып жүрген кезінде 

бірнеше оқу орынының ашылуына, �мірлік 

қажеттілігі басым жаңа мамандықтар бойын-

ша құзыретті маман даярлау ісіне мұрындық 

болды. Соның нәтижесінде қазақстандық 

жоғары білім беру саласының аясы кеңейді, 

халықаралық талаптарға сай білім алған 

құзыретті мамандар қатары к�бейді.

Қай деңгейдегі қызметте жүрсе де және 

қандай лауазым иеленсе де адами қалпынан 

айнымай, азаматтығынан арылмай, кісілігін 

жоғалтпай, үнемі ақыл-парасат биігінен 

к�ріне білген ол он жылдан астам уақыт 

қазақ білімі мен ғылымының қара шаңырағы 

– Қазақ ұлттық университетін басқар ды. 

Осы жылдар ішінде универси те тіміздің 

халықаралық беделін к�теруге, қалыптасқан 

дәстүрді заманауи жаңашылдық үрдістермен 

ұтымды үйлестіріп, білім ордасындағы оқыту 

шеберлігі мен ғылыми шығар машылықты 

жаңа биіктерге к� теруге орасан еңбек сіңірді. 

Университетімізге адамзаттың екінші ұстазы, 

ұлы ойшыл әл-Фараби есімін беруде және 

білім ордасының автономдық статусына 

ие болуының, дүниежүзіне танылуының 

ұйымдастырушысы болды.

«Жақсының аты �лмейді,  ғалымның 

хаты �лмейді» дейді бабаларымыз. Расын-

да, К�пжасар Нәрібайұлы артына �лмес 

ғылыми мұра қалдырды. Ол елімізде ғана 

емес, дүниежүзіне аты мәшһүр ғалым еді. Оны 

тың тақырып тарға жазылған бірегей моно-

графиялар мен кітаптардың авторы ретінде 

халықаралық ірі ғылыми қауымдастықтар 

ерекше құрмет тұтады. Сондықтан да ол 

бірнеше халықаралық шетелдік Ғылым 

академияларының мүшесі атанды.

 Ол – Қазақстанда есептеу мен басқаруды 

механикаландыру және автоматтандыру ісінің 

теориясын, ревизиялау мен бақылау негіздерін, 

сонымен қатар басқа да экономикалық мәсе-

лелерге арналған теориялық еңбектерді тұңғыш 

рет қазақ тілінде жазған ғалым.

Оның қызметінің негізі Қазақстанда жоғары 

білім беру саласын басқаруға арналды. Бұл ісі 

нәтижесіз болған жоқ және мемлекет тарпынан 

жоғары марапаттарға ие болды, бұқара тарапы-

нан қошемет к�рді, кең қолдау тапты.

Артына ұмытылмас ұлағат қал дырған, 

үзілмейтін үлгі к�рсетіп кеткен қайталанбас 

дара тұлғаны �лді деуге болмас. Ол ісімен, 

мінезімен, кісілігімен, пайым-парасаты мен 

жастарға �лмейтін �негелі із тастап кетті. 

Сондықтан да оны ұлт ұрпағы мәңгі есінде 

сақтайды.

Ғалым МҰТАНОВ,
әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің 
ректоры, академик 

« Т ұ р ы м б е т  ж ы р а у  С а л қ ы н б а й ұ л ы  

атындағы Қармақшы аудандық қоғамдық 

қоры» президенті, ауданға белгілі, адами 

келбетінен айнымаған азамат, үлкенге ізетті 

іні, кішіге қамқор аға, бір әулеттің мақтанышы 

болған  Ашабек Қисықовтан ойда-жоқта айы-

рылып қалдық.

Сен Қисықтың Оспанының баласы едің,

К�зінің ағы мен һәм қарасы едің.

:лқуаттай дана қарттан бата алып,

Үлкендермен әрқашан жарасып едің.

К�ңілімді айтам елге, бар жұртыма,

Қыран �лді �зінің тұғырында.

Бір адамдай қызметін жасады Ол,

*з халқыңа мына қысқа ғұмырыңда.

Ақк�ңіл мінезге бай азаматым ең,

Ылғи да алысқа шабатын қазанатым ең.

Дес бермей аурумен к�п арпалыстың,

Жеңем деп тағдыр салған азап отын.

*кінішті... Сұм ажал міне, алып тынды,

Қаншама жұртты қайғы осы қамықтырды.

Маусымның ыстығында �рттей жанған,

Тастай суық  арқамды қарып тұрды.

Қош... Бақұл бол, бауырым,

Ашабегім,

Алдыңнан  к�ргей енді жарық нұрды!

 

Еске алушы 
Ибрагим БЕКМАХАНҰЛЫ

Қызылорда облысы



12 №25 (1545)
25 маусым – 1 шілде
2020 жыл

ANA TILIЖ У Р Н А Л И С Т  К Ү Н Д Е Л І Г І

Бас редактор 
Жанарбек ӘШІМЖАН

Бас редактордың 
бiрiншi орынбасары 
Нұрперзент ДОМБАЙ

Бас редактордың 
орынбасары 
Қарагөз СІМӘДІЛ

Бөлiм редакторлары:

Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ – Тіл мәселелері және этнография
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ – Білім, ғылым және мәдениет
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА – Әлеуметтік мәселелер және ақпарат

Фототiлшi
Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
Беттеуші
Нұржан АСАНОВ

Корректор
Нұрлайым БАТЫР
Хатшы-референт
Назгүл БЕЙСЕМБАЕВА

Апталық Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлiгiнiң 
Ақпарат комитетiнде қайта тiркеуден өтiп, 2018 жылғы 28 наурызда №17007-Г 
куәлiгi берiлдi.
Газет аптасына бір рет, бейсенбі күні шығады.
«Ана тiлi» газетiнде жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ 
газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың мәтiнi мен тiлiне редакция жауапты емес.
«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн 
редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi. 
Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық 
нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап 
бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды. 
Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк 
орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.

«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның 
аймақтардағы өкiлдiктерi:

Ғалым ОМАРХАНОВ 8 775 750 9444 (Нұр-Сұлтан)
Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ 8 771 769 6322 (Ақтөбе обл.)
Бектұр ТӨЛЕУҒАЛИЕВ 8 (7292) 40-41-01 (Маңғыстау обл.)

Меншікті тілшілер:
Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81
Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33
Оразалы ЖАҚСАНОВ (Қостанай) 8 777 230 71 84
Жарқын ӨТЕШОВА (Мәскеу) Zharkyn-1@yandex.ru

Қоғамдық негіздегі кеңесшілер:
Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымының докторы
Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымының докторы, профессор
Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері
Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымының докторы, профессор

материалдың жариялану 
ақысы төленген

Кезекшi редактор
Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ

Таралымы 15 000

РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕФОНДАРЫ: 
2-72-49-78 (қаб.бөлмесi/факс)
Бөлім редакторлары: 
267-40-07
E-mail: anatili_gazetі@mail.ru

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:
050013, Алматы қаласы, 
Желтоқсан көшесі, 175, 4-қабат

А
Газет: Алматы қаласы, Ш.Қалдаяқов көшесі, 17 үй. «Дәуір» РПБК ЖШС-нда, Тел: 273-50-53;
Ақтөбе қаласы, Смағұлов көшесі, 9/2, «Хабар-Сервис» ЖШС баспаханаларында басылып шықты 

Тапсырыс №1029/773

Құрылтайшы және шығарушы: 
«ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРI» 

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi
Бас директор – 

Редакторлар кеңесiнiң төрағасы 

Шәмшидин ПАТТЕЕВ

қабылдау бөлмесi 272-87-30 
kaz_gazeta@mail.ru
www.kazgazeta.kz

ANA TILI

ҚАРА НАРЛАР 
ҚАТАРЫ КӨБЕЙСІН

аспасөз күні дегенде ең алдымен осы саланың майын ішіп, жілігін 
шаққандардың еңбегі еске түседі. Тәуелсіздіктің елең-алаңында ел 
әрі-сәрі күй кешкенде қаламын тастамай, сөзді серік еткендердің 
естеліктерін көптеп бергіміз келеді. Осы орайда әрі төл мереке 
қарсаңында елге белгілі журналист, қаламгер Қайнар Олжайдан 
сөз сұрап, әріптестерін, қызметтегі кейбір оқиға лар ды қаламмен 
бейнелеп беруін өтінген едік. Сол жобамен редак циямызға жеткен 
кестелі сөзді назарларыңызға ұсынып отырмыз...

Б

Сатушысы – жасы үлкен апай к�рінеді.

– Айналайын, қазақ тіліндегі басылым-

дар таңертең түсе салып, �тіп кетеді, – деп 

риза болып тұр. – Сендердің «СҚ-ларыңа» да 

сұраным жақсы.

– Апай, аты-ж�ніңізді айтыңызшы?

– Атым Панаргүл.

Ішімізден «�те қызық ат екен» дедік қойын 

дәптерімізге түсіріп жатып.

– Фамилиям Нұрқаділова.

Е н д і  е л е ң  е т т і к .  О л  к е з д е  З а м а н -

бек Нұрқаділов Алматы қалалық атқару 

комитетінің т�рағасы. Қазіргі �лшеммен қала 

әкімі.

– Заманбек Қалабайұлының...

– Иә, Заманбек менің туған бауырым ғой.

Мәссаған! Қала басшысының туған апайы 

елеусіз бұрышта газет сатып тұрғаны қалай? Ең 

болмаса бір дүкеннің меңгерушісі болмас па? 

Қатты таңырқадық.

Бірер күннен соң мақаламыз шықты. 

«Қағазы бар, қаламы жоқ» деген тақырып 

қойдық. *йт кені, тілді үйренуге құлшыныс бар 

да, үйре тетін тәсілдер мен к�рнекі құралдар, 

кітап шалар мен с�здіктер тапшы еді. Соны 

меңзегенбіз.

Арада бірталай жыл �тті. Енді «Егемен 

Қазақстан» атанып, �зіміз қызмет істеп жүрген 

газет бетіне АҚШ-қа тәжірибе алмасуға барған 

Тіл білімі институтының екі маманының 

қосарлана жазған мақаласы шықты. Онда 

америкалық тілтанушылардың біздің газеттегі 

тақырыптарға танырқап, мақтағаны да 

айтылған. Мысалға келтірілгеннің екі-үшеуі 

бізден к�рінеді. Оларды қатты таңырқатқаны 

– сол баяғы «Қағазы бар, қаламы жоқ» екен.

«ҚАЗАНДЫ 
ҚАЗБАЛАМАПСЫЗ»

«Егеменде» жүргенде «қап!» деген кезіміз 

де аз емес. Құлбек Ерг�бековпен бірге Ле-

нинград қаласына іссапарға шықтық. Онда 

Құлбек аға :дебиет б�лімінің аға тілшісі. 

Жақын күндері Қазақстанда Ленинград 

жазушыларының апталығы �тпек. Соның 

алдында Ленинградты, оның қалам ұстаған 

Ал оқырманға әзірше жеткізетін жағымды жаңалығымыз 

бар. Білім және ғылым министрлігінің «Ғылым қоры» 

карантин кезінде еліміздегі ғалымдар арасында «Стоп-

коронавирус» атты байқау ұйымдастырған болатын. Онлай-

ын форматта �ткізген байқаудың жақында қорытындысы да 

шықты. Байқауға еліміздің әр аймағынан 141 �тінім түссе, 

олардың арасында жеке тұлғалармен қатар 12 жоғары оқу 

орыны, 14 ғылыми-зерттеу институты болған. Бұған қарап 

«ортақ жауға» қарсы тұрған белсенді топтың аз болмағанын 

сезінеміз. Байқау қорытындысын жариялаған  «Ғылым 

қоры» АҚ Т�рағасының орынбасары Бақытжан Сәркеев 

�ткізілген шараның маңыздылығын атап �тті.

– Іріктелген жобалар жұқпалы аурулардың алдын алу 

саласында мемлекет пен бизнес үшін тартымды, назар 

аударуға лайықты шешімдер ұсынып отыр. Бұл байқау – ең 

алдымен қоғамдық бастама. Мұнда ақшалай ынталан-

дыру немесе тікелей қаржыландыру жоқ. «Ғылым қоры» 

зерттеушілер мен ғалымдарға тез арада коммерцияландыру 

үшін �здерінің ғылыми әлеуеті мен әзірлемелерін ұсынуға 

мүмкіндік берді.

Бақытжан Сәркеевтің айтуынша, байқаудың алдын ала 

іріктеу кезеңінде ғалымдардың мәселені ашу, шешу жолда-

ры мен механизмдері, жаңалығы мен бірегейлігінің болуы 

сынды бірнеше талаптарға  сай келетін 39 �тінім қорғау 

кезеңіне жіберілген. Байқауды ұйымдастырушылардың 

пікірінше онда қорғалған ерекше жобалардың бірі – 

COVID-19-ға қарсы нутри цевтиктердің әлеуетті формула-

сын дайындаған (080-2020-СК) ғалымдар тобының еңбегі 

болған. Жоба жетекшісі Жанар Жеңістің айтуынша, зерттеу 

�німінің табиғи заттардан құралған дәрумен секілді адамның 

вирусқа қарсы иммунитетін к�теретін қуатқа ие екен. 

– Осы формулаға сәйкес бұған дейін Гонконгта, 

Сауд Арабиясынан шыққан коронавирустың түрлеріне 

құрамындағы қосылыстардың белсенділігі бар �сімдіктер 

анықталған. Мен солардың басын біріктіріп, оған Т 

жасушасының қосылысын қостым. :детте бұл жасушадан 

жұқпалы ауруларға қарсы вакцина жасайды. *йткені Т 

жасушасының қосылысы ағзаның инфекцияға т�теп беру 

қабілетін арттырады. Біздің �німнің басты артықшылығы, 

адам оны кәдімгі тамақ секілді жей алады. Себебі зертхана-

мызда әзірленген ботаникалық формула жеуге жарамды 3 

түрлі �сімдіктен жасалған.

 Автордың айтуынша, олардың �ндірген �німі адамның 

инфекцияға қарсы тұру қабілетін арттырып ғана қоймай, 

ағзадағы қан айналымын жақсартады, құрамындағы әртүрлі 

протеиндер ағзаны қуаттандырып, қан аздықты жояды. 

*німді жеуге болатын, зиянсыз дәрі, �сімдік препараты 

деген дұрыс. *зінің жұмыс тәжірибелерінде Жапония, Ко-

рея, Қытайда жұмыс істеген ғалым бұған дейін шетелдердегі 

10 жылға жуық еңбек жолында �сімдіктерді зерттеп, 

түрлі дәрілік шайлар мен қоспаларды дайындаған. Жоба 

жетекшісі Жанар Жеңіс 80-нен аса ғылыми еңбектің авторы. 

3 мемлекеттік және 3 халықаралық жобаға қатысқан ғалым 

бұл жолғы зерттеуге Миссисипи университетінің профессо-

ры мен әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

ғалымы мен докторанттарын да қатыстырған.

Бұл байқаудың қорытынды кезеңіне шыққан келесі бір 

қатысушысы Марита Тұрғанбайқызы бастаған ғалымдар 

тобы лептонин негізінде кең спектрлі вирусқа қарсы препа-

ратты, жабайы ақжелкен �сімдігінің тамырларында болатын 

биологиялық белсенді заттың жобасын жасаған. Ғалымның 

айтуынша шетелдік 5 университетте Lomatium dissectum 

жақсы зерттелген. Сол зерттеулерді жүргізген ғалымдар 

ақжелкен �сімдігінің тамырында бар эфир майларының 

вирусқа қарсы және антибиотиктік қабілетке ие заттар-

дан тұратынын анықтаған. Сонымен қатар бактерияға 

қарсы және антигрибтік қасиеттері бар екенін дәлелдеген. 

Lomatium dissectum сығындысының вирусостатикалық әсері 

ағзадағы барлық вирустардың, бактериялар мен зеңнің �суін 

тоқтата алатыны зерттелген. Бұл ағзаның табиғи иммундық 

жүйесі зиянды микробтар арқылы денсаулыққа пайдалы 

микроорганизмдерге зақым келтірмей тиімді күреседі. 

Марита Тұрғынбайқызы бастаған ғалымдар осы негізде 

жаңа вирусқа қарсы препаратты синтездеуді бастаған. 

Жоба артықшылықтарының бірі – шикізат қорының, 

яғни препаратқа қажетті �сімдіктердің еліміз аумағында 

�сетіндігі. Сондықтан �ндірістің барлық кезеңін елімізде 

жүзеге асыра аламыз. 

   Байқауды ұйыдастырған «Ғылым қоры» басшылары 

отандық ғалымдардың бұл ізденістеріне АҚШ-тағы ғылыми 

ұжымдар да қызығушылық танытып отырғанын айтты. Ал, 

жоба жетекшісі �здерінің ғылыми ізденісінің барысына 

т�мендегіше тоқталды.

– Егер фармацевтикалық бизнес пен мемлекет тарапы-

нан қызығушылық болса, жобаны толығымен Қазақстанда 

іске асыруға болады. Біз зерттелетін �сімдік пен әзірленіп 

жатқан жаңа препарат үлкен мүмкіндікке ие екеніне 

сенімдіміз. *йткені бүгінде адамзат �міріне енген SARS-

CoV2 жаңа вирусымен күресу �зекті мәселеге айналып 

отыр.  Бұл вирус біздің �мірімізде болады, жоғалмайды және 

барлық аурумен адамзаттың күресі сияқты жалғасады. Ал 

емдеудің тиімділігі дәрілік препараттарға байланысты.

    Міне, отандық ғалымдар осындай нақты ғылыми 

зерттеулер жүргізуде. Олардың жобалары Үкімет пен 

қызығушылық танытқан инвесторлардың қарауына 

жіберіледі. Ізденіс бар жерде ілгерлеу болады деген осы.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ

ДЕНСАУЛЫҚ – ЗОР БАЙЛЫҚ

Тәжітажал вирусы шыққалы әлем жұртшылығы оған қарсы 
вакцинаның жоқтығынан үрейленгені рас. Себебі бұл 
жұқпалы дерттің алдында әлем медицинасы дәрменсіз бо-
лып қалғанын көзіміз көрді. Сондықтан әлем ғалымдары 
оған қарсы вакцина ойлап табу ісімен айналысып кетті. 
Қазіргі таңда әлемнің таңдаулы зертханаларында зерттеу 
жұмыстары жүріп жатыр. Ғалымдар түрлі препараттарды 
тіршілік иелеріне егіп, нәтижелерін күтуде. Мұндай зерттеу 
жұмыстарын біздің елдің ғалымдары Нұр-Сұлтан мен Ал-
матыда жүргізуде. Алғашқы нәтижелері де бар. Бұл жөнінде 
болашақта ғалымдардан сұхбат алып, зерттеулерінің 
нәтижелерімен бөлісетін боламыз.

ІЗДЕНІС БАР ЖЕРДЕ 
ІЛГЕРЛЕУ БОЛАДЫ

Қайнар ОЛЖАЙ,
журналист, Қазақстанның 
Еңбек сіңірген қайраткері

қауымын таныстыратын мақалалар сериясын 

жазуымыз керек.

Ерте к�ктем еді. Тура ақ түндерге тап келіп-

піз. Ақ түндердің қасиеті бар ма, әйтеуір ұйқы 

жоқ. Бір-екі сағаттан артық жата алмайсың. 

Оны Құлбек ағамыз «талықсып алу» дейді. 

Сонымен қаланы түнімен жаяу аралаймыз. Ал 

күндіз келісіп қойған кездесулерге барамыз.

Соның бірінде Эрмитаждың атақты ди-

ректоры Борис Борисович Пиотровский �зі 

қабылдады. Кешікпей қайтыс болып кетті ғой. 

Екі күніміз сол кісінің ерекше қамқорлығымен 

Эрмитажды аралауға кетті. Қайда, екі күнде 

жартысын да к�ріп бітпедік қой деймін.

Келген соң мақалаларымыз шықты. 

Соның бірі «*нер тәжі – Эрмитаж» аталған. 

Мақала жарияланғаны сол журналистика 

факультетінде бізден екі курс т�мен оқыған 

ініміз, жақын тартатын бауырымыз Бейбіт 

Сапаралин, шамасы қазір тегі «Сапаралы» деп 

жазылады-ау, телефон шалды.

–  Қ а й н е к е ,  Э р м и т а ж ғ а  б а р ы п , 

Пиотровский  дің алдына жетіп тұрып Тайқазан 

туралы сұрамай кеткеніңіз қалай?

Санымызды соқтық. Эрмитаждың буымен 

елітіп жүріп, мұны сұрамаппыз. «Қап!» дедік. 

*зімізден жасы кіші Бейбіттің алғырлығы 

мен ұлтшылдығы асып тұрғанын сонда 

мойындадық.

Бірнеше жылдан соң Ресей үкіметі 

бәрібір Тайқазанды қайтарды. Түркістандағы 

бұрынғы орнына салтанатпен қойылды. 

Ол туралы репортаж газетімізге шықты. 

Авторы – ұмытпасақ Еркін Қыдыр, әлгі 

Бейбіт Сапаралинның курстасы болуы керек. 

Онда Ерекең Шымкент облысы бойынша 

меншікті тілшіміз еді. Репортаж редакцияда 

біз басқарған Ақпарат б�лімінен �ткені даусыз.  

  

ҚҰБЫЛЫСТЫ $ЛШЕУ 
МҮМКІН ЕМЕС

*зімізді елдің алдындамыз деп санамай-

мыз. Жалпы «кім алда, кім артта» деген де 

артық. Жуырда әлдебір сайтта аты таныс 

бауырымыздың «ХХ ғасырдағы қазақтың 

үздік бес журналисі» деген анықтамасын 

к�ріп қалдық. Құптамадық. Оны қалай 

анықтайсың? Анықтау үшін �лшеу керек. 

Затты �лшеуге болады, ал құбылысты �лшеу 

мүмкін емес. «ХХ ғасырдағы қазақтың ең 

семіз бес адамы» деген анықтамалық жасауға 

болады. *йткені, салмақ �лшенеді. Ал та-

лантты, халыққа келтірген пайданы немен 

�лшейсіз? Жалпы ХХ ғасырдың немесе ХХІ 

ғасырдың үздік бірдеңесі дегенді анықтау – 

қажетсіз тірлік. Біреу біреуді ұсынған кезде 

басқалар тура сол адамның кемшілігін к�рсете 

қояды. Талай рет байқадық. Бірлікті осын-

дай тірлік құртады. Мерейтой үстінде осы 

бауырымыз «Қайнар Олжай ХХІ ғасырдың 

басындағы үздік журналист» деп жариялап 

қойыпты. Үзілді-кесілді келіспейміз. *зіміз 

үшін ХХІ ғасыр басындағы ең құрметті жур-

налист – Сапабек :сіпов ақсақал. Сосын 

Ермұрат Бапи. Ермұрат әлі жас. Тоқсанға 

келгенде толық бағасын алар, біз жуырда 

ғана �мірден �ткен, топырағы енді суып 

жатқан Сапабек атамыз туралы айта кетелік. 

Тоқсаннан асқанша қаламы қолынан түспеді. 

Онда да бір тақырыпты – қазаққа жерді 

сақтап қалуды, тіпті дәлірек айтсақ қайтаруды 

қозғады. Екі кітап жазды. Одан к�п шығар, 

біздің к�ргеніміз екеуі.  «Тантал азабы» деп 

жазғанының �зі неге тұрады. Баласы да 

журналист. Тек орыс тілді. Және тақырыбы 

әкесінен мүлде басқаша. Кейде тіпті кереғар 

келіп жатады. Бірақ, к�зқарастарының 

қайшылығы бір шаңырақ астында әкелі-

балалы тұруларына еш б�гет болмаса ке-

рек. Сапабек ақсақалмен сырлас болдық. 

Алғашқы таныстықта бізден әбестік кеткен. 

Сексенінші жылдар соңында, Горбачевтің 

қайта құруы тұсында Қазақстан Журнали-

стер одағында жиналыс �тті. Т�раға Камал 

Смайылов бізді арнайы шақырды. Себебі 

жиналыс тақырыбы – жас журналистердің 

жағдайы. Жиналыс басталған соң бір егде 

кісі с�йледі. Алдымен жасы үлкен журна-

листерге жағдай жасап алмай, бала-шағаны 

айтқандарың қалай деген сарында. Біраздан 

соң с�з берілгенде «сақалын сатқан кәріден, 

еңбегін сатқан бала артық» деп салдық. 

Үлкен ағаның – Сапабек :сіпов осы кісі 

екен – к�ңіліне қатты келіп қалды. Қазақтың 

к�птеген мақалын абайлап қолдану керек. 

Ғабең жазған: «ауылдағы қыздың аузы сасық» 

дейін десем, арасында сен де кетіп қаласың 

ба деп тартындым». Біз абайламай дүңк 

еткізіппіз. Беріде түсіністік. Арнайы іздеп 

келіп жүрді. Кітаптарын сыйлады. Сапабек 

ақсақалды «Бірінші» атты деректі сериалға 

түсірдік. Голощекин туралы фильмге. Сту-

дент кезінде Голощекин атты стансадан қалай 

�ткенінен бастап әңгімелеген жарықтық.  

Қазақтан ХХІ ғасырдағы Құрметті журналист 

іздесеңіздер – міне осы кісі. 

:келі-балалы журналистер дегенде Ма-

таевтар еске түседі. Жазайық. Анығында 

арылайық. Сейітқазы ағамыз бір курс 

жоғары оқыды. Орыс б�лімінде. Бірінші 

курсты бітірген соң студенттік құрылыс от-

рядына бардық. Сейітқазы командир болды. 

Іскерлігін, турасын айтатын мінезін сонда 

к�рдік. Құрылысшылар күнін атап �туге тауға 

барғанда бүкіл жігіттер мас болып қалды. 

Командир Сейітқазы, отрядтың комиссары 

Олег Никанов үшеуміз ғана саумыз. Олег до-

сымызды да айта кетелікші. Қазір Мәскеуде 

тарихқа қатысты журнал шығарады деп 

естідік. Біздің курста орыс б�лімінде оқыды. 

Бастапқыда қазақ б�ліміне староста болған 

бір суаяқ кассадан бәріміздің стипендия-

мызды алып, сосын «ұрлап кетті» деп бермей 

қойып, кешікпей сол ақшаға үйлену тойын 

жасаған соң декан стипендия таратуды Олегке 

жүктеді. Қалған т�рт жыл ұрлық-қарлықсыз, 

айғай-аттансыз алып тұрдық.  Студенттік 

құрылыс отрядында және бір қызық болған. 

Нарынқолдамыз. Құрылыс басына салт атты 

шал келді. Жапырлай қол ұсынып сәлем 

бердік. :рбірімізден «қай рудансың?» деп 

сұрайды. Арғын, найман, шеркеш, адай, 

суан, қыпшақ, дулат... Бір кезде Олег қол 

берді. Онда бәріміз сақалдымыз. Күнге 

күйгенбіз. Ақсақал оны да қазақ деп қалса 

керек: «сен қай рудансың?» десін. Бәріміз 

де қу тілдіміз ғой, арамыздан Ғабдул-Ғазиз: 

«Ата, ол орыстың найманы» деді. Ал кеп 

күлейік. Сонымен биік таудың қойнауына 

құрылысшылар мерекесін атап �туге екі ма-

шинамен келгенбіз. Бірі тауда жүретін алып 

«Урал», екіншісі командирдің «УАЗ-ы». 

Мәс-саған, екі шофер де студенттерден бетер 

мас. Таудың жолы сұмдық екенін келерде 

к�ргенбіз. Ал енді қайттіқ? Түн түсіп барады. 

Сонда үстіне 40 студент – болашақ журна-

листер тиелген к�лікті Сейітқазы, екінші 

«УАЗ-ды» Олег айдап түскен. :лгі «барлауға 

кіммен барасың» деген сұрақ қойылса, осы 

Сейітқазы ағамыз бен Олег досымызды 

таңдар едік. Кейін Сейітқазы ағамызбен 

жолымыз түйісті. Қарағанды қаласында. 

Ол кісі ҚазТАГ-тің тілшісі, біз «Лениншіл 

жастың» тілшісіміз. К�п тақырып ортақ бол-

ды. Тағы да іскерлігі мен �ткірлігіне, сосын 

ұлтшылдығына тәнті болдық. Үшінші рет 

Прездиденттің қасында алғаш журналистер 

тобы құрылып, соған қосылғанымызда тағы 

алдымыздан шықты. Назарбаевтың баспас�з 

хатшысы еді. Бұдан тура жиырма жыл бұрын 

40 жасқа толғанымызда «Хабар» агенттігінде 

қол астымызда істейтін барлық қызметкерді 

бір күндік думанға алып кеттік. Жетіген мен 

Қапшағайдың арасында, к�л жағасына. «Ха-

бардан» ешбір бастығымызды қоспадық. Тек 

сырттан бір адамды шақырдық. Сейітқазы Ма-

таев. Ағамыз Қазақстан Журналистер одағын 

тіркеткенде құрылтайшылардың тізімінде 

тұрдық. Кейін жаңа заңнамаға орай қайта 

тіркеткенде қоспаған екен, «қазаншының 

еркі бар, қайдан құлақ шығарса». Сейітқазы 

ағамыз істі болғанда «Командир» атты мақала 

жазып қорғамақ едік. Бірақ, бір күннен кейін 

сол кезде істі тексерген мекеме тарапынан 

«Матаев журналистерді ұйымдастырып, істің 

тергеуі мен сотына қысым жасайды» деген 

мәлімдеме таратылды. Тура осы мәлімдеме 

қолымызды буды, аяғымызды тұсады. Ақтап 

жазғанымыз басындағы бұлтты сейілтпек 

түгіл, қоюлата түсерін бағамдадық. :ліптің 

артын бақтық. Ақталмаса да, жазасы азайып, 

міне бостандыққа шықты. Түбі ақталатына 

сенеміз. 1937-де «халық жауы» деп айып 

тағылғандар да алды 1957, соңы 1992 жылы 

ақталды ғой. Ағамыз ондай ұзақ күте қоймас. 

Тек аман болсын. Айтпақшы, қазақ тари-

хында баласымен бірге түрмеге отырған 

екі қазақ бар. Бірі – Рысқұл батыр. *зі бо-

лысты атып орыстың түрмесіне түскенде 

баласы Тұрарға біреулер қастандық қылар 

деп, қасына алғызған. Екіншісі – Матаев. 

Қазір емес, кейін мақтануға болар. Біздікі 

тек детальді ойнатқан. Айтпақшы, қай бір 

жылы Есіркепов деген журналист істі болды. 

Оны Сейітқазы ағамыз қорғады. Бір күні 

әлдебір орыс тілді газеттен тілші хабарласты. 

«Есіркеповтің ісі бойынша пікіріңіз қандай» 

деді телефонмен. «Біз журналистер одағының 

мүшесіміз, сондықтан одақ т�рағасы Матаев 

қандай пікір айтса, сол жақтамыз» дедік. Осы 

с�зіміз үшін қатаң ескерту естідік. Қайдан 

екенін сұрап қайтесіздер. 

ТАҢЫРҚАДЫҚ ТА, 
ТАҢЫРҚАТТЫҚ ТА

Ол кезде қазақ тілін оқып-үйрену науқаны 

жүріп жатты. Біз ауысып келген Қараған-

дыға қарағанда Алматыда құлшыныс ере-

сен. Кешікпей �зім қызмет ететін «Егемен 

Қазақстанның» редакторы алматылықтар қазақ 

тілін қаншалықты үйреніп және қолданып 

жатқанын тексеріп, мақала жазуды тапсырды.

Теміржол вокзалы мен әуежайға ба-

рып, хабарламаны екі тілде айтатын ма-

мандармен сұхбаттастық. К�шеде тұратын 

дүңгіршектердегі  сатушылардан қазақ 

басылымдарының қан шалықты �тетінін 

сұрадық. Онда дүңгіршек тер жекешелен-

беген, «Союзпечать» аталатын мекемеге 

қарайды. Айтпақшы, ол кезде «дүң гіршек» 

с�зі қолданысқа енбеген, біз «киоск» деп 

жазғанбыз. «Дүңгіршек» бірер жылдан соң 

айна лымға шықты, оны алғаш қолданған 

«Егемен Қазақстан» редакциясына Ержұман 

ағамыз *скеменнен шақырған Ермұрат Бапи 

еді.

Бірнеше кәсіпорынға барып олардың жа-

нында ашылған қазақ тілін үйрететін үйірменің 

жұмысымен таныстық. Кітап дүкендеріне 

кіріп, қазақ тілін оқытатын методикалық 

кітап, кітапшалар бар ма, соны зерттедік.

Ақыр аяғында «Алатау» санаторийіне ат ба-

сын тіредік. Мұнда тынығушылардың қазақша 

баспас�зді қаншалықты оқитынын білмек 

едік. Газет-журналды даңғарадай холдың 

елеусіз бұрышында сатады екен.


