
9-бет

ЖАС КЕЛСЕ – 
ІСКЕ!

ҚР Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Жарлығымен 2020 жыл 
«Волонтерлар жылы» деп жариялағаны 
белгілі. Осыған орай Алматы қаласы 
Орталықтандырылған кітапханалар 
жүйесі, қалалық Жамбыл атындағы 
жас&спірімдер кітапханасында еріктілер 
жылының кітапханадағы ресми ашылу 
салтанаты &тті.

Салтанатты жиын ҚР Президенті идея-
сын қолдап, оны насихаттауды мақсат етеді. 
Кітапхана оқырмандарына волонтерлықтың 
мән-мағынасын, маңызын ұғындырып, 
 жастарды белсенді болуға шақырады. 
 Сонымен қатар келушілер арасында пікір 
алмасып, жаңа буынның жаңа идеялары 
ортаға салынады. 

Аталған шараға Паралимпиада ойында-
рының жүлдегері, волейболдан Қазақстан 
жастар құрамасының капитаны Серік 
Есматов,  «Нұр Отан» партиясы Алмалы 
аудандық филиалы ақпараттық тобының 
мүшесі /лмади Қанатұлы, Алматы қалалық 
«Жас Отан» жастар қанатының жетекшісі 
– Мәди Ахметов, Республика және Алматы 
қаласы бойынша волонтерлар лигасының 
жетекшісі Айсұлу Ерниязова және журналист 
/лия Құдайберген қатысты.

Еріктілер жылының ашылу салтанатында  
әр спикер келушілерге арнап еріктілік 
жайында  кең мәлімет берді. Ұлттық танымы-
мызда сақталған асар, к3ршіге к3мек сынды 
ұғымдар туралы тарата әңгімеледі. Спикер-
лер с3зінен кейін қатысушылармен бірге 
«Біз біргеміз» флешмобы ұйымдастырылды. 
Келушілерге арнап топтық аймақта шахмат 
және тоғызқұмалақ тақталары қойылды. 

Ғазиза ҚҰДАЙБЕРГЕН

ҚАЗАҚТЫҢ ЖАНЫ
АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫ – 175

Биыл халқымыздың 
ұлы ақыны Абай 
Құнанбайұлының туғанына 
175 жыл  толатыны 
белгілі. Даналыққа толы 
өлеңдерімен, ғибрат 
тұнған қара сөздерімен, 
биік адамгершілік 
ұстанымдарымен Алты 
алаштың ардағына 
айналған Абайдың тойы 
– күллі қазақтың тойы, 
еліміздің айтулы мерекесі. 
Осы орайда Мемлекет 
басшысы «Абай және XXI 
ғасырдағы Қазақстан» атты 
мақаласында: «Абайды 
қалай дәріптесек те 
жарасады. Оның ғибратты 
ғұмыры мен шынайы 
шығармашылығы – қазақ 
халқына ғана емес, жаһан 
жұртына да үлгі-өнеге. 
Абайдың адам мен қоғам, 
білім мен ғылым, дін 
мен дәстүр, табиғат пен 
қоршаған орта, мемлекет 
пен билік, тіл мен қарым-
қатынас туралы айтқан 
ой-тұжырымдары 
ғасырлар өтсе де маңызын 
жоғалтпайды. Өйткені 
ақынның мұрасы – бүкіл 
адамзат баласының рухани 
азығы» деп жазуы да көп 
дүниені аңғартып тұрғандай. 
Олай болса, елімізде 
Абайдың 175 жылдығын 
мерекелеу Елорда төрінде 
бастау алды. «Қазақ халқы 
– Абайдың халқы» деп 
аталған салтанатты кешке 
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев пен еліміздің 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев 
қатысты. 

БҮГІНГІ САНДА:

Ермак аттан 
түсті, енді...

Туған жеріне 
туын тіккен тұлға

5-бет

12-бет

Ынсап кеткен 
жерде қайыр 
жоқ...

Әбдіжәлел БӘКІР:

3-бет

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛ ШАРА

Ал, менің ойымша, екі құмалақ қарынның өзін шірітеді. Олай болса, үш-төрт 
құмалақтың зыйанын әңгіме етіудің өзі зәреңді ұшырады.
Латын әліпбійіне көшіуге байланысты жасалған «Қазақ тілі емлесінің негізгі 
ережелеріне» қатысты менің қәупім осындай.

бірімен үндесіп, құлаққа жағымды 
біркелкі әуезбен естілетіндей болып 
жалғаныуы керек. Демек, тіліміздің 
ұлттық табыйғаты бойынша,  тіліміздегі 
барлық с3з ұлттық ырғақ пен әуезге 
бағыныуға тійіс. Ал тілдің әуезді, 
сазды айтылыуы  ондағы дауысты  
және дауыссыз дыбыстардың бір-
бірімен үндесіп, не біргелкі жұуан, не 
біргелкі жіңішке болып келіуіне бай-
ланысты. Одан басқа оның ешқандай 
құйтырқысы да, құпыйасы да жоқ.  

Мысалы, «алмалы», «қабырғалы» 
деген с3здегі барлық дыбыс тек жұуан 
болса, «мәңгілік», «текемет» с3зінде 
бар лық дыбыс біргелкі жіңішке болып 
келеді. Үндесіу дегеніміздің негізі – 
сол. 

Бұл екі ерекшеліктің – жалғама-
лық пен үндестіктің – бірі бұзылса, 
екіншісі де бұзылады. Тілдің ұлттық 
табыйғаты дегеніміз де сол. 8те 
қарапайым ереже. Бұл ереже түбір 
мен қосымшаның жазылыуында 
 басты бағдар болып табылады. Түбір 
дегеніміз – әр с3здің негізі, одан ары 
б3лшектеуге болмайтын мағыналы 
б3лігі болса; жұрнақ түбірден жаңа 
мағыналы с3з тұудырады, ал жалғау 
с3з бен с3зді байланыстырып тұрады. 
Мысалы, үндестік заңының тала-
бына сәйкес, «жылқы» деген түбірге 

«жылқы – шы» деген жұуан дыбысты 
жұрнақты ғана жалғауға болады, ал 
егер «жылқы – ші» дейтін болсақ, онда 
үндестік заңы бұзылады. Оған жалғау 
да сол тәртіппен жалғанады. Мысалы, 
«жылқышы – ге» емес, «жылқышы – 
ға» болады. 

Қазақ тілінде түбір және атау 
с3здерде біргелкі  екі  дауыссыз 
да,  екі  дауысты дыбыс та қатар 
келмегендіктен ғой бабаларымыздың 
мақсатты түрде «Меке», «ләзәт», 
«мүде», «махабат», «Алдаберген», 
«молда», «шарыйғат» («шариат» емес), 
«құрыйат», «пырапесір», «агыресор» 
деп, шет тілді 3з тіліне үйреткені. 
Олардың ұғымынша, дін де, сайасат та 
ұлттың тіліне зыйан келтірмеуі  тійіс-ті.  
8кінішке қарай, біз ол ұстанымды 
жалғастыра алмадық.

«Неге жалғастыра алмадық?» 
«Қалай жалғастыра алмадық?» «Бұл 
жала ғой!» деген сұрақтар мен күдіктер 
еріксіз бас к3тереді.

Сондықтан Ахмет Байтұрсынов 
атындағы республыйкалық Тіл білімі 
іністұты жасаған (басшылары Ерден 
Қажыбек, Нұргелді Уәли) «Қазақ 
тілі емлесінің негізгі ережелеріндегі» 
«құмалақтарға» к3ңіл аударып к3рейік.

Бүкіл  «Нег ізг і  ережеге»  тән 
 басты құмалақ – қазақ тілінің емлесі 
т іл імізд ің  ұлттық табыйғатына 
негізделмей, орыс тіліне ыңғайластыра 
жасалыуы.

(Жалғасы 4-бетте)

Бұл «Негізгі ереже», ғылымый 
ақый қатқа жүгінсек, ереже деуге 
 жарамайды. Себебі онда қазақ тілінің 
ұлттық табыйғаты бір-екі с3збен болса 
да айтылмайды. 8йткені оны жасау-
шылар ұлттық тілдің табыйғатын бұзып 
отырғандарын біледі. Ал тілдің ұлттық 
табыйғатына сай жасалмаған ереже 
қалайша «Негізгі ереже» болады?

Қазақ тілінің ұлттық әрі негізгі 
ерекшелігі жалғамалы тіл екенін, 
меніңше, бүкіл мамандар мен ұстаздар 
түгел біледі. Бірақ «Негізгі ережеде» ол 
айтылмайды. Айтылмаған соң, әрійне, 
басшылыққа да алынбайды.

Қазақ т ілінің айтылыу және 
жазылыу  заңының негізі үндестік 
заңына сәйкес қалыптасқан. «Негізгі 
ережеде» ол да айтылмайды, ешқандай 
оған ғылымый сыйпаттама берілмейді. 
 Демек бұл «Негізгі ереженің» ғылымый 
дәйектілігі күмәнді. 

Жалғамалы тілдің ерекшелігі неде? 
Ерекшелігі сол, с3здері дыбысқа 
 дыбыс,  бұуынға бұуын,  түбірге 
қосымша үндесіп жалғаныу арқылы 
жасалатын тілді жалғамалы тіл дейміз. 
Бұлар дұрыс жалғанбаса, с3здің ұлттық 
табыйғаты бұзылады.

Ал үндестік заңының ерекшелігі 
неде? Оның да ерекшелігі сол, дыбысқа 
дыбыс, бұуынға бұуын, с3зге с3з бір-

БІР ҚҰМАЛАҚ 
бір қарын майды шірітеді...

Концерт барысында ұйымдасты-
ру шылардың Абай тағылымын жан-
жақты к3рсетуге баса мән бергені 
аңғарылып тұрды. Мемлекет бас шы-
сының мақаласында жазылғандай, 
Абайға байланысты іс-шаралар 
«той-тойлау үшін емес, ой-3рісімізді 
кеңейтіп, рухани тұрғыдан дамуы-
мыз үшін 3ткізілмек». 

Кеш шымылдығы Қазақстан 
 Республикасы Мәдениет және спорт 
министрі Ақтоты Райымқұлова 
баяндамасымен ашылды. Министр 
3з с3зінде Абай жылының мән-
маңызына тоқталып, атқарылатын 
жұмыстардың легімен таныстырды. 

– Абай жылы – ел тарихында 
3шпес із қалдырған ұлы ойшылы-
мыздың рухын асқақтату үшін қолға 
алынған игі бастама. Осыған орай 
биыл халықаралық және респуб ли-
калық деңгейде ауқымды жұмыстар 
атқарылмақ. Ширек ғасыр бұрын 
Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н  / б і ш ұ л ы 
Назарбаевтың бастамасымен ұлы 
ақынның 150 жылдығын жоғары 
дәрежеде атап 3ткен едік. Бұл 
 мерейтой егемен еліміздің еңсесін 
тіктеуге, ұлттық сананы оятуға зор 
үлес қосты. Тұңғыш Президентіміз 
сол жиында «Абай халқына қамқор, 
ұлтына жанашыр бола жүріп, күллі 

адамзатқа мейірлі  гуманистік 
3реге к3терілді» деген еді. Шын 
мәнінде, кемеңгер тұлғамыздың 
мол мұрасы – бүкіл адам баласы 
үшін аса құнды әрі тағылымды 
дүние. Сондықтан Абайдың 3негелі 
3сиетін дәріптеу бүгінгі ұрпақтың 
қасиетті парызы деп білеміз. Бұл 
мәселеге  Мемлекет  басшысы 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
жақында жарық к3рген «Абай және 
ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты 
мақаласында жан-жақты тоқталды. 
Ұлы ойшылдың еңбектері күні 
бүгінге дейін 3зектілігін жоғалтпай, 
баршамызға рухани азық болып 

отырғанын ерекше атап 3тті . 
 Қа зіргі таңда еліміздің алдында 
биік мақсаттар тұр. Мемлекетімізде 
саяси, экономикалық, әлеуметтік 
саладағы жаңғыру үдерісі жүзеге 
асырылып жатыр. Осы орайда  
Абайдың ой-толғамдары бізге 
нақты бағыт-бағдар береді, – деді 
Ақтоты Райымқұлова. 

Министрдің айтуынша, биыл 
Абай мұрасы жан-жақты насихатта-
лып, халықаралық, республикалық 
және аймақтық деңгейде 500-ден 
астам іс-шара ұйымдастырылмақ. 

(Жалғасы 2-бетте)

ANA TILI
www.anatili.kz e-mail: anatili_gazetі@mail.ruwww.twitter.com/anatilikzwww.facebook.com/anatilikaz
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бастап шығады
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– Кезінде өзімізге тарихи 
оқу лықтардан мәлім Иван  Грозный... 

Әмір Темір сияқты тұлғалардың бейнесін 
ғасырлар тереңінен тірілткен бұл адаммен кездесуді 

мен ешуақытта да ұмытпаймын, – дейді Ноэль алыста қалған 
сол бір сәттерді еске түсіргендей ойлана тіл қатып: – Өйткені 

бас сүйектің құрылысына қарап, адамның бет-пішінін жасаудың 
жолдарын кеңестік ғылымда алғашқылардың бірі болып меңгерген 
білікті ұстаз өзінің жасы ұлғайғанына қарамастан жұмыс десе ішкен 

асын жерге қоятын жансебіл еңбегімен, адамгершілік қасиетімен кім-
кімді де өзіне бірден баурап алар еді. Ал оның шәкірттеріне айтқан 

ақыл-кеңестері ше? Сөйтіп, мен қысқасы бұл сапарда өзімнің 
сол уақытқа дейінгі игерген дәрігерлік мамандығыммен 

қоса, қиын да қызықты тағы бір іс – антрополо-
гиямен шұғылдануға бекем бел байлап 

қайттым.

НОЭЛЬ
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ӨРКЕНДЕГЕН 
ӨНЕРДІҢ ТОЙЫ

ТӘЛІМ

Дананың тойы той тойлау үшін емес, рухани тұрғыдан 
дамуымыз үшін 3ткізілетініне қуандым. Мақалада Мемлекет 
басшысы: «8ткен жылы Абайдың шығармаларынан үзінді 
оқу эстафетасы 3тті. Ләйлім атты оқушы қыз ұсынған бұл 
елдік шараға мен де қатысып, қолдау к3рсеттім. Мектеп 
оқушыларынан ел азаматтарына, тіпті әлемдік деңгейдегі 
танымал тұлғаларға дейін зор қызығушылық танытып, лезде  
іліп әкеткен бұл бастама бірнеше айға созылды. Соның 
арқасында бүкіл Қазақстан Абай мұрасын зерделеп шықты. 
Бұл – Абайға деген құрмет әрі ұрпақты тәрбиелеу тәсілі» деп 
атап к3рсетті. 

/лемдік деңгейде мұралары зерттеліп, құрметтеуге 
Абай Құнанбайұлы 3те лайық. Хакім бір ғана ақындықпен, 
ойшылдықпен шектелмей, еліміздің музыка 3нерін 
дамытқан үлкен композитор ретінде де танылды. Екі 
ғасырға жуық уақыт 3тсе де, Абай әндері маңызын жой-
май, әр адамның қызығушылығын оятып, құнды қалпын 
сақтап келеді. Дананың 3зі: «К3ңілге түрлі ой салар, әнді 
сүйсең, менше  сүй» деп, жүрек толқытар с3зін жас ұрпаққа 
арнаған. Ақынның азаматтық үні, ғибратты тағылымы 
ғасырдан ғасырға жалғасып келеді. Қай жастағы адам 
болсын оның айтқан тәлімді с3здерінен 3неге алып, 
күнделікті 3мірінде қолданады. Абайдың шығармалары 
арқылы біз мінез-құлқымызды түзеп, ішкі жан дүниемізді 
кемелдендіріп, ісіміз бен с3зімізді түзеуге бет бұрамыз. 
8зіміздің бойымыздағы мінімізден бірте-бірте арылып, 
 ойшыл армандаған қасиеттерді к3птеп жиюға қадам жа-
саймыз. 

Біздің білім ордасы Абай атындағы Жамбыл гума-
нитарлық колледжі деп аталады. Онда музыкалық бағытта 
да мамандықтар бар. 8зім музыка саласының  маманы әрі 
ұстазбын. Студенттерден құралған фольклорлық ансамбльге 
жетекшілік жасаймын. Бар қазаққа мақтаныш – Абайдың 
мұраларын колледж  студенттері арасында кеңінен насихат-
тап, олардың дана тағылымдарын жаттап, к3кейлеріне түйіп 
алуын мұрат етіп келемін. Биыл Абай әндерінен қалалық, 
облыстық байқау 3ткізуді жоспарлап отырмыз. Себебі Абай 
даналығын, әндерін бойына сіңірген әр жас ұрпақ тек қана 
3негелі, жақсы жолдармен жүретініне сенімдімін. 

Т&рехан К8РПЕБАЕВ, 
Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық 

колледжінің оқытушысы, «Тараз-ғасыр» 
фольклорлық  ансамблінің жетекшісі

Абай Құнанбайұлы – әр қазаққа бала күнінен таныс 
тұлға. Балғын шағымыздан Абай әндерін, өлеңдерін 
құлағымызға құйып, көңілімізге түйіп өстік. Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай және ХХІ ғасырдағы 
Қазақстан» мақаласы барша көпшілікпен бірге, өзіме де 
үлкен ой салды.

ТҰСАУКЕСЕРКЕШ

БІЛІМ

Мемлекет және қоғам қайраткері Д.Қонаев пен сол кездегі Мәдениет министрі 
болған І.Омаровтың қолдауымен, Қазақстанның халық артисі, қазақ қыздарының 
арасынан шыққан тұңғыш көркемсөз шебері Гүлжиһан Ғалиеваның жетекшілігімен 
іргетасы 1970 жылы қаланған Қазақ мемлекеттік циркіне биыл 50 жыл толды. Осы 
уақыт аралығында цирк туралы үш кітап шыққан екен. Оның өзінде алдыңғы екеуі 
орыс тілінде жарық көрген.

Сиқырлы цирк тарихы

Жақында Ұлттық кітапханада Қазақ 
мемлекеттік циркінің директоры,  
Мәдениет қайраткері, театртанушы 
-сыншы Нұрбақыт Б3кебаевтың 
«Қазақстандағы цирк 3нерінің бастау-
лары мен дамуы» атты монографиялық 
зерттеуінің таныстырылымы 3тті. 
Ұлттық цирк 3нерінің түп бастаулары 
мен даму тарихы туралы сыр шертетін, 
қазақ тілінде тұңғыш  рет оқырманға 
жол тартқан еңбектің таныстырылы-
мына еліміздің зиялы қауым 3кілдері 
мен цирк 3нерінің жанашырлары 
қатысты.  

Жиынды ҚР Ұлттық кітапхана 
 д и р е к т о р ы  Б . О с п а н о в а  к і р і с п е 
с 3 з б е н  а ш ы п ,  А л м а т ы  қ а л а с ы 
әкімінің кеңесшісі М.Ахетов жүргізді. 
Қазақстанның халық артисі Е.Обаев, ҚР 
еңбек сіңірген қайраткері А.Бекенұлы, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің философия және 
политология факультетінің деканы 
/.Рымғазықызы, Алматы қаласы 
Мәдениет басқармасы басшысының 
о р ы н б а с а р ы  Д . / л и е в ,  ж ы р ш ы 
Б.Жүсіпов, Бостандық ауданы ардагер-
лер кеңесінің т3рағасы Х.Біржанұлы, 
Қазақ мемлекеттік циркінің  «Номад» 
к а с к а д е р л і к  ш а б а н д о з д а р ы н ы ң 
жетекшісі  Ж.Күнғожинов, Қазақ 
м е м л е к е т т і к  ц и р к і  м у з е й і н і ң 
меңгерушісі Н.Тамабекқызы және т.б. 

с3з с3йлеп, цирк 3нерінің қыр-сырына 
тоқталды.

Қазақ мемлекеттік циркінің ардагері 
8мірбек Исабеков шаңырақ к3терілген 
алғашқы күннен бастап еңбек етіп 
келе  жатқанын,  20  жыл акробат 
болса,  бүгінде Ж.Елебеков атындағы 
эстрада  және цирк колледжінде сабақ 
беретінін атап 3тіп, монографиялық 
еңбек жалғасын тапса, цирк 3нерінің 
әр саласы  талданса деген ойын айтты. 

Ержан Белғозиев балаларымен 
циркке  жиі баратыны ж3нінде с3з 
қозғап, әңгіме ауанын әріден бастады. 
«Мен циркке жиі барамын. Тек бала 
емес, үлкеннің 3зіне шабыт беретін 
3нердің бұл түріне баса назар аудару 
керек. Күні кеше Мәскеуден келген 
циркте екі орыстың қызы атқа мініп, 
вальс биледі. Атты соншалықты к3ркем 
киіндіріп, мойнына шашақ байлап, 
билеген кезде таңғаласың. Біздің ата-
бабамыз да аттың құлағында ойнаған. 
Қажымұқан, Балуан Шолақ... бәрі 
цирк арқылы шығып, дүниежүзіне 
танымал болды. Сондықтан ат 3нерін, 
қазақша күресті осы цирк арқылы 
дамытса. /рине, аттың жем-ш3біне, 
оны қарайтын адамға ақша  керек 
екені белгілі.  Оған қаражат б3лу 
жағы қарастырылса. Халықаралық 
деңгейдегі олимпиадалық ойындарға 
қосуға әрі циркке барған балалардың 

қызығушылығын оятып, баланы атқа 
мінуге, қазақша күреске, домбыра 
үйренуге тәрбиелеп, бойында батылдық 
пен батырлық қалыптасуына әсер етер 
еді» деген ұсынысын жеткізді.      

Монографиялық еңбекте ежелгі цирк 
3нері алғашында культтік, бақсылық 
дәстүр, діни жоралғы, спорттық жарыс-
тар мен жәрмеңкелік сауық-сайран 
сияқты мәдени қайнардан бастау 
алғаны айтылады. Тылсым күштерді 
шақырып, тотемдік акробатиканы 
меңгерген алғашқы қауымдық дәуірдегі 
бақсылардың жаңа әлемдік діндердің 
пайда болуына байланысты бұрынғы 
әлеуметтік мәртебесінен айырылып, 
кейін кезбе сиқыршы, секіргіш адамға, 
жонглерге, мимге, аң үйретушіге, 
атбегіге, күлдіргішке айналуы, ертедегі 
культтік әрекеттердің жаппай ойын-
сауық пен драмалық к3ріністерге айналу 
үдерісі – әлемдік мәдениет тарихындағы 
кең таралған құбылыс болғаны, цирк 
3нері мистикалық  сипаттан мәдени 
құндылыққа ұласқаны жан-жақты 

к3рсетілген. Қазақтың атбегілік 3нері, 
саятшылық салты мен құсбегілік 
дәстүрінде де цирктің бастаулары  жатыр. 
Қазақ халқының ежелден бүгінге жеткен 
«Аударыспақ», «Теңге алу», «К3кпар» 
сынды ат үстінде ойналатын ұлттық 
ойындары дене тәрбиесіне жаттығумен 
қатар, к3шпелі мәдениеттің айшықты 
3німі түрінде цирк трюктарына айнал-
ды. Сондықтан сиқырлы цирк 3нері 
қазақтың қанында бағзыдан бар, ата 
салтымен дарыған қасиет. 

Автор 3з еңбегінде далалық цирк 
3нернамасы – қазақ мәдениетінің алтын 
діңгегі, күнделікті тұрмыс-салттың даму 
барысында шыңдалған мәдени құрылым 
деген тұжырым  жасайды. Біріншіден, 
палеолит дәуірінен бүгінгі күнге дейін 
далалық цирк 3нерінің бастауы мен 
қалыптасу кезеңі к3рсетілді. Энеолит 
дәуірінде к3шпенді бабаларымыздың 
ж а б а й ы  ж ы л қ ы н ы  а л ғ а ш  қ о л ғ а 
үйретуінен бастап, арғымақтық цирк 
3нерінің культуронегезі басталды 
 деген түйін  жасалды. Екіншіден, ұлы 
даланың к3шпелі мәдени 3мір салты әр 
қазақ  баласын цирк тюрктарын еркін 
шабандоз  ретінде қалыптастырды. 
Үшіншіден, далалық цирк 3нерінің 
ж а р қ ы н  3 к і л д е р і  –  с а л - с е р і л е р 
екені,  олардың шығармашылығы 
синкретизмнің үлгісі екені дәлелденді. 
Т3ртіншіден, сал-серілердің арасында 
цирк трюктарын кәсіби түрде орындай-
тын «ағашаяқ» атанған 3кілдері болғаны 
анықталды. Бесіншіден, қазақтың цирк 
3нері мен күлкі мәдениетінде трикстер-
лер образы Алдар к3се, Қожанасыр, 
Құлақай қу, Шаншардың қулары 
ретінде к3рініс тапқаны айқындалды. 

«Мәдениет тарихындағы цирк 
3нерінің қалыптасуы және теориялық-
әдістемелік негіздері», «Далалық цирк 
мәдениетінің қалыптасуындағы сал-
серілік мектебі», «Қазақстан циркі 
әлеуметтік-мәдени феномен ретінде» 
атты негізгі үш б3лімнен тұратын 
еңбекке қазақ 3нерінің жанашыр-
лары, Қазақ мемлекеттік циркінің, 
Ж.Елебеков атындағы эстрада-цирк 
колледжінің, «Гүлдер» ансамблінің 
3мірге келуіне ұйытқы болған,  талай 
қ и ы н д ы қ т ы  б а с ы н а н  к е ш і р г е н 
Гүлжиһан Ғалиева және театр сын-
шысы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты /шірбек Сығай ж3нінде 
мағлұмат-естелік енген. 

Ж и ы н  с о ң ы н д а  к і т а п  а в т о р ы 
ұйымдастырушыларға алғыс айтып, 
аталған циркке ұлы даланың бекзада  
3 н е р і н і ң  ж а н а ш ы р ы  Г ү л ж и һ а н 
Ғалиеваның есімін беру туралы кітапта 
толық мағлұмат барын жеткізді . 
 Сонымен қатар 1970 жылдан бастап 
осы уақытқа дейінгі кезеңді қамтитын, 
цирктің тарихынан сыр шертетін к3рме 
ұйымдастырылды.  

 
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

(Басы 1-бетте)

Атап айтқанда, қазан айында Нұр-
Сұлтан қаласында ауқымды халықаралық 
конференция 3тіп, Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Абайды жаңа 
Қазақстанның символы ретінде таныту 
туралы  ойын жүзеге асыру мақсатында 
ақынның 3леңдері мен қара с3здері  оннан 
аса шет тіліне аударылып, Абай туралы 
бірнеше деректі фильм және телесериал  
т ү с і р у   ж о с п а р л а н ы п т ы .  С о н д а й - а қ 
 мерейтой аясында Қазақстанның елшілік-
тері  жанынан «Абай орталықтары» ашы-
латындығы да жария етілді.  Аталған 
ауқымды шаралардан б3лек, сонымен қатар 
хакімнің ғибратты ғұмыры халқымыздың 
т3л 3нері – айтыс арқылы кеңінен насихат-
талып, ұлы ақынның туған топырағы Жиде-
бай жерін абаттандыру бастамасы да кезек 
күттірмейтін жұмыстар қатарына еніпті.

Ақтоты Райымқұлова елімізде Абай-
дың мерейтойына қоғамдық сананы 
жаңғыртатын 3те маңызды шара ретінде 
мән берілетінін атап 3тті. 

– Абай мұрасы – жаңа Қазақстанның 
одан әрі 3сіп-3ркендеуіне жол ашатын 
баға жетпес құндылық. Ұлы ойшылдың 
3сиетіне әрдайым берік болсақ, ел ретінде 
еңселене түсеміз. Абай мерейтойы – 

 Елбасымыз бастаған «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының 3те бір маңызды б3лігі. 
Тұңғыш Президентіміздің бүгінгі айтулы 
іс-шараға қатысуы бүкіл Абай мұрасын 
дәріптеу жұмысына ерекше серпін беретіні 
с3зсіз. Халқымыздың бойтұмары – Абайдың 
3негесін 3скелең ұрпақтың бойына сіңіру – 
баршамызға парыз. Сондықтан ұлтымызды 
ұлықтайтын осындай игі бастамаға жұрт 
болып жұмыла білейік! – деп 3з с3зін 
түйіндеді. 

Мерекелік концерттің 3те жоғары 
деңгейде  ұйымдастырылғанын айта 
кеткеніміз ж3н. Сахнаның ұлттық нақышта 
безендірілуі ,  шырқалған әндер мен 
оқылған 3леңдер, Абай 3мірінен, жастық 
шағынан сыр шертетін театрландырылған 
к3ріністердің барлығы да дана ақынның 
болмысын шеберлікпен жеткізді. Аға буын 
мен орта буынның, жастардың,  бозба-
лалар мен бүлдіршіндердің концертке 
қатысуы Абай тағылымына деген ұрпақтар 
құрметін әсерлі бере білді. Кештің барлығы 
түгелдей тек Абай шығармашылығына 
құрылды. Қазақстанның халық артисі 
Гүлжан /спетова, Болат /бділманов, 
Нұркен 8теуілов, Қуандық Қыстықбаев, 
Берік Айтжанов бастаған талантты 3нер 
3кілдері Абайдың жырларынан сусындатса,  
«Абай әлемі» аталатын б3лімі ақын 3мірін 

театр тілінде бейнеледі. Мұхтар /уезовтің 
«Абай» трагедиясы мен Ахмет Жұбанов, 
Латиф Хамиди қиялына қанат бітірген 
«Абай» операсынан үзінді к3рсетіліп, 
елордалық Жастар театры актерлерінің 
қатысуымен Жұманазар Сомжүректің 
«Абай – Тоғжан» драмасынан лирикалық 
үзік сыр к3рермен назарына ұсынылды. 
Еңбек Ері Асанәлі /шімов, КСРО және 
Қазақстанның халық артисі /лібек Дінішев, 
Қазақстанның халық артисі, Қазақстанның 
Еңбек Ері Роза Рымбаева және Айман 
Мұсақожаева, Қазақстанның еңбек сіңірген 
артисі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты  
Майра  Мұхамедқызы, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткерлері  Тамара Асар,  Ерлан 
Рысқали, Медет Шотабаев, Зарина Алтын-
баева, сонымен қатар халықаралық және 
республикалық байқаулардың лауреаттары 
мен еліміздің жас дарындарының орын-
дауында  ұлы ақынның әндері «Астана 
Опера» Мемлекеттік опера және балет 
театрының симфониялық оркестрінің 
с ү й е м е л д е у і м е н  к е м е л і н е  к е л т і р і л е 
шырқалды. Бір с3збен айтқанда, осы 
концерт арқылы Абай тағылымына тағы 
бір бойлап, асыл с3здерінен бойымызға 
қуат алғандай болдық. Ақын 3леңдерінің 
сахна  т3рінде әлемнің бірнеше тілдерінде 
оқылуы да Абайдың мұрасы адамзатқа 

да ортақ құндылық екенін түйсінгендей 
күйге б3ленеріңіз хақ. Тағылымды кеш 
Мұхтар /уезовтің «Абай» трагедиясындағы 
ақынның: «Алдымда күн... 8згеше жарық 
нұрлы  күн... Аты «тіршілік» болса керек... 
Мен 3з 3мірімде оған жетпедім, к3рмеспін 
ол күнді. Сол болашақ үшін бір ш3пшектей, 
бір ғана кірпіштей болса да кесек қалап кет-
сем арманым жоқ. Сәлем деңдер соларға, 
сәлем деңдер, ұрпағым!» деген с3здерімен 
түйінделді. Монологты Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, актер Болат 
/бділманов әсерлі жеткізе білді. 

С о н ы м е н ,  м е м л е к е т і м і з д е  А б а й 
Құнанбайұлының 175 жылдығына бай-
ланысты мерекелік іс-шара лар ресми 
түрде бастау алды. Мағжан Жұмабаевтың 
3леңінде «Шын хакім, с3зің асыл – баға 
жетпес. Бір с3зің мың жыл жүрсе, дәмі 
кетпес» деп жазылғандай, баға жетпес с3зі, 
ақылының сәулесін т3гіп тұрар жырлары 
бар, адамдық жолын нұсқап тұрған «Қара 
с3здері» бар Абай туған халқымен бірге 
мәңгі жасайтыны анық. «8лмейтұғын 
артына с3з қалдырған» хакім елі үшін 
қашанда мәртебесі биік қадірлі тұлға 
 болып қала бермек.  

Дәуіржан Т8ЛЕБАЕВ
«Ана тілі» 

ҚАЗАҚТЫҢ ЖАНЫ

АЛТЫН ОРДА 
және Қазақ мемлекеті

ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ 
биік болу керек

К е ш к е  « 8 н е р »  б а с п а с ы н ы ң 
 директоры /.К3пішев, «Ақиқат» 
ж у р н а л ы н ы ң  б а с  р е д а к т о р ы 
А./лімұлы, Ш.Уәлиханов атындағы 
Тарих және этнология инс ти тутының 
бас  ғылыми қызметкері ,  тарих 
 ғы лы мының докторы А.Кәрімұлы, 
қаламгер-журналист М.Құлкенов, 
Ш . У ә л и х а н о в  а т ы н д а ғ ы  Т а р и х 
және этнология институтының аға 
ғылыми қызметкері, PhD докторант  
А.Дүйсенбайқызы, М./уезов атын-
дағы /дебиет және 3нер инсти-
тутының жетекші ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты 
Т.Еділбайұлы арнайы қонақ ретінде 
шақырылды. 

Алматы полиграфия колледжінің, 
Алматы қаржы-құқықтық және 
технологиялық колледжінің сту-
денттері мен ұстаздары, А.Жұбанов 

атындағы дарынды балаларға арналған 
музыка мектебінің оқушылары мен 
ұстаздары, №67 жалпы білім беретін 
орта мектептің оқушылары мен ұстаз-
дары қатысқан кеште қонақтар мен 
оқыр ман Алтын Орда дәуіріндегі 
қазақ елінің айбынды ғұмырнама 
 тарихы, салт-дәстүрі, Ұлы даланың 
ұлы тұлғалары мен Алтын Орданың 
бүгінгі  мұрагері Мәңгілік қазақ 
елі  ту ралы ой б3лісіп, рухани азық 
 сыйлады. Кеш соңында А.Жұбанов 
атын дағы дарынды балаларға арналған 
музыка  мектебінің 3нерпаздары 
/рсен Тұрсын «Ақсақ құлан» күйін, 
Құндыз Серікова «Ақ бұлақ» әнін, 
Найла Досан мен /зиза Маханбет-
жанова «Туған жер» әнін тарту етіп, 
к3пшіліктің к3зайымына айналды.

Аяулым ЖИДЕБАЕВА

О с ы ғ а н  о р а й  А л м а т ы д а ғ ы 
М.Мәметова атын дағы №28 мектеп-
лицейде аталмыш заңдағы мұғалім 
мәртебесі ж3нінде мектеп әкімшілігі 
мен ұстаздар талқылады. Педагог 
мәртебесін айқындап берген заңдағы 
педагогтің құқықтары, әлеуметтік 
к е п і л д і к т е р і  ж ә н е  ш е к т е у л е р і , 
міндеттері  мен жауапкершіліг і 
 жайында с3з қозғалды.  

Қазіргі қоғамда ұстаз мәртебесі 
 т у р а л ы  с 3 з  қ о з ғ а р  а л д ы н д а 
қазақтың хас батыры Бауыржан 
Момышұлының: «Ұстаздық – ұлы 
құрмет. Себебі ұрпақтарды ұстаз 
тәрбиелейді. Болашақтың басшы-
сын да, данасын да, ғалымын да, 
еңбекқор егіншісін де, кеншісін де 
ұстаз 3сіреді. 8мірге ұрпақ берген 
аналарды қандай ардақтасақ, сол  
ұрпақты  тәрбиелейтін ұстаздарды  да 
сондай ардақтауға міндеттіміз» деген 

с3зі еске түседі. Яғни бала бойына ата-
анадан кейінгі ақыл-ой, адам гершілік, 
әдептілік,  ар-ұят, ұлттық сана-сезімді 
сіңіруші жан – мұғалім.  Дегенмен де, 
білім мазмұнының 3згеруіне байланы-
сты мұғалімге деген к3зқарас та, талап 
та 3згеруде. Жаңа қабылданған заңда 
ұстаз дарға к3птеген артықшылықтар 
мен қолдау  қарастырылған. Бірін ші-
ден, 2020 жылы жалақыны 25 пайызға 
3сіру және т3рт жыл ішінде екі есе арт-
тыру к3зделген. Екіншіден, педагог 3з 
міндеттеріне жатпайтын іс-шараларға 
т а р т ы л у д а н  қ о р ғ а л а т ы н д ы ғ ы 
 айтыл ған.  Жиында мектеп басшысы 
А.Медетбекова педагогтік әдеп пен 
міндеттерге жеке тоқталды. 

Айдана БОЛАТХАН,  
М.Мәметова атындағы №28 

мектеп-лицейдің қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі

Алматы қаласындағы №4 кітапханада Алтын Орданың құрылғанына 
750 жыл толуына арналған «Алтын Орда – қазақ мемлекетінің  алтын 
бесігі» атты тарихи-танымдық кеш өтті. Кеш барысында экраннан 
 арнайы дайындалған «Алтын Орда – 750 жыл» атты слайд-презентация, 
«Қазақ хандығы – Алтын Орда мұрагері» атты деректі фильм көрсетіліп, 
 «Алтын Орда – қазақ мемлекетінің бастауы» атты дәстүрлі кітап көрмесі 
ұйымдастырылды. 

Мемлекетіміз білім беру саласын дамытуға, жас ұрпаққа заман талабына 
сай сапалы білім беруге  барлық жағдай туғызып келеді. Жуырда Қазақстан 
Республикасының Парламенті «Педагог мәртебесі» туралы Заң қабылдады.

Азаматтың суреті
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Әбдіжәлел БӘКІР, 
саяси ғылым докторы, профессор:

– ана тіліміз. Алайда мемлекеттік 
мәртебеге 1989 жылы ие болған қазақ 
тілінің бүгінгі ахуалы  жұртқа аян. 
Халқымыздың рухани ұстаздарының 
бірі Бауыржан Момышұлының осы-
дан 60 жылдай бұрын айтқандай, 
«8зінің ана тілінің үдесіне жете алмай 
– құр қалғандарды, ұлт мақтаныш 
сезімінен, ұлт намысынан ажырап, 
«ш3ре-ш3ре» болып» жүргендерді 
қазір де еркін кездестіруге болады. 
Ұл-қыздарымызды түгел дерлік қазақ 
мектептерінде оқытып, 3з ана тілінде 
білім алуына жағдай жасай алмай 
отырмыз. Бүгінгі орта мектептегі, 
орта  арнаулы және жоғары оқу 
орындарындағы орыс топтарының 
б а с ы м  к 3 п ш і л і г і  –  3 з і м і з д і ң 
ұрпақтарымыз. Алдымызға қойған 
«2017 жылға қарай мемлекеттік тілді 
білетін қазақстандықтар санын 80 
пайызға дейін жеткізу, 2020 жылға 
қарай олар кемінде 95 пайызды  
құрауы тиіс»  деген мәселелердің 
ауылы алыстап барады.  Осы үлкен 
міндет отбасынан  бастап қоғамдағы 
мемлекеттік тілге қатысты барлық 
құрылымдардың, халықтың жаппай 
рухани сілкінісін туғызып отыр деу 
қиын. /сіресе, денсаулық сақтау 
 саласы, байланыс мекемелерінде, 
сондай-ақ  коммерциялық жүйелер 
мен банктерде қазақ тілі кеңестік 
кезеңдегідей «аман-есен» отыр.

 Тәуелсіз сананы қалыптастыруда 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
орны ерекше екені белгілі. Жаңа за-
ман жаңа ақпарат кеңістігін алып 
келді. Құдайға шүкір, қазақ тіліндегі 
басылымдар бірте-бірте к3беюде. 
Э л е к т р о н д ы  а қ п а р а т  қ ұ р а л д а р ы 
ішінен мен республикалық радионы 
ерекше атар едім. Тек  әттеген-айы  
 р а д и о н ы  б ү г і н г і  ж а с т а р  т ы ң д а й 
бермейді. Ал телевизиялық хабарлар 
ұлтымыздың  рухани сұранысын толық 
қанағаттандыра алмай отыр. Қазіргі 
кейбір мәліметтерге қарағанда, еліміздің 
95 пайызы  ақпаратты, негізінен, теле-
визия арқылы алады екен. /леуметтік 
зерттеулер к3рсеткендей, халқымыздың 
18-60  жас  аралығындағылардың 
жартысына  жуығы теледидарды пай-
даланады дейді. Жастардың 5 пай-
ызы ғана газет-журнал оқиды. Жас 
ұрпақ негізінен ұлтымыздың рухани 
сұранысынан алыс тау телехабарлармен 
қалыптасып отыр деуге болады. Кітап 
оқу қалды. Міне, айта берсем, осындай 
жайттар 3те к3п...

/лемдік капиталистік экономика 
ғылымының негізін салушы Карл 
Маркс неге капитализмді, әсіресе 
оның адамды ақшаның құлы ететінін 
қатты сынағаны әлі есімде. Ол адам 
баласы капиталдың құлы болмауы 
қажет деп еді. Міне, енді бастық та, 
жастық та капиталдың құлы болып, 
адами қасиеттің к3рінісі байлық деп 
түсінетін жағдайға жеттік. Және ол 
байлыққа еңбекпен емес, алдау-арбау-
мен, тартып алу, ұрлықпен, 3лтірумен 
қол жеткізгендер де қоғамда жоқ 
емес. Кейбір байлар ұрпақтарының 
тойларына мыңдаған доллар жұмсап 
ж ү р .  М а ң а й ы н д а  ж е т і м - ж е с і р , 
кедейшілікке тап болғандар толы. 
Олардың біреуінің аузына су құюға 
ықыласы жоқ. Қазір ақшамен бәрі 
шешілетін болды. Ақшамен жұмысқа 
орналасып, оқуға түсіп, биікке де 
ш ы ғ а т ы н  б о л д ы қ .  Я ғ н и  а қ ш а 
адам қарым-қатынасының басты 
құралына айналды. Бүгінгі Орта Азия 
республикаларының тағдырлары да 
осы ақшамен байланысты болып, 
 шатылып жатыр. 

– 8ңірлердегі тележурналис ти-
каның, жалпы журналистиканың жай-
күйі сізді қазір де толғандыратыны 
анық. Осы саланың ардагері ретінде бұл 
туралы не айтар едіңіз? 8ңірлік БАҚ-
тың бүгінгі тыныс-тіршілігі қандай?

–  Қ а з і р  м е р з і м д і  б а с п а с 3 з 
не  жазып жүр, ешкімнің шаруасы 
жоқ. Сын айтса, тарпа бас салады. 
Ал ұлттық дүниені қаузап мәселе 
к3терсе, мән бермейді. Кемшіліксіз 
қ о ғ а м  б о л м а й д ы .   К е м ш і л і к с і з , 
қайшылықсыз қоғам  дамымайды. 
Қоғамдағы кемшіліктерді к3рсетіп, 
оны шешудің жолдарын да к3рсететін 
БАҚ еді. Қазір 3ңірлік  БАҚ-ты   былай 
қойғанда, республикалық БАҚ қалаған 
с3зін айта, жаза ала ма? Біз Кеңес 
3кіметінің уақытында 3мір сүрдік. 
Бізді де бақылайтын. Бірақ  газет 
шыққаннан кейін с3йлесетін. Қазір 
газет шықпай тұрып тексеріп алатын-
дар бар. Ол не сұмдық? Оған қоса, 
қазір билік мекемесіндегілер газет 
оқи бермейді. Қазақ басылымдарын 
тұрақты оқып отыратын басшылар 
сиреп кетті. Бұл да алаңдататын жайт.

Газеттерге бостандық ауасын 
 таратпайынша, ол «халықтың к3зі, 
құлағы һәм тілі» бола алмайды. Ол 
үшін қалам иелеріне, біріншіден, еркін 
кеңістік беру керек. Екіншіден, журна-
листерге тұрмыстық жағдай  жасауды 
ұмытпайық. Үшіншіден, журналист 
жазып қана қоймасын. К3терген 
мәселесін соңына дейін жеткізсін. 
/р жазған мақаланың, әр к3терген 
мәселенің жауапкершілігі болуы ке-
рек. Ол журналистің де, сыналған 
мекеменің де жауапкершілігі екенін 
ешкім жадынан шығармаса екен. 

– Eңгімеңізге рақмет!

Eңгімелескен 
Қараг&з СІМEДІЛ

ЫНСАП КЕТКЕН 
ЖЕРДЕ ҚАЙЫР ЖОҚ...

– Осы күні жер-дүние тыншымай 
тұр. Бейбітшілік, татулық, достық 
ұранын айтқанымен, іс жүзіне келгенде 
баяғыдағы қырғи қабақ соғыстан асып 
түсетін қимыл-әрекеттер байқалады. 
Б ұ л  ж а ғ д а й д а  ү л к е н  ә л е м д е г і 
Қазақстанның ұстанымы, бағыт-
бағдары қандай болуы керек?

–  Е ң  б і р і н ш і ,  3 з і м і з  м ы қ т ы 
болайық. 8зіміз мықты болмай, 
мемлекеттердің арасына араласқаннан 
ештеңе 3нбейді. Ішкі бірлігіміз  бекем 
б о л м а й ,  э к о н о м и к а л ы қ  қ у а т т ы 
ел атанбай, саяси құрылымымыз, 
әлеуметтік әлеуетіміз дамымай 3згеге 
т3релік жасауға хақымыз жоқ. Осы 
бағытта, әрине, тәуелсіздік жылдары 
к3п іс атқарылды. Бірақ патшалық 
Ресейдің отарында, кейін Кеңес 
үкіметінің қыспағында болғанымызды 
ұмытпайық. Оның бізге тигізген 
зардабы к3п. Ыбырай  Алтынсарин 
бір хатында: «Орыс  переселендері 
осылай ретсіз к3шіп келе берсе, 
күндердің күнінде таза халық 3те 
ауыр қиындықтарға ұшырауымыз 
мүмкін» дейді. Сол қиындықтың жүгін 
қазір сезініп отырмыз. Тәуелсіздік 
алғанымызға ширек ғасыдан асып 
кетті, 3з тілімізде с3йлеу мұң  болып 
қ а л д ы .  / л и х а н  Б 3 к е й х а н  А л а ш 
қозғалысының бастауында тұрып, 1905 
жылы: «Ең бірінші, тілімізге, ділімізге 
еркіндік беріңдер» деп  айтуы бекер 
емес. Тіл мен діл ұлттың ең негізгі 
к3рсеткіштері. Қазір ұлттың коды деп 
жүрміз ғой. Шын мәнісіне келсек, тіл 
– нағыз ұлттың коды. Тілді сақтамай 
тұрып, ештеңе істей алмаймыз. Тіл 
туралы заң бар, не қазақ тілі туралы 
емес, не орыс тілі жайлы емес. Биліктің 
тұтқасын ұстап отырғандарға қазақ 
тілі тиімсіз. 8йткені олардың 3здері 
қазақша с3йлей алмайды,   балалары 
да қазақша түсінбейді. Парламентте 
жүргенде де тіл мәселесін к3п к3терген 
едім. Тәуелсіз елдің қазағы болуымыз 
үшін міндетті түрде тілімізді т3рге 
шығарғанымыз ж3н. Содан кейін 
саяси құрылым, әлеуметтік әлеует, 
мәдени мәселе, экономикалық биіктік 
 туралы айта жатармыз. Біздің жет-
кен жетістігімізді к3рген соң, 3згелер 
«мына елмен санас пай болмайды» 
демей ме. Осындайда бір тәмсіл еске 
оралады. Баяғыда бір ел 3зге жұртқа 
шабуыл жасамақшы  болыпты. Зерт-
теп к3рсе, шабуылдамақшы болған 
елдің әскері аздау екен. «/скері аз 
халық тез тізе бүгеді, к3п созбай  басып 
алайық» депті басқыншылар. Сонда  
әлгі елдің бір ақсақалы 3згелерді 
тоқтатып: «/скері аз болғанымен, 
ақын-жазушысы к3п, рухани мықты 
ел екен. Ондай елді жеңе алмаймыз» 
депті. Міне, сондықтан біз ең алдымен 
рухани мықты елге айналайық. 

/л-Фараби мемлекеттің жағдайын 
билікпен к3п байланыстырады. /р 
елдің мемлекеті мықты болуы үшін, 
мінбері нығайсын дейді. Бүгінгі тілмен 
айтсақ, біздің мінберіміз – Парламент. 
Соны күшейтейік. Фарабиді оқып 
жүргенде бір таңғалғаным, ұжымдық 
басқару мәселесін алдыңғы орынға 
қояды. Мен Президенттік басқаруды 
т е р і с к е  ш ы ғ а р м а й м ы н .  А л а й д а 
Алаштың к3семдері де Парламенттік-
президенттік басқаруды ұсынған. 
Президенттік басқару к3бінесе жеке 
басқаруға ұласып, ал суперпрезиденттік 
басқару жеке билікке алып барады. 
Оның ақыры жақсы бола бермейді. 
Мұны да ұмытпаған ж3н...

– Қазақ үшін қадірлі тұлға Мұстафа 
Шоқайды зерттедіңіз. Қазақ жерінде 
жүргенде де,  Еуропа асқанда да 
Мұстафаның &згермеген қағидасы 
қандай еді? Ал қандай да бір жайттарға 
қатысты к&зқарасы &згерген тұсы да 
болған шығар, ол жайында не дейсіз?

– Мұстафа Шоқай халықтың 
азаттығы, еркіндігі туралы к3зқарасын 
ерте бастан қалыптастырды. Кішкене 
күнінен әділетсіздіктерді к3п к3рді. 
/кесінің салған кірпіш үйін тартып 
алды. Орыс қоныстанушылары атадан 
қалған жерін егіндік жасаймыз деп 
алып қойды. 8зі Ташкентте  Ерлер 
гимназиясын алтын медальмен бітіріп 
тұрғанда, директоры медальді орыс 
 баласына бергісі келіп, орыс баласы 
бас тартты. Сыр елінің жұрты: «ана 
жақта біздің Мұстафамыз бар, ол 
патшамен, үлкен кісілермен с3йлесе 
алады» деп, 3тінішін де Мұстафаға 
 айтатын. Ташкентке оқу қуып келгенде  
де 3зіне ауыл-елдің арыз-арманын 
айтқан хаттар к3п келді. С3йтіп жүріп 
Түркістандағы, Ташкенттегі түрлі 
халықтардың теңсіздігін байқады. 
Оның азаттықты ойлауы сол ерте кез-
дерден қалыптасты.

тілінде  бастыртты.1923-34 жылдары  
бес-алты рет Лондонда  болып, баян-
дама жасау 3зге қазақтың тағдырына 
бұйырмаған.  М.Дулатов туралы 
қорғаған  жапон ғалымы Ресейдегі 
мұсылман қайраткерлері туралы  айтып 
келді де, «осы шоқжұлдыздар ішінде 
Мұстафа Шоқай бірегейі еді» дейді. 

да, Мұстафа да ұлттық мемлекет құру 
туралы бірнеше мақала жазған. Біз 
сол Ұлттық мемлекетті құра алмай 
отырмыз. Алаш қозғалысының к3семі 
/лихан Б3кейхан қазақ мемлекеті 
дегенде қазақтың тарихи, ұлттық 
ерекшеліктерін сақтай және сана-
сезімін оята отырып, ортағасырлық 

де»  деген еді. Бізде сол ұлттық рух жоқ 
 болып тұр. Олар аңсаған тәуелсіздік 
туралы айтқанда КСРО-дан б3лініп 
шыққан егемендікті ғана мысалға 
аламыз.  Мен 3з  мақалаларымда 
тәуелсіздік туралы к3бірек айта-
мын. Ол жайдан-жай емес. Иә, біз 
бұрынғы Мәскеуге тәуелділіктен 

рация мен Мемлекеттік тәуелсіздігі 
 т у р а л ы  К о н с т и т у ц и я л ы қ  з а ң д а 
жазылған ұлттық мемлекеттікті сақтау, 
қорғау және нығайту ж3нінде шаралар 
қолданады деген біздің бүгініміз үшін 
аса қажетті, келешегіміз үшін де қажет 
қағидалар кейінгі кезде естен шыға 
бастаған сияқты. Сонда тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарында қазақтың үлес 
салмағы аздау кезде ұлттық мемлекет 
мәселесін к3тердік те, ал халқымыз 
еліміздің басым к3пшілігі болғанда 
мұның қажеті болмай қалды ма?

Конституциямызда демократия-
лық, зайырлы, әлеуметтік, құқықтық 
мемлекет құрамыз деп жаздық. Қазір 
сол Конституцияда жазылған с3зді 
ұмытып қалған секілдіміз. Демокра-
тия дегенді айтуды қойдық. Зайырлы  
дегенде дін ұйымдарын мемлекеттен 
б3ліп тастадық. Дінді ұстанып отырған 
сіз бен біз. Сонда  сіз бен бізді қалайша 
м е м л е к е т т е н  б 3 л і п  т а с т а й м ы з ? 
Құқықтық мемлекетте заң орындалуы 
керек еді. Ал біз заңды орындау дегенде 
заңды 3згертіп, демонс трациялар мен 
минтингілерге шығу үшін рұқсат сұрап 
ал дегенге к3штік. Келіспей алаңға 
шыққандарды «заңды бұзды» деп, 
түрлі шаралар қолданып, тіпті түрмеге 
тығып жатырмыз. Конституциямызда 
нені айтып, нені айтпауымыз керегі 
анық жазылып еді ғой: мемлекеттілікке 
қарсы шықпа, ұлтқа ылаң салма, елді, 
ұлтты б3лме... Міне, осыны орындаса  
болды, адамның 3зге талап-тілегін 
айтып алаңға шығуында не тұр? 
Германияның бірінші канцлері болған 
Отто фон Бисмарк: «/кімшілігінен 
 ынсап кеткен жерде заңнан қайыр 
жоқ» деген екен. Мемлекеттің саяси 
жүйесі бұқара халықтың мұратын 
назардан тыс қалдырса, билік пен 
байлыққа құнығып кетсе, неше түрлі 
жағдайлар болады екен ғой. Оны 
әлемдік 3мір к3рсетіп-ақ келеді. 
К3рсете де беретін шығар. Кейде  
ХХI ғасырда 3мір сүре отырып, сан 
ғасырлық тарихты артқа салсақ та, 
бірақ адамзаттың ілгері басқан сайын 
жетіле түспей, қайта-қайта, бір-біріне 
ұқсас қиыншылықтармен бетпе-бет 
келе беретініне таңғалмау мүмкін емес. 

Азаттық, еркіндік, демократияны  
орнатпайынша қажырлы, саяси, 
ұлттық мемлекет құра алмаймыз. 
Халық 3зінің пікірін айта алмаса,  
к 3 з қ а р а с ы н  б і л д і р м е с е  н е с і н е 
тәуелсізбіз деп мақтанамыз? Иә, 
кейінгі уақытта бұл тарапта жақсы бір 
3згерістер байқалады. Сол 3згерістер 
оңынан болсын деп тілеймін. 

– Сіздіңше бүгінгі қазақ қоғамының 
бары мен жоғын кім түгендеп жүр? 
Қазақтың жаны, рухы, тілі,  ділі 
мәселесінде айтылуы тиіс,  бірақ 
айтылмаған түйткілді жайттардың бетін 
ашып айтсаңыз. 

– Шүкір, бірсыпыра жайт  БАҚ-та  
жазылып жүр. Бірақ оқитын адам, 
тыңдайтын құлақ, к3ретін к3з жоқ. 
Қазіргі кенжелеу келе жатқан рухани  
с а л а д а ғ ы  к е й б і р  қ а й ш ы л ы қ т ы 
мәселелер мемлекеттің ұлттық сипа-
тын жетілдіре алмай отырғанымыздан 
ба деген  ойлар жоқ емес. Осы туралы 
бірер ойымды ортаға сала кетсем. 
Рухани әлеміміздің басты арқауы 

Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

«Ақсақалдар 
айтпады деп жүрмесін» 

деген жақсы бір сөз бар еді. 
Бүгінгі кейіпкеріміздің әңгімесінде 

де үлкендердің уақыт елегінен екшеп 
алып айтқан сөзін жеткізгіміз келді. 

Кезінде үлкен есіктерді ашқан, мәртебелі 
мінбелерден сөйлеген Әбдіжәлел Бәкір 

ендігінің беталысын қалай аңдайды, 
кейінгінің келбетін қалай көреді? 

Ақсақал жасына жетіп, айналасына 
үлкен жүрекпен үңілгенде нені 

бағамдайды: бүгінгі сөз сол 
көрген-түйген мәселелер 

жайында өрбімек. 

Мұстафаның к3зқарасы 3згерді ме? 
Иә, 3згерді. Ол бастапқыда Ресейдің 

құрамындағы автономия жеткілікті 
деп түсінді.  Бірақ  Алашорда 

үкіметін екі жарым жылдан 
кейін, Қоқан автономия сын 
64 күннен соң таратқанда, 
Р е с е й д і ң  қ а р а м а ғ ы н д а 
жүргенде толық тәуелсіз бола 
алмайтынымызды  түсінді. 
Сол үшін қазақтар ғана емес, 
к ү л л і  т ү р к і  х а л қ ы   б о л ы п 

күресейік деді. Мұстафа әр 
халықтың ішкі бірлігіне қатты 

мән берді. Одан б3лек, Ресейге 
қарсы мемлекеттердің шетелдегі 

ұйымына біріккісі келді. Мұстафа 
Шоқай Кеңес 3кіметінде оң 3згерістер 
де болғанын, оны жоққа шығар-
майтынын да айтты.  Бірақ Кеңес 
3 к і м е т і н і ң  т а б и ғ и  с и п а т ы н а н  
3 з г е р м е й т і н і н  ж а қ с ы  т ү с і н д і . 
Сондықтан тәуелсіздік үшін шетелде  
жүріп те аянбай күресті.  Ресейден 
ауып барғандардың  басылымдарына 
Кеңес үкіметі  туралы бірнеше мақала 
жазды. Оның екі түрлі себебі бар еді. 
Бірінші, қаржылық жағдай. Екінші, 
Мұстафа Шоқай шетелге ең алғаш 
қоныс аударғанда шет тілін жақсы 
игере  қоймаған еді, сол үшін орыс 
тілінде жазып, мақалаларын орыс 

қ о з ғ а л ы с  Т ү р к і с т а н н ы ң  с а я с и  
азаттығына бастар ма екен» деп 
аңсайды. Бұл Мұстафаның кеудесінен 
жаны шыққанша 3згермеген арманы.

Б и ы л  М ұ с т а ф а  Ш о қ а й д ы ң 
туғанына – 130 жыл. Осы мерейлі дата 
қарсаңында Қызылорда облысының 
әкіміне бірталай ұсыныс айттым. 120 
жылдығында Еуропаға барғанбыз. 
Одан бергі он жыл ішінде не 3згерді, 
соны Еуропа жұртына, сол жердегі 
ағайынға к3рсетейік. Биіктігі 12 
метрлік ескерткіш орнаттық, 12 
томдығын шығардық, к3шелерге, мек-
тептерге атын бердік, университетте  
орталығы ашылды. Соны айтып, есеп 
берейік, Халықаралық ғылыми конфе-
ренция 3ткізейік деп едім, әкім с3зімді 
құп к3рген сыңайлы. Бұйырса, осы 
жылдың күзінде сондай бір ауқымды 
шара 3ткізсек деген  жоспар бар. Ол 
да 3мір бойы халқының азаттығын 
аңсап, тілеп 3ткен Мұстафа Шоқай 
рухының алдындағы бір парызымыз.

– Ақыры Мұстафа Шоқай  туралы 
с&з  қозғаған  екенбіз .  Алашорда 
қайраткерлерін де айналып &тпейік. Біз 
Алаш қайраткерлерінің арман-мұратын 
жалғай алдық па? 

– Бұл 3те күрделі мәселе. Алаш 
қайраткерлерін де, Мұстафа Шоқайды 
да азын-аулақ оқып, зерттедім. /лихан 

Азаматтың суреттері

Шынында да солай. Ол кеңестанудың 
негізін қалаушылардың бірі. 

М.Шоқай 3ле-3лгенше Түркістан 
халықтарының азаттығын аңсады. 
Екінші дүниежүзілік соғысы жылдары  
2,5 ай лагерьлерді аралады,  6-7 
 лагерьде болды. Сондағы тұтқындарды 
к3ріп: «Мүмкіндігінше жұмысқа 
орналас тырамын, жағдай жасай-
мын, керек болса оқытам» деп жан-
таласты. Бірақ лагерьлердегі түрлі 
озбырлықтарды к3ріп, әбден түңілді. 
Немістің офицеріне: «Сіздер осы кезге 
дейін 3здеріңізді дүниежүзіндегі ең 
мәдениетті халықпыз деп келдіңіздер. 
Лагерьлерді аралап к3ріңіздер. Сіздер 
ХІІІ ғасырдағы Шыңғыс ханның 
озбырлығынан бірнеше есе асып 
түстіңіздер. Енді 3здеріңізді мәденитті 
елміз деуге құқыларыңыз жоқ» дейді. 
Сонда қасындағы неміс офицері: 
«Қатты айттыңыз ғой» дегенде: «Қатты 
айттым. Ол үшін атылсам да, асылсам 
да дайынмын» деп жауап қатады. 
/йеліне де: «Дәл мына қорлықты 
к3ргенше 3лгенім жақсы еді» деп хат 
жазған. 

Мұстафа Шоқайдың 3згермеген 
3мірлік ұстанымы – «ұлтымның 
жағдайы дұрыс болса» деген тілегі 
еді. /йтпесе, Мұстафа Шоқай тіл 
білетін, сыйлы, құрметті адам. Фран-
цияда емін-еркін жүріп, елдің жайын  
ойламай, 3з бақуаттылығын күйттеп 
3мір сүре беруіне болар еді. Ол бәрін 
ысырып тастап, елдің ертеңі үшін 
еңбектенді. Халықаралық тақырыпта 
жүзден аса мақала жазды. Кейде  
Мұстафа глобусты қолына алып 
отырып мақала жазды ма екен деп 
 ойлаймын. /р елдің саяси  ахуалын, 
3ткенін сипаттап,   талдайды. /р 
мақаласында «осы әлемдік  саяси 

әлеуметтік-экономикалық мешеулік-
т е н  а л ы п  ш ы ғ а т ы н  Б а т ы с т ы қ 
буржуазиялық жолды таңдағаны 
белгілі. Біз бұл ұлылықты менсінбедік. 
Капитализмді тікелей қабылдадық. 
Қоғамдағы қандай құбылысқа бол-
масын қайшылық тән, онсыз даму 
болмайды. Осыны ескеруіміз  керек 
еді .  Бүгінгі  түрлі  қайшылықтар 
ұлттық мемлекеттің жоқтығынан 
туындап отыр. Екінші, ол азамат-
тар тіл туралы к3п айтты. Тілдің де 
жағдайы мәз емес. Балабақшадан 
үш тілде оқыттық. Қазір әйтеуір сол 
бағдарламаны тоқтатқанымызға шүкір. 
А.Байтұрсынов бастауыш мектеп бес 
жылдық болуы керегін айтады. Бес 
жылдың үш жылында бала қазақша 
оқысын, бала қазақша с3йлей, оқи, 
жаза, ойлай алған соң ғана орыс тілін 
үйренгені ж3н екенін меңзейді. Қазір 
3зге тілде оқыған балаларды бы-
лай қойғанда, қазақ мектептеріндегі 
 балалар қазақша с3йлей алмайды.  
Міне, алаштықтардың тіл мәселесіне 
қатысты ұстанымын да жалғай  алмай 
отырмыз.  Ал сол Алашорданың 
ғасырлық тойын,  /лихан Б3кейханның 
туғанына 150 жыл толған мерей-
тойын қалай атап 3ттік? ЮНЕСКО 
к3лемінде аталып 3ткен /лиханның 
мерейтойы жұпыны ғана аталып 3тті. 
Иә, түрлі конференциялар, жиындар 
3ткіздік. Құжат үшін. Алашорданың 
жүз жылдығында да сол баяғы кон-
ференциялар, бес-алты құттықтау 
с3з, бұрынғы белгілі баяндамалар. 
«8ткіздік» деді де қойды. Бұдан кейін 
олардың мұратын жалғастырдық деп 
қалай айтамыз? Түркі әлемінің ұлы 
перзенті Мұстафа Шоқай: «Ұлттық 
рухсыз ұлт тәуелсіздігі болмайды, 
 тарих  ондайды к3рген де жоқ, білмейді 

құтылдық. Кеше бар мәселемізді сол 
жақ шешетін еді. Облыстық комсомол 
комитетінің хатшысы болуымның 
соңғы нүктесін Мәскеу қойды. Ал 
қазір халықта сол тәуелсіз сана бар 
ма? Қоғамымызда тәуелсіз  сана 
күрделі жағдайда қалыптасуда. Бүгінгі 
3міріміздегі қиыншылықтар к3біне 
осымен байланысты болып отыр. 
/лі сан ғасыр тарихы бар халықпыз 
деп сілкіну байқалмайды. 8кінішке 
қарай, «Тәуелсіздік» сияқты қастерлі 
ұғымды терең түсіне алмауымыз ұлттық 
 рухымызды да, саяси санамызды да 
жеткілікті к3тере алмай отыр. Тәуелсіз 
сананың қалыптасуы үшін қоғамдағы 
демократиялық факторлардың ерекше  
маңызы бар екені белгілі. Бұл бағытта 
тәуелсіздік жылдары күрделі 3згерістер 
жүзеге асты. Дегенмен, тоталитарлық 
жүйеден демократиялық тәртіпке 3туде 
т3те жол жоқ екенін біздің тәжірибеміз 
де к3рсетіп отыр. Бір жағынан, жаңа 
саяси институттар жетіліп, нарықтық 
қоғамдық қатынастар 3мірге етене 
еніп жатса, екінші жағынан, кеңестік 
жүйенің болмыстары да оп-оңай 
орын босататын емес. Сондықтан да 
заңдарымызды жетілдіре отырып, 
соған негізделген демократиялық 
кеңістікті кеңейте түскен ләзім. Негізгі 
заңымыздағы «мемлекеттік биліктің 
бірден-бір  бастауы – халық» деп үлкен 
әріппен жазылған қағида біздердің 
күнделікті салт-дәстүрімізге айналғаны 
ж3н. Тәуелсіздік үшін күрескен, ең 
бірінші осы мемлекетті құрған қазақ 
халқы ғой. Олай болса, мемлекетіміздің 
бүгінгі  ұлттық сипатына бейжай 
қарауға болмайды. Мемлекетіміздің 
ұлттық сипатын жетілдіре түсуіміз 
керек. Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік егемендігі туралы Декла-
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Бексұлтан НҰРЖЕКЕ-ҰЛЫ, 
жазушы, ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты

Т О Л Ғ А У Ы  Т О Қ С А Н  Т У Ғ А Н  Т І Л

Ғалымдар орыс тілінің ережесін қазақ тіліне теліп, тілімізді соған 
бағындырып отыр. Жалғамалы тілдің дыбыстарын ықшамдасақ, 
сөз түсінікті қалпын сақтайды, мағынасы да өзгермейді, бірақ 
тілдің ғасырлар бойы жасалған, қалыптасқан табыйғаты 
бұзылады. Былайша айтқанда, оның әуезділігі, әуенділігі жойылып, 
басқаша айтылып, басқаша жазылатын болады. Бұл ереже – тілдің 
ұлттық табыйғатын, үндестігін бұзатын басты «құмалақтың» бірі. 
Ол – тіліміздің ұлттық сыйпатын бірте-бірте жойатын, ақырында 
тіліміздің айтылыуын да, жазылыуын да басқа тілдің ықпалына 
түсіретін, соған ійкемдейтін жегі құрт тәрізді тәсіл.

БІР ҚҰМАЛАҚ 
бір қарын майды шірітеді...

(Басы 1-бетте)

Соның нәтійжесінде, қазақ тілі 
ешқандай ұлттық ерекшелігі жоқ 
сыйақтанып шыққан. Ал орыс тілі 
жалғамалы т ілге  жатпайтын т іл 
болғандықтан, оның ережесі қазақ 
тілін 3з бетінше дамыта ма әлде 3з 
қолтығына қарай тарта ма?

О р ы с  т і л і н і ң  д ы б ы с т а р д ы 
ықшамдап немесе үнемдеп жазыу 
үлгісі мынандай: й + у = ю, й + а = 
я, ш + ш = щ, й + о = ё, т + с = ц, – 
екі әріптің орнына бір әріп жазыу. 
Жалғамалы тілге бұл әдістің келе 
бермейтін себебі, ол екі дыбыстың 
бірін алдыңғы бұуынға, екіншісін 
келесі бұуынға б3ліп жазыудың ор-
нына екеуі де зорлықпен бір ғана 
бұуынға кіріп кетіуі мүмкін. Мысалы: 
аш + шы = ащы, тіпті оны бұуынға, 
тұщ – ы деп те, тұ – щы деп те б3ле 
алмайсың, 3йткені қазақ тілінде «тұ 
– шшы» деген де, «тұшш – ы»  деген 
де дербес бұуын болыуы мүмкін емес, 
тек бір «ш» алдыңғы, екінші «ш» 
келесі бұуынға қосылыуы қажет. Ал 
ё әрібін қажет ететін қазақ тілінде 
бірде-бір с3з жоқ-ты, «ёлка» дегенді 
зорлап тықпалап к3ріп еді, қазақ 
оған к3нбей, 3зінің «шырша» деген 
с3зіне батыл ійе болды. «Ц» әрібінің 
де жай-күйі қазақ тіліне сыйыспады, 
себебі қазақтар «цифр» деп жазғанмен, 
«сыйпыр» деуін жалғастыра берді. 
«Цирк» дегенді де «сійрк» дей сала-
тын болды, сіңіспеді, сондықтан ол 
әріптерді әліпбійімізден алып тастау 
орынды еді. Жалғамалы тілде әр с3з 
бастан-айақ не жұуан, не жіңішке 
болып біргелкі айтылатындықтан, «ъ» 
және «ь» белгілерінің де қажеті жоқ 
болатын.

Б і р а қ  б і з д і ң  ғ а л ы м д а р  е к і 
 дыбысты белгілейтін орыс әріптерін 
әліпбійімізден алып тастағанмен, 
орыс тілінде де жоқ сорақы әдісті 
с а қ т а п  қ а л д ы .  О л  ә д і с  –  т 3 р т 
дыбысқа бір әріп белгілеу әдісі. 
Оны жасап отырғандарды 3з тілінің 
табыйғатын терең түсінетін, соған 
шексіз сүйсінетін және оны к3зінің 
қарашығындай қорғайтын ғалымдар 
деуге аузым бармайды. Себебі... 
оны 3здеріңіз таразылап к3ріңіздер, 
құрметті қазақ оқығандары! 

Бірінші «құмалақ» – «ый», «ій» 
деген т3рт дыбыстың орнына бір 
ғана «и» әрібінің жазылыуы. Бұл 
ереже ұлт тілінің 3з табыйғатынан 
тұуған ереже емес, ғалымдар ұсынған 
дійктатұра. Қазақ тіл білімінің атасы 
Ахмет Байтұрсыновтың қағыйдасына 
қарсы жасалған қағыйда. 

Ғалымдар орыс тілінің ережесін 
қазақ тіліне теліп, тілімізді соған 
бағындырып отыр.  Жалғамалы 
тілдің дыбыстарын ықшамдасақ, 
с3з түсінікті  қалпын сақтайды, 
мағынасы да 3згермейді, бірақ тілдің 
ғасырлар бойы жасалған, қалыптасқан 
табыйғаты бұзылады.  Былайша 
айтқанда, оның әуезділігі, әуенділігі 
жойылып, басқаша айтылып, басқаша 
жазылатын болады. Бұл ереже – 
тілдің ұлттық табыйғатын, үндестігін 
бұзатын басты «құмалақтың» бірі. Ол 
– тіліміздің ұлттық сыйпатын бірте-
бірте жойатын, ақырында тіліміздің 
айтылыуын да, жазылыуын да басқа 
тілдің ықпалына түсіретін, соған 
ійкемдейтін жегі құрт тәрізді тәсіл.

Солай ма, солай емес пе – талдап 
к3релік.

Біз 1929 жылы да латын әліпбійін 
қабылдап, он жылдан астам гәзет-
жұрнал, кітәп шығарғанбыз. Сондағы 
әліпбійімізде 29 әріп болған. Олар 
мынау: а, б, ш, ж, д, е, ә, г, ғ, һ, й, і, к, 
л, м, н, ң, о, 3, п, қ, р, с, т, ұ, ү, у, з, ы. 

К3ріп отырсыздар, бұл әліпбійде 
«и» деген (ұзын «й») орыс әрібі жоқ. 
(Бұл әліпбійді ҚР Кітәп палатасының 
мұрағатынан немесе ҚР Ұлттық 
кітәпханасының қызметкерлері  Набат 
Асқарбекова мен Толқын Замзаева 
шығарған «Латын графикасымен 
басылған қазақ кітаптарының катало-
гынан» к3ріуге болады (Алматы, 2007 
жыл, 1-б3лім, 16-бет; 2 -б3лім, 6-бет).

1929 жылғы әліпбій бойынша, 
кейбір с3з мұқабаның 3зінде  былай 
 жазылыпты: «әдеб ійет» (сонда,  2 
-б3лім,  129-бет); «тарыйх» (сонда, 130-
бет). 

Неге бұлай жазылған? 8йткені 
үндестік заңы бойынша, әр бұуында 
бір ғана дауысты дыбыс болыуы  
міндетті .  Сондықтан «әдебійет» 
деп  жазылады және былай бұуынға 
б&лінеді: ә – де – бі – йет. Бұл тектес 
с3здер тілімізде біршама: мә – де – ні 
– йет, 3ркенійет, нійет, жійек, тійек, 
бійік, кійік, шійкі, шійдей, тійімді, 
тійтімдей, кійкілжің, мійтің, жійірек, 
кійім, дійірмен, бій, т.с.с. Кәзір бұл 
үндестік заңын бұзып, «жиірек» (жи +і 
+рек деп бұуынға қәте б3ліп), «ки +ім» 
деп, т.с.с. жазып жүрміз. Бұл аздай, с3з 
басында келетін «і» дыбысын да жаз-
байтын болдық, ійт екеш ійітті де ит 
деп жазыуға к3штік. «Ійіс» емес, «иіс» 
дейтін болдық. Сонда бұуынымыз 
«і =йіс» болыудың орнына  «и+іс» 
 болып, екі дауысты дыбыс «и» мен «і» 
қатар келе беретін болды. Жалғамалы 
тілдің басты ерекшелігі – екі дауы-
сты дыбыс ешқашан қатар келмейді 
 деген Ахаңның айтқаны әдірәм 
қалды.  Ондай быт-шыт болған «і»-ден 
 басталатын с3з тілімізде әжептәуір. 
Мысалы: ійек, ійектеу, ій+кем+деу, 

ійректеу, ійсінбеу, ійкемсіз, ійрмек, 
ійіріу, ійіліу, ійіңкіреу, ійменіу, 
ійелен, ійесіз, ійіскеу, ійлек, ійіс сұу, 
ійістену, т.с.с.

«І» дыбысын зорлықпен шектеп 
келгенімізге былай тексеріу арқылы 
к3з жеткіземіз.

Тілімізде қос с3здердің бір жаса-
лыу жолы бар. Ол бойынша, негізгі 
с3здің басқы бірінші –екінші дыбы-
сын қайталай отырып, оған «п» дыбы-
сын жалғап, күшейткіш бұуын жасау 
арқылы қос с3з тұудырамыз. Мыса-
лы, қып-қызыл, түп-түзу, тәп-тәуір, 
іп-ірі, тіп-тік, т.с.с. Ал жаңа «Негізгі 
ереже»  бойынша, бұл с3зжасам 

қалай бұзатыны осыдан да к3рініп 
тұрған жоқ па?

Орыс тіліне тән «и» дыбысын ана 
тілімізге зорлап енгізгенде, не ұттық? 

Т і л і м і з д і ң  т 3 л  т а б ы й ғ а т ы н 
нығайттық па әлде қыйраттық па? 

Бір әріпке ықшамдап жазатын 
болдық, бірақ есесіне тіліміздің т3л 
табыйғатына қаншама балта шаптық?

«Шыйқанды» ықшамдап «шиқан» 
деп жаздық та, ондағы «и» әрібін 
жұуан «и» деп қабылдадық. Алайда 
оны «жуан й» етіп тұрған жазылмай, 
к3рінбей тұрған «ы» дыбысы екенін 
әдейі ескермедік. «Шійрек» дегенді 
«ширек» деп жаздық, ондағы «и»-ді 
жіңішке дауысты «и» деп қабылдадық. 
А л а й д а  о н ы  ж і ң і ш к е   д а у ы с т ы 
 дыбыс етіп тұрған 3з тіліміздің 
тәуелсіздігі жоқ «і» дыбысы  екенін 
мойындамадық. Осылай «тілімізді 
дамытатын даңғыл жолға» түстік пе? 
Орыс тілінде тек жіңішке дауыс-
ты болып келетін «и» әрібін біресе 
жұуан, біресе жіңішке дауысты ды-
быс деп дәріптедік. Содан не болды? 
Халықтар достығы нығайды ма, тіл 
байланысы  нығайды ма? Тілімізге 
осыншама зыйаны тійіп отырған «и» 
әрібін жаңа әліпбійге енгізіп отырып, 
«Енді тіліміз латын әліпбійі арқылы 
дамыйды!» деп даурығып жатырмыз. 
/лде: «С3з де орнында, мағынасы 
да орнында тұрса, болды емес пе?» 
деген тоғышар талапқа бас ійеміз бе? 
Ықшамдау әдісі,  шынымен, тілімізді 
ұжмаққа жеткізетін болса,  онда нағыз 
ықшамдауға к3шіп, «біздің»  демей-ақ,  

қайшы келіп тұр. Ахаңдай «халық 
жауы» айтқан ережені бұрын ғалым-
дар құлаққа ілмеуші еді, қайта оны 
«әшкере еткендердің» т3бесі к3к 
тірейтін. Тілді зорлап ережеге бағын-
дырыуға болмайды, ереже тілдің 
табыйғатына бағыныуы тійіс екенін 
Ахаң айтуындай-ақ айтып еді, амал 
қанша?!

Сыйқы бұзылған «сұу» тектес 
с3здердің саны да тілімізде аз емес: 
тұуыс, тұуырлық, құуырдақ, құулық, 
құуыс, сұуық, жұуық, құуық, бұуаз, 
шұуақ, сұуат, сұуыр, сұуал, сұуайт, бұу, 
бұуалдыр, жұуынды, жұуықта, жұуан, 
шұуда, шұуаш, тұуғыш, құуырмаш, 
зұуылдақ, бұуын, жұуыу, жұуас, 
құуылды, құуаңқы, құуыу, шұуылдақ, 
жұуынды, құуалау, т.с.с.

Біз кәзір осы тектес толып жатқан 
с3зді «ұ» мен «у»-ды біріктіріп, тек орыс 
тіліндегі «у»-дың қызметін атқартып 
жүрміз: туда, бурый, курица, тупой, 
т.с.с. Орыс тілінің заңы қазақ тілінің 
үндестік заңымен сәйкес келмейтінін 
байқасақ та, байқамағансып келеміз.

Екі дыбыстан тұратын с3здерімізді 
бір дыбысқа «ықшамдап», ұ – уыз, 
ұ – уыс, ұ – уық, ұ – удай деудің ор-
нына «у – ыз», «у – дай» деп жазып 
келеміз. Тілдің табыйғатына қарап 
жатқан халық та жоқ, ғалым да жоқ, 
«Неге 3йтесіңдер?» деп ұрсатын басшы 
да жоқ. «Тілде тұрған не бар, аштан 
3лмесек, болды» дейтін болыулары 
керек.

Бұл әріптің тілімізді, оның ұлттық 
табыйғатын қалай іштен бұзып жат-

екен: қон+у, жон+у, күл+у, жү+ру, 
күи+у, т.с.с.

К3рдіңіз бе, с3з де дійктатұраға 
бағынып, «ғалымдар» қалай бұйырса, 
солай жазылады. Ал егер қазақ тілінің 
3з заңына салсақ, «күліу», «біліу» деп 
жазылыуы дұрыс еді. Себебі дауыссыз 
дыбыс дербес бұуын  жасай алмайды, 
ал қазақ тілінде «у» – тек дауыссыз. 
Сондықтан қазақ ғалымдары қазақтың 
«у» әрібін де дауысты дыбысты  
білдіретін орыстың «у» дыбысына 
зорлықпен айналдырды, ол үшін оған 
қазақ тілінің «ы», «і», «ұ» секілді ең 
3німді дауысты дыбыстарын қосарлап 
берді де, оны «ықшамдау заңы» деп 
жарыйалай салды. Қыйыспайтынды 
қыйыстырыу деп осыны айтады. 

Қандай кереғарлық десеңізші?! Бір 
жағынан орыс тілінің «ю», «я», «ё», «щ» 
секілді екі әріпті ықшамдаған әріптерін 
әліпбійімізден алып тастап отырсақ, 
екінші жағынан т3рт әріптің орнына 
ықшамдалған бір ғана «и» және «у» 
әрібін сақтап қалып отырмыз.

«Ы» мен «і» және «ұ»-ны орыс 
әріптерінің шылауына беріп,  3з 
қызметінің біраз б3лігін соларға 
арқалатқанда, қазақ тілі не ұтты? Нені 
ықшамдады?

Сегіз сері: «Шолпандай таң ал-
дында жалғыз тұ – ұ – ұуған» деп 
созса, «Таңбасы жоқ, ені жоқ Бұ – ұ 
– урлтайдың» деп, Біржан бабамыз 
да дауыссыз «у»-ды емес, дауысты 
«ұ»-ны созып шырқаған; «Кі – і – 
іймесем, жеңді бешпет, сән болмайды» 
деп, «Оралдан ән оздырған» Мұхыйт 

арамтамақтың қызметін атқарып тұр. 
Мұндай с3з тілімізде біраз ғана: гү – уіл 
– дек (гуілдек), ү – уіл – деу (уілдеу), 
әл – жү – уәз, ә – жү – уә, E – мүу, 
гә – күу.

«У» әрібі 3зінің табыйғатына сай 
дауыссыз болып тұрса, ол с3з де құлаққа 
қазақы естіледі. Мысалы: уә – зір, уә – 
де, уәж, т.с.с. 

Бұл әріптің де қос с3з жасауын 
байқап к3рейік.  «Сұп-суық» деп 
 жазамыз, ал егер «ұ» 3з қызметін дұрыс 
атқарып тұрса, неге «сұп-сұ-уық» бол-
майды? Егерде «у» әрібі дұрыс дыбыста-
лып тұрса, онда қос с3з неге «суп-суық» 
болып айтылмайды? «Тұп-тұу-ра», 
«құп-құу», «ұп-ұу-ақ» с3здерінің де 
 жазылыу жағдайы сондай.

Меніңше, осы мысалдардан-ақ бір 
«у»-дың тілімізге қаншама ұу сеуіп 
жатқанын шамалайтын кісі шамалай 
алады. Піредлог, суффійкіс арқылы с3з 
бен с3зі байланысатын тілдің ережесін 
жалғамалы (аглюнативті) тілге әкеп зор-
лау кәзірдің 3зінде с3йлеу мәнерімізді 
бұзып бітті. Біз с3йлегенде, дауыс 
екпініміз бен ырғағымыз 3зінің ұлттық 
үнінен бірте-бірте алыстап  барады, 
оны радыйо мен теледыйдардағы іні-
қарындастарымыздың с3зінен-ақ күн 
сайын сезіп, естіп отырмыз, кәзір Ахаң 
мақтаған әуезді қазақ тілі 3з қалпын 
бірте-бірте жойып келеді. Оған алдымен 
тіл ғалымдары кінәлі.

Орыстың «и» әрібі қазақтың «ы» мен 
«й», «і» мен «й» тәрізді т3рт әрібін; «у» 
әрібі «ұ» мен «ы» және «і» мен «ү» әрібін 
ықшамдап жұтып қойса, бүтін деп 
жүрген тіліміздің қаншалық жарымжан, 
кемтар екенін шамалай беріңіз.

Тіліміздің табыйғый құрылысын 
сақтап, 3з тілімізде жоқ «и» әрібінен бас 
тартсақ, ережеміз де, с3зіміз де 3з орны-
на жараса кетеді. Нанбасаңыз салыс-
тырып қараңыз: са+йа, қы+йа («қи+я» 
да, қи+йа да емес), мә+йек, жі+йек 
(«жи+ек» емес), да+йын, қы+йын 
(«қи+ын» емес) ме+йіз, кі+йіз («ки+із» 
емес), қа+йық, қы+йық («қи+ық» емес), 
кү+йік, кі+йік («ки+ік» емес), а+йыр, 
сы+йыр («си+ыр емес), т.с.с. Тұлғасы 
ұқсас дыбыстар мен бұуындарының 
үндесіуі де бірдей с3здерді біргелкі жаз-
бай, әртүрлі жазыуымызды түзейтін кез 
келген жоқ па?

«У» әрібімен тек дауыссыз дыбысты 
белгілеп, т3л тіліміздің табыйғатын 
сақтасақ, одан с3з де, тіл де, ереже де – 
ештеме де ақсамайды, қайта с3зіміз де, 
бұуынымыз да 3зінің табыйғый арнасын 
табады. Мысалы: да+уа, а+уа, жұ+уа 
(«жу+а» емес), құ+уа (қу +а емес). 

Б і р г е л к і  а й т ы л ы п ,  б і р г е л к і 
жазылыуға тійіс с3здердің әр қыйлы 
болып кеткені осы мысалдардан-ақ 
к3рініп тұр. Табыйғый тұрқы бұзылған 
мұндай с3здер толып жатыр: «та – уық», 
«сұ – уық» («су+ық» емес), «жа – уыр», 
«сұ – уыр» («су – ыр» емес), қа – уын, жұ 
– уын («жу – ын» емес), ба – уыр, т.с.с.

«Кеңес Одағының болашақ ортақ 
тілі – орыс тілі. Ол біздің екінші ана 
тіліміз» дейтін дәуір басымыздан 
3тпеді ме? Соған ыңғайлаған ереже-
лерден, дағдылардан, әдеттерден 3зіміз 
құтылмасақ, кім құтқарады?

Жоғарыдағыдай дыбысталыуы 
мен бұуынға б3лініуі бірдей с3здерді 
зорлықпен үндеспейтіндей етіуден 
құтылатын кез дәл осы әліпбійді 3згерту 
кезі емес пе? Елдің ертеңі үшін, тілдің 
болашағы үшін бар ғұмырын сарп етіп 
жүрген ғалымдар осы сәтті неге пайда-
ланбайды?

Кеңес 3кіметі кезінде қызметіміз 
де, жақсы жалақымыз да, үй-күйіміз 
де – бәрі болды. Бірақ дербес ұлт бо-
лыуды, сол үшін қазақ тілінің тәуелсіз 
тіл болыуын  аңсадық. Қашанғы аңсай 
береміз? 

Қәзір біз «уыз» деп жазып жүрміз, 
оны «у+ыз» деп бұуынға б3леміз, «у» 
да, «ы» да дауысты дыбыс, бірақ екеуі 
қатар келіп тұр. Ал «а+уыз» десек, «а» 
да дауысты, сонда үш дауысты дыбыс 
қатар келе ме?

Қазақ с3зінде екі дауысты  дыбыс 
қатар келмейді деп айтқан Байтұрсынов, 
сірә, қазақ тілін онша білмейтін адам 
 болыу керек? Ерден мен Нұргелді о 
кіс інің білмейтінін қалай ғажап 
түзеткен?!

«А – уыз», «жа – уыз» дегендегі бір 
бұуын «уыз» дегенде жеке с3з  болып тұр. 
Бұл бір с3з ғана болса, бір сәрі, толып 
жатыр ғой. Мысалы, «уыс» дейміз. Жеке 
с3з. «У» да, «ы» да дауысты.  «Та+уыс», 
« с а + у ы с » ,  « т ұ + у ы с » ,  « қ ұ + у ы с » 
деп жазыудың дұрыс екені осыдан 
да к3рініп тұрған жоқ па? Бірақ біз 
«ту+ыс», «қу+ыс» деп, бір етікке екі 
айақты тығып жүрміз.

«Уық» дейміз. Жеке с3з. «Та+уық», 
«жұ+уық», «ма+уық», «са+уық» дегенде 
бір бұуын ғана. 

«Уыт» дейміз. Жеке с3з. «Са+уыт», 
«алпа+уыт», «Айма+уыт» дегенде 
бір бұуын ғана. «У» дейміз. Жеке с3з. 
«Жа+мау», «қа+мау», «са+бау» дегенде 
тек бір бұуын ғана. Дұрысы «ұу» болыу 
керек еді.

«Уақ» дейміз. «Қа+уақ», «арұ+уақ», 
«шұ+уақ» десек, тек бір бұуын. 

«Уат» дейміз. Жеке с3з. «Са+уат», 
«сала+уат» дегенде, бір бұуын ғана.

Бұлардан басқа да «ұ» дыбысын 
жұтып алып, соның арқасында дауысты 
дыбыс болып, қаншама қазақ с3зін «у» 
әрібінің орыстанып тұрғанын ойлап та 
жүрген жоқпыз. 

(Жалғасы келесі санда) 

мүлдем басқаша к3рініске ійе болып 
кетеді. Мысалы, іп-икемді (дұрысы іп-
ійкемді болыуы керек еді), тіп-тиімді 
(тіп-тійімді), іп-ирек (іп-ійрек), тіп-
титімдей (тіп-тійтімдей), шіп-шикі 
(шіп-шійкі), жіп-жирн (жіп-жійрн), 
сіп-сирек (сіп-сійрек), іп-имек (іп-
іймек), т.с.с. «І» байғұс естіліп тұрса 
да, жазбайтын болдық.

«І» мен «и»-ді қосып бір әріп 
жасаудың тіл табыйғатына қайшы 
екені осы мысалдардан ап-айқын 
к3рініп тұрған жоқ па? С3здің 3зі 
де,  ережесі  де бұзылып тұр.  Ал 
егер тіліміздің табыйғатын сақтап 
жазғанымыз солай болса, онда қос 
с3зіміз де соны құптап, «сип-сирек», 
«ип-ирек», «тип-титімдей», т.с.с. 
 жасалмас па еді?

«Тарыйх» дегенді «тарих» деп 
ықшамдап жазыу арқылы сол тектес 
қырыуар с3здің табыйғатын тағы 
бұздық, «сыйыр» «сы+йыр» деудің 
орнына «сиыр» деп (си+ыр) зорлық 
жасадық, т.с.с. қыйыр, қыйық, қыйас, 
қыйғаш, қыйтар, қыйын, қы+йа, 
жыйын,  қыйсық, жыйырма,  жыйы-
лыс, сыйыспау, сыйықсыз, сыйпаңдау, 
с ы й а қ т ы ,  қ а с ы й д ы ,   т а с ы й д ы , 
қышыйды, жасыйды,  сасыйды, сыйрақ, 
қыйыршық, сыйымды, жыйырылды,  
мыйсыз, бақыйлық, қақыйды, сақыйна, 
қ о қ ы й д ы ,  ш о қ ы й д ы ,  т о қ ы й д ы , 
тыңқыйды, мыңқыйды, сымпыйды,  
аңқыйды, томпыйды, жымпыйды,  

« б з д ң »  д е й  с а л а й ы қ  т а .  С о н д а  
с3йлесек, с3з де, с3здің мағынасы да 
түсінікті күйде қала бермей ме? 

Мен мүжілген, табыйғаты бұзылған 
с3здерді түгел тізе қойған жоқпын, 
алайда тілдің табыйғатын ескермеген-
дер сәл де болса тіксіне ме  деген үмітпен 
әдейі молырақ мысал келтірдім.

Сондағы мақсатым – сырттан 
зорлап енгізген бір ғана «и» әрібінің 
тіліміз бен с3зімізді бүлдіріп, арфогра-
фыйа мен арфоэпыйамызға келтірген 
зыйаны  мен залалы ұшан-теңіз екенін 
тек аңғартыу.

Бірінші сыныпқа барғанымызда, әр 
с3зді бұуынға б3ліп оқыудан бастаушы 
едік, кәзіргі балалар біз «мый + сыз» 
деп оқығанды «ми +сыз» деп оқығанда 
не ұтты екен дегенді еріксіз ойлаймын.

Державалық мемлекеттің басшысын 
3з тіліміздің ыңғайымен Быладіймір 
Быладійміровіш Пұтін деп жазыуы-
мыз ыңғайсыз к3рінсе,  жа райды, 
«Выладіймір Выладійміревіш Пұтін» 
деп-ақ жазайық, жаңа әліпбійімізде 
«В» әрібін қалдырып, есесіне тілімізге 
аса зыйанды орыс әрібі «и»-ді алып 
тастайық. Орыстар соған бола: «Неге 
3йттіңіздер?» деп, майдан аша қоймас. 
Сайасат та 3з елінің, 3з тілінің мүдесін 
сақтай біліу үшін жасалмай ма?

Егер менің быйыл 140-қа келе-
тін атам тірі болса, ол, с3з жоқ,  Ресей 
пірезійдентін «Ұладіймір Ұладій-
міробіш» дер еді деп болжаймын.

қанына кәзір жалпақ жұрт мән де бер-
мейтін болған шығар деп ойлаймын. 

Тілімізде етістіктің бұйрық ырайлы 
түрі бар, ол – түбір етістік. Мысалы: 
оқы, тоқы, шоқы, жекі, тоқта, айтпа, 
сілкі, жатпа, с&кпе, есті, жүгір+ме 
(«жүгір» де, «жүгірме» де бұйрық ырай), 
түкір+ме, секір+ме, айт+па, к&р+ме, 
біл+ме, т.с.с.

К3ріп отырсыздар, бәрі дауысты 
дыбысқа айақталатын етістік. Енді осы 
етістіктерден тұйық ырайлы етістік 
жасайық. Сонда былай болады: есті + 
у = естіу, оқы+у=оқыу, сілкі+у=сілкіу. 
Ал біз «оқу», «сілку» деп жазып жүрміз, 
сонда «і» мен «ы» дыбысы қайда кетті? 
Олар тұйық ырайда естілмей ме, 
 айтылмай ма? Айтылғанда, естілгенде 
қандай, бірақ жазылмайды, 3йткені 
бір «у» әрібі «ы» мен «у»-дың «і» мен 
«у»-дың орнына жүріп тұр. /рі дау-
ысты дыбыстың қызметін атқарып 
тұр, ал, шын мәнінде, «оқу», «сілку» 
дегенде,«у»-ды дауысты дыбыс етіп 
тұрған – жазылмай қалған қазақтың 
«ы»-сы мен «і» дауыстысы.

«Ы» мен «і»-ге айақталатын с3зге 
жасалған қыйанат басқа дауыстыға 
біткен с3зге жасалынбайды. Мәселен, 
түкірме+у, айтпа+у, сақта+у, болма+у, 
т.с.с. Неге? Себебі мұнда «у» әрібі 
3зінің дауыссыз дыбысқа жататын 
табыйғый қызметін атқарып тұр, ал 
«оқу», «тоқу» дегенде, зорлықпен 
дауыстыға жатқызылып, қыйанат 
шегіп тұр.

«Қолыңнан келсе, қонышыңнан 
бас!» деген – дәл осы.

Мұндай с3з тілімізде біршама. 
Ал оның зыйаны қаншама? Тілдің 
«Білгенге – маржан, білмеске – арзан» 
болатынын Абай атамыз байағыда-ақ 
айтып кеткен жоқ па?

Тағы әрірек ендеп к3рейік. Бұйрық 
ырайлы етістіктің дауыссыз дыбысқа 
айақталатын түрі тым-ақ к3п: қон, жон, 
тоң, жат, сің, тат, бат, сүрт, жан, құмарт, 
сұуар+т, құуар+т, қыр, жұмыл+дыр, 
күл, жүр, күт, жой, қой, кел, біл, шерт, 
т.с.с.толып жатыр. Енді осыдан тұйық 
ырайлы етістікті қалай жасап жүрміз? 
Оған орыс тілінен қалап алған дауыс-
ты «у» дыбысын қоса салсақ, болғаны 

 бабамыз «и»-ді емес, «і»-ні созған. 
«Қы – ы – йыуадан қы – ыйысқан 
Ғалыйажан» деп, Балуан Шолақ баба-
мыз да «и»-ді емес, «ы»-ны созған жоқ 
па? «Асыққаннан ті – і – іймейді 3кшем 
жерге» деп, халқымыз да «и»-ді емес, 
«і»-ні созып әндеткен. «Таң атқанда 
гүл бағын сұ – ұ – ұарамын» демеуші 
ме еді Жамақайев та. Соның бәріне к3з 
жұмып, 3з с3зіміздің  тамырына 3зіміз 
балта шапқанда не ұтпақпыз? Нені 
ықшамдамақпыз?

Ал егер, тіл табыйғатының қағый-
дасына келсек, етістіктің тұйық 
ырайын  тек «у» дыбысы емес, «ыу», 
«іу», «ұу» қосымшалары жасайды екен 
ғой. Олар с3зімізде естіліп тұрғанмен, 
«Не гізгі ереженің» «ықшамдауына» 
қайшы келетіндіктен, біз оны айт-
паймыз да, жазбаймыз да. Міне, 
мәселенің түбінде осындай-осындай 
«ықшамдалған» мақсаттар жатыр. 
 Дыбыстарды зорлықпен 3згерткен соң, 
ережені де 3згертіп отырмыз.

Ал енді «т3к», «с3к», «ек», «теп», 
«жақ», «шақ», «тық», «сық», «соқ» 
секілді (дауыссызға айақталған) 
б ұ й р ы қ  ы р а й д а н  т ұ й ы қ  ы р а й 
тудырғанда, неге «т3ку», «с3ку», 
«еку» демей, «т3гу», «с3гу», «егу» деп 
жазамыз? Қазақ тіліндегі  дауыссыз 
«у» дыбысы 3зінен бұрынғы қатаң 
д а у ы с с ы з ғ а  қ а л а й  ә с е р  е т е д і ? 
/рійне, оған әсер етіп жұмсартып 
тұрған  дауыссыз «у» дыбысы емес, 
айтылғанмен, жазылмай қалған «і» 
мен «ы» дауысты қосымшалары. 
Үндестік заңының әсе ріне сәйкес, 
«ы» мен «і» 3зінен бұрынғы қатаң 
дауыссыздарды жұмсартып, ұйаң 
дыбысқа айналдырып тұр. Сондықтан 
3з тіліміздің табыйғатына сай мұндай 
тұйық ырайлы с3здерді біз «т3гіу», 
«с3гіу», «сығыу», «тығыу», «тебіу», 
«жағыу» деп, айтылыуы мен жазы-
лыуын бірдей етіуге тійіс едік. Сонда 
дыбыстардың үндестік заңы сақталар 
еді.

«Кү+уә+лік» деудің орнына «куәлік» 
деп жазып, естілетін, бірақ жазылмаған 
«ү» дыбыстының қызметін соған беріп, 
«у» әрібін жіңішке дауысты дыбыс 
етіп жүрміз. Шын мәнінде, «у» әрібі 

ш а р ы й ғ а т ,  ж а з ы й р а ,  қ а ғ ы й д а , 
пыйғыл, шыйтқан, мыйтың тәрізді 
толып жатқан с3зді «ы» мен «й»-ді 
біріктіре жазып былықтырдық. Оны-
мен қоймай, с3з басында келетін «ы» 
дыбысының да үнін 3шіруге кірістік: 
«ылай» демей, «лай» дедік, «ырыс» 
демей, «рыс» дедік,«ылақты» «лақ», 
«ырайды» «рай», «ырымды» «рым», 
«ыйықты» «йық», «ыласты» «лас» деп 
ықшамдадық. Мұның бәрі аз ба және 
пайдалы құмалақ па? 

Жоғарыда айтқан қос с3здің жаса-
лыу түрі «ы» дыбысын да шарпыды. 
Мысалы, шып-шымыр, сап-сары, 
жым-жылас, қым-қыйғаш секілді 
жолмен жасалыуға тійіс с3здерді бы-
лайша бұзып, «тып-тыйпыл» деудің 
орнына «тып-типыл, қым-қыйғаш» 
деудің орнына «қым -қиғаш», «сып-
сыйдам» деудің орнына «сып-сидам», 
«шып-шыйрақ» деудің орнына «шып 
-ширақ» деп жазыуға мәжбүр болдық. 
Ал егер «ширақ» деп жазыуымыз 
дұрыс болса,  онда қос с3зіміз «шип-
ширақ»  болыуы керек еді ғой? «Сып-
сыйдам» да «сип-сидам» болмас па еді? 
Сол сыйақты «қим-қиғаш» деп жазбас 
па едік? Бұзылған ереженің с3зді 

Бір қызығы, орыс тілінің 3зінде 
қатар келетін «ы» және «й» әріптері 
«ықшамдалмайды»: желтый, красный, 
т.б. Ал «і» дыбысы жоқ болғандықтан, 
олар жіңішке бұуынды «и» мен «й»-
ді қатарластыра жазады: близкий, 
 средний, т.с.с.

Енді екінші «құмалаққа» келсек, 
ол – қазақ тілінде тек дауыссыз  дыбыс 
болып келген, ал орыс тілінде тек 
 дауысты дыбыс саналатын «у» әрібінің 
тілімізге біресе дауысты, біресе дауыс-
сыз болып еніуі. Бұл, шынын айтқанда, 
зорлықтың зорлығы.

Жоғарыда айтқан 1929 жылғы 
 латын әліпбій бойынша, сол жылдар-
дың кітәп мұқабасында «Жеті сұу» 
«жылқы 3сіріуге» деп жазылыпты 
(сонда, 2-б3лім, 132, 141-бет). Демек, 
ағаларымыз тіліміздің табыйғатын 
сақтауға тырысып-ақ баққан ғой. 
Соны Ерден ініміз бен Нұргелді ініміз 
неге қарамады екен, қараса, неге 
бағаламады екен?

Кәзіргі «су» деп жазып жүргеніміз, 
қазақ тілінің заңына салсақ, 3те 
3рескел қәте, себебі екі дауыссыз 
дыбыс әрі атау с3зде қатар келіп, әрі 
дербес бұуын құрап, тіл табыйғатына 
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ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Алматы облысының тілдерді 
дамыту  ж3ніндегі басқармасы (бұдан 
әрі – Басқарма) мемлекеттік тіл 
 саясатын іске асыруда іс-шаралардың 
наси хатталуына 3лшеусіз үлес қосып 
отырған республикалық «Ana tili» 
газеті нің 30 жылдық мерейтойына  
орай «Анамның тілі – айбыным 
менің!»  атты публицис тикалық 
шығармаларға байқау жариялайды. 

Байқауды &ткізудің мақсаты:
– ақпарат айдынында 30 жылдан 

бері мемлекеттік тілдің дамуы мен 
ұлттық тіл қорының жасақталуын 
 насихаттап келе жатқан «Ana tili» 
газетін қолдау;

– басылымның Тәуелсіздік жария-
лан ғаннан бергі елдік тұрғыдағы асқан 
асулары мен рухты қалаулы істерін 
к3рсету; 

– Қазақстанда тұратын барлық 
этностардың тілдерін сақтай оты-
рып, қазақстандық біртектілік пен 
бірлікті нығайтудың аса маңызды 
факторы  ретінде мемлекеттік тілдің 
кең ауқымды қолданысын арттыру;

– қазақ тілі әліпбиін латын графи-
касына к3шірудің маңыздылығы мен 
3міршеңдігін жұртшылыққа кеңінен 
 насихаттау.

БАЙҚАУДЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ ТEРТІБІ

Басқарма конкурстың ұйымдас-
тырушысы болып табылады.

Конкурсты 3ткізу туралы хабар -
ландыру бұқаралық ақпарат құрал -
дарында жарияланады және Басқар-
маның интернет-ресурсына орналас-
тырылады.

БАЙҚАУДЫҢ ШАРТТАРЫ

«Ana tili» газетінің 30 жылдық 
мерейтойына еркін тақырыпта бір 
шығарма арнау.

/р автордың шығармасы компью-
терге Times New Roman қарпімен,  1,5 
интервалымен, 14-кегльмен терілуі 
және үш беттен аспауы шарт.

Байқауға қатысушылардың жас 
ерекшеліктеріне шектеу қойылмайды.

Ш ы ғ а р м а н ы  б а ғ а л а у д а  м а з -
мұнына, идеясына, құрылымына, 
к3ркемдігіне және тақырыптың жан-
жақты ашылуына  мән беріледі.

Байқауға барлық шартқа сай (тех-
никалық, мазмұндық, т.б.) әзірлен ген 
шығармалар қабылданады. 

Шығармалар 2020 жылғы 20 
 қаң  тардан 10 наурызға дейін қабыл-
данады.  

Ш ы ғ а р м а н ы ң  э л е к т р о н д ы 
нұсқасы, қатысушының аты-ж3ні, 
тұрғы лықты мекенжайы, телефон 
н3мірі, электронды адресі, 3мірбаяны 
м е н  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы  т у р а л ы 
қысқаша ақпарат (жеке куәлігінің 
к3шірмесі) Басқармаға ұсынылады. 

ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Байқауға келіп түскен шығарма-
ларды танымал қаламгерлерден 
 құ рылған қазылар алқасы сараптай-
ды. Қазылар алқасының шешімі қайта 
қарауға жатпайды.

Байқауға түскен барлық шығарма 
іріктеліп, үздік деп танылғаны «Ana 
tili» газетінде жарияланады.

Байқаудың жеңімпаздары 2020 
жылғы Ұлыстың ұлы күні – Наурыз  
мерекесі қарсаңында Басқарма мен 
«Ana tili» газеті редакциясының 
 арнайы дипломы және бекітілген 
ж ү л д е  қ о р ы н ы ң  к 3 л е  м і н д е г і 
сыйлықтармен марапатталады. 

Біздің мекенжайымыз: 
Талдықорған қаласы, І.Жансүгіров 

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

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

e-mail: onomastika_obltildamytu@bk.ru

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

«АНАМНЫҢ ТІЛІ – 
АЙБЫНЫМ МЕНІҢ!» 

ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАР БАЙҚАУЫН 
ӨТКІЗУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Қала халқы Павелдің атын 158 жыл, 
облыс тұрғындары 80 жылдан артық 
арқалап келеді. Тарих тереңіне бойласақ, 
шаһардың қазіргі атауы отаршылдық 
кезінде, яғни 1861 жылы 4 (16) сәуірде 
патшалық билік тарапынан Александр 
II-нің дүниеге келген кенже ұлы Павел 
Александровичтің құрметіне берілген. 
Алайда бүгінде Ресей самодержавиесі жоқ, 
ол тұрмақ, одан кейін 70 жыл билік һәм 
үстемдік құрған Кеңес үкіметі де тарих 
сахнасынан сырғып, келмеске кетті. 

Павел деген кім? Павел патшалық 
империяда ешқандай жауапты қызмет 
те атқармаған. Қысқасы, саясаттан 
 хабары жоқ, әлеуметтен мүлде алыс жан 
болған. Қолына қару алып, майданда 
ұрыс салып та к3рмеген. Тұлғасы еш 
танылмаған, атқарған істері, қандай да бір 
ерлігі жоқ. Патша әулетінің 3кілі ретінде 
қолында зор мүмкіндіктері болса да, 3зінің 
есімі берілген қалаға еш к3мек-қолдау 
да к3рсетпеген. Бір мектеп те, не бір 
ғибадатхана да салдырмапты. Қалтасынан 
к3к тиын жұмсамаған адам. 8мірінде 
Павлодарға бір рет болсын келіп, аяқ 
 басып к3рмеген екен. Тіпті 3зінің есімімен 
қала аталғанын білмеген де шығар-ау. 

Сол кездегі патшалық Ресейдің қаржы 
министрі С.Ю.Виттенің айтуына  қара-
ғанда, «Павел Александрович   жаман адам 
емес еді, бірақ мүлде байғұс жан болатын».  
Ол 1902 жылы 3зіне бағы нышты гвардия 
полковнигі Эрих фон Пистолькорстің 
әйелімен некеге тұрғаны үшін күллі 
патшалық артықшылықтарынан, таққа 

мұрагерлік құқықтарынан айырылған. 
Міне, Павеліңіз осындай адам болған. Ал 
осы адамның есімін Павлодар 3ңірінің 
тұрғындары қашанға дейін к3теруі керек? 
Келмеске кеткен Александр II де, оның 
баласы да қазақ халқына, оның ішінде 
Ертіс-Баян тұрғындарына не үшін ардақты 
болуы керек?  Кезінде қалаға Қимақ кент, 
Кереге жар, Сарыарқа, Бұқар Жырау, 
Кереку, Ертіс, Абылай хан, т.б. секілді 
атауларды ұсынып, оның дұрыстығын 
дәлелдеген адамдар к3п болды. Алайда 
ортақ мәміле табылған жоқ. Облыс, қала 
атауын 3згерту 3зекті мәселе болғандықтан 
зиялы қауым, жергілікті азаматтар бұл 
шаруаны қайта к3теруі керек деп санай-
мыз. «Бір жеңнен қол, бір жағадан бас 
шығарып» әбден ойластырылған ортақ 
шешімге келетін уақыт жетті, ағайын! 
Бір тоқ тамға келейікші. «Аққу, шортан 
һәм шаян» болудың енді еш қажеті жоқ. 
Бұл ретте ғалымдар жан-жақты жұмыс 
жүргізуі қажет. Бірақ кері кету, бұра тарту 
болмағаны абзал. 

Енді бұрындары ұсынылған қайсыбір 
атауларға қысқаша тоқталайық. Қимақ 
кент, Кереге жар, Коряковка деген-
дер құлаққа аса жағымсыздау естіледі. 
Меніңше, Ертіс атауына да жармаспаған 
ж3н. Себебі бұл 3зен Моңғол мен Қытай 
шығысындағы, Алтай моңғолдарының 
шығысындағы таулардан бастау алады.  
Қытайдан Қара Ертіс деген атаумен 
Қазақстанға кіреді де, Семейді қақ жарып, 
Павлодарды басып, әрі қарай Омбыға 
тартады, соңында да Обь 3зеніне барып 

С о ң ғ ы  ж ы л д а р ы  ә д е б и е т 
әлемінде сыншы ретінде танылған 
/мина Құрманғалиқызының қалам-
герлік қабілеті алуан қырлы. Ол от 
ауызды,  орақ тілді, жүрегі түкті сати-
рашы,  тарих қойнауынан сыр тартып, 
халық басынан 3ткен қиын кезеңдерді 
к3з алдыңа елестеткен шебер про-
зашы, алғыр да қырағы журналист, 
қоғамдағы небір келеңсіздіктерге  батыл 
пікір білдіре алатын  сыншы. Осы 
күнге дейінгі 300-ге тарта әлеуметтік-
танымдық, әдеби-рухани мақалалары 
«Қазақ әдебиеті», «Ана тілі», «Ақиқат», 
«Егемен  Қазақстан», «Жас Алаш» 
 басылымдарында жарияланып келеді. 
Іле аудандық кітапханасында /мина 
Құрманғалиқызының мұражай  бұры шы  
ашылды.  Мұражайға  сыншы ның 
баспас3з беттерінде жарық к3рген 
мақалалары, кітаптары, марапаттары 
қойылды.

/ м и н а  Қ ұ р м а н ғ а л и қ ы з ы  І л е 
аудан дық кітапхана қорына 3зінің 
жеке кітапханасынан 70 дана кітап 
сыйға тартты.  Қаламгердің «Жеті ата 
 Жолымбетке т3ккен нұрын», «Біз де 
қайттық 3мірдің базарынан», «/улет 
пен нәубет»,  «Сатира – сынның 
жиені» атты кітаптары жарық к3рді. 
/мина Құрманғалиқызы ең алдымен 
ұстаз. Бұл салада табан аудармай 38 
жыл еңбек етті. Сол еңбектің 20 жылы 
Іле ауданы еншісінде. Осы саладағы 
еңбегі бағаланып «Ағарту ісінің үздігі» 
т3сбелгісімен, ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің Құрмет грамотасымен 
марапатталды.

/мина Құрманғалиқызының к3п-
шілік біле бермейтін бір қыры ол –  
айтыскерлігі, суырыпсалмалығы, айт-
қыш әзілкештігі. Бірде облыстық бір 
айтыста қарсыласы /минаға: «Руың 
кім, шыққан, келген жерің» депті. Сонда 
/мина:

Қадірімді білсеңіз қыз боламыз,
Білмесеңіз қас-жауың біз боламыз
Абайдың атқосшысы к3к к3з сары

Халқымызда «к3зк3ргендер аман 
болсын» деген тіркес бекер айтылмаса  
керек.  Аталмыш кешке Шәрбану 
/нәпияқызымен бір ұжымда қызметтес 
болып, шәкірт тәрбиелеген ардақты 
ұстаздар және апамыздың ағайын-
туыстары, шәкірттері қонақ болды. 
Атап айтсақ, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері Орынша Қараба-
лина-Казыбаева,  «Ы.Алтынсарин 
т 3 с б е л г і с і н і ң  и е г е р і »  К ү л ж а у х а 
Мұхайқызы, «КСРО Халық ағарту ісінің 
үздігі» Нағима Бекмағанбетова, «ҚР 
Білім беру ісінің үздігі», «Ы.Алтынсарин 
т3сбелгісінің иегері» Лена Есболқызы, 
«Қазақ КСР оқу-ағарту ісінің үздігі» 
Мәриям Алданова, ардагер ұстаз Мұрат 
Кенжебаев, Шәрбану апайдың інісі 
Болат мырза – жұбайы Назгүл ханым, 
Мәнсия /ужанқызы, мектеп-интернат 
түлегі, апайдың тәрбиешілік тәлімін 
алған сүйікті шәкірті, генерал-лейте-
нант /діл Шаяхметұлы және жұбайы 
Айсұлу ханым, мектеп-интернат түлегі, 
ҚР Мәдениет қайраткері, айтыскер 
ақын Серік Акрамұлы, мектеп-интер-
нат түлегі, Қазақ радиосының дик-
торы, аталмыш кештің жүргізушілік 
тізгінін ұстаған Гүлмира Нәлібай, 
Республикамыздың әр 3ңірінде биыл 
және келесі  жылы желілік «Абай 
мектептерінің» ашылуына байла-
нысты тәжірибе алмасу мақсатында 
Шығыс Қазақстан облысының білім 
басқармасынан келген қонақтарымыз 
да осы кештің куәсі болды.

Бұл кешке Шәрбану апайдың к3зін 
к3ріп, қызметтес болған бірнеше ардагер 
ұстаздар келіп, тамаша естеліктерімен 

құяды. «Ертіс 3зенінің ұзындығы 4248 
км, Қытайдан 525 км, Қазақстаннан 
1835 км, Ресейден 2010 км ағып 3теді» 
дейді ғалым А.Тұрышев. Баспас3з бетінде 
ғалым Шерияздан Елеукенов Павлодар 
және Петропавл қалаларының тарихи 
аттарын қайтаруды атап к3рсетіп, ол 
атаулардың мәні мен мазмұнына ғылыми 
тұрғыдан баға берген еді. Біздің ата-баба-
ларымыз ғасырлар бойы осы кең жазирада  
– Сарыарқа атырабында мекен еткен, 
3сіп-3нген. «Сарыарқа» деген с3з қай 
тілде де жеңіл айтылатын, әбден лайықты 
с3з тіркесі,  мағынасын біле-білген 
кісіге 3те зор екендігін ескерткеніміз 
ж3н. Сарыарқаға арнап Сұлтан мах мұт 
Торайғыров 3леңдер жазып қал дырса, 
үш жүзге аты мәлім ақын, фольклоршы 
Мәшһүр Жүсіп К3пейұлы да 3з еңбек-
терінде ұлағат ретінде келесі буынға 3лмес 
мұра етіп қалдырған. Орта жүздің ұлы биі 
Қазыбек те Сарыарқа деп әспеттеп, бұл 
қонысты қазаққа 3сиет етіп қалдырған. 
Қай жағы нан алсақ та «Сарыарқа» атауы 
біздің қала мызға да, облысымызға да 
лайықты деп есептеймін. 

Біз қазақтар елді мекеннің тарихы, 
к3не заманнан бері жергілікті халыққа 
құтты қоныс болғаны жайында талай 
деректер келтіріп жатқанда, 3згелер «күн 
к3сем» – Лениннің қаласын Санкт-
Петербург деп, Свердлов қаласын Екате-
ринбург деп, бұдан бірнеше жыл бұрын-ақ 
3згертіп жіберген еді. Ендеше, біз неге 
арқаны кеңге салып, уақытты кешіктіріп 
жүрміз  деген ой қатты мазалайды. 

Соның туған балдызы біз боламыз.
Жездем кім, руым кім енді 3зің тап,
Ажының жақсы-ақ қызы біз боламыз.
Жүзтайлақтың ауылы келген жерім
Ал енді 3зің айтшы кім боламыз? – 

деп жұмбақтайды. Бұған жауап беру 
үшін ақынға Абайды, Абайдың айна-
ласын білу керек. Жауап бере алмайды. 
/ділқазылар жеңісті /минаға береді.

Бұдан кейін  қонақтар  /мина 
 Құр манғалиқызының «Сатира  – 
сынның жиені» кітабынан алынған 
«Ах-ше кесінде екі», «Жеңгең қалды» 
сатиралық к3ріністерді тамашалады.  
К е з е к  ә н г е  б е р і л д і .  « Қ а р а  о й » 
а у ы л д ы қ  к і т а п х а н а  м е ң г е р у ш і с і 
 Айман Нұрбекованың орындауын-
да «Ауылым» әні әуеледі. Нұрғожа 
атындағы «Ардагерлер» халық ансамблі 
мүшелері Күнсұлу Отарбаева мен Баян 
Тұралықызы «Туған жер» әнін шырқап, 
тыңдармандардың к3ңілінен шықты.

М.Мақатаев атындағы №13 орта 
мектеп оқушылары /мина жырларынан 
монтаж орындады.

/ м и н а  Қ ұ р м а н ғ а л и қ ы з ы н ы ң 
 мұ ражай бұрышының тұсаукесер рәсімі 
3тті.  Кешке қатысқан филология 
ғылымының докторы, про  фессор Айгүл 
Ісмақова, филология ғылымының док-
торы, профессор Гүлзия Пірәлиева, 
 жазушы Жанар /бдішова, қазақ әдебиеті 
мен 3нерінің жанашыры Мәриям апай, 
сондай-ақ Іле аудандық мәдениет 
және тілдерді дамыту б3лімінің бас-
шысы Бақытжан Рақымжанов с3й-
леп, /мина Құрманғалиқызының 
 шы ғар машылығына табыс тіледі.

Іле ауданы әкімінің аудандық 
кітапхана қызметкерлері 3з істеріне 
ш ы н  б е р і л г е н ,  қ а й - қ а й с ы с ы  д а 
істерін д3ңгелетіп әкететін, кәсіби 
біліктілігі жоғары жандар деп ұқтым. 
Олар кітапхана директоры Қарлығаш 
Б у д у г у л о в а ,  ә д і с т е м е  б 3 л і м і н і ң 
меңгерушісі Айнұр Мұқалиева, кітап 
қорын толықтыру және 3ңдеу б3лімінің 
меңгерушісі Сымбат Қабақова, оқу залы 

б3лісті. Апаймен бірге қызметтес болған 
ардагер ұстаз Орынша Карабалина-
Қазыбаева:  «Ол кездерде мектеп-
интернатқа балалар 1-сыныптан бастап 
қабылданатын. Ата-анасынан жырақтап 
к3рмеген, мектеп табалдырығын енді 
аттаған сол кішкентай балапандарды 
тәрбиешілер 3з балаларындай бауы-
рына басатын, 3здігінен киінуді, сабақ 
оқуды, дұрыс тамақтануды, тазалықты, 
т.б. толып жатқан тәрбиені бойларына 
сіңіретін. 7-8 жасар балаға әке орнына 
әке, ана орнына ана болған керемет 
тәрбиешілердің бірі Шәрбану еді, ол 
кісілердің балаға сіңірген еңбектері 
зор еді» деп еске алса, тағы бір ардақты 
ұстаз Лена Есболқызы: «...Шәрбану 
екеуміздің сыныптарымыз к3рші 
 кабинеттерде отыратын. Түстен кейінгі 
дайындық кезінде Шәрбанудың сыны-
бынан шыбынның ызыңы естілетіндей 
тыныштықта сабақ оқып жататын 
еді балалары, бірақ Шәрбанудың сол 
балаларға бір айғайлап ұрысқанын 
к3рген емеспін. Еш ұрыссыз бұл бала-
ларды мұндай тәртіпке қалай үйретесің 
деп таңғалушы едім» деп, ұлағатты ұстаз 
бойындағы сабырлылық, ұстамдылық 
қасиеттерін баса айтты. Сол қасиеттерді 
бүгінгі жас ұстаздар мен тәрбиешілерге 
үлгі етті. «Бір қарияның кесімді с3зі бір 
елді тәрбиелеген» қазақ үшін к3ргені 
мол, тағдырлары тәлімге толы бұл 
ұстаздардың әрбір с3зі бір мектеп, әр 
қимылы бір тәрбие секілді. Шәкіртінің 
бақытын аялап, 3зінің уақытын аямай 
еткен еңбек пен т3ккен тердің зая кет-
пей, Шәрбану апайдың тәрбиесімен 
3скен /діл Шаяхметовтей шәкіртінің 

 Ермакты аттан түсіргендей, Павелді де 
тақтан түсіретін уақыт жетті. Елбасымыз 
1998 жылы 17 наурызда шығармашылық 
зиялы қауым 3кілдерімен кездесуінде: 
«Ономастикалық саясатты бәсеңдетуге 
болмайды. Жалтақтай беретін ештеңе жоқ. 
Отаршыл заманды еске алып, халықтың 
намысына тиетін атауларды да, тілдің т3л 
заңдылықтарын, табиғи үйлесімін бұзып 
тұрған атауларды да 3згерту керек» деп 
атап к3рсеткен болатын. 

Бұдан артық қандай қолдау керек. 
Жалтақтайтын заманнан 3ттік. Ата-баба-
ларымыз аңсаған Тәуелсіздікке жеттік. 

Бұдан бұрындары ономастика мәселесі 
талқыланғанда «ойбай, дауыс жетпей 
 жатыр» деп,  жауырды жаба тоқып, 
мәселені депутаттарға жаба салып жүрдік. 
Ал бүгінгі күні ше? Кім қарсылық жасап 
отыр? Қалалық, облыстық мәслихатта 
кеудесінде намысы бар депутат азаматтар 
к3п қой. Енді неге үнсізбіз? Облыс атауын 
3згертуге байланысты ұсынысымызды 
аймақтың белсенді ел ағалары мен Пав-
лодар 3ңірі аудандарының құрметті аза-
маттары қолдап, келісіп, мақалаға қол 
қойғандарын айта кеткенім дұрыс шығар. 

Тоқсан ауыз с3здің тобықтай түйіні, 
мәселені сағызша соза бермей, «Сарыарқа» 
атауына тоқтайық. Тәуелсіздігіміздің 
торқалы тойына дейін облыс, қала атауын  
3згерту үшін жұмыс істейік. Жұмыла 
к3терген жүк жеңіл деген. Бұл – бүгінгі 
 з и я л ы  қ а у ы м н ы ң  б о л а ш а қ  ұ р п а қ 
алдындағы борышы, ертеңге қалдырар 
мұрасы һәм ұлттық парызы. 

Совет EМІРХАНҰЛЫ,
Ақтоғай ауданының Құрметті азаматы, 

«Ақсақалдар тағылымы» 
қоғамының  мүшесі

және оқырмандарға қызмет к3рсету 
б3лімінің меңгерушісі Гаухар Абдиль-
динова.

Мұндағы кітап қоры 174470 дана, 
оның 67928 данасы мемлекеттік 
тілдегі әдебиеттер. Оқырмандар саны 
17125, келушілер саны 172544, кітап 
берілімі 319700. Аудандық кітапхана 3з 
жұмысын «8лкетану», «Мәдени мұра», 
 «Жастар саясаты», «Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламаларын, «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті 
қыры» мақалаларын, ҚР-ның Тіл 
және Мәдениет» туралы заңдарын 
басшылыққа ала отырып, жастарды 
 патриотизмге тәрбиелеу, бабалар-
дан мирас болып қалған ұлы мұраны 
қадірлеу және рухани құндылықтарды 
әрбір жастың бойына сіңіру жолында 
еңбек етуде.

Кітапхана электронды каталог «КА-
БИС» бағдарламасымен 2003 жылдан 
жұмыс істейді. Іле ауданының 90 жыл 
толуына орай аудандық кітапхананың 
«Келбет» жобасы аясында ауданның 
Құрметті азаматы, ҚР Халық ағарту 
ісінің үздігі, ҚР Мәдениет қайраткері 
Т.Кененқызымен кездесу кеші 3тті. 
«Іленің сырлы кештері» кітабының 
тұсаукесер рәсімі жергілікті ақын, 
 ж а з у ш ы л а р м е н  3 т к і з і л д і .  8 т к е н 
жылдың соңғы тоқсанында бес кітап 
к3рмесі, бір семинар, үш д3ңгелек 
үстел, т3рт кездесу,  тоғыз басқа шара 
түрлері 3ткізіліп, 552 адам қамтылды. 
Республикалық «Бір ел – бір кітап» 
акциясының қорытындысы бойынша  
А л м а т ы  о б л ы с ы ,  І л е  а у д а н д ы қ 
кітапханасының оқырманы Мақсат 
Сейдалиев «Үздік оқырман» сертифи-
катымен марапатталды. Алдыңғы жылы 
аудандық кітапхана Алматы облысы 
бойынша 1-орынды жеңіп алды. 

Заманға сай жұмыс формаларының 
3згеретінін кітапханашылар жақсы 
түсінеді. Сондықтан олар 3з жұмыс-
тарына жаңалық енгіз іп,  кәсіби 
 бі лік тіліктерін арттыру мақсатында 
 ха лықаралық, республикалық, облыс-
тық семинарларға қызығу шылықпен 
белсене қатысып отырады.

Тұрсынхан ШEЛДИБЕКҚЫЗЫ,
 Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
Алматы облысы

бүгінде мемлекет қайраткері, генерал-
лейтенант дәрежесіне к3терілуін бәрі 
де мақтанышпен атап 3тті. Осы кештің 
ұйымдастырылуына мұрындық болған 
шәкірті /діл Шаяхметов те 3з с3зінде 
ұстазын ерекше махаббатпен еске алып, 
Абай атындағы мектеп-интернат бас-
шысы  Роза Ербозымқызына және мек-
теп-интернат ұжымына алғысын біл дірді. 
Осындай ұлағатты ұстаздардың ең бегі 
туралы жүрекжарды лебіздерді залда 
отырған шәкірттер де ұйып тыңдады.

Бұл кеште Шәрбану апай туралы  
к 3 з к 3 р г е н д е р д і ң  е с т е л і к т е р і  м е н 
оқушылардың арнауларынан құралған 
«Тәлімгер тағылымы» атты кітаптың, 
ұлы Абайдың 175 жылдығына орай 
жарық к3рген «Абай үні» атты мектеп-
интернаттың жекеменшік журналының 
т ұ с а у ы  к е с і л д і .  С о н ы м е н  қ а т а р 
«Бұлақ к3рсең, к3зін аш» деген баба-
лар даналығын ұстанған қазақ тілі мен 
әдебиеті пәндерінің мұғалімдері Жанар 
Абитова мен Динара Орынбеваның 
жетекшілігімен «Жастар жаққан алау» 
атты 9 «ә» сыныбының және «Мен 
балаң жарық күнде сәуле қуған» атты 
9 «б» сыныбының оқушыларының 
шығармашылығынан құралған екі 
жинақтың тұсауы да осы кеште кесілді. 
Бұл жинақтар ғұмырының басым б3лігін 
шәкірт тәрбиесіне сарп еткен ардақты 
тәрбиешінің 3негелі ісі әлі де жалғасып 
жатқанының куәсіндей болды. 

Динара ОРЫНБАЕВА, 
Абай атындағы РММИ-ның

қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі

ЕРМАК 
АТТАН ТҮСТІ, ЕНДІ...

Бұдан бірнеше жыл бұрын жергілікті 
ғалымдар, ақын-жазушылар, 
 зиялы қауым өкілдері Павлодар 
қаласының атауын өзгертетін уақыт 
әлдеқашан жеткенін айтып, баспасөз 
беттерінде мәселе көтеріп, жергілікті 
жұртшылықтың көкейінде жүрген 
сауалын алға тартқан еді. Бұл – аса 
маңызды мәселе.  Бірақ қоғамдастық 
бұл мәселеде ортақ шешімге келе 
алмай, тіпті соңы дау-дамайға ұласып, 
ақыры бұл тақырыпты қозғауға, 
көтеруге тыйым салынып, жабулы 
қазан жабулы күйінде қала берді. 
 Содан бері де талай жыл өтті. Өкінішке 
қарай, маңызды мәселе бойынша 
қоғам  үнсіз. Бұдан ұтылмасақ, ештеңе 
ұтқанымыз да жоқ. Көп ұтылдық.  

Іле аудандық кітапханасында Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, 
халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері, сыншы Әмина 
Құрманғалиқызымен «Ойы ұшқыр, тілі өткір Әмина» атты кездесу кеші болып өтті. 
Кешке Алматы қаласынан бір топ зиялы қауым өкілдері, Іле ауданының атқамінер 
азаматтары, оқушылар мен кітапханашылар қатысты. Кеш жүргізушісі Іле ауданы 
әкімінің аудандық кітапханасы оқу залының меңгерушісі Гаухар Абдильдинова 
Әмина Құрманғалиқызының шығармашылығынан қысқаша мағлұмат берді.

«Қариясы бар үйдің қазынасы бар» деген қазақ 
қашаннан-ақ жасы үлкенді құрметтеп, кішілік 
ізет танытуды дәстүрге айналдырған. Өнегесі 
мол бұл дәстүр Абай атындағы Республикалық 
мамандандырылған дарынды балаларға 
арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете 
оқытатын орта мектеп-интернатында үнемі 
жалғасын тауып отырады. Ардагер ұстаздарды 
ардақтап, құрмет көрсету, мектеп үшін сіңірген 
еңбектерін ұмытпай, еске алу бұл мектепте 
міндетті шаралардың қатарында. Соның тағы 
бір дәлелі, мектеп-интернат түлегі, генерал-
лейтенант Әділ Шаяхметовтің ұсынысымен 
мектепте ұзақ жылдар еңбек  еткен аяулы  
тәрбиеші Шәрбану Әнәпиеваның 100 
жылдығына орай еске алу кеші өтті.

МӘДЕНИЕТ ҚҰРМЕТ

Кітапханадағы игі істер

Тәлімгер ғибраты
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Физика кафедрасы ұйымдастырған бұл жолғы д3ңгелек 
үстелге Абай атындағы ҚазҰПУ-дың оқытушы-педагог маман-
дарынан б3лек, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 
Қыздар Педагогикалық ұлттық университетінің педагог 
 мамандары мен Алматы қаласындағы бірқатар мектеп басшы-
лары, шетелдік мамандар қатысты. Жиынды Абай атындағы 
ҚазҰПУ-дың бірінші проректоры М.Бектемісов ашты. Осы 
білім ордасының оқу ісі ж3ніндегі проректоры  А.Сәтмұрзаев 
университеттегі білім бағдарламалары  жайына тоқталса, Мате-
матика, физика және информатика институтының директоры 
М.Бекпатшаев д3ңгелек үстел отырысына табыс тіледі. 

Педагогика ғылымының докторы Д.Қазақбаева орта 
мектептің 9 және 10-сынып оқушыларына арналған  физика 
пәні оқулықтарын қалай дайындаған тәжірибесімен б3лісіп, 
шетелдік тәжірибелерді де атап 3тті. Оның айтуынша, 
жалпы білім беретін мектептің 10-сыныбына арналған 
оқулықта «Шығармашылық шеберхана» б3лімі оқушылардың 
практикалық дағдыларын дамытуға бағыттайды. Германияның 
Лейпциг университетінен келген, педагогика ғылымының 
PhD докторы М.Кенжеғалиева «Болашақ мұғалімдерді 
 даярлайтын білім беру бағдарламаларындағы психологиялық-
педагогикалық цикл: Германия тәжірибесі» тақырыбы 
бойынша жасаған баяндамасында Германиядағы білім беру 
жүйесі мен бағдарламаларына тоқталды. Абай атындағы 
ҚазҰПУ-дың Математика, физика және информатика инсти-
туты директорының оқу ісі ж3ніндегі орынбасары, техника 
ғылымының кандидаты Ш.Хамраев «ЖОО-ның академиялық 
еркіндігі жағдайында білім беру бағдарламаларын әзірлеу» 
тақырыбын қозғап, білім беру бағдарламаларын жасаудың 
ерекшеліктері туралы айтты. Алматыдағы  №134 лицей 
 директоры В.Г.Шилеев 3зі басқаратын мектепте физика пәні 
қалай оқытылатыны туралы  ой б3лісті. Оның айтуынша,  орта 
мектептерде құрал-жабдықтары бар физикалық зертханалар 
оқушыларға пәндік тақырыптарды еркін, жеттік меңгеру ісіне 
оң әсерін тигізеді. 

Д3ңгелек үстел жұмысын қортындылаған физика кафе дра-
сының меңгерушісі, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, физи-
ка-математика ғылымының докторы, профессор В.Н.Косов 
болашақ физика пәнінің мұғалімдерін даярлау  ісінде нақты 
білім беру бағдарламасы аса маңызды екенін атап 3тті. 

Досан БАЙМОЛДА, 
Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 

профессоры

«Балдағы алтын ақ болат» – ердің ісі қайырлы,
Ел үшін еткен еңбегі – әдеп пен иман зайыр-ды.
Қаумалаған қалың жұрт, адал да жаннан ақ тілек,
Қаратау да боз қыран, қанаты к3кке жайылды.

Ағасыз елде жаға жоқ, тең атаның баласы-ай,
Алтай менен Атырау – жүрек пен бауыр арасы-ай.
Періште-ниет перделі – қазақ деген ел едік,
Ақ к3ңілін сұрасаң – атар бір таң мен талас-ай.

Тұлпардан қалған тұяқ-ты, сұңқардан қалған қияқ-ты,
Бірге Сауран айналған, Түркістан менен Қиятты.
Атағозы, Ер Лабақ, Есек мерген Есболай,
Иса-Досан, Исатай – бір жаралған сияқты.

Махамбет ердің сойы еді, 3леңі 3рт пен жалын-ды,
Нарлардың қара боздауын, Нарынның құмы қабынды.
Қиғаштың бойы қызыл су, қызғыштың зары құлақта,
Алтынды Орда, Ақ Орда – Сарайшық естен жаңылды.

«Ақ Жарма», Түбек – Есір боп, Махамбет – «Жұмыр қылыш-ты».
Т3с түйісіп т3скейде, қос қаршыға бір ұшты.
Бетеге бойлап бел астым, жусан бойлап жон астым,
Біріге қалған бес саусақ, құйыла қалған құрыш-ты.

/рәйна – к3ңіл борайма, әділдік табу оңай ма?
Тобылғы түбі топ дұшпан, тоғысса жолың тонай ма?!
Жаралы киік біз едік, жар астында сұр жебе,
Ту сыртымда кәуір тұр, айдаһар, әлде, орай ма?!

Жайсаңдар – теңіз, мұхит-ты, к3з к3рген жанның асылын,
Сағынғанда не шара, к3зіңді сығып жасырын.
Бұл фәниде кім қалған, 3з күніңде болып бақ,
/ркім сүрер 3зінің – тағдыры менен ғасырын.

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

Ұран оттың ұшқыны
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университе-
тінің Математика, физика және информатика институ-
тында «Физика пәнін мектеп қабырғасында оқытудағы 
түйткіл ді мәселелер: инновациялық идеялар және білім 
беру бағ дарламалары» тақырыбы бойынша екінші 
дөңгелек үстел өтті.

Көрнекті тұлға, өлкеміздің өнегелі ақсақалы, 
 жазушы, қазақтың шежіре-тарихын 
тіндестіріп, келелі туындыларды дүниеге 
әкеліп, кербез даланың келбеті мен болмысы-
на әр беріп, ұлттық сана мен руханияттық 
тәлім-тәрбиеге ерекше қамқорлық жасап, 
қаламгерлерге тән қарбалас тірліктің майда-
нында белсенділік  танытып жүрген қағидалы 
қартымыз – Бектұр Төлеуғалиұлы сексеннің 
сеңгір-шыңынан асқақ қарап, айбынды үнімен, 
айдынды даңғылымен алшаң басып келеді. 

Автор

ЖЫР-АРНАУ

  Физика пәнін 
қалай оқытамыз?

Ай мүйізді арқар бар, айтудан қалай талайын,
Алашқа тұлға ұл еді – Жалау менен Шабайым!
Қыр астында – Құлбарақ, Ай астында – Ақ Бекет,
Бест3беде – Ер Қосай, Отпан тауда – Адайым!

Халық едік азғантай – к3п болсын Алла бермегің.
Жаһанда жалғыз тірегім – Жаратқан Ием, – Сен менің!
Үш арысқа үн қатқан, Жайықтың бойы к3п сала,
Кешегі кеткен Бейбарыс – кемеңгер туған Кербезім. 

Сол сықылды Ерлердің – ерлігін айтып, парақтап,
Бек сауытын кигізбек, әбзелдеп атын, жарақтап.
Ұл қалған соң ізінде – ұлағат-пайым к3ргені,
/улие-Пір, Абызды – заманға қалай талатпақ.

Ұран оттың ұшқыны – ұлықтап сүйер ер қайда?
Маңғыстауда үш түбек –Үш Қияндай жер қайда.
«/р жусанның түбінде – қазаққа ортақ намыс бар»,
Т3релік айтар би қайда, т3гілген қан мен тер қайда?!

Ер есімін ұмытсаң – ел болмағың күмән-ді,
/улие-Пірге қол жайып, құранды ерлер құралды.
Ту түбінде тұрысты, жан берісіп ұрысты,
Елдесіп қорғап Тұранды, «Ұлтым!» деп салды ұранды.

Ата бір салтым, дәстүрім, ағайын туыс-бауыр-ды,
Жеті су бойы – желке тұс, Сарыарқа бойы – сауыр-ды.

Сыңғырлап ағып Сыр қалды, /н менен асыл жыр қалды,
Жүзімнен дәуір сорғалап, жүректің тұсы ауырды.

Қаңқылдап ұшқан қаз едік, тылсымнан жеткен саз едік,
8зегі 3рттен жаралған, қырық күн шілде, жаз едік.
Үркерлі айдың бәрі қыс, үйездеген жылқыдай,
Топтасқан жерде – тобықтай, к3рген де к3зге аз едік.

Азамат к3птік етер ме, қайың мен бір-бір қарағай,
Т3бе сайын бір қорым – есіл де ер мен далам-ай.
Қызғалдақ толы қызыл д3ң, Қазақ бір гүлдің – қауызы,
Т3рт құбыла түгел жау – бал іздеген арадай.

Қара нар болып боздадың, «Халқым!» деп тарттың қаламды,
/р кеудеде бір майдан – дүние-фәни алаң-ды.
Үзігін жамап тарихтың, бесігін тербеп ертеңнің,
Бектұр аға – беренім, ниетің елге адал-ды.

Ер Адайдың рухын – ұлықтай білдің ұрандап,
Егеулі найза Ер Шотан – ерлердің ісін тұр аңдап.
8ткеннен жасап 3неге – тіріге тәлім бердіңіз,
Жақсының ісі – жария, ізгіден – ілім құралмақ.

Байұлы – Беріш, атаңыз, Алшын да белді – бабамыз,
Қауырсын қалам Бекең – бұл, батасы бірге – ағамыз.
Қолда барда арыстың, қадірін кімдер білмек-ті,
 Азамат ерді к3рмесек – асылды қайдан табамыз?..

Сексеннің мынау сеңгірін – құлжадай басып қарадың,
Ақсақал болдың, жарадың, жазылған хат боп тарадың.
Абырой-атақ 3зіңде, Алла білер ақырын,
Атар таңның амалын, батар күннің жамалын.

Сеңгір де сеңгір сексен тау – сейілдеп шықты бір ұлың,
Толағай тектес қарттарым – тоқсанға салмақ құрығын.
Байрақты жерде – ер асыл, баталы жерде – с3з асыл,
Халқыңмен бірге қадам бас, к3п болсын аға, – жүрімің!

Сабыр АДАЙ,
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі,

ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, Махамбет атындағы 
халықаралық сыйлықтың және

«Құрмет» орденінің иегері
АҚТАУ 

Ескерту: 
Тарихи тұлғалар, ер есімдері және жер атаулары. 
Бұл тарихи тұлғалар мен жер атаулары к�зі қарақты 
оқырманға таныс деп ойлаймын.

Семей 3ңірінде тұратын белгілі 
жазушы Медеу Сәрсеке де полигон 
тақырыбын ұзақ жылдар бойы зертте-
ген адам, к3зден жас ағызып, қарадай 
к3ңілді қарайтатын оқиғалар қырық 
жыл бойы абыз ақсақалдың к3з ал-
дында 3ткен. 2018 жылдың тамызында 
сынақ болған жерлерді к3ріп, сырын 
к3кірегіне түю үшін Абай елін үш күн 
бойы аралаған Сәуле Досжан қайтар 
жолда Семейде тұратын Медеу ағасына 
сәлем бере барды. 8зін толғандырған 
тақырыпқа қатысты тың деректерге 
қанығып, ұзақ әңгімелескен соң, абыз 
ақсақал қарындасының талабын қолдап, 
ақ батасын берген. 

Медеу Сәрсекенің 3зі де Семей по-
лигонынан зардап шеккен жан, арнайы 
берілген куәлікте ядролық  жарылыс 
астында ол кісінің 37 жыл 2 ай болғаны 
расталған екен. ХХ ғасырда адам-
зат қауымына, соның ішінде қазаққа 
жасалған қастандық жайында жазылған 
«Семей қасіреті» к3лемді еңбегінде Ме-
деу аға: «Осы туындымды екі жастың 
біріне келмей тұз-дәмі үзілген семейлік, 
қарауылдық, абыралылық, долондық, 
саржалдық һәм семейтаулық үлкен-
кішіге, 3здері тап болған ғасырлық қасірет 
зардабын отбасымен бірге тартқан шер-
менде жерлестеріме  арнаймын. Есімдерін 
білгенімше атадым, арада к3п уақыт 3т-
кендіктен, түстей алмағаным  қан шама. 
Бәрінің де рухынан кешірім сұ раймын, 
бақұл болыңдар!» деп жазды.

Семей сапарында Сәуле Досжандай  
жазушыны ақжарма к3ңілін жалау-
латып, жарқырай қарсы алғандардың 
бірі – Мемлекеттік сыйлықтың иегері, 
ақын Тыныштықбек /бдікәкімов  болды. 
 Ұлылыққа қашанда кішіпейілділік 
тән, адамдармен қарым-қатынасынан 
қарапайымдылық есіп тұратын алашқа 
аты аян Тыныштықбек ақын «Қасірет 
пен тағдыр» романы авторына:  «Сұрапыл 
дүние ғой! Қасіретті жазу оңай емес, 
жүректен қалай 3ткіздіңіз? Қайраткер 
екенсіз!» деген. 

Семей сапарында білім беру мен 

ЖҮЗДЕСУ

Шығыс Қазақстанда «Абай әлемі» кітаптар топтамасы» деген керемет жоба бар екен. Осы жоба шеңберінде он бес-жиырма шақты 
автордың кітабы осымен екінші жыл жарық көріп отырған көрінеді. ШҚО әкімі Даниал Ахметовтың қолдауымен полигон қасіреті 
туралы жазылған алғашқы роман да осы топтамамен жарыққа шықты. Семей сынақ полигонының зардабы мен зауалы туралы 
шертілген ащы ақиқат – шерлі жұрттың шынайы тарихы негіз болған көлемді көркем шығарманы ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, 
жазушы Сәуле Досжан  ұзақ зерттеп, екі жыл бойы табандап отырып жазып шыққан. Кітап «Фолиант» баспасынан жарық көрген 
соң, кешікпей, желтоқсан соңында Семей қаласында өткен кітап тұсаукесеріне арнайы шақырылған жазушыны киелі Абай 
топырағының зиялы қауымы құрметпен қарсы алған. Абай атындағы драма театрда өткен негізгі іс-шарамен қатар, жазушы 
өзінің бұл сапарында Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті мен М.Әуезов атындағы педагогикалық колледж 
студенттерімен де есте қаларлық әсерлі кездесу өткізді.

ҚАСІРЕТТІ 
ЖЫЛДАР ШЕЖІРЕСІ

Қаламгердің көркемдік әлемі

ұлттық тәрбиені мақсат еткен, соның 
жемісін терген, Алаш бесігі болған 
3лке тарихын ардақтаған, ұлыларын 
ұлықтаған, бүгінгімен ұштастырған, 
келешекке жол жалғаған Шағангүл 
Алдамжарқызы Жанаева басшылық 
етіп отырған Мұхтар /уезов атындағы 
педагогикалық колледжінде жазушы 
Сәуле Досжан шығармашылығының 
барлық қыры жан-жақты жарқырап 
к3рін ген әдемі кештің 3ткізілу стилі нен 
Шағангүл апайдың әдебиет 3неріне деген 
асқан махаббаты анық к3рініп тұрды.

Жүз жылдан астам тарихы бар бұл 
к3не оқу ордасы – қазақ жерінде тұңғыш 
ашылған жоғары оқу орны 1903 жылы 
ашылып, о баста «Семейдің мұғалімдер 
семинариясы» аталған екен. Мұхтар 
/уезов, /лкей Марғұлан, Жүсіпбек Ай-
мауытов, Биахмет Сәрсеновтей к3птеген 
Алаш қайраткерлері оқып, білімі асып, 
3зіне қарсы азуын к3рсете бастағанда, 
патша үкіметі 3з басына сақина тілеп 
алғанын бір-ақ түсініпті.

Шығармашылық кештен кейінгі экс-
курсия кезінде аузымыз ашылып таң-
ғалдық. К3не ғимараттың әр қабыр ғасы 

Алматыдағы Ұлттық кітапхананың 
Н.Дәулетова атындағы залында жазушы, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Сәуле Досжанның «Қасірет пен тағдыр» 
романының тұсаукесері 3тті. Жиынды 
жазушы Жүсіпбек Қорғасбек жүргізіп, 
кітаптың тұсауын ақын, Халықаралық 
Алаш әдеби сыйлығының иегері Ғалым 
Жайлыбай мен ақын Любовь Шашкова  
кесті. Іс-шара барысында с3з алған 
 жазушы Нұрдәулет Ақыш: «К3ркемдік 
әлемді игеру ақын, жазушы үшін ең бір 
қиын шаруа. Сәуленің жеткен жетістігі 
– тақырыпты таба білуімен қоса, сол әлемді игере алуында. 
Шығарманы бейжай оқу мүмкін емес. Бұл кітаптағы оқиға 
кейіпкердің ғана емес, қазақтың қасіретін сезім арқылы 

жеткізе білген» деді. Ал әдебиет сын-
шысы, филология ғылымының докторы 
Айгүл Ісмақова: «Қазақ жері, Абайдай 
ұлылардың мекенінде полигон болып, 
қаншама жыл қаншама ұрпақ зардап 
шегіп келеді. Деген ол туралы к3лемді, 
романға сай шығарма осы күнге дейін 
жазылмапты. Жазушы тақырыпты сәтті 
алып шықты» деген пікірін білдірді. 
Кітап авторының 3зінің айтуынша, бұл 
тақырыпқа келуіне жары, генерал-пол-
ковник Сәт Тоқпақбаев тікелей себепші 
болған екен. Семей 3ңірінде бірталай жыл 

қызмет еткен С.Тоқпақбаев сол уақыттың естеліктерімен 
б3ліссе, жас әдебиеттанушылар жаңа кітап туралы толғамды 
ойларын айтты. 

колледж тарихынан сыр шертіп тұр. Алаш 
қайраткерлері атындағы оқу кабинеттері, 
қазыналы музейі бар екен. Қайым 
Мұхамедханов атындағы к3кке тірелген 
бай кітап хана ның тылсым әсерін айтпай-
ақ қояйын. Сәуле Досжанның 1984 жылы 
шыққан алғашқы жыр жинағы осы жер-
ден табылған болар?! Сол алақандай 
кітапқа қолтаңба қойып  жатып, Сәуле 
апайдың 3зі таңданысын жасыра алмаған.

8нерпаз студенттердің қолынан 
шыққан бұйымдар, сурет галереясы да 
3нердің ғажайып рухын бойға құяды. 
Осылайша кешегі мен бүгінгі ұштасқан 
оқу орнының б3лек аурасын сезіндік.

Семей сапарындағы ең бір жып-
жылы, әсерлі  кездесуіміз  бабалар 
рухы асқақтаған /уезов атындағы 
педколледжінде 3тті. 

Тәуелсіздік қазығын алғаш қаққан 
ұлт қайраткерлерінің бірі, генерал-пол-
ковник Сәт Тоқпақбаевтың «Қасірет 
пен тағдыр» романының жазылуына 
тікелей ықпалы бар. Жары Сәуле Досжан 
шығармашылығының дамуына, наси-
хатталуына үлес қосып келе жатқанына 
к3птен куәміз. 

Жоғары оқу орнын бітірген соң, бір 
жылдай осы Семей жерінде қызметте 
болғаны бар. Семей полигоны қасіреті 
әр қазақтың жүрегінде екені рас, алай-
да тағдыры қызмет бабымен етене 
жақын қылған соң, қазақ тарихындағы 
бұл ақтаңдақ Сәт Бесімбайұлын үнемі 
алаңдатып жүретін еді. Ұлт тағдыры десе 
жанын беретін Сәуле Досжан екеуінің 
ойы бір жерден шығып, «Қасірет пен 
тағдыр» романын жазу идеясы туған 
екен. Полигон қасіреті  туралы с3йлеп 
кеткенде, Сәт ағаның айтары к3п. «Атом 
бомбасынан жапа шеккен  Хиросима 
халқына жағдай  жасалды, жердің бүлінген 
топырағын бір метрге шейін қазып әкетіп, 
орнына басқа топырақ т3селді. Ал біздің 
Семей халқы не к3рді? Бұл жағынан ой-
лап қарағанда, қазақ халқының соры бес 
елі екен» дейді қайраткер. Соны айтып, 
Хиросимамен салыстырғанда, бізде жапа 
шеккен елге жанашырлықтың әлі де 
жоқтың қасы екеніне 3кініш білдірген. 
Бұл аңыз тұлға туралы  «Жаным садаға» 
кітабын оқығандар біраз нәрсеге қанығар 
еді. Ол кітапта Сәт Бесімбайұлы 3зінің 
ҰҚК т3рағасы  болып отырған кезінде 

академик  Манаш Қозыбаев бастаған 
ғалымдармен бірге тарихтағы ақтаңдақтар 
(репрессия) ақиқатының астарын ашу 
үшін бірге күш жұмсағанын айтады. 
Кейін сол еңбек кітап болып шыққанда, 
ғалымдар: «Сәт Бесімбайұлының қоғамға 
к3рсеткен жәрдемі, аты 3шіп бара жатқан 
азаматтарымыздың есімін қайта тірілту 
ісіне жанашырлық қолғабысы ұшан-теңіз 
болды» деп  жазып, алғыс білдірген екен 
(«Жаным садаға», 104-бет). 

Кездесу кезінде Қайым Мұхамедханов -
тай дара ғалымның «Абайдың ақын 
шәкірттері» кітабын Шағангүл Алдамжар-
қызы алдымызға тартты. 1995 жылы 
ұлы Абайдың 150 жылдығына орай, бұл 
кітап тың жарық к3руіне де сол кездегі 
ҰҚК т3рағасы Сәт Бесімбайұлы қолдау 
к3рсеткен екен. Қалай болғанын сұра-
ғанымызда, қарамағындағы 700-ден астам 
офицердің бір күндік  табысын баспаға 
аудартуға мұрындық болып, құнды зерт-
теу кітабының шығуына ықпал еткенін 
еске алды. Қайым аға қолтаңбасы бар 
кітаптың бір данасы Сәт Бесімбайұлының 
жеке кітапханасында сақтаулы тұр. Онда: 
«Абайды ардақтай білген қазақ халқының 
қайраткер асыл азаматы, осы кітаптың 
жарық к3руіне аянбай атсалысқан, Сәт, 
саған ағалық достық к3ңілмен алғыс айта-
мын» деп жазған екен ардақты Қайым аға.

Семей сапарындағы кездесулерде 
жазушы Сәуле Досжан осы романды 
жазып шығу әсте оңай болмағанын, сон-
дай сәттерде жары Сәт Бесімбайұлынан 
қатты қолдау к3ргенін айтты. 

Жоғарыда айтып 3ткеніміздей, 
бұл роман ШҚО әкімі Д.Ахметовтың 
қ о л д а у ы м е н  о р ы с  т і л і н е  а у д а р ы -
лып, (аударған Ғосман Т3леғұлұлы), 
 «Фолиант» баспасынан қазақ және 
орыс тілдерінде жарық к3рді.  Баспадан 
шыққанына к3п болмаса да, оқырмандар 
мен әдебиет сыншылары  бұл роман тура-
лы тек жылы лебіз білдіруде.

Белгілі жазушы Жүсіпбек Қорғасбек 
«Қасірет пен тағдыр» ро маны жайында: 
«Жазушы осыншама ауқымды тақырыпқа 
сыналап кіріп, ішінен қопара жазыпты. 

Нәтижесінде к3ркем образдарға толы, 
3мірде нақтылы шындығы бар дүние 
қолымызға тиді. Егер Дегелеңнің  басына 
ескерткіш ретінде таспен бірге кітап қою 
керек болса, бұл соған әбден лайықты 
шығарма дегіміз келеді» десе, белгілі 
әдебиеттанушы Айгүл Ісмақова бұл 
шығармаға: «Семей полигоны туралы 
біршама шығармалар жазылып жүргені 
белгілі. Роман полигон аймағында тұрып, 
радиация зардабын тартқан кейіпкерлердің 
тән мен жан азабын к3ркем, шынайы 
к3рсетуімен құнды. К3ркем дискурстың 
бұл басты талабы роман жанрына сай 
жүзеге асқан. Бұл – заман шындығын бей-
нелеген жаңа роман» деген баға берді. Ал 
әдебиеттанушы, ПМУ профессоры Серік 
Елікбай роман туралы: «Сәуле Досжанның 
«Қасірет пен тағдыр» романы тыңнан 
түрен салған, хас 3нердің соны туындысы 
болып к3рінді. Роман 3зі айдар таққандай 
бір ұлттың басындағы қым-қуат 3мірін 
жайлап бастатып, шым-шымдап тартып, 
бояуларын қалыңдата келе, бүгінгі күннің 
етегіне әкелтеді.

Бұл жаңа бет алып келе жатқан лептің 
басы. /лем әдебиеті «әйелдік к3зқарас» 
атты ірі тенденцияға куә болуда. Мин 
Джин Лидің аяғы ауыр, әкесіз баланың 
3мірі жайлы «Пачинко»  туындысы, Зэди 
Смиттің «Суинг уақыты», Эмма Клайнның 
«Қыздар» секілді сұранысты шығармалар 
қатарына қосылар қаламгерлік еңбек 
– «Қасірет пен тағдыр» екені  даусыз. 
«Соғыстың пішімі әйелдікі емес» атты 
шығарманың егесі – Нобель сыйлығының 
 лауреаты С.А.Алексиевич с3зімізге дәлел. 
 Роман басында қызықтыра парақталады, 
қарапайым оқиға күрделеніп барып, 
мүлдем биікке шығып алады. Алғашқы 
бұрылымдағы Аяулымның туған үйдің 
қызы емес болып шығатыны – бірінші 
қабаттағы шарықтау шегі. Роман к3п 
пласты, сан қырлы. 8ткен күндердің 
жасырын сырын арқалаған, мүгедек ұлға 
ғашық басты кейіпкердің 3мір жолы одан 
ары шырмалана түсіп, қара бояу – суық 
түспен күңірентеді. 8ліп бара жатқан 
бала жанындағы ана – қазақтың қаралы 
тарихының жаңғырығы. 

«Қасиетті Семей жерінің қасіретіне 
айналған сынақ полигоны жабылса 
да, оның қазаққа тартқызған зардабы 
жүректен де, санадан да 3шпек емес. 
Кейіп керім Аяулым о бастан сезімтал, 
нәзік жаратылыс иесі еді. Тағдыры оны 
аямаса, бұл сынақ Аяулымды тек қатайт-
ты, шыңдады. ХХ ғасыр қазақ үшін 
қасіретті ғасыр болды. «Қасірет пен 
тағдыр» – қазақтың қаралы тағдырының 
жаңғы рығы. Тәуелсіздікке қол жеткізген 
қайсар қазағымның ендігі болашағы 
жарқын болсын!» деп, ағынан жарылады 
 жазушы.

Семей сапары – бәріміз үшін руханият  
мерекесі болды.

Анар КАБДУЛЛИНА, 
әдебиеттанушы
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Жаңа революциялық сілкініс әкелген 
1985 жылдың сәуір шуағы қоғам 3міріне, ел 
тіршілігінің түрлі сала-тармақтарына қайта жан 
бітіріп, ш3гінді болған сан ойды, к3міліп қалған 
барша ақылды қайта тірілтті, қызу қозғалысқа 
түсірді. Күрделі уақыттың күрмеуі шешіліп, 3ткен 
дәуірдің асыл қоймаларының қара құлпысы 
жұлына бастаған, болашақтың ашық арнасын 
айқындайтын жарқын үміт бағдарына батыл 
қадам жасау мүмкіндігін жеткізген күндер еді бұл. 

Жаңа революциялық сілкіністің халқымыз дың 
ғасырлар бойы аңсаған асыл арманы тәуелсіздікке 
қол жеткізуіне ұласуы сананы тазартып, қоғамдық 
к3зқарасты жаңартуға мүдделі етті.Тарих қайта 
жазылуға тиіс болып, 3нер бағасы 3згеше сипат 
ала бастады. «Ақтаңдақтар» деп жүрген кезеңнің 
ақиқаты ашылып, алыптар тобы ортамызға қайта 
оралған сәтте қазақ әдебиеті тарихының жаңа 
беттері жаңғырып, рухани байлықтың мол арнасы 
келіп қосылғандай болды.

Сол үлкен арнаның ішінде бұған дейін таптық 
к3зқарас, коммунистік идеология талаптарына 
сәйкес келетін ой-пікірлермен ғана тұйықталып 
келген Абайтану саласы да бар. Ал коммунистік 
идеология қойған шектеулер 3з кезінде туған 
халқымыздың данышпан перзенті ұлы Абайдың 
ғаламат қасиеттері мен ешкімде жоқ құдыретін 
жан-жақты танып-білуіне кедергі жасап келген 
еді. Тәуелсіздік шапағатымен нұрланып, жаңа 
серпін алған бұл сала бұрынғы олқылықтарды 
толтыруға қоса ізденістің соны үлгілерін к3рсете 
бастады. Абайтанудағы бұрынғы жетістіктерді 
дамыта отырып, ұлы ақынның сан қырлы сыр-
лары жаңаша саралана, тың к3зқараспен зерт-
теле бастады. Абайдың туғанына 150 жыл толуы 
қарсаңында әдебиетші, тілші ғалымдар ғана 
емес, гуманитарлық-қоғамдық ғылымдар саласы 
бойынша да ұшан-теңіз мақалалар жазылды, 
түрлі зерттеулер жүргізілді. Ғылыми мекемелерде, 
республиканың бірнеше жоғары оқу орында-
рында Абайтану орталықтары құрылып, Абайды 
кешенді түрде зерттеу қолға алына бастады. Бұл 
орайда Серік Қирабаев, Мекемтас Мырзахметов, 
Зәки Ахметов, Қайым Мұхамедханов, Рымғали 
Нұрғалиев, Мұхтар Мағауин, Тұрсынбек Кәкішев, 
Сейіт Қасқабасов, Шериаздан Елеукенов, 
Темірбек Қожакеев, Тәкен /лімқұлов, Құлмат 
8мірәлиев т.б. тәрізді ірі абайтанушылар қатары 
Қ.Салғарин, Ғарифолла Есім, Тұрсын Жұртбай, 
Бейсенбай Байғалиев, Тұрсынжан  Шапай, Жабал 
Шойымбет сияқты жаңа есімдермен толыға түсті. 
Бұрынғы зерттеулердің басым к3пшілігі Абайдың 
ағартушылық және орыс әдебиетін үлгі тұтқан 
к3зқарасы т3ңірегінде ғана болса, бұдан былай 
ақын 3леңдерінің ішкі әлеміне бойлап, астарына 
үңілу, 3негелік, тағылымдық қасиеттерін ашуға 
ұмтылыс к3рініс кең 3ріс алды. 

Енді, міне, Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың пәрменімен ұлтымыздың ұлы перзенті 
Абайдың туғанына 175 жыл толған мерейтойын  
мемлекеттік деңгейде 3ткізу туралы шешім 
шығарылып, дайындық басталып та кетті. 
Бұл орайда Президенттің 3зі бас болып «Абай 
және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақала 
 жазып, данышпан ақынның шығармаларындағы 
тағылымдық ойларды танып-білуге, оны санаға 
сіңіру жолдарын меңгеруге бағыт беруі алдағы 
атқарылар істердің қарқын алуына себепші болып 
отырғаны шындық. Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» 
атты мақаласында: «Абай Құнанбайұлы ғұлама, 
ойшыл, ақын, ағартушы, ұлттың жаңа әдебиетінің 
негізін қалаушы, аудармашы, композитор ретінде 
ел тарихында 3шпес із қалдырғаны с3зсіз. Оның 
3леңдері мен қара с3здерінде ұлт болмысы, бітімі, 
тұрмысы, тіршілігі, дүниетанымы, мінезі, жаны, 
діні, ділі, тілі, рухы к3рініс тауып, кейін Абай 
әлемі деген бірегей құбылыс ретінде бағаланды» 
деп жазғанындай әмбебап дарын, озық ойлы 
 данышпан, хакім Абайдың даналық ойларын 
ұрпақ санасына тармақтап жеткізіп, тереңге 
бойлату – бүгінгі атқарылар істің басты міндеті 
болса керек.

Осы тұрғыдан келгенде Жұмағали Ысма ғұлов-
тың Абайдың ақындық 3нерінің тағылымдық 
қасиетін зерделеуге арналған «Абай: ақындық 
тағылымы» (– Алматы: Ғылым, 1994. – 280 
б.) атты кітабы қазақ әдебиеттану ғылымы 
саласында бұрын кең ауқымда зерттелмеген 
тақырыпты монографиялық деңгейде қозғауымен 
ерекшеленеді.

А б а й  д а н а л ы ғ ы н  т а н ы п - б і л у ,  А б а й 
шығармаларынан нәр алып, оның тереңіне 
бойлау, қаныға түсу – ұрпақтан-ұрпаққа ауыса 
беретін ұлы міндет. 8йткені тарих к3шінің қай 
кезеңінде де Абай к3терілген сана биігі ала-
сармайтын ендікте. Ұлтының тарихи дамуына 
үлес қоса, әр дәуір ұрпағына бағдар бере үн қата 
алатын Абай шындығы – ескірмейтін шындық. 
Абай тағылымы – ұлы тағылым екені дәлелдеуді 
керек етпейді бүгінде. Ғалым Ж.Ысмағұловтың 
«Абай: ақындық тағылымы» атты зерттеуінде ұлы 
ақын шығармасын тың к3зқараспен барлап, жаңа 
қырынан тануға, бұрын айтыла бермеген жаңа 
сырларын ашуға күш салған ізденісті к3реміз.

Рас, қазақ әдебиеттану ғылымында жеке сала 
– Абайтану болып қалыптасып, ең к3п зерттелген 
ұлы ақын шығармасының ашылмаған сырлары, 
қамтылмаған қырлары, айтылмай қалған ойлары 
жоқ сияқты к3рінуі де мүмкін. Алайда олай емес 
екен. Айтқымыз келсе де айта алмаған с3здер, 

айнар көзі ұлт көсемі Әлихан Бөкейханның 1903 жылы «Киргизский край» атты кітапқа 
кірген қазақтың тарихы мен рухани өмірі жайлы зерттеу (С. Қирабаев. Абайтану  ғылымының 
тарихынан. Кітапта: Қазіргі Абайтанудың өзекті мәселелері. – Алматы:  «Ғылым» ғылыми 
баспа орталығы, 2002, 21 бет) мақаласынан басталған Абайтану әлемі үздіксіз даму үдерісін 
бастан кешіре отырып, қазақ әдебиеттану ғылымының ең іргелі саласына айналғаны бүгінде 
талас тудырмайтын ақиқат. Түрлі дәуірлердің талғам-таразысына, талап-шарттарына төтеп 
беріп, заман ағымына өзінің қалың қатпарлы ой-толғамдарымен, даналық қалпымен, 
даралық сипатымен жауап бере білген Абай шығармашылығы  бір ғасырдан астам уақыттан 
бері әркез зерттеу объектісінен түспей келе жатқаны белгілі.   Осындай көп уақыт бойы 
зерттеліп келе жатқанына қарамастан ұлы ақын шығармашылығына қатысты қамтылмаған 
түрлі тақырыптар, ой қозғайтын сан алуан мәселелер кешеге дейін қозғалысқа түспей 
ақтаңдақ күйінде қалып келгені  шындық. Мысалы, ұзақ жылдар бойы саясат бұғауына 
қамалып, тоталитаризм жүйесінде жабық сақталған Абайдың алғашқы зерттеушілерінің 
аты-жөні мен еңбектері туралы  мәліметке еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін ғана қол 
жеткізілгені соның бір дәлелі.  Сондықтан еліміз бостандық алып, еркіндікке қол жеткізгеннен 
бері абайтанудағы  назар аударылмай келген тұстарға көңіл бөліп, ғылыми айналымға 
түсіруді мақсат  еткен ғалымдар ұжымдық монография түрінде де, жеке  автор ретінде 
де уақыт талабына сай кітаптар шығаруды қолға алды. Бұл орайда ұзақ тізім құрайтын 
басылымдардың біразын ғана  ұсына кеткізіміз келіп отыр.  «Абай және қазіргі  заман» 
(ұжымдық жинақ), «Қазіргі Абайтанудың өзекті мәселелері» (ұжымдық монография), 
З.Ахметовтің «Абайдың ақындық әлемі», Қ.Мұхамедхановтың «Абайдың ақын шәкірттері», 
М.Мырзахметовтің «Абайдың адамгершілік мұраттары», «Абайтану тарихы», Т.Шапайдың 
«Шын жүрек – бір жүрек», Қ.Салғариннің «Таным баспалдақтары», Б.Байғалиевтың «Абай 
өмірбаяны архив деректерінде», т.б. еңбектер сол ұзақ тізімнің қатарында. Көп уақыт бойы 
тұмшаланған тыныс-тіршілік сол қос қыртыс дәуір шындығын танып-білуге, айқын көріп 
сезінуге мүмкіншілік бермей келді. Дегенмен бұл сәттің туар күні бар екен.

Ұлы Абайдың 175 жылдығы қарсаңында Президентіміз 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың ел газеті «Егемен Қазақстанда» 
«Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласы 
жарық көрген болатын. Бұл мақаланың ел болашағы ХХІ 
ғасырдың жастары үшін маңызы зор. 

Темірқазық
ХІХ ғасырда 3мір сүріп, сол дәуірдегі шығармала-

рында айтылған құнды ойлары 3зектілігін жоғалт-
пағанын, ой-тұжырымдары мен ақыл-кеңестерінің 
бүгінгі қоғамға қашанда рухани азық болып қалатыны 
айқын дәлелденді де. Ақын с3зінің қай-қайсысы да 
мәнді де мағыналы 3сиет ретінде бағаланатыны бұл 
мақалада баса айтылған. Абай сол заманда білім мен 
ғылым ілгерілемей, елдің дамуын елестете алмаған. 
Білім мен ғылымды дамыту арқылы ғана 3ркениетті 
дамыған елдердің к3шіне ілесетініміз айқын. Сол жолда 
еңбек етуіміз қажет.

«Жасымда ғылым бар деп ескермедім,
Пайдасын к3ре-тұра тексермедім.
Ер жеткен соң түспеді уысыма,
Қолымды мезгілінен кеш сермедім» деген Абай 

білім мен ғылымнан кеш қалған жоқ. Ұлы ғұлама 3з 
уақытында айтты да. Ел Президенті 3з мақаласында: 
«8скелең ұрпақ, Абай айтқандай, ғылымды толық 
игерсе,  3з тілін құрметтесе әрі шын мәнінде полиглот 
болса, ұлтымызға тек игілік әкелері с3зсіз» дейді. 

Ал «Ғылым таппай, мақтанбаны» оқыған адам 
адамдық қасиеттерге ұмтылады, жаман нәрселерден 
қашық боп, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақымды 
ойға алған асыл істерге талпынары анық. Бұл 3лең 
жолдарын оқыған, к3ңілге тоқыған адам ұлы Абайдың 
осы с3здері адамды рухани тазалауға әкелетінін ұғынуға 
тиіс. Жастарға осыны ұғындыру керек. Ол – аға 
буынның бүгінгі парызы да. 

«Білгенге маржан,
Білмеске арзан, 
Надандар бәһра ала алмас.
Қиналма бекер тіл мен жақ,
К3ңілсіз құлақ – ойға олақ» деген с3зінен к3п 

нәрсені аңғартқан. Тыңдар құлақ болса, Абайдың 
3сиеті ілім мен білімді сіңірту үшін барын салғаны 
с3зсіз. Сол шығармалары арқылы осы құндылықтар 
мен адам бойына ізгілікті сіңіріп, адамдық жолына 
нұсқап, «толық адам» болу идеясын алға тартқан ұлы 
тұлғаның шығармашылығына тереңнен үңіліп, тәлімін 
алып, оны кейінгі ұрпақтың санасына сіңіру – ұлттық 
парызымыз. Ал ұлттың бойына ұлылықты сіңіргісі кел-
ген тұлғаны ұлықтау – ұрпақ парызы болуға тиіс.

Абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметовтің 
с3зіне жүгінсек, «Адамды тазартудың құдіреті – Абай 
ілімінде» дейді. «Абай ілімі ол қандай ілім?» деген сұрақ 
туары айқын. 

Ғалымның пікірінде, Абай «үлкен адам дегенде, 
нені айтқысы келеді?» деген тұста, Адамдар осы саналы  
3мірге келгеннен кейін ізгілік идеясы қайдан пайда 
болды?» деген ой келгенін айтады. 

Ғалымның еңбегінде қытайларда ежелгі кезде  «Улуч-
шенный человек» деген ойды айтқанын,  Конфуций ол 
ойды тоқтатып тастағанын, одан әрі Авестада «Тара» 
деген әйел құдай бар, ізгілік соның аузынан таралған 
дегенін, кейін әл-Фарабидің «Парасатты адам»  деген 
ілімі шыққанын айта келіп, онда ел басқаратын 
адамның 12 түрлі қасиеті болу керек делінгендігін, 
содан кейін «Құтадғу білік», «Кабуснама»... ал одан 
кейін Ясауидың «Хәл» ілімін мысалға келтіре отырып, 
онда айтылатын негізгі ой «Хәләлін білмеген адамдар 
3мір бойы 40 есектің жүгін арқалап 3тетінін, ал оны 
білгендер 40 есектің жүгінен айырылады деген екен. 
Абайдың «толық адамы» да сондай дейді. Меңгерсең, 
3зіңді-3зің тазалап шығасың» деп түсіндіреді ғалым 
тұжырымында. 

Президент мақаласында «Абайдың «толық адам» 
концепциясы, шындап келгенде, 3міріміздің кез келген 
саласының, мемлекетті басқару мен білім жүйесінің, 
бизнес пен отбасы институттарының негізгі тұғырына 
айналуы керек деп есептеймін» деген  болатын. Абай 
ілімі жанды тазалайды десе, арды да тазалайды деп 
қосар едік. Ілім мен білімді меңгерген, арлы да адамдық 
қасиет бойына дарыған, ізгілік нұрын сепкен адам 
«толық адам» санатында болмақ. 

«Қалың елім, қазағым, қайран жұртым,
Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.
Жақсы менен жаманды айырмадың, 
Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың» деп, қалың 

қазақ үшін қабырғасы қайысқан Абай жақсы мен 
 жаманды айырудың жолын сол 3зі 3мір сүрген 
 дәуірде-ақ жеткізді де, ұлтының кемшілігін орынды 
сынады да. «Біз елді, ұлтты Абайша сүюді үйренуіміз 
керек» екенін баса айтқан Президентіміз мақаласында 
ұлы ақынның ұлтының кемшілігін сынағаны 3з 
ұлтын, халқын т3рге жетелеуді мақсат тұтқанын ай-
тып 3теді. 

/дебиеттанушы ғалым Кенжехан Матыжанов  
«Бүгінгі күн тәртібінің құндылығы – Елбасы міндеттеген 
қоғамдық сананы жаңғырту мәселесі. «Мәдени мұра», 
«Рухани жаңғыру» бағдарламаларының темірқазығы 
ұлттық кодымызды танып, жас ұрпақтың санасына 
сіңіру десек, оның алтын діңгегі – Абайды тануда 
 жатыр» деген болатын. 

Президент с3зімен ой қорытсақ, «Абай с3зі ұрпақ-
тың бағыт алатын темірқазығына айналуы қажет» 
қашанда. 

Ендеше, адамзаттың Абайын тану – адамды тану, 
3зіңді тану. Абайды ұлықтау – оның ұлы ойларын 
ұлықтау. Дана Абайдың даралығы да – терең  ойларында. 
Ол ой – ақынның ұрпаққа қалдырған мол мұрасында.

айттық дегенмен де жеткізе алмаған ойлар, аста-
рын аша алмаған сырлар к3п екен… Ж.Ысмағұлов 
3зінің зерттеуінде осы бір олқылықтардың 
орнын толтыруға айрықша мән берген және 
оны зерде-зейінмен орындай білген. Автордың 
Абай 3леңдерін талдаудағы басты ерекшелігі, 
зерттеудің сапалық белгісі 3леңдегі әр с3здің 
астарын ашуға, әрбір тіркестің мәнін айқындауға, 
тармақ пен тармақтың байланысын байыптауға, 
әр 3леңдегі ақын ойының тереңдігіне бойлауға 
икемділігі қабілет-қарымының молдығынан 
 деуге болады. Бұлайша текске бойлап кіру барлық 
зерттеушілерге тән құбылыс дей алмаймыз. 

Ғалым кітап тарауларын хронологиялық 
тәртіппен жүйелемеген, керісінше, оқырманның 
назарын неге аударып, ойын не нәрсеге 
бағдарлау ниеті к3зделген. Тұтас бір проблема әр 
қырынан қараған толғаныста к3рініп, ой түйіні 
мен с3з сырының қатпарлары әр тарауда жеке 
тақырыптық мазмұнда ашылады. Кітаптағы тұтас 
проблема, ол – Абай шындығы. Зерттеушінің 
п а й ы м д а у ы н ш а ,  А б а й  ш ы ғ а р м а л а р ы н а н 
3рістейтін шындық жеке тарауларға б3лгенде 
«Болмыс шындығы», «Парасат шындығы», «Сезім 
шындығы», «/семдік шындығы», «Даналық 
тағылымы» болып әрқайсысы 3зіндік мазмұнға 
ие, алайда әр қырынан келген тұтастық қалыпта 
қарастырылады. Автор Абайдың ақындық 
мұрасын тұтас алып, оны белгілі тақырыптарға 
б 3 л і п ,  3 з і н д і к  п р и н ц и п т е р м е н  ж і к т е п , 
шығармалардың ішкі мазмұнына терең үңілген, 
жан-жақты талдауға, оқырманға түгел жеткізуге 
мүмкіндік беретін кең алымды зерттеуге күш 
жұмсаған. Заман 3згерген сайын, халықтың сана-
сезімі 3скен сайын ұлы ақын мұрасы да жаңа бір 
қырларынан ашылып, жарқырай түспек. Абайға 
қарай сапар шеккендер жаңа бір олжалар тауып, 
тың жемістер теруге ұмтылуды 3зінің абыройлы 
борышы деп сезінген ғалым ақынның 3леңдерін 
қоғам мен табиғат құбылыстарын, адам жанының 
иірімдерін реалистік к3збен суреттеуі тұрғысынан 
тұтас алып қарастыру мақсатын к3здейді. Ол үшін 
Абайдың ақындық мұрасын белгілі бір тақырып 
шеңберлеріне топтастырып, ішкі мазмұн бірлігіне 
қарай жүйелеп талдайды. 

Айталық, зерттеуші «Қалың елім, қазағым, 
қайран жұртым», «Қартайдық, қайғы ойладық, 
ұйқы сергек», «Болыс болдым, мінеки», «Мәз 
болады болысың», және басқа да 3леңдерді талдай 
отырып, Абай 3мір сүрген дәуірдің әлеуметтік 
мәнін ашуға тырысады. Қазақ қауымының 
басындағы мүшкіл халды әр қырынан алып 
к3рсетеді. Осы 3леңдердегі ақын жасаған бейне-
лер, суреттеулер, әлеуметтік жағдайлар болмыс 
шындығынан туындап жататыны терең ойлы тал-
даулар арқылы ашылады. Абай 3леңдерінің түпкі 
мәнінде, с3зінің астарында жататын қатпарлы 
ойлар тасқыны ел басқарудың жаңа тәртібінен 
туындаған зардаптарға, патша  әкімшілігіне 
т і к е л е й  б а ғ ы н ы ш т ы  б о л ғ а н  ж е р г і л і к т і 
билікшілердің ұлық алдындағы дәрменсіздігі 
мен 3з халқына жүргізген жүгенсіз озбырлығы 
арасындағы кереғарлыққа барып тіреліп  жататын 
түйіндерді шешуге ұмтылады. Абай заманындағы 
қазақ қауымының әлеуметтік жағдайы, орыс 
патшалығы тарапынан ерекше күшейтілген 
о т а р л а у  с а я с а т ы  з а р д а п т а р ы н ы ң  а қ ы н 
шығармаларындағы к3ріністері байыпталады.  
Тарихи тығырықтан шығудың жолы ретінде 
халықты елдік пен бірлікке, 3нер-білімге, жемісті 
еңбек етуге бағыттайтын 3леңдерін ғылыми 
тұрғыдан саралауға ден қояды.

/сіресе, автордың әр с3здің мәніне терең 
бойлап, астарын ашуға, с3з қолданыстағы 
талғампаздықты таный білуге тырысуы зерттеудің 
олжалы тұстары деп қараған ж3н. «Қалың елім, 
қазағым, қайран жұртым» 3леңін талдаған тұстың 
кейбір үзігіне к3з жіберейік: «Ұстарасыз аузыңа 
түсті мұртың», Бұл не деген с3з? Осындағы 
«мұртың» алдындағы «жұртыңмен» ұйқас үшін 
ғана айтылып отыр ма? 

Жоқ, олай емес. Мұнда үлкен мағына бар. 
Халқымыздың ғасырлар бойғы тіршілік болмы-
сынан хабар беретін бейнелі астар жатыр. Сол 
қазағыңның ел болып, халық болып тарих сахна-
сына келгеннен бергі бой-басын жыймай, табиғат 

анадан туа салған күйі бос белбеу 3мір кешуінің 
3зі дәл осындай мүшкіл күйге ұшырауына к3п 
себептің бірі болды-ау деген к3ңілсіз ойға 
жетелейді бұл емеурін» (Ж.Ысмағұлов. Абай: 
ақындық тағылымы. – Алматы: Ғылым, 1994, 31 
бет). 

Монографияда ақынның қалың елі – қайран 
жұртының тағдырына перзенттік қамыққан 
к3ңілмен қапаланған, таусыла айтқан шерлі 
толғаныстары осылайша қисынды ғылыми 
 пайыммен сараланады. Сондай-ақ ел үшін 
еңіреген данышпан тұлғаның ұзақ жылдар бойы 
арпалысса да арылта алмаған, ұғындыруға тырысса  
да ұғындыра алмаған ел мінезі, ел 3міріндегі, жұрт 
пиғылындағы, тіршілік болмыстағы жағымсыз 
к3ріністерді санамалап к3рсетіп береді.

Зерттеуші Абай 3леңдерінің әр с3зіне, 
әр тармақ шумақтарына осылай терең үңіле 
зерделейді. Жаңағы айтылған 3леңнің «Жақсы 
менен жаманды айырмадың», «Бірі қан, бірі 
май боп енді екі ұртың» деп келетін кейінгі 
тармақтарының астарлы сырларын ашып 
к3рсетеді, мәнін кең ауқымды баяндап түсіндіреді. 
С3йтіп, бір тармақтың екінші тармаққа қатысын, 
бірінде айтылған ой бағдар екіншісінде ашылып, 
себеп-салдары айқындалатыны ішіне дендеп 
кіре зерттеледі. Зерттеу еңбекте ақынның туған 
халқының тағдыры, соның болашағы туралы ой-
лап толғанатыны, тығырыққа қамалып, тұйыққа 
тірелген елінің келешегін ойлап күйзелуі байып-
талады. Сондықтан сол тасқамаудан қол ұшын 
беріп шығаратын басқа ешкім жоқ екенін, жол 
тауып шыға алатын халықтың 3зі ғана екенін 
түсінгендіктен с3зін соған арнағаны; елдікке 
шақырғаны; ағынан жарыла айтқаны ғылыми 
тұрғыда түсіндіріледі. Бұл орайда «Абайдың заман 
бейнесін, елдің тіршілік болмысын, халықтың 
мінез-құлқын аз с3збен бір жерге шоғырландырып, 
мейлінше ширыға жазған  шымыр шығармасы 
– «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым». Бұл 
3зге к3п 3леңдеріндегі айтылған ойларының 
түп қазығындай бағдарламалық мәні бар, 
іргелі  туынды» (Ж.Ысмағұлов. Абай: ақындық 
тағылымы. – Алматы: Ғылым, 1994, 30 бет) дей 
келіп, кезінде бұл 3леңді Абай ғана айта алғанын 
ғылыми саралау барысында түсіндіреді.

Абай 3леңдерін талдағанда автор одан 
бұрынғы 3мір сүрген ақын-жыраулардың 
 қо ғамдық-әлеуметтік мәселелерді к3терген 
 шы ғар маларымен салыстыра отырып зерттеп, 
Абай ұлылығын, Абай жаңашылдығының сырын 
ашуды назардан тыс қалдырмайды. Ақынның к3п 
3леңдерінде ескі ауылдың 3зіне ғана тән болып 
келген нағыз «қазақы» ерсіліктері мен адамды 
3рге бастырмайтын келеңсіз, күйкі мінездерін 
қатты мінейтіні монографияда жан-жақты 
 талданады. 

Ақын 3мір сүрген дәуірдегі қазақ қауымының 
тұрмыс-тіршілігі барлық ерекшеліктерімен тек 
3зіне тән белгі-бедерімен, 3зіндік бояу-3рнек-
терімен бейнеленетін 3леңдерін талдауға ар-
налған «Болмыс шындығы» тарауында зерт теуші 
Абай – 3з заманының жыршысы екенін, оның 
шығармалары – сол заманының шежіресі еке нін 
ғылыми тұрғыдан жан-жақты пайымдай алған.

Адамгершілік пен ақыл-парасатқа жетелей тін, 
соған бағдар беретін ой-тұжырым дар 3рнектейтін 
3леңдерді талдауға арналған тарау «Парасат 
шындығы» деп аталады. Мұнда зерттеуші Абай 
3з халқының 3міріндегі келеңсіз к3ріністерді 
әйгілеп, әшкерелеуші ғана емес, оның тарихи 
тығырықтан шығар жолда нұсқаушы к3сем 
де екенін баса к3рсетуге тырысады. «Ақын 
ұғымында, – дейді, ол – халықтың адамгершілік 
тұрғысынан 3зін-3зі жетілдіруінің ең жемісті 
жолы – қоғамдық пайдалы еңбекке жұмылу, жап-
пай оқуға, ғылым-білімге, 3рісті 3нерге ұмтылу, 
ілгері кеткен 3ркениетті елдердің қатарына шығу. 
/сіресе, отарлық бұғаудан босанудың амалы – 
сол отаршыл елдің 3з тілін, 3з 3нерін үйрену, оны-
мен терезесі тең келетін, 3зін қорлыққа бермейтін 
дәрежеге жету». «Жігіттер, ойын арзан, күлкі 
қымбат», «Бір дәурен кемдік к3рген бозбалалық», 
«Тайға міндік», «Сабырсыз, арсыз, еріншек», 
«Ғылым таппай мақтанба», «/семпаз болма 
әрнеге», «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» 

3леңдері талданатын бұл тарауда ақыл-парасатқа 
ие болудың, ғылым-білім игерудің, адамгершілік 
қасиетті бойға сіңірудің, еңбекке дағдыланудың 
Абай айтқан сырлары жаңа қырынан ашылып, 
Абай тағылымының 3негесі 3рістей түседі. 
Бұрындары ылғи да ағартушылық тұрғыдан ғана 
насихаттық қана сипатта түсіндіріліп келген 
3леңдердің бұл кітаптарда талдану ерекшеліктері 
мүлдем жаңаша. Абай с3здерінің астарын ашу, 
ой-қатпарларына үңіліп, ішіне кіру арқылы 
бұрынғы айтылған ойларды қайталамай, соны 
қырын тауып, түсіну шеңберін кеңейте, тағылым 
бағдарын к3бейте, талдау әдісін жетілдіре түседі.

Кітаптағы «Сезім шындығы» тарауы ақын-
ның лирикалық 3леңдері жайлы 3леңдерді 
топтауға негізделеді. Абайдың лирикалық 
туындыларындағы тебіреністі ой толғаулары, 
күрделі сезім иірімдері, таза сүйіспеншілік 
тақырыбы, туған табиғат к3ріністері, ұлттық 3лең 
3неріндегі шынайы к3ркемдік үрдістері қазақ 
 поэзиясына Абай әкелген жаңалық ретінде сипат-
талады. Мұнда да автор Абай шығармаларындағы 
осы тақырыпты 3зек еткен бұрынғы пікірлерді 
тереңдете отырып, 3зіндік жаңа пайымдаулар 
 жасай алған. Бұл орайда «Сап-сап к3ңілім», 
«Желсіз түнде жарық ай», «Жігіт с3зі», «Қыз 
с3зі» 3леңдері 3зек болады. /сіресе, «Жігіт с3зі», 
«Қыз с3зі» турасында бұрын айтылмаған ойлар, 
тереңдеп түсіндірілмеген с3з астарлары, қазақ 
 поэзиясына, тіпті қазақи психологияға Абай 
әкелген жаңалық, Абай ғана бейнелей алған сезім 
к3рінісі екені пайымдалады. 

8нер әлеміне, саз бен с3з к3ркемдігін сезіне 
білуге арналған, 3нер мен 3нерпаз сынына 
негізделген 3леңдерді талдау «/семдік шындығы» 
тарауында жүзеге асады. 

«Даналық тағылымы» тарауында Адам мен 
табиғат, 3мір мен 3лім жайлы толғаныстары 
к 3 р і н і с  т а б а д ы .  « Қ а н с о н а р д а  б ү р к і т ш і 
шығады аңға», «Жазғытұры», «Күз», «Қараша, 
 желтоқ сан  мен сол бір екі ай» 3леңдерін талдай 
отырып,  Абай даналығын аша түсетін ойлар 
ар қылы тұжырымдайды. Абайдың дарынды 
суреткерлігін терең ойшылдықпен ұштастырған 
кемеңгерлігін соны тұрғыдан пайымдайды. 
Автордың тұжырымдауынша, «Абай даналығы 
– сан қырлы, к3п мағыналы, 3мірдің 3зіндей 
нақты және ақиқат» (Ж.Ысмағұлов. Абай: 
ақындық тағылымы. – Алматы: Ғылым, 1994, 
263 бет). Оның туған жер табиғатынан ғаламдық 
құбылыстарға дейін, 3зі 3мір сүріп отырған 
к3шпелі ауыл тіршілігінен адамзат 3ркениетіне 
дейінгі аралықтағы санасына сәуле түсірген 
қаншама оқиғалар ақын жанын тербетіп, к3ркем 
бейнеге айналу сипатын зерттеуші білгірлікпен 
ашып берген. Бұл құбылысты ғалым былайша 
түсіндіреді: «Солардың барлығы ақынның ақыл-
ойын қоректендіріп, сезіміне қозғау салып, 
қиялын қияға шарықтатып әкетіп, сонан соң 
аталы с3з, айшықты бейне, түйінді тұжырым 
түрінде 3мірге қайтып оралып отырған. С3йтіп, 
халқының зердесіне «Абай даналығы» деген 
айдармен жазыла берген. Сондай-ақ ғалымның: 
«8мір атты ұзақ сапардың «соқтықпалы, соқ-
пақсыз жерлерінде» соныдан із тартып жүріп, 
ой ланған-толғанған, шаттанған-шабыттанған, 
күйзелген-күңіренген шақтарында ақын 3з 
к3ңілінің күйін, 3з жүрегінің мұңын, ең әуелі 
табиғат құбылыстарымен салғастырып, сұрағына 
жауапты, жабырқаған жанына жұбанышты 
 солардан іздестірді» (Ж.Ысмағұлов. Абай: 
ақындық тағылымы. – Алматы: Ғылым, 1994, 
263 бет) деген пайымдауы да даналық ойдың 
тұңғиығына бойлаудың жарқын бір к3рінісі деуге 
болады.

Абай мұрасы – халқымыздың асыл қазынасы. 
Олай болса, ол туралы айтылар ой да, жазылар 
кітап та, әр дәуір ұрпағы 3зінше алар тағылымы 
да толастамайды, толастауға тиіс емес. Ғалым 
Ж.Ысмағұловтың бұл кітабы да сол толастамас 
ойдың, азаймайтын с3здің бір үзігі, Абайтануға 
қосылған сүбелі үлес деп білеміз.

Құныпия АЛПЫСБАЕВ,
филология ғылымының 

докторы, профессор
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Қ

Рита СҰЛТАНҒАЛИЕВА,
филология ғылымының 
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ANA TILIТ А Ғ З Ы М

Қазаққа құдай бере салған ғажап перзент Герекең, Герольд Бельгердің 
фәниден бақиға озғанына бес жылдың жүзі болыпты. Соған орай оның 
80 жылдық мерейтойы қарсаңында (көзі тірісінде) жазылған осынау 
мақаланы ұсынуды жөн көріп отырған жай бар.
Герекеңмен жиі сырласамын. Бетпе-бет, жүзбе-жүз, телефонда емес, оның 
өмір бақи төзім, тектілікпен үзбей жазатын күнделіктері арқылы. Міне, 
оның «Парасат» журналының әр санында жарияланатынына жиырма  
жылдан асты (қайтыс болған соң бір жыл жарияланып, сонымен бітті). 
Қомақты бір бөлігі осыдан үш-төрт жыл бұрын ұлтжанды азамат Әбдісағит 
Тәтіғұловтың демеуімен «Өтеді өмір осылай» деген атпен жеке кітап болып 
шықты. Жөні кеп жатса, алда шығаруға жететін «азық» та молшылық. 
Әлбетте, анда-санда көзбе-көз де жолығып тұрамыз. Негізінен онымен  
 менен көп пікірлесетін ешкім жоқ екен (күнделіктерінің тәржімешісі 
ретінде). Сондағы ең бірінші табан тірейтін нәрсе, оның кім-кіммен де 
достыққа адалдығы. Солардың біріне назар аударайық. 
Барон мен князь. Тырнақшаға алмаймыз. Себебін төменде біле 
 жатасыз. Жер бетіндегі қай халық болмасын, әріден келе жатқан асыл 
мұралардың бірі – достық, сыйластық. Риясыз, адал, шынайы сыйластық. 
Сол сыйластыққа селкеу түсіретіндер де болатыны өзінше. Айтыңызшы, 
астарсыз  айтылған бір сөз үшін жанашырды  жау санау қай қисынға 
жатады?  Көсемсіді деме, бәлкім, ұлы Абайдың: «...Бір сөз үшін жау болып, 
бір сөз үшін дос болып...» дейтінінен нәр тартып отырған шығармыз. 

Қазақстан Тәуелсіздік алған жылдан бастап ілгері да-
мып келеді. Еліміздің жаңа қоғамда экономика, саясат, 
білім-ғылыммен қатар, спортта да жеткен жетістіктері 
айтарлықтай көп. Алайда коғамды кері тартатын 
фактордың бірі – сыбайлас-жемқорлық мәселесі 
түбегейлі шешімін таба алмай келеді. Осыған орай 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық және Әкімшілік 
кодекстерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы көптеген 
жауапкершілікке тарту туралы баптар енгізілді. 

Шоқан Уәлиханов 
атындағы Көкшетау 
мемлекеттік 
университетінде 
Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, ақын 
Есенгелді Сүйіновпен 
кездесу өтті. «Арқаның 
арқалы ақыны» 
тақырыбындағы 
кешке университеттің 
профессор-
оқытушылары мен 
студенттері қатысты.

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

ҚҰРМЕТ

/рқилы басылым беттерінде 
мұндай лепес-лебіздер талай-
ақ айтылған, айтылып та жүр. 
8зіңе зиян іс-қылығыңды айтқан 
пендені дұспан санамай, қайта 
алғыс айт, қонаққа шақыр, онан 
соң мініңді түзесең, пайдалысы 
сол болмас па дегендей.

 «Кемшілігіңді айтушыға алғыс 
айт, қонаққа шақыр» деймісің-ай?! 
Пах! Солай болуы мүмкін бе? Сені 
қайдам, біздіңше, мүмкін. Мүмкін 
емес, арғы-бергіде ондай болған, 
болып та жүр, бола да бермек. Ұлы 
Пушкин жан досы Чаадаевтай 
ұлы ақынға, орыстың ұлы актері 
Щепкин  3зін үнемі сынайтын дра-
матург досы Гогольге сол үшін хат 
арқылы алғыс білдіріп, әрі оны 3зі 
де сынап, әрі қонақ етіп, құрмет 
к3рсетіпті. Тоң-терістік байқатып, 
безіп кетпепті. Ұлы Мұхтар /уезов 
те бір жиында туған інісіндей 
к3ретін Мәлік Ғабдуллиннің 
орынсыздау с3здерін  кешіріп, 
дәм-тұздары жарасып жүріпті 
(«Президент және Халық». 20. ІҮ. 
2012 ж.). Мұндай тектілік сирек те 
болса ұшырасады.

Сыйлау мен сыйламау (сый-
ласу  мен сыйласпаушылық) 
қ а ш а н д а  д о м б ы р а н ы ң  қ о с 
ішегіндей. Сыйлау к3п пе, сый-
ламау к3п пе дегенде,  соңғысы 
басымдау к3рінетіні де рас. Бүгін 
бағың шауып  тұр, сыйлысың, 
ертең тобығың қисаяды екен, 
С . А д а м б е к о в  а й т қ а н д а й , 
«аузыңнан тәтті дәм кетіп, к3шеде 
қаласың әндетіп». Осы ма сый-
ласу? Ол деген шікәмәк екеніне 
қарамай, 3зін құлан санайтын, 
бет-аузы иірілген жыландай 
күлмең к3здерге тән «сыйласу». 
Шын сыйласу (сыйластық) басқа. 
Айталық, қайсыбір жылы сексен  
жасқа толған белгілі архитек-
тор Шота Уәлиханов пен таяуда 
оның да жасы сексенге толғалы 
отырған к3рнекті жазушы  Герольд 
Бельгердің сыйластығындай. 
Олардың ұзақ жылдан берг і 
бір-біріне ыстық ықылас, ниет-
пейіл, ілтипаттары сонау әйгілі 
ғалым Шоқан Уәлиханов пен 
орыстың ұлы  жазушысы Федор 
Достоевскийдің достығынан бір 
де кем емесіне иман кәміл. Шоқан 
Уәлиханов, Федор  Достоевский. 
Екеуі де ірі тұлға. Шоқан Абылай 
ханның аса білімді ғалым ұрпағы 
болса,  Достоевский күллі әлемді 
 тамсандыратын «Қылмыс пен 
жаза»  романын  жиырма жастағы 
гимназия шәкірті, стенографист, 
болашақ жарына (Синицина) жи-
ырма бір күн ауызша айтып оты-
рып дүниеге келтірген данышпан 
жазушы (бұл оның сол әйелдің 
күнделігінде айтылатын – «Па-
расат» журналында жарияланған 
– дерек, күмәнданба). 8з басым 
осынау екі алыпқа ғажап қаламын, 
сыйластықтарына тән беремін, 
бас иемін. Айналадағы «бүгінгі 
дос, ертең жау» бола салғыштар 
соларға зер салса еді, шіркін?! 
(бәлкім, салып та жүрген бо-
лар). Күніне жүз құбылып, мың 
түрленіп, бір боқ батпақтан екінші 
боқ батпаққа (Бельгердің с3зі) топ 
еткіш «ежелгі ел болмастармен» 
қас қағымда қосыла шәуілдесу де 
сыйластық боп па, тәйірі (дейміз 
де, әшейін). 8зге тұрмақ, 3зін 
сыйламайтындарға не с3з.

Ал  Шота  мен Герольдт ің 
достық, сыйластық, қимастық, 
риясыз қарым-қатынасының 
ж3ні б3лек дедік. Бұл с3здерді 

Сыбайлас-жемқорлық мәселесі спорт саласын да айна-
лып 3тпегені белгілі. Жемқорлық спорттың 3ркендеуіне, 
оны қаржыландыру мүмкіндігінің т3мендеуіне, дамуына 
кедергі жасап қана қоймай, спортқа деген сенімсіздіктің 
пайда болуына әкеледі. Спорт – үлкен күш-жігерді, жұмыс 
пен т3зімділікті, әрдайым алға деген ұмтылысты қажет 
ететін сала. Ал бұл салада пара алу не пара беру алдымен 
спортшының 3зін, еңбегін елемеу. Сондықтан тек әділдік 
пен адалдықты талап ететін салада осыған қарсы шаралар 
қабылданды.

Қазақстан Республикасының спорт және дене 
шынықтыру саласындағы сыбайлас-жемқорлыққа 
қарсы күресінде мынадай мақсаттарға жүгіну қажет: 
жемқорлыққа қарсы әрекет етудің тиімділігін арттыру; 
жемқорлыққа себепші болатын факторларды анықтау; 
жемқорлыққа қарсы жұмыс жасайтын б3лімдер мен 
басқарма қызметінің тиімділігін арттыру; спортшылар 
мен жаттықтырушыларлардың жемқорлыққа қарсы деген 
дүниеге к3зқарастарын жоғарлату. 

Ең алдымен, бұл жолда барлық жұмыс қаржы-
экономикалық және материалдық-техникалық жағынан 
қамтамасыз ету басқармаларына келіп тірелгендіктен, 
олардың қызметтеріндегі айқындықты талап ету жұмыстары 
қолға алынды. /рбір спорт мекемесінде лауазымды 
тұлғалардың заңсыз әрекеттеріне қарсы азаматтардың арыз-
дары мен 3тініштерін қабылдау үшін жәшік орнатылған. 
Сонымен қатар кәсіпорындардың басшылығы мен аза-
маттарды қабылдау кестесі құрастырылды. Материалдық-
техникалық тауарлар ҚР-ның «Мемлекеттік сатып алу 
туралы» заңына және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру 
ережесіне сәйкес алынады. 

Кез келген ауқымды спорттық іс-шараларды 3ткізу, 
халықаралық жарыстарды қаржымен қамтамасыз ету 
кезінде жемқорлықты алдын алу мәселесі бойынша 
спорт федерацияларымен, қоғамдық бірлестіктермен 
айқындықты талап ететін жұмыстар жүргізілуі керек. 
Осыған байланысты 3ткізілген іс-шаралар бойынша қаржы 
есептері беріліп тұрады. 

Ержігіт ИБРАГИМОВ,
«Олимпиада резервінің республикалық 

мамандандырылған мектеп-
интернат-колледжінің» баспас&з хатшысы 

Кездесуді университет ректоры Марат Сырлыбаев кіріспе 
с3збен ашты. Унверситет жанындағы к3псалалы колледждің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Айғаным 
Мұқажанова ақынның шығармашылығы жайлы баяндама 
жасап, оған арнаған 3леңін оқып берді. /дебиетші /лия 
Сәрсенова, әлеуметтік және мәдени даму ж3ніндегі про-
ректор Аманбай Сейітқасымов ақынның сыршыл 3леңдері 
жастарды  туған жерді қадірлеуге, Отанымызды сүюге, 
адалдыққа, тазалыққа тәрбиелейтінін атап к3рсетті.

 С т у д е н т т е р  а қ ы н  3 л е ң д е р і н  о қ ы п ,  ж и н а л ғ а н 
жұртшылыққа жылы әсер қалдырды. Музыкалық шашу 
ретінде күй тартылды.

С3з кезегі кеш қонағына берілді.
– Ежелгі К3кше 3ңірі мен үшін ерекше ыстық. 8йткені 

осында туып-3стім, есейіп, оң мен солымды таныдым. 
К3кшетау қаласындағы Мәлік Ғабдуллин атындағы №3 
қазақ орта мектебін бітірдім. Сонда оқып жүргенде алғашқы 
3леңдерім облыстық «К3кшетау правдасы» газетінде 
жарық к3рді. Сол кездегі осы газеттің мәдениет б3лімінің 
меңгерушісі болған, бүгінде елге белгілі ақын, талантты жазу-
шы Т3леген Қажыбаев маған ақыл-кеңесін айтып, әдебиетке 
келуіме, кейін Уәлиханов аудандық «Шалқар» газетіне 
жұмысқа орналасуыма к3мектесті. Т3леген ағамыз жалғыз 
маған ғана емес, қазір есімдері халқымызға танымал басқа 
да қаламгерлерге қамқорлық жасады. Мен қай жерде жүрсем 
де К3кшетауды ұмытқан емеспін. Туған жер тақырыбы 
– шығармашылығымның негізгі арқауы. Ал ұлтымыздың 
тұңғыш ғалымы Шоқан есімін әрқашан қастерлеймін. Сол 
себепті ұлымның атын да Шоқан қойдым. Бүгінгі кездесудің 
ұлы ғалым атындағы жоғары оқу орнында 3тіп жатқанын 
да жақсы ырымға балаймын, – деді ол. Ақын жұртшылық 
алдында жаңа 3леңдерін оқып, қойылған сұрақтарға жауап 
берді.

 Университет ректоры М.Сырлыбаев бүгінгі кездесудің 
студенттер үшін тәлім-тәрбиелік мәні бар екенін, әдебиеттің 
қоғам 3міріне игі әсер ететінін айта келіп, ақын Есенгелді 
Сүйіновке «Шоқан Уәлиханов атындағы К3кшетау 
мемлекеттік университетінің құрметті профессоры» куәлігін 
беріп, дәстүрлі мантия киімін кигізді, гүл шоғын сыйлады.

Сонау Мәскеу қаласынан тағы бір қуанышты хабар келді. 
Орыстың әлемге әйгілі жазушысы Василий Шукшиннің 
шығармаларын насихаттағаны, Ресей мен Қазақстан 
арасындағы әдеби байланыстарды нығайтуға қосқан үлесі 
үшін ақын Есенгелді Сүйінов Ресей Жазушылар одағының 
«Василий Шукшин» алтын медалімен марапатталды. 

Смайыл БАЗАРБАЙ

СПОРТТЫҢ 
дамуын тежейді

ТУҒАН ЖЕРІ 
ақынын бағалады

БІРІ – ТӨРЕ,
БІРІ – ГЕРР...

кім екенін жұрт бізсіз де білетін 
оларды к3термелеу (не жағыну) 
үшін айтып отырмағанымызды 
зерделерсіз. Біздікі – кейінгі 
жаңа буын, жас ұрпақ адамдар 
арасындағы шын, табиғи,  рия-
сыз сыйластық деген не, қандай 
екенін білген үстіне біліп, ұғына 
түссе, оған қоса, кейінгі толқын 
інілер алдыңғы толқын ағалар 
жетігірек білетін Шота мен Бель-
гердей тұлғалардың кім екенінен 
де хабары молая берсе  деген тілек 
қана. Сонымен...Шотаға келсек...

Ол тек қазақ елі емес, берісі, 
постсоветтік республикалар, әрісі, 
күллі әлемге әйгілі дарабоз ар-
хитектор, қазақ дегенде шығарға 
ж а н ы  ж о қ ,  т у ғ а н  х а л қ ы н ы ң 
(жан-тәнімен сүйетін) ақ сүт ем-
ген адал перзенті. Қарапайым, 
кішіпейіл, кең мінез, кешірімшіл, 
ірілердің ішінде іріктелген бете-
геден биік, жусаннан аласа, бір 
қарағанда, кәдімгі басы жұмыр 
пенде деп те қарауға болатын 
сирек жаратылыс. Аспандаған 
абырой-атағы болса, ол алпыс 
жылдан астам еткен еңбек, т3ккен 
тердің 3теуі, нәтижесі (шығар). 
Оны да айта кетейік, Шота 3ткен 
ғасырдағы (ашаршылық емес) 
асаршылық дендеп  тұрған 1932 
жылы 3мірге келіп, сол зұлматтан 
үзеңгілес   достары Кәкімбек 
Салықов, Аманжол  Қошанов, 
Ш е р х а н  М ұ р т а з а ,   К а м а л 
Смайылов  секілді әупірімдеп 
аман қалған ұрпақ 3кілдері са-
натынан.  Мәскеуде  оқыған. 
Шығыс елдері, Халықаралық 
архитектура академиясының 
академигі, ҚР-ның еңбегі сіңген 
архитекторы, ҰҒА суретшілер 
академиясының академигі, про-
фессор, Мемлекеттік сыйлықтың 
л а у р е а т ы ,  Ш ы ң ғ ы с х а н 
Халықаралық академиясының 
академигі, отандық, шетелдік 
 орден, медаль, құрмет грамота-
лармен наградталған. Ең бастысы,  
ҚР Елтаңбасы мен Тәуелсіздік 
монументінің авторы. Оларға 
қоса: ақын, драмашы, аудармашы,  
эпистолярлық ғаламат мұрағат 
жасақтаушы. Қоғам қайраткері, 
ғұлама ғалым, ойшыл, терең ақыл-
парасат иесі. Дала аристократы.  
Т 3 р е .  Ш ы ң ғ ы с  х а н  ұ р п а ғ ы . 
Ш ы ң ғ ы с  х а н н а н  б ы л а й ш а 
 тарайды: Шыңғыс хан – Жошы 
– Тоқан – Темір – Бәдік – Орыс 
хан – Құйыршық хан – Барақ – әз 

Жәнібек – Жәдік – Шығай хан – 
Еңсегей бойлы ер Есім – Салқам 
Жәңгір – Уәли – Қанішер Абы-
лай – К3ркем Уәли – Абылай хан 
(/білмансұр) – Уәли Шыңғыс – 
/білмақыжан (Мақы) – Ыдырыс 
– Шот-Аман (Шота Уәлиханов)

Шотаның әкесі Ыдырыс – 
Шоқанның туған інісі Мақының 
баласы. Мақы Петербургта оқып, 
білім алған. Танымал суретші 
болған.

Міне, к3ріп отырғанымыздай, 
Шота атақты Абылай ханның бір 
баласы Қасым ханнан тарайтын 
Кенесары – Наурызбаймен туы-
стас. Аллаға шүкір, бүгінде Абы-
лай хан ұрпақтары қазақ жерінің 
барлық 3ңірінде 3сіп-3ніп, ғұмыр 
кешуде. Бірі – біз әңгімелеген осы 
Шота. Бельгердің жан досы.

Шотаға осы жолдарды қағазға 
түсіріп отырған менің де б3тендігім 
жоқ. 1958 жылдың күз айларында  

ешқайда қашпайдыны» мәнзелдей 
отырып, ащы да, тұщы да ай-
татын, айтқанда, 3зінен бастап 
кімге болса  да, әсіресе, аса жақсы 
к3ретін бүкіл қазағына  баты-
рып, батыл айтатын жаужүрек 
батыр, иә, иә, құдай бере салған 
қазақи неміс, әрине. Шотаның 
қияметтік досы. Шырқау биіктегі 
жарқыраған жұлдыз,  жылы -
на жүздеген мақала, рецензия, 
күнделік жазып, бірнеше кітап 
шығаратын жанкешті дарабоз. 
Соңғы екі-үш жыл к3лемінде 
жарық к3рген кітаптары қаншама. 
Үш-т3рт жыл ілгері күнделіктер 
жинағы «Тоғанай-Т» (директоры  
Талғат Айтбаев) баспасынан 
қазақ тілінде жарық к3рді (дедік). 
Оның ізінше Шотаның сексен-
ге толу құрметіне «Mein Freuno 
Шот-Аман» деген кітап шығарды. 
Оған Шота туралы шағын мақала, 
сондай-ақ жиырма жыл ішінде 

посткеңестік республикалардың 
үлкенді-кіші атақ-марапаттарынан 
да құр қалмаған құрмет иесі. Күллі 
әлемдегі аузы дуалы зиялылардың 
назарында болған,  болып та 
жүргені, тіпті 3з еліміздегі бірқатар 
шет мемлекеттер елшілерінің 
қаперге ұстап, салтанатты жиын-
дарға жиі шақыратыны не 3здері 
келетіндей жоралғыла сыйым-
ды, жарасымды. Герекең бәріне 
бек лайық. Сатып не сұрап алған 
абырой-атақ емес, таза еңбекпен 
келген мәртебе. Сонан соң...

С 3 з і м і з д і ң  ә л қ и с с а с ы н д а 
айтқаны мыздай, әңгіме арқауы 
оның достыққа тастай берік 
адалдығы, бір с3з үшін дос  болып, 
бір с3з үшін қас болудан 3зін 
аулақ ұстайтыны, керек болса, 
Мемлекеттік сыйлыққа екінші рет 
ұсынылғанда да бағы жанбай, ең 
жақын санайтын екі досының сын 
сағатта қасақана қысастық жа-
сап, құлатқанына ренжісе де, кек 
тұтпай, кешіріммен қарағаны және 
екеуін де жоғары бағалап, классик 
деуден танбайтыны (күнделіктен).

Ақиқатты тайсалмай айтатыны 
3з алдына. Тағы бір аса сыйлас 
әріптесі қайтыс болғандағы к3ңіл 
айту с3здерінде болашақта оның 
шығармаларының к3бі оқылмайды 
деп жазады (күнделіктен).

Бұл Герекең дегеніңіз еліміз 
тәуелсіздік алған жылдардан 
бастап (оған дейін де) құрметті 
П р е з и д е н т і м і з  Н ұ р с ұ л т а н 
/бішұлының назарынан тыс 
қалып к3рді ме екен десейші. Жоқ, 
жоқ және жоқ! Сәті келген шақтың 
бәрінде, әсіресе, Тәуелсіздік 
мейрамы,  Жаңа жыл, Наурыз 
мерекелері кезінде не Нұрекең 
 телефон шалып құттықтайды 
не жеделхат жолдайды, сый-
сияпаттар 3зінше. Қасым-Жомарт 
Тоқаев, Иманғали Тасмағамбетов 
те  солай. Имекең әр жылдың 
соңына таман не жаңа жылдың ба-
сында соғымға деп бір жылқының 
етін  жібереді, жылы лебізге толы 
жеделхат жолдайды, телефон-
мен құттықтайды. Ондай қадыр-
құрмет шексіз. Герағасын ешқашан 
ұмытпайтын жазушы Мұхтар Құл-
Мұхаммедтің ықылас-пейілі не 
тұрады. Ол және /лібек Асқаров 
екеуі қанша кітабын шығаруға сеп 
жасағандарын бір Алла, онан соң 
Герекеңнің 3зі біледі. Тәулігіне 
пәленбай рет  телефон соғылып, 
үйіне пәленбай ел-жұрт келгенінен 
«мезі болатын» Герекең солар сәл-
пәл тыным тауып, кейде жазатай-
ым телефон «үндемей» не есіктен 
кіріп келетін адам аяғы сиресе, сол 
 замат жалғызсырап, үйге сыймай, 
к3ңілі құлазиды. «Мені ұмытты ма» 
деп  күдік-күмәнға шырмалады. 
Ендеше, міне деп, телефонға қол 
созады. Аңсаған аяулыларының 
даусын естіп, лебізін тыңдаған соң 
барып тыншиды, жастыққа бас 
қояды. К3зі ұйқыға ілінер алдында 
міндетті түрде ағайынды Манн, 
Кошут, Толстойдың жазбаларын 
оқиды...

Түнде оянғанда бір сәт балконға 
шығып, таза ауамен тыныстайды. 
Аймен сырласады, жұлдыздарға 
тәу етеді, тас түнекке ой жібереді. 
Таңертең...

Жұрттан бұрын оянып, тағы 
да балкон есігін ашады. Қарға, 
сауысқан, кептер, торғайларды 
түгендейді,  зерделейді.  Олар 
ізінше бес-алты (ғана) с3йлемнен 
тұратын күнделік бетіне ұялайды 
Онан соң әрі қарай... үйренген  
тыныс-тіршілік...

...Анда-санда телефон соғамын. 
Анда-санда, 3зі (сиректеу) телефон 
соғады. Мен де жиі килікпеймін. 
8йткені қажетсінбеймін. Есесіне, 
зәуімен телефон соққанда «сізбен 
үнемі с3йлесіп отырамын, сыр-

ласып-мұңдасып жүремін» деймін. 
Ол таласпайды. 8йткені әр жыл 
сайын күн құрғатпай  жазатын 
к ү н д е л і к т е р і н і ң  к е й  п а р а -
сын жиырма жылдан бері «Па-
расат» журналының әр санына 
тәржімалап беріп жүр емеспін 
бе? Ендеше, Герекеңді мен неге 
бір адамдай білмеуім керек? Е-е, 
менен он, он бес, жыирма, тіпті 
жүз есе артық білетіндер де жетеді. 
Оларды да білемін. Күнделік 
беттерінен.  Ең жақын досы, 
марқұм Асқар Сүлейменовтен 
б а с т а п  М ә л і к  Ғ а б д у л л и н , 
Дүкенбай Досжанов,  Сағадат 
Нұрмағамбетов, Ғабит Мүсірепов, 
Есләм Зікібаев, Баққожа Мұқаев, 
бүгін к3зі тірілерден /бдіжәміл 
Н ұ р п е й і с о в ,  С м а ғ ұ л  Е л у б а-
ев, Ермек Тұрсынов, Бақытжан 
Қанапиянов, Иранғайып Ораз-
баев, Темірхан Медетбеков, Қали 
Сәрсенбаев, Талғат Айтбаев – 
қайсы бірін айтайық.

Ал енді бұл жолы оның 3мір-
баяны, шығармашылық табыс-
тарына тоқталмаймыз. Оларды 
Герекеңнің Петропавлда тұратын 
Қайролла Мұқанов деген ағасы 
бар (дедік қой), соның және басқа 
ағайындардың жазбаларынан 
оқып, қаныға жатасыздар.

Зәкір АСАБАЕВ

жазылған күнделік беттеріндегі 
Шотаға қатысты жерлер (күндер) 
топтастырылған. «Оған беретін 
сыйым осы, басқа ештеңем жоқ» 
деді Бельгер аталмыш кітапты 
маған ұсына тұрып: «Тойына бара 
алмаймын, себебін 3зі біледі. Ме-
нен дұғай сәлем айтыңыз».

Сыйластық, достық. Біреуге 
бұйырып, біреуге бұйырмайтын. 
Сыйластықты бағалап, достықты 
аялай білгенге не жетсін. Шота 
мен Бельгер құсап. Айтпақшы, 
олар бір-біріне толып жатқан 
қосымша ат қоюға шебер. Шота 
Бельгерді барон десе, Бельгер оны 
князь дейді (жанасып, жарасып 
тұр). Кейде бір-бірін герр, т3ре 
деп те жібереді. Яғни бірі т3ре, бірі 
герр: Шота-Бельгер!

Енді осынау екі досқа сыйлас-
тықтарың артып, достықтарың 
нығая берсін дей отырып, бір сәт 
Бельгердің 3зіміз білетін адами 
болмысына ден қояйық.  Ол да 
тынымсыз айтылып, жазылып 
жатады ғой. Сонда да. 8з тарапы-
мыздан...

Е н д і  б ұ л  ж е р д е  Г е р о л ь д 
 Бель  гердің  сегіз ондық – сексенге  
дейінгі ғұмырнамалық соқ пақтарын 
қан шалық қапысыз білеміз деген-
мен, Петропавл қаласында тұратын 
ҚР-ның Мәдениет қайраткері, 
3л ке танушы, Герекеңнің жасы 
үлкен ағасы, қадірменді Қайролла 
 Мұ қановтың қасында жіп есе ал-
майтын болармыз, сірә. «Шығар-
маларын, негізінен, үш тілде жа-
затын жазушы, эссеші, тәуелсіз 
«Тарлан» және Қазақстан ПЕН-
клубы сыйлығының  лау реаты Ге-
рольд Бельгер биыл қазан айында 
80 жасқа толады. Қаламгер алда үш 
бірдей мерейтойын атап 3тпекші: 80 
жасқа толуы, Алматыда тұрғанына 
60 жыл және Қазақстан Жазушы-
лар одағына мүше болғанына 40 
жыл толғанын» деп бір түйіндейді 
Қайрекең. Ж3н-ақ. Дәл солай. 
/йтсе де, біздің және басқалардың 
бұларға  қосарын т ізбелейтін 
болсақ, таудың ұшар басына бір-ақ 
секіретінімізді де ескерсек дейміз. 
Мәселенки, Қайрекең атағандарға 
қоса ол, әрине, жытқыр журна-
лист, очеркші,  романшы,  хикаяшы, 
әңгімеші, аудармашы, зерттеуші, 
сатирашы, к3семс3зші, күнделік 
3рнектеуші боп та кете береді. 
Оларға қоса, ата-бабалары  шыққан 
Г е р м а н и я д а н   б а с т а п  Р е с е й , 
бірқатар еуропалық елдер, бұрынғы 

танысып, жан дүниесі ашық, 
бауырмал,   алғыр, талантты  екеніне 
тәнті болатынбыз. Екі с3зінің 
бірі «дос» болатын.  Достары сол 
кездің 3зінде к3п еді. Кәкімбек 
пен Аманжолды аузынан таста-
майтын. Кейін бір-бір белгілі 
тұлғаға айналған оларды сол кез-
дерде Шота арқылы білетінмін. 
Адамбек Қапанов,  Хакімжан 
 Наурызбаевтармен де Шота арқылы 
таныстым. Павлодарлық Шәкен 
Рақышев дейтін әдебиеттанушы 
(ең жақын) досы ертелеу дүние 
салды. Жезқазған облыстық пар-
тия комитетінің екінші секре-
тары болып жүргенде Алматыға 
жолы түскен Кәкімбек Салықовты 
«Алатау» санаторийінде – қыс 
кезінде – демалып жатқан маған 
әдейілеп ертіп әкеліп, дәм үстінде 
таныстырғаны есте. Ақт3бе облыс-
тық партия комитетінің екінші 
секретары Темірғали Бекенов-
пен Шотаның үйінде танысып, 
ол бақилық болғанша хабарласып 
тұрдық.

Иә,  біз  білетін Шота жас 
к е з і н е н  к 3 п ш і л ,  қ о н а қ ж а й , 
дарқан, ашық-жарқын, білімді, 
талантты тұлға. 1959 жылдың ба-
сында «Жас Шоқан» атты пье-
сасы қабылданып, таң атқанша 
жуғанымыз неге ұмытылсын. Ол 
пьеса кейін (1960 жылдардың 
басында) Шымкент театрында 
қойылды.

Ш о т а н ы ң  ә к е с і  Ы д ы р ы с 
ақсақалды к3ріп, с3зін тыңдап, 
д ә м д е с  б о л ғ а н б ы з .  Ж а л п ы 
Шота жайлы менде де айтар 
нәр селер жоқ емес. Кейбіріне 
шетпұшпақтап тоқталдық (себебі 
бұл жолғы мақсат басқа). Бельгер 
екеуінің достығы хақында. 

Ал енді Бельгерге келетін бол-
сақ, күніне бес сағат т3л шығарма, 
екі сағат аударма, күнделік жазып, 
екі сағат газет-журнал қарайтын, 
ол арада қонақ қабылдап, тәулігіне 
пәлен рет (тек Алматының 3зінде 
20-30) жер шарының түкпір-
түкпіріндегі тамыр-таныс, жол-
дас-жора, қимас дос, тума-туыс, 
бейтаныс тілектестермен теле-
фон арқылы с3йлесетін қымбатты 
Герекең осы күнге дейін не орыс, 
не неміс, не қазақ жазушысы 
екенін 3зі де айыра алмай келе 
жатқан,  үш тілде қалам тербейтін 
танымал тарланбоз, д3ңгеленген 
дүниеге кеңінен мәшһүр хас 
тұлпар емес пе? «Жақсылығымыз 
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О ның, яғни өзіміз сөз еткелі 
отырған кейіпкеріміздің 
әкесі кеңестік Қазақстан 
өкіметінің басшысы болған 
санаулы қазақтың бірі 
Жұмабай Шаяхметов. Бұл 
жерде біз «бірі» деген сөзді 
тектен-тек қолданып отырған 
жоқпыз. Егер РКП (б) Қазақ 
облыстық бюросы, кейін  ВКП 
(б)  өлкелік комитеті бертін 
келе Қазақстан Компартиясы  
Орталық Комитеті деп 
аталған құдіретті де құзыретті 
органның 70 жылдық 
 тарихына зер салып қарасақ, 
онда осы кезең аралығында 
республикамыздың бірінші 
басшысы болып 20 адамның 
кызмет атқарғанын 
байқаймыз. Айтайық деп 
отырғанымыз, сондағы 
олардың 16-сы поляк, орыс, 
украин, грузин, еврей, армян,  
беларусь, ұйғыр секілді 
ұлттың өкілдері де, ал қалған 
төртеуі өз қандастарымыздан 
шыққан Мұхамедхафий 
Мырзағалиев, Жұмабай 
 Шаяхметов, Дінмұхамед 
Қонаев, Нұрсұлтан Назарбаев 
сияқты азамат ағаларымыз 
еді.
Жұмабай Шаяхметов 
Қазақстан Компартиясы  
Орталық Комитетінің бірінші 
хатшысы болып 1946 жылдың 
маусымынан 1954 жылдың 
ақпанына дейін жұмыс 
істеді. Содан кейін Оңтүстік 
Қазақстан облыстың партия 
комитетінің бірінші хатшы-
сы болды да, көп ұзамай 
денсаулығына байланысты 
зейнеткерлікке шығып, 1966 
жылы қайтыс болды. Бұл 
кісіден үш перзент  қалған. 
Үлкен ұлы Равилмен 1984 
жылы жүздескенімізде 
ғылым  кандидаты еді. Әңгіме 
 арасында ол өзінің республика  
Ғылым  академиясында жұмыс 
істейтінін айтқан. Қызының 
есімі Алма еді. Алматының 
«Ақсай» ықшам ауданындағы 
орта мектепте  мұғалима-
тын. Ал Жұмекеңнің кіші 
ұлы Ноэльге келетін болсақ...
Бұл ағамызбен 1979 жылы 
жүздесіп едім. Сонда  мынадай 
жайттарға көз жеткізгенім 
бар.

«Жүрегімнің түбіне терең бойла» деп, ұрпаққа асыл сөз бен құнды ойларын қалдырған дананың 
дүниелік сырларына биыл ерекше ден қоятынымыз қуантады. Осы уақытқа дейін де Абай 
мұраларын зерттеу тоқтаған емес. Алаш арыстарынан бастау алған, кемеңгер жазушы Мұхтар 
Әуезов негізін салған «Абайтану» ғылымы кең қанат жайды. Іргелі зерттеулер де пайда бол-
ды. Мәселен, бүгінгі күнде Абайдың «Толық адам» ілімін тұжырымдап зерттеген филология 
ғылымының докторы, профессор Мекемтас Мырзахметұлы сынды абайтанушы ғалымдарымыздың 
еңбегі де жарқырай көрінуде. 

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

***
8мірге дәрігер-иммунолог атты 

мамандық алған жас жігіттің ойын 
соңғы кездері бір нәрсе алаңдата берді. 
Ол Алматыдағы 3зінің алғаш рет еңбек 
жолын бастаған сот және экспертиза  
ғылыми-зерттеу институтындағы 
жұмысын атқара жүріп, к3кейінен 
басқа бір қызықты саланы игеру 
жайлы құлшыныстың мықтап белең 
алғандығын байқағандығы еді. Сәт 
 салып қараса, бәріне «кінәлі» с3реде 
тұрған әнебір к3нетоз жұқалтаң сары 
кітап сияқты. Студенттік жылдарында  
екінің біріне тән қасиет – сирек 
кітаптарды жинаумен әуестенген ол 
кейінгі кездері тым к3бейіп кеткен 
сол «байлықтарын» ретке келтірмек 
 болып әуреленгені бар. Сонда сыр-
тында адамның бас сүйегі бейнеленген 
осы еңбек бір кездегі ұшқын ата жаз-
дап  барып ұмыт болған балаң қиялға 
қайтадан қозғау салып 3ткендей болды.

Теміржол бойындағы к3п станция-

лардың біріндегі жайма базардан сатып 
алған бұл басылым жазғы демалыстан 
қайтып келе жатқан Мәскеу медицина 
институтының үшінші курс студенті 
Ноэль үшін әу баста «қолға түспес» олжа 
болып к3рінгені рас-ты. Бірақ уақыт 3те 
келе оның бұдан кейін де жинай берген 
том-том кітаптарының арасында елеусіз 
ұмыт қалып қойғаны және бар. Енді, 
міне, арада үш жыл 3ткен соң қайта 
жүздескен сарғыш басылым парақтары 
оған алғашқы балаң қиялдан да г3рі 
күштірек ішкі рухани дүмпу сезімін 
туғызған еді.

– Менің бұл салаға алғаш рет 
бет бұруымның негізі жоғарыда с3з 
 еткен кітап – ғалымдар Г.Ф.Дебец, 

дерек іздеу жұмыстарына алғашында 
негіз болған. Ақырында Ақт3бе жерінен 
киімсіз, таза мұсыл манша жерленген 
мәйіт табылыпты. Бірақ тағы да сәтсіздік. 
Сарапшылар мүрдедегі қаңқаны тексере 
келгенде ол әйел адамның сүйегі болып 
шыққан. Енді антрополог осы облыстың 
Қобда ауданындағы басқа қорымды тек-
серу үстінде екен. Бұл жерде үміт бар ма, 
жоқ па, белгісіз. Сенім ақталып жатса, 
қанеки...

– Кейде мұндай да жағдай болады, 
– дейді Ноэль, – бірақ осыған қарап 
былайғы жұрт ойында: антропологтар 
жұмысы буынсыз жерге пышақ ұратын 
құрғақ болжалдан тұрады екен деген 
күмән тумаса керек. Біздің қызметіміз, 
керісінше, 3зің қолға алған нәрсеге 
тынымсыз тер т3гетін еңбектен, ойға 
ой қосатын ізденістен, 3мірге тарихшы 
к3зімен қарайтын зерттеуден тұрады. Ал 
антрополог 3зі жасаған адам бейнесін 
аяқтаған соң, оның келбетінің сол ма, 
сол емес пе екенін елге қалай дәлелдейді 
деген сауалға келсек, ол да сыннан 3ткен 
нәрсе.

Бірде  мынадай оқиға  болған. 
Иван Грозныйдың бейнесін  жасаушы 
М.М.Герасимов атына: «Ол екенін 
с і з  н е м е н  а н ы қ т а й с ы з ? »  д е г е н 
сұрақтарға толы хаттар жауып кетеді. 
Ғалым оларға  антропологияның 
халықаралық ережесінде к3птеген тек-
серу тәсілдерінің бар екендігін, онда 
бәрі де қамтылғанын айтқанымен іс 
бітпейтінін біледі. Ол сарапшыларға 
туыстарының 3тініші бойынша енді 
қолға алайын деп жүрген, бұрын 3зі 
к3ріп-білмеген, суреті де сақталмаған 
азамат соғысы қаһармандарының бірінің 
мәйітін әкелуді бұйырады. Мүсіншінің 
қолға алған істі нанымды орындағаны 
соншалық, 1920 жылы Украинада 
 махношылар қолынан қаза тапқан 
комдив А.Пархоменконың зайыбы  
аталмыш бейнемен дидарласқанда: 
«Қасқалығын білдірмес үшін арттан 
алдыға тарайтын шашы да, бала күнінде 
ат тепкен шекесіндегі тыртығы да қалай 
айнымай қалған?» деп таңғалған.

...Исатай, Қобыланды бейнелерін 
3мірге келтіру жолындағы сәтсіздіктер 
Ноэльді жасыта алмады. 8з мамандығына 
деген шексіз сүйіспеншілік оны жаңа 
жұмыс жоспарларына жетелей берді. 
Соның нәтижесінде ол кейінгі кезде  
тағы бір игілікті іс тындырды. Бұл 
 отызыншы жылдары Қаскелеңдегі орыс 
кулактарының қолынан қаза тапқан 
тұңғыш қазақ пионері Болатбек Омаров 
бейнесінің бүгінгі ұрпақпен жүздесуі.

– Антропологияның мақсатын тарих 
тұңғиығындағы тұлғалардың бейнесін 
бүгінгі ұрпаққа жүздестірумен, археоло-
гия және этнографияға қажет фактілерді 
тірілтумен, к3мескі ескерткіштерге 
сарапшылық ететін қызметпен шектеуге  
болмайды, – дейді с3зінің аяғында 
Ноэль: – Онда ол бұл саланы тым 
тар ауқымда түсінгендік болар еді. 
Мамандардың пікірінше, 3зіміз с3з 
етіп отырған ғылым алдағы уақытта 
халық шаруашылығына аса қажет болып 
табылмақ. Олай дейтініміз, шетелдердегі 
к3птеген дамыған, тіпті кешегі «туысқан 
социалистік» деп келген мемлекеттер 
Венгрия, Чехословакияның киім тігу 
фирма, фабрикаларында антрополог 
мамандардың жұмысқа тартыла бастауы.  
Мұнда олар тұтынушыларға қажет 
киімдердің сапалы, қонымды, шақ 
тігілуі үшін адам денесінің сәйкестігі 
ж3нінде социологиялық зерттеулер 
жүргізеді, фирмаларға ұсыныс енгізеді.

...Осы, яғни 1979 жылғы кездесуден 
кейінгі бір жылдан соң мен Ноэльді 
Алматыдағы археология музейінің 
к3рме залынан кездестіріп қалдым. 
Ақжарқын қалпымен аңқылдай аман-
дасты. С3з арасында оның Мәскеуден 
кезекті еңбек демалысын алып, елге 
келгенін аңғардым.

– Тағы да сол баяғы тіршілік қой. Бұл 
жолғы ізденісім «Алтын адам» жайында 
болмақ, – деді ол.

Антрополог 1969 жылы Алматы 
облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы 
Есік  маңайынан табылған үйсін 
жауынгерінің бас сүйегін қалпына 
келтіру үстінде екен. 8з басым к3п 
ұзамай «Алтын адамның» ортамызға 
о р а л а т ы н ы н а  к ә м і л  с е н д і м .  Б ұ л 
халқымыздың ежелгі тарихын зерт-
теу ісінде елеулі орны бар мәдени 
қазынамызға қосылар үлкен үлес бола-
ры с3зсіз.

В . В . Г и н з б у р г ,  М . Г . Л е в и н ,       Н . Н .  
 Чебо к саровтардың  құрастыруымен 
шыққан «Қазақстанның антрополо-
гиялық очеркі» жинағын оқудан туған 
әуесқойлықтан басталды десе де 
болғандай, – дейді Ноэль 3з с3зінде: 
– Аталмыш еңбекті оқи келе мына 
бір тұжырымға к3з жеткізгендей бол-
дым. Ол – антропология атты ғылым 
саласының 3зінің «туыстары» архе-
ология, палеонтологиядан тым кеш 
дамығандығы, соның салдарынан біздің 
республика к3лемінде осы бағытты 
игеру жолына түскен мамандардың 
саусақпен санардай аз екендігі.

Н о э л ь д і ң  а й т у ы н ш а ,  а н т р о -
п о л о г и я  ғ ы л ы м ы н ы ң  н е г і з і  X І X 
ғасырдың екінші жартысынан бастап 
қалыптасқанымен, оның Ресейде 
таралуы  Қазан т3ңкерісінен кейінгі 
кезең болып есептеледі. Бұл саланың 
КСРО-дағы алғашқы қадамы к3рнекті 
ғалым Д.Н.Анучиннің есімімен тығыз 
б а й л а н ы с т ы  б о л ғ а н .  8 й т к е н і  о л 
 сонау 1919 жылдың 3зінде-ақ Мәскеу 
университетінің жанынан антропо-
логия ғылыми-зерттеу институтын 
құрып, 1925 жылы В.В.Бунактың 
басқаруындағы Кавказ, Еділ бойы, ал 
1927 жылы С.И.Руденконың жетекшілік 
етуіндегі Қазақстан антропологиялық 
экспедицияларын ұйымдастыруға 
 себепкер болған жандардың бірі. Біздің 
республикамызға С.И.Руденкодан 
кейін келген антрополог А.И.Ярхо 
болды. Бұл ғылым 3кілі 1932-1935 
жылдар аралығында жүргізген 3зінің 
зерттеу  жұмыстарында қазақ халқының 
антропологиялық құрамында ерте заман 
тайпаларының элементтері қалғанын 
атап к3рсетті.

Келесі бір әңгіме желісінде Ноэль 
еліміздегі антропологиялық зерттеу 
жұмыстарының Екінші дүниежүзілік 
соғысы жылдарында уақытша тоқтап 
қалғанын с3з етіп отырды да 3зінің 
3міріндегі ұмытылмас кезең – 1957 
жылы Мәскеуге тәжірибе жинақтауға 
барған бір сапарында атақты мүсінші, 
КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауре-
аты Михаил Михайлович Герасимовке 
жолыққанын баяндауға к3шті.

– Кезінде 3зімізге тарихи оқу-
лықтардан мәлім Иван Грозный... /мір 
Темір сияқты тұлғалардың бейнесін 
ғасырлар тереңінен тірілткен бұл 
адаммен кездесуді мен ешуақытта да 
ұмытпаймын, – дейді Ноэль алыста 
қалған сол бір сәттерді еске түсіргендей 
ойлана тіл қатып: – 8йткені бас сүйектің 
құрылысына қарап, адамның бет-
пішінін жасаудың жолдарын кеңестік 
ғылымда алғашқылардың бірі болып 
меңгерген білікті ұстаз 3зінің жасы 
ұлғайғанына қарамастан жұмыс десе 
ішкен асын жерге қоятын жансебіл 
еңбегімен, адамгершілік қасиетімен 
кім-кімді де болмасын 3зіне бірден 
баурап алар еді. Ал оның шәкірттеріне 
айтқан ақыл-кеңестері ше? С3йтіп, 
мен қысқасы бұл сапарда 3зімнің сол 
уақытқа дейінгі игерген дәрігерлік 
м а м а н д ы ғ ы м м е н  қ о с а ,  қ и ы н  д а 
қызықты тағы бір іс – антропологиямен 
шұғылдануға бекем бел байлап қайттым.

«Иә, – деймін мен осы арада 3зімнің 
ойыма 3зім ерік беріп. – Антрополог 
жұмысы оңай болмаса керек...». Олай 
дейтініміз, жай мүсінші мен антрополог-
мүсіншінің арасында ұқсастық та, 
алшақтық та бар емес пе? Ұқсастығы 
– екеуі де жоқты бар етіп, әртүрлі мате-
риалды пайдалана отырып адам мүсінін 
жасайды. Ал алшақтығы – мүсіншіге 
 антрополог әріптесінің немесе керісінше 
антропологқа мүсіншінің жұмысын тап-
сырса, олардың қай-қайсысы да бол-
масын бұл істі орындай алмаған  болар 
еді. 8йткені мүсінші саз балшықты 
илей, қырнай отырып, қиялындағы, 
санасындағы сұлбадан адам келбетін 
жасап шығарады ғой. Ал антрополог-
мүсінші оған бара алмайды. Мұнда 
қиялдаумен қатар, алдындағы бірден-
бір ой ұштығы – бас сүйек қаңқасының 
математикалық 3лшемінен қателеспеуі 
қажет. Антропология дегеніміздің 3зі, 
міне, осы.

Ноэль үшін 1957-1965 жылдар 
аралығындағы қолға алған алғашқы 
жұмыстары оңай болған жоқ. /йтсе 
де, оның к3п еңбектеніп, к3п тер 
т3ккен тырнақалды туындысы – үйсін 

қайтқызды. Осындай мазасыз зерттеу 
жұмыстары – объектіні игеру алдындағы 
барлау  барысында жинақталған дерек-
терден кейін ғана  барып ол ақырында 
XІX ғасырдың алғашқы жартысындағы 
 Б а т ы с  Қ а з а қ с т а н д а ғ ы  ш а р у а л а р 
к3терілісі к3семдерінің бірі, алдаспан 
ақын  Махамбет 8темісұлының бейнесін 
жасауға кірісті.

А қ ы н  з и р а т ы  қ а л а й  т а б ы л д ы ,  
мәйіттегі бас сүйекті анықтауда археолог 
-сарапшылар қандай жұмыстар жүргізді 
деген сауалдарға келетін болсақ, ол 
кезінде мерзімді баспас3з беттерінде 
егжей-тегжейлі жазылғаны бәрімізге 
жақсы мәлім. Тек мұнда айта кететін бір 
нәрсе –  антрополог Ноэль Шаяхметовтің 
о с ы  ж ұ м ы с т ы  а т қ а р у   б а р ы с ы н д а 
Махамбет  бейнесін тірілтумен қатар, 
тағы бір игілікті істі тындырғаны. Ол 
оның Батыс Қазақстандағы шаруа-
лар к3терілісі мен халқымыздың сол 
кездегі әлеуметтік жағдайы, тұрмысы, 
этнографиясы жайында Хиуа, Ташкент, 
Орынбор архивтерінен тапқан тың 
документтерді жинақтап, 1969 жылы 
«Қазақстан» баспасынан «Ғасырлар 
тұңғиығынан» атты кітабын шығаруы. 
8кініштісі сол – аз ғана тиражбен жарық 
к3рген аталмыш еңбекті бұл күндері еш 
жерден кездестіре алмайсыз. Осы орайда 
біздің ойымызды жоғарыдағы айтылған 
мәселелермен қатар, ғылымдағы тың 

Ұлы тұлғаның шығармалары адам жанының 
рухани емшісі десек, артық айтпағанымыз 
болар. Оған кешегі М./уезовтен бастау 
алып, бүгінде М.Мырзахметұлы зерттеп, 
 сырын ашқан Абай атамыздың «Толық адам» 
ілімі дәлел болып отыр. Расымен де, Абай 
шығармаларын оқып отырғанда осы с3зді 
жиі кездестіреміз. Ақын «/уелде бір суық 
мұз – ақыл зерек» 3леңінде «Ақыл, қайрат, 

жүректі бірдей ұста, Сонда толық боласың 
 елден б3лек» дейді. Осы үш ұғымды Абай 
3леңдерінен, қара с3здерінен жиі кездестіруге 
болады. Шығармаларында осындай адами 
құндылықтар к3рініс тапқан Абайды жаһан 
жұртшылығына танытып, дәріптеу біздің 
қолымызда екені анық.

Бүгінде елімізде Абайдың шығармаларын 
тереңдетіп оқытуға, шығармаларына бойлауға 

к3ңіл б3лініп жатыр. Мектеп оқушыларына 
және жоғары оқу орындарының барлық 
мамандық иелеріне «Абайтану» жеке пән 
ретінде оқытылуда. Осы пәнге арнап мектеп 
оқушыларына арнайы «Абайтану» оқулығы 
да шығарылған. Осы орайда, мен білім алып 
жүрген Тараз мемлекеттік педагогикалық 
университетінің «Дарынды ұстаз» факульте-
т інің  жанынан ғалым,  ұстаз  /лімбай 
 Найза баевтың бастамасымен ашылған «Толық 
адам» курсын атап 3ткім келеді. Мен аталған 
курстың тыңдаушысымын. Бұл курсқа уни-
верситет қабырғасындағы «Абайтану» пәнінің 
оқытушысы Рахат Саламатовадан үйренген 
білімімді ары қарай  шыңдай түсу мақсатында 
қатысуды ж3н деп таптым. Жалпы осындай 
ұстаздардың арқасында біз ойшылды мүлдем 

жаңа қырынан таныдық. 8зім де болашақ ұстаз 
болған соң, мектептерге тәжірибеден 3туге 
барғанда алған тәлімімді оқушылармен б3лісіп 
отырамын. Абайдың шығармаларын талдауда 
«Толық адам» курсының тигізген пайдасы  
мол. Педагогикалық бағыттағы жоғары оқу 
орындарында осындай курстың болғаны 
қуантарлық жағдай. Себебі бұл жер ғалымдар 
мен ғылымның ортасы болғандықтан, зерт-
телген ғылыми еңбектер осында түседі. Ал ол 
жаңалықтар оқушыларға жетпей жатады. 

«/леуметтік жауапкершілік қайткенде 
 орнына келеді? /рине, бұл – оңай шаруа емес. 
Осы күрделі мәселенің шешімін Абайдың 
«Толық адам» формуласынан іздеген ж3н» 
деп Мемлекет басшысы айтқандай, алдағы 
уақытта мұғалім болу арқылы мен де Абайдың 

«Толық адам» ілімі туралы білгендерімді 
мектептегі оқушыларға үйретсем деймін және 
Президенттің халыққа жолдаған мақаласында 
айтқан формулаға түсуді насихаттасам  деген 
 арманым бар.  8йткені 3скелең ұрпақ та 
Абайдың ұлағатты с3здерін бойына сіңіріп, 
адам, тұлға ретінде қалыптасатын болса, 
олардың арасында 3з елінің патриот азаматтары  
да к3птеп шығатынына кәміл сенемін. Бүгінгі 
заманымыздың барша игіліктерін қолдана оты-
рып, білім технологияларын дамыта отырып, 
хәкімнің ғибратын кеңінен насихаттай түсуіміз 
қажет. 

Ерлан НҰРЛАНОВ,
Тараз мемлекеттік педагогикалық 

университетінің студенті

АВТОРЛЫҚ АНЫҚТАМА. 
Ноэль Шаяхметовті мен соңғы рет 1991 жылы көрдім. Сол жылғы мамырда 
Орталық Комитеттің идеология бөлімі республикалық басылымдардан 20 
журналисті іріктеп алып Мәскеуге білім жетілдіруге жіберген болатын. Маусым 
айының басында сабағымыз бітті де, Алматыға қайтуға жиналдық. Домоде-
дово аэропортына бару үшін «Садовое кольцо» алаңындағы метро аялдама-
сында тұрғанмын. Міне, осы жерде Ноэль ағаға жолығып қалдым да, екеуміз 
шұрқырай амандастық. «Пирогов-2» поликлиникасындағы онкологиялық 
орталықта жұмыс істейтінін айтты. Алматыға баруды сирексіткенін сөз 
етті. Өстіп тұрғанымызда электричка келді де, әңгіме үзіліп қалды. Асыға 
қоштастық.
2002 жылы Атыраудағы Махамбеттің 200 жылдық тойына Ноэль 
Шаяхметовтің ұмыт қалмай шақырылғанын теледидардан естіп қалдым. Мұны 
білісімен «Егемен Қазақстанның» сол өңірдегі меншікті тілшісі  Жолдасбек 
Шөпеғұлға тапсырма бергенім есімде. Бірақ ол кісі бұл тойға келмеді. Соңғы 
деректі де сөз ете кетейін. 2013 жылы Еуропадағы қандастарымыздың 
Францияда өтетін шағын құрылтайына қатысу үшін Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығының делегациясы құрамында Парижге сапар шегуіме тура 
келді. Орта жолда Мәскеуге тоқтап, ауа райының қолайсыздығынан Шереме-
тьево әуежайында төрт сағат ұша алмай отырдық. Соны пайдаланып, Ресей 
астанасындағы Қазақстан елшілігіне телефон соқтым. Ойым – аталмыш қалада 
тұратын Ноэль ағаның жағдайын білу. «Аман-есен, – деді мәскеудегі елшілік 
қызметкерлері. – Ұйымдастырған мәдени шарамызға келіп тұрады. Бірақ өте 
сирек. Қарт адам ғой. Көп ешкіммен араласпайды». Әзірге бар хабар осы. 

Нарын құмында қаза тапқан халық 
қаһарманының мүрдесін іздеп, шайқас 
болған жерді қаншама шарладым 
десеңізші. Бұл арада Орынбор архивінен 
табылған нақты деректердің 3зі де 
к3мектесе алмады. 8кінетіні – сол жазда 
батыр денесінің қай жерге жерленгенін 
таба алмай қайтқаным.

«Иә» деймін мен іштей осы арада. 
Бір адамның қаза тапқан жерін, оның 
денесінің қайда жатқандығын анықтау 
жолындағы үш жылғы ізденіс... Неткен 
т3зімділік десеңізші бұл. Тарихқа, халық 
тарихына жауапкершілікпен қарау, 3з 
мамандығына деген сенімнен айнымау 
осындай-ақ болар, сірә.

– Ана бір жылы кездескенімізде сіз 
Қобыланды батыр бейнесін жасауға 
кірісетініңізді айтып едіңіз...

– Ондай ойдың, талпыныстың 
болғаны рас, – деді ол.

С3йтті де, бұл жұмысты бастауға 
б е л г і л і  ғ а л ы м ,  м а р қ ұ м  М ә л і к 
Ғабдуллиннің с3зі себеп болғанын, 
Қобыланды жайындағы алғаш қы 
деректерді сол кісіден естігенін еске 
алды.

/ңгіме иесінің с3зінен аңғарға нымыз: 
қадым заман кезінен аңыз  болып жеткен 
батыр жайында нақты дерек жоқтың қасы. 
Бар білері – оның қазақ халқы мұсылман 
дінін қабылдағаннан кейінгі дәуірде 
3мір сүргендігі еді. Міне, осы жалғыз 

жауынгерінің бейнесі сәтті шығып, 
сарапшылардан жоғары баға алды. Бұл 
күндері Қазақстан Республикасының 
Орталық музейінде  тұрған атал-
м ы ш  е ң б е к т і ң  к е з і н д е  н а н ы м д ы 
шыққаны соншалық, шәкірттері мен 
ізбасарларын мақтауға келгенде тым 
сараңдық танытатын Михаил Михай-
лович Герасимовтың 3зі оны алғаш 
к3ргенде: «Енді бұл  «жігіт ке»  бас киім 
ғана жетіспей тұр. Егер ше кесіне ши 
қалпақ қондырса, онда ол ха лықаралық 
конгресмен мүшесінен аумай қалар еді» 
деп, мәз болып күлгені бар.

Тоғыз жыл бойғы тынымсыз жұмыс-
тың нәтижесі – үйсін жауынгерлерінің 
бейнесін 3мірге келтіргеннен кейін 
антрополог Ноэль Шаяхметов енді 
Мәскеудегі онкологиялық орталықтағы 
еңбек демалысын алысымен жылма-
жыл 3з інің  туған 3лкесіне  келіп 
к3птеген күндерін республика Ғылым 
академиясының Тарих, археология және 
этнография институтының б3лімдерінде, 
лабораторияларында 3ткізуді әдетке 
айналдырды. Ізденіс,.. тағы да ізденіс. 
Дәуір к3шінің шаң басқан сілемдерінде 
ізі 3шуге айналған оқиғалар сұлбасы 
оны Алматыдан Ташкентке,.. Хиуаға, 
одан Орынборға әлденеше апарып 

сала – антропологияның қыры мен 
сырын бүгінгі жас ұрпаққа қызғылықты 
баяндап беретін сол кітапты қазақ тіліне 
аударып, қайта басып шығарса деген 
пікір мазаламай қоймайды.

Д а у ы л п а з  а қ ы н  М а х а м б е т . . .
Д ә у л е с к е р  к ү й ш і  Қ ұ р м а н ғ а з ы . . . 
Б ұ л  Н о э л ь д і ң  1 9 6 7 - 1 9 7 8  ж ы л -
дар аралығындағы 3мірге келтірген 
дүниелері. Одан соң,.. иә одан соң 
біз Ноэльді біраз уақытқа жоғалтып 
а л ғ а н д а й  б о л д ы қ .  А л ғ а ш ы н д а 
ойлағанбыз, ол тағы да бір күрделі іске 
кіріскен ғой деп. Солайы солай-ау, 
бірақ оның себебі басқада екен. Мұны 
кейіпкеріміздің 3зі былай баяндайды.

– Кейде ойлаған,  қолға алған 
ісіңнің орындала бермейтіні де бар. Бұл 
 жайтты мен соңғы кездері анық байқап 
жүрмін. Оған Исатай бейнесін тірілту 
жолында тер т3ккен үш жылымның 
нәтижесіз аяқталғанын айтуға  болады. 

Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

НОЭЛЬ

«Толық адам» іліміне ден қойсақ...
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Ауызға үріп салатындай үр қандай!
Зүміраттай жалт-жұлт етіп тұрғандай.
Періштедей сол ғаламның ішінде,
Қазақ қысы сән-салтанат құрғандай.

Жоғарылат!
Саған дайын т3р анық,
Оралдың ба ақ ұлпаға оранып?
Қош келіпсің Қыдыр келген 3лкеге
Ырыздыққа қойны-қонышың тола нық.

Бал-бұл жанып кетті жайнап қашқан 3ң,
Қай құдірет сиқыр сурет салған ең?
Тау-тас аппақ, айналаның бәрі аппақ
Қарсы алдымда жатты менің басқа әлем.

Шыңылтыр шақ!
Жабырқамай жан адам.
К3зге қораш ештеңе жоқ шамадан,
Алып кірді сырттан аяз бір құшақ,
Үй иесі мал жайғаған манадан.

Күн сәулесін алтын талшық нұр құрап,
Ақырдағы оқыранды бір құр ат.
Қаңсып қалған кеңсірікті жарады,
Мая ш3птен жаздың иісі бұрқырап.

Жан шарпиды к3ріністер етене,
(ұйысып ой Жетімтауға жетеле!)
Арыстанды-Қарбастың желі бұл,
Тыныштықты әңкі-тәңкі ете ме?

Шолжаң балдыз жасағандай базына,
Үлпершектей тұрды сұлу саз ұнап,
Енді сәл-пәл... Қыр астынан боз айғыр,
Үйірімен шығатындай азынап.

***
Үлкен жолдың үстіндемін үнемі,
Маған аян Агасфердің 3мірі.
Табыла ма жанды жеген мұң емі,
Беу, дүние, сүті к3п, аз к3мірі.

Не істеймін? Тұзым жеңіл менің де,
Ауырлайды ой азабы батпандап.
Түске кіріп к3рген құқай 3ңімде,
Қарап жатқан қоғамың да жоқ таңдап.

Мансап, байлық-қолдың кірі дегенмен,
/мпей ауыз жаласқандай ұштасып.
Болашақтың қамын қанша жегенмен,
Сарыжұртта жолаушыдай түс қашып.

Н3сер құйды, бұршақ жауды, жел тұрды,
Қонды шашқа уақыттың тозаңы.
Сұрғыл сурет к3зіме жас келтірді
Қашан дүлдүл делебесі қозады?

Жайшылықта жататұғын құт тасып,
Енді жүдеп тұрған анау маң қандай?
Аспан асты, жер үстінде тұтасып,
/лдеқайда тамұқ оты жанғанай.

Қызықтырып мәңгі ж3йт 3мірі,
Табыла ма жанды жеген мұң емі?
Дүниенің сүті к3п, аз к3мірі,
Үлкен жолдың үстіндемін үнемі...

ҚҰМАЙ

Аңыз желі аңызақтай еседі,
Тапты тұмса италақаз деседі.
Ұшқан құс пен жүгірген аң. Қансонар.
Санадағы сәуле қалай 3шеді?

Бәйшешектер енді бүрін жарғанда,
Алып келді нағашылап барғанда,
Күшігінен 3сірді иттің сырттанын
Бәйек болды кетпеу үшін арманда.

Еркелетіп, баулып оны шектеді
Сипаттаса оған теңеу жетпеді.
Таза болды табиғаты тазының,
Ит те болса таңғаларлық текті еді.

8мір жолы тарау-тарау оңай ма?
Гүл орнына шықты кейде шоңайна.
Қожайыны кетті бір күн әскерге,
Пешенеге жазылғаны солай да...

Ешнәрсеге ашымайтын жаны түк, 
Жүрміз біздер сан ұтылып, сан ұтып.
/лде иесін кетті ме іздеп сол құмай,
Тағы да бір тектілігін танытып.

***
Бойтұмарым!
Дерт дендесе бол дәрі,
Қасиетің қанмен қоса тарады.
Жетімтаудың жұлдыз жауған жолдары,
Енді қайда, айтшы, алып барады?

Шайлықпайтын шоқты шайнап, тас жеуден
Қайран жастық!
Нан піскендей жас кеудем.
Маңдайымды тау мен тасқа соққанда
Не іздедім ит 3лген жер Мәскеуден.

Алдарқатып Шабыттаудың тұрағы,
Бұлтты жарып тәуекелдің пырағы.
Бір қоламта әлі 3шпей келеді,
Бағдаршамдай үлбір үміт шырағы.

Шық жуытпай жаным пида ар үшін,
Бірте-бірте кеңейтті 3мір 3рісін.
Гүлдер 3скен шығар менің ізіме,
Дала-дәру бізге ілайім дарысын!

8Р 8ЗЕНІ

Езуінде к3ктемнің к3піреді,
Тентек күйге толды ма к3кірегі?
Шулатады ұлардай шатқал ішін,
Тау 3зені 3гіздей 3кіреді.

Жерге к3ктен түскендей лепіреді,
Шәлкем-шалыс мінезі д3кір еді.
Лебіз жұтып, жаламық ойнағандай
Қайта-қайта қойтасқа секіреді.

Айбат шегіп, м3ңкиді шабынғандай,
СЭС салып жүр ме әлде бағың жанбай?
Мұз сауыттың шолжиды құрсауында,
Оңайлықпен сынбайтын сағың қандай!

Желіні сыздап (бәрінен безінгендей),
Бұлттар боздап барады бозінгендей.
Ентелейді еңіске күміс ағып,
Бостандықтың не екенін сезінгендей.

Күтіп тұр ма сағыныш сағасында,
Ырду-дырду ханбазар шақ осында.
Қозықұйрық қырдағы томпияды,
Жұпар шашып жалбызы жағасында.

Емес оған шыңдардың т3рі кеңде,
Тепсінеді толқындар жерігенде.
/уселесін бәтшағар к3рсетеді,
Самарқанның к3к тасы ерігенде.

***
Туды Ай. Орақ сынып ұңғысынан,
Дүние дәметті не түн құсынан?
Зәре-құтты ұшырып шыңырауы
Қиқулап сарқырама шың тұсынан.

Жатқандай жіті құлақ қойып жанат,
Қызыл іңір қаусырды жайып қанат.

ЦЕЙТНОТ

Күн күркіреп, бұлт дүркіреп үстімнен
От ойнатып алады екен күш кімнен?
Уақытпен кездескенде бетпе-бет,
Талай мәрте цейтнотқа түстім мен.

Күрделі кез мені айналып 3тпеді,
Мәздем-мезгіл керегінде жетпеді.
Айды аспанға шығармадым, әттісі-ай,
Жұлдыздарға қол созбадым к3ктегі.

Болғаннан соң бел баласы дәуірдің,
Мен де оның сырқатымен ауырдым.
Жүргенім жоқ астыменен жеңілдің,
8ткен емен үстіменен ауырдың.

Суға баттым, отқа түстім күймедім,
Тіршіліктің бір пұшпағын иледім.
Күтті мені қияметтің к3пірі,
Кеудемдегі бытық-шытық күй менің.

Ұшыратса зайғы заман кәріне,
Пешенеде к3ретінім дәрі ме?
Тек жалаңт3с емес дала оғланы,
Болды, болды айтары жоқ бәрі де.

8мір алтын құндағына б3леді,
Есіл уақыт зая кетіп келеді.

Аз уақыт тыныс бер,
/уелден-ақ емес едің тым іскер.

Жайылғандай ғажап дала кілемі,
Асыл ш3бі бүкіл дерттің біл емі.
Сағынышпен қалып бара жатқандай,
Қол созымда Тәңіртаулар сілемі,
Жайылғандай ғажап дала кілемі.

/лі, бірақ, бақыт оты 3шпеді,
(/лде саған бар бәлекет 3ш пе еді?).
Қаншама біз к3ріссек те жыласып,
Оралмайды енді тұрмыс к3шпелі,
/лі, бірақ, бақыт оты 3шпеді.

Т3рге шықты 3ркениет дейміз-ау,
Жә, жарайды!
Болмаса егер ой күзеу.
Дарын емес қарын сипап жататын,
Не дегенмен 3тті 3мір бойкүйез.
Т3рге шықты 3ркениет дейміз-ау.

Қамдан, қазақ!
Қапы қалма келді кез,
Құлын даусы шығып Ата 3лді с3з.
К3кжиекке қарай-қарай қарығып,
Маңдайдағы екі жұлдыз с3нді кез.
Қамдан, қазақ!
Қапы қалма келді кез.

ҚҰНЫС

Уақыттың түсті ме артық салмағы,
Арманы еді 3мірден к3п алмағы.
Жаңбыр емес ашық күні құңысып,
Бар үмітін мыстан мәздем жалмады.

Тағдырының заһар толы кесесі,
Қанша мәрте кетті әттең есесі.
Жетім 3сті тартып ақыл азабын,
Қайтып ерте әкесі мен шешесі.

Жібергенде тісін қайрап ұпайын,
Бұйыртпапты құдай бұған құт айын.
Еркелеудің не екенін білмейді,
Қасіреттің к3рді талай құқайын.

Маңдайына жазылыпты жаманы,
Итшіледі (кімге керек аманы?)
Таптауырын тіршілікке келіп тап,
Қайтеді енді?
Тұр безеріп заманы.

САЯЖАЙДА

Имиіп кіртиеді тау басында Ай,
Құдықтың түбі тесік қауғасындай.
Аңғардан соқты самал желпіндіріп,
Кішкентай желік бітіп бауға осындай.

Құйынның ұйпа-тұйпа жат шалығы,
Бір мін жоқ алқын-жұлқын бақша ығы.
У-шу да, кептеліс те мезі етпейді,
Орнапты тыныштықтың патшалығы.

Сұлулық, саған мойын бұрайын ба?
Бәрі бар жазғытұрым бір айында.
Дүние ұйып, «қазақ вальсіне»
Мамырдың жүгірді шыр шырайына.

Балалар сәулеңкесі күн ұстайды,
Жым-жылас жібереді жымысқы ойды.
Күнесте шуақтайды маужыраған
Шал-шауқан кеуде керіп тыныстайды.

***
Айналайын, ауыл!
Алтын бесігім,
Маған аштың сиқыр 3мір есігін.
8бектейді жанын пида етердей,
Жақақтайтын Аян деген осы кім?!

К3кжиекке кеткен қалмай к3шіңнен,
Сүт пен гүлдің иісі аңқып т3сіңнен.
Аунақшиды ой толқындардай тынымсыз,
Жатсам, тұрсам шықпайтын бір есімнен...

Сасық к3лдің зарар суы к3лкиді,
Қажай-қажай иінағаш қол қиды.
Құнамақор ашк3здік пе немене,
Кесе-кесе мал 3рісі шолтиды.

Аспан биік, теңіз терең, дала кең,
Желпінеді жалбыз, құрақ, сал екен.
Сұлу сағым, әдемі елес ішінде
Атамекен, тұз-дәм татсам бал екен.

Жұмса аямай қолбаласын Отанның,
Толыпты үсті қызғалдаққа жотаңның.
Сыздағандай аруана бауыры
Боздап келе жатқан шерлі ботаңмын.

Жәукемдеген жерді сонша удай ғып,
Жапандағы жасыл желек (тудай ұқ!)
Жаратылыс жаны: жантақ, 3гейш3п,
Алабота, Есекмия, Бидайың.

Жеттік ш3ңге, қылтық раң, бетеге,
Түйеқарын жеткізгендей жетеге.
Кіндікпенен білді сыңар екенін,
Іші шиша кәшімірдей б3теке.

Жас тоғайда тымпи ойнап ш3меле,
Бұлттар зеңіп, 3тті жаңбыр себелеп.
Пәрмен алып к3ктің күміс күймесі,
Елпілдейді еңістегі ебелек.

Біз пендеміз мамыражай зар күнге,
Қанат бітіп кететіндей әркімге.
Туған жердің топырағы тербейді,
Тұр нәзіктік сәмбіталдың пәркінде.

Жел 3тіне т3теп беру оңай ма?
Шоқалаққа 3сті қалың шоңайна.
Жарқырайды айдың беті сәулемен,
Табиғатқа таранатын жоқ айна.

...Ауысқанда маусым кетпей тек түгі,
Дүниенің толмайды кем-кетігі.
Айналады ұлы 3мірдің шеңбері,
Біз – адамдар оның титтей тетігі.

Аян-Сейітхан НЫСАНАЛИН

Жерініп жоңышқада арқандаулы ат,
Кенеттен кісінеді ғайыптан ат.

Жұлқыса қай құйынға қау т3зеді?
Бұлқынды арықтағы тау 3зені.
Соншама аңсары ауып, таңды тосып,
Мақұрым қалмайтынын бау сезеді.

Басылып азан-қазан. Ауыл үсті,
Аңқытып пәлекте иісін қауын күшті.
Тыныпты әлдірманы құрыған жел,
Аяғын 3лімсіреп дауыл құшты.

Бұйыққан бас к3терді бағыныш үн,
Асқынып күліп еді сағынышым.
Тек айды аспандағы әперген жоқ,
Туған жер құшақ жайды бағым үшін.

ҚОШ, ТРАМВАЙ!

Бұлбұл ұшқан к3зден қайран жастығым,
Қош, трамвай!
К3не к3здің бірі едің,
Дүрс-дүрс етіп соқты алып жүрегің,
Қимас достан айырылғандай басты мұң.

Бәлкім, жылдар жымысқыдай ұрлайды,
Ескі тозып, ал жасампаз озады.
Кешегіңіз 3шпегендей қозы әлі,
Аққайыңдар махаббатты жырлайды.

Біз сағынып жұпар иісін даланың,
Енді сенсіз гүлдер бақта жайнайды,
8рге тартып 3мір қыз-қыз қайнайды,
Ырду-дырду тіршілігі қаланың.

Үлкен-кіші оралатын қонаға,
Ығы-жығы мініп, түсіп жатады.
Күндер зулап, таң толықсып атады,
Жә, тыныштық жанымызға бола ма?

Затым – адам. Шүкір ана, аманмын,
Дүниеде кім тыңдайды назыңды?
Келіп-кету пешенеге жазылды.
Бәріміз де құрбанымыз заманның.

Тонамаса егер қоғам қатыгез,
Кетті қайда бақтың жасыл легі?

К3кіректен бір күрсініс кетпейді,
Арман-түлкі алдарқатып жет дейді.
Тау мен тасқа маңдай соғып жүрсем де,
/лі менің уақытым жетпейді.

***
Сұм �мір абақты ғой саналыға.

Мағжан

Қорытады кеудем гулеп к3ріктей,
Ғазиз басым-ойқазына к3мбесі.
Ерте гүлдеп, үсік шалды 3ріктей,
Арман еді ол – толған айдың он бесі.

Маңдайымның соры қалың бес елі,
/лде менің тұзым сонша жеңіл ме?
Бойды буып уақыттың кеселі,
Бұлт қабарып, кірбің түсті к3ңілге.

Жібермейді ұйық тартсаң сен бері,
К3ңірсиді қала жатсың жұтылып,
Тарылғандай тіршіліктің шеңбері,
Үйқамақтан шыға алмаймын құтылып.

Күй кешемін қамалғандай түрмеде,
Қапырық күн қаусырады қаумалап.
Маса ызыңдап, жел ыздиды іргеде.
Бейғам неге шал сақалын саумалап?

/лдекімнің елесі еңсе езеді,
Мұң үстіне тағы да мұң жамалып.
Сынық қанат шағала ой кезеді,
Енді қалай отырамын омалып.

8леусіреп с3нді жұлдыз жанатын, 
Сығараңдап біреу жүр ме есікте.
Пыр-пырлайды сүйреп сынық қанатын
Беймаза ойлар тұншығады бесікте.

*** 
8тті тоқырау,
Жетті боқырау.
Есептен жаңылды
Уақыт апыр-ау.
Мүлгіп жатыр бау.
Бозқырау жамылды.
Уылжып тым ыстық, 
Тәтті тыныштық.

АДЫРАСПАН

Күн келеді жарқырап, жадыра, аспан! 
Құрып тұздай тұқымың қадірі асқан.
Алматының бұл шайтан базарына
Қайдан келдің адасып, Адыраспан?

Дала иісі, күн иісі сезіледі,
К3ріп сені ет-жүрек езіледі.
Сорың ба әлде бағың ба қай тұрысың, 
Сағындырған балауса кезің еді.

Бозторғайдың әні таң әлегінде,
Тербеп сені 3лермен жел 3тінде.
Т3л т3ккенде селбесіп сақманшылар,
Хан к3теріп қайтатын келетінде.

Ой, дүние-ай, алмай-ақ дара бұйрық,
Терең ойдың иірімі барады үйіріп.
Сені үзбейтін к3з қиып әншейінде,
Қойлармен бір жайылып қарақұйрық.

Күні үшін айырып тамырыңнан:
Аңызақтан, аяздан, жаңбырыңнан.
Күйік болдың екен сен енді кімге,
Емес пе едің жаралған жаның нұрдан.

Туған жердің табы бар әр кіндікте,
8скенсің сен ұмтылып еркіндікке.

Артынып та, тартынып келе жатқан
Арттан сонша сарылып т3ркін күтпе.

Тағылықпен қарама далама тым,
/зірейіл емеспін жан алатын.
Кім біледі ежелгі дағдымыздан,
Сенің тегің киелі саналатын.

Жаһан түзде к3п пе ш3п қадірі асқан,
К3кемарал һәм андыз жамырасқан.
Мүсіркейтін біздерді кісі бар ма?
Ассалаумағалейкум ағайын, Адыраспан!

***
Тау бұлттары біртүрлі алабұртып,
Анда-санда к3з жасын алады іркіп.
Емін-еркін құстардың патшалығы,
Қайран қалып қарайды бала бүркіт.

Тас болса да бәдізші қашайды анық,
(Құзғын текті тым ұзақ жасайды нық).
Біздің ғұмыр зымырап барады 3тіп,
Шың-құздарға қараудан бас айналып.

Жататұғын жалғасып жең ішінен,
8мір кілең келмейді жеңісімен.
Теңіздің толқынындай тағдырыма,
Қасқайып қарсы тұрдым сен үшін мен.

***
Күн келеді қызыл қанат періште,
Мұңайды шал (бойға біткен беріш пе?)
Ойы онға, сана санға б3лініп,
Байқалмайды ит 3лсе де бәрі іште.

Қамшылады к3к д3ненін к3ңілдің,
Жүрген емес үстіменен жеңілдің.
Таңдай-таңдай келіп «тазға» жолықты,
Маңдайына жазғаны ма 3мірдің.

Екі етпей орындалып әмірі,
Берді оған тілегенін тәңірі.
Ұл ержетті, қыз бойжетті бұлғақтап
Бұл 3ңірдің кәсіпкері ең ірі.

Жұта жаздап жаһандану жайыны,
Бәрін сатып шала-шарпы байыды. 
Тегеуірінді уақыттың толқыны,
Қалт-құлт етіп қалды әрең қайығы.

Тасты жарып шықса шынар шыңдағы,
Тар жол, тайғақ кешу оны шыңдады.
Мық шегедей осындайлар болмаса,
Жетімсіреп қалардай қыр құндағы.

***
Ойлан, қазақ
Ойланатын келді кез,
Құлын даусы шығып жетім 3лді с3з.
К3кжиекке қарай-қарай қарығып,
Маңдайдағы екі жұлдыз с3нді к3з
Ойлан, қазақ!
Ойланатын келді кез.

М3лдіресе тамсап таңғы әр шықты,
Қырға бардым қырағаттап зар шықты.
Ермек үшін безбүйректер бітеген,
Біреу нұрлы бастау басын аршыпты,
М3лдіресе тамсап таңғы әр шықты.

Боп-боз болып қан қалмапты 3ңіңде,
(БҰҰ-ға хат жазсам сауап-ау сен ж3нінде).
Еңсең түсіп 3мір жасың 3ксісе,
Арба айдап, жүк к3теру теңің бе?
Боп-боз болып қан қалмапты 3ңіңде.

/уелден-ақ емес едің тым іскер,
Бұйырғанда болсаң жақсы жұмыскер.
Жатсам, тұрсам ойлаймын мен 3зіңді,
Шүкір, Алла!
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6 2  ж а с қ а  қ а р а ғ а н 
шағында белгілі дәс түрлі 
ә н ш і ,  Қ а з а қ  с т а н н ы ң 
еңбек сіңір ген қайраткері 
М е й і р х а н  А д а м б е к о в 
3мірден озды.  

Мейірхан Сәйдіұлы 
1958 жылы 1 шілдеде 
Қарағанды облысы,  Қар -
қаралы ауданы,   Томар 
ауылында туған. Алма-
ты эстрада-цирк студия-
сын Ж.Елебеков сыны-
бы бойынша Жәнібек 
Кәрменовтен оқып бі-
тірген. Қазақстан-Ресей университетін 
тамамдаған. Еңбек жолын Қарқаралы 
аудандық мәдениет б3лімінде бас-
т а ғ а н .  Қ а р а ғ а н д ы  м е м л е к е т т і к 
 филармониясында, облыстық халық 
шығармашылығы б3лімінде жұмыс 
істеген. Қ.Байжанов атындағы кон-
церт бірлестігінің әншісі, Тәттімбет 
атындағы 3нер колледжінде халық 
әндері б3лімінің меңгерушісі болып 

Қаңтардың 18-і  күні,   қазақ 
3нерінде, оның ішінде әншілік 3нерде 
3зіндік орны бар Мейірхан Сәйдіұлы 
Адамбеков ағамыз 3мірден 3тті. 
Ұстаздан айырылу қиын екен. 

Мейірхан аға қазақтың ән 3не-
рінде шоқтығы биік әнші еді. Да-
нышпан Абай «8лді деуге бола ма 
айтыңдаршы, 3лмейтұғын артында с3з 
қалдырған» дейді. Мейірхан ағаның 
артында 3лмес 3нері қалды, ағаны 
еске алып отыратын бала-шағасы, 
Алданыш пен Жәнібек, қызы Шы-
нар қалды. 8мірдегі сыңары жеңгем, 
немерелері бар. 8нерде қатар жүрген 
жан досы Жақан аға (Жақсыгелді Ке-

Сан түрлі бояулар, эскиздер, панора-
малық кескіндемелер табиғаттың, 
қоршаған ортаның 3з к3рінісінен алы-
стап кетпей, шынайылығымен тәнті 
етеді. Осы тұрғыдан алғанда қазақтың 
маңдайына біткен талантты суретші Үкі 
/жиев туындыларының тақырыптық 
ауқымы кең әрі соншалықты әсерлі, 
3нерсүйер қауымға жоғары эстетикалық 
тәлім сыйлайтынын аңғару қиын 
емес. Мұны біз /.Қастеев атындағы 
8нер мұражайында 3ткен қылқалам 
ш е б е р і н і ң  9 5  ж ы л д ы ғ ы н а  о р а й 
ұйымдастырылған к3рмеде байқадық. 
8нер иесінің шығармашылық қыры – 
3мірдің құбылыстарын шынайы түрде 
жеткізу. Мәселен, «Жайлаудағы таң», 
«Маңғыстау», «Қаладағы қыс», «Іле», 
«Қазақ мадоннасы», «Жайлау» сынды  
суреттерінде табиғат пен адамның 
тіршілігі астасып, белгілі бір мағыналық 
тұтастыққа ие болған. Акварельмен 
салғандықтан кейбір иірімдердің сыры 
толық ашылмағандай, жұмбақ тау 
қалған тұстарымен қызықтыра түседі. 
Ең ғажабы – Үкі /жиевтің кескін-
демелерінде қазақ даласының табиғаты 
адамдарының ішкі жан дүниесімен 
ұласып жатқандығы. /рбір суреттен 
қазаққа тән қоңыр мінез, қарапайым 
болмыс аңқиды. Жасандылықтың тит-
тей де ұшығы байқалмайды, бәрі де 
 нанымды. Бояулардың 3зін осынша-
лықты құлпыртып, түрлендіруге болаты-
нын к3ріп қайран қаласыз. Бояулардың 
қанықтығын, түсін артық не кем 

Үйіңіздің табалдырығынан 
тәй-тәй басып кіріп келе 
жатқан перзентіңіздің «Апа, 

мен бүгін екі бес алдым, алақай!» деп, 
мәз-мейрам болып айтқан с3зі сізге 
қаншама қуаныш пен шүкіршілік 
сезімін сыйлайды. Ал сіз «болашағың 
жарқын болсын, ел-жұрттың құрметіне 
б3лен» деп, оған 3з батаңызды бересіз. 
Үйіңіздің к3ркі болған перзентіңізді 
тек 3зіңіз ғана емес, к3рші-қолаң, 
ағайын-туысыңызбен бірге тәрбиелей 
бастайсыз. Қажет кезде мейір беріп 
еркелетесіз, ардақтайсыз.

Бала есейген сайын ақылы мен 
ой-санасы, мінезі  де қалыптаса 
 бастайды. Енді іс жүзінде дәлелденген 
және қолайлы жаңа тәрбие әдістерін 
і з д е й с і з .  К е з  к е л г е н  а т а - а н а 
 сияқ ты  мақсатыңыз біреу – берген 
батаңыздың, арман-ниеттеріңіздің 
жүзеге асуы. Сондықтан болашақ 
перзент тәлім-тәрбиесін үш айлық 
кезінен бастау керек деген дұрыс. 
Баланың мектепке дейінгі кезеңін 
бақша жасына дейінгі және мектеп 
жасына дейінгі деп екі кезеңге б3лу 
керек.

Баланың сана-сезімі жүктіліктің 

МЕЙІРХАН АДАМБЕКОВ

ӨНЕРДЕГІ ӨШПЕС ІЗ

жобасындағы басты жаңалық –  балалар 
бақшасының бүгінгі талабына сәйкес 
арнаулы мамандық бағы тындағы 
б3лмелерді құру қажеттілігі.

/ р и н е ,  қ а з і р г і  б а қ ш а д а  д а 
 балаларды мамандыққа бағыттайтын 
ж а т т ы ғ у л а р  б а р .  Б і р а қ  м ұ н д а 
 тәр биешінің басшылығында барлық 
 баламен бейімдік жаттығу  3т кізіледі. 
/ р  б а л а н ы ң  т ә р б и е ш і  а й т ы п 
отырған мамандыққа қанша лықты 
 қы зығатыны, отба сыдағы ба ғыттаушы 
нұс қаулар к3п жағдайда еске рілмейді. 

бағытындағы мамандыққа 20 пайыз, 
3нерге 10 пайыз қызығып тәлім-тәрбие 
алған болса, келесі басқышта бұл бала 
мектеп, колледж және жоғары оқу 
орындарында таңдаған мамандық 
бағыттары бойынша арнаулы сынып-
тарда білім алса, ол әлбетте техника 
саласының кемел, шығармашыл және 
заман талабына сай, жауапкершілік 
сезімі мол маман болып шығуы анық. 

Бұл әдістің маңызды тұсы, бала-
ның 3зі таңдаған мамандық бағыты 
кейіннен ұнамай қалса, жаттығуда 

бақша балаларына арналған мобильдік 
қосымшалар жасау қажет. Мұндай 
бағдарламалар негізінде жасалған 
қосымшалар арқылы  жастар санасын 
бұзатын рухани таяз бағдарламалардың 
ықпалы барынша азаяды. 

Ұсынылып отырған «Ақылды 
бақша» тұжырымдамасының иннова-
циялық сәулеткерлік моделінің екінші 
жобасы – мектепке дейінгі тәлім-
тәрбие мекемесі ғимаратының әлемдік 
тәжірибелер мен стандарттар бойынша  
әзірленген сәулеткерлік шешімі. 
Бақша ғимаратының орталық б3лігіне 
шеңбер пішініндегі үстел (50 немесе 75 
бала үшін) қойылып, оның айналасы-
нан балалар еркін түрде 6-7 мамандық 
б3лмелеріне кіретін болады. 

Үшінші жоба – «Мектепке дейінгі 
жастағы балалардың санасы мен 
ақылының қалыптасуының музыкалық 
антологиясын» әзірлеу. Мұны баланың 
үш айлық кезінен жеті жасына дейінгі 
с а н а - с е з і м і н і ң  қ а л ы п т а с у ы н ы ң 
музыкалық антологиялық жинағы 
десе болады. Осы музыкалық антоло-
гия – «Ақылды бақшада» білім ала-
тын балалардың ата-аналары мен 
тәрбиеші мамандарға арнап әзірленген 

мамандық таңдаудың кепілі
үшінші айынан бастап қалыптаса 
бастайды. Бала жарық дүниеге кел-
ген соң к3з, құлақ, тағы басқа сезім 
органдары арқылы сан алуан қызыл-
жасыл түстерді к3реді және оларды 
бір-бірінен ажыратады, сегіз күннен 
кейін дыбысты есту сияқты сезім 
мүшелері арқылы қоршаған ортаға 
назар аудара бастайды. Нәтижеде 
бала сана-сезімі қалыптасуының 
бастапқы кезеңі  басталады. Дәлірек 
айтқанда, онда білу үдерісі 3рбиді. Ол 
қоршаған ортаны білуге ұмтылады. 
Бала есейген сайын айналасындағы 
заттарды ұстап к3ріп, не екеніне 
қызығады. Бала 4-5 жасқа келген-
де аңғару мен білуге ұмтылу сезімі 
3те жылдам дамиды. Бала 3скен 
сайын, 4-5 жасынан бастап к3рген-
білген ойыншықтары, суреттері мен 
қозғалатын механизмдерінің ішінен 
3зіне ұнайтын кәсіби бағытқа 
тиісті  ойыншықтар мен 
заттарға к3бірек к3ңіл 
 аудара бастайды.

Т а н ы м а л  ж а п о н 
ғ а л ы м ы  М а с а р у 
Ибука  балалардың 
б а қ ш а  ж а с ы н а  
дейінгі тәлім-тәр-
б и е с і н е   қ а  т ы с т ы 
ғ ы  л ы м и -  п р а к  т и -
ка лық және зерттеу 
істерінің нәтижесінде 
бала ның сана-сезімі үш 
жасқа дейін 70-75 пайызға 
 қа лып тасатынын 3мірлік 
 мысалдармен дәлелдеп берді. 
«Одан кейінгі тәлім-тәрбие істері 
дамыған бала сана-сезіміне мазмұн 
беруден құралған болу керек» дейді 
Масару Ибука. Оның бұл бағыттағы 
ғылыми-практикалық тұжырымдары 
«Үш жастан кейін кеш» деген атақты 
кітабында жазылған. Бұған мысал 
ретінде осы кітабында тарихи тұлға 
– үнді баласы Маугли, тағы басқа 
балалардың 3мірін алып, ғылыми 
негізде талдау жасап дәлелдейді. 
Сондай-ақ жапон ғалымы 3зі ойлап 
тапқан теориясын бала миы к3лемінің 
ұлғаюы ол үш жасқа жеткенде 75-80 
пайызды құрайтынымен салыстырады. 

Дүниежүзі ғалымдары мойындаған 
ж ә н е  3 т е  ү л к е н  қ ы з ы ғ у ш ы л ы қ 
оятқан осы идеяға негізделе отырып,  
«Мектепке  дейінгі  тәлім-тәрбие 
мекемелерінде балалардың еркін 
мамандық таңдауына бағытталған 
«Ақылды бақша» инновациялық 
моделі» дүниеге келді. Онда қолда-
н ы л а т ы н  т ә л і м - т ә р б и е  ә д і с і н е 
негізделген инновациялық ерек-
ше т3рт жоба жасалды. Мектепке 
дейінгі тәлім-тәрбие жүйесін одан әрі 
жетілдірудегі осы инновациялық жаңа 
модель 8збекстанда жаңалық ретінде 
мойындалды әрі сала мамандарына, 
ғалымдар мен жауапты басшыларға 
үйретілді.

Балаларға  сенсорлық тәрбие 
әдістерін және дамушы шет мемле-
кеттерде қолданылатын тәжірибелерді 
пайдаланып, түрлі жастағы балалардың 
сана-сезімі қалыптасуын ескеріп, еркін 
жағдайда болашақ мамандық бағытын 
таңдауы және мұның шынайы мәнін 
түсінуін қамтамасыз ету – ұсынылған 
жаңалықтың шынайы мазмұны. Бұл 
жайт балалардың еркін түрде маман-
дық бағытын таңдауындағы кейбір 
кемшіліктердің алдын алу және оны 
одан әрі жетілдіру мүмкіндігін береді.

Ұсынылған «Мектепке дейінгі 
тәлім-тәрбие мекемелерінде балалар-
дың еркін мамандық таңдауына 
б а ғ ы т т а л ғ а н  « А қ ы л д ы  б а қ ш а » 
 ин но вациялық моделінің» бірінші 

 Не г і  з інде  ма-
м а н  д ы қ  т а ң -
дауды баланың 
3з еркіне беру 
к е р е к .  Б а л а 

3з і  еркін түрде 
7-8 мамандық ба-

ғы тындағы б3лме-
л е р д е  т 3 р т  ж ы л  б а -

рысында әр күні арнаулы  
тәрбиешілермен жаттығу 3ткізсе, 
әрбір мамандық бағытына саналы 
түрде, тума қа білеттерін қол да нып, 
3зіне ұнайтын бағытты таңдайды. 
Бұл б3лмелерде балалардың назарын  
 аудартатын мамандық бағытына 
қатысты мәліметтермен, мультфильм-
д е р м е н  ж ә н е  о й ы н ш ы қ т а р м е н 
қамтамасыз етіледі. Мысалы, техника, 
3нер, медицина, ботаника, жануарлар 
әлемі, география, фундаментальды 
ғылымдар б3лмелері, тағы басқалар.

Бақшаға алғаш келген балаларға 
куратор-тәрбиеші барлық мамандық 
б3лмелерін к3рсетеді және маман-
д ы қ  т а ң д а у  б о й ы н ш а  а р н а у л ы 
тәрбиешімен таныстырады. Балаларға 
«3зің қалайтын мамандық б3лмесіне 
кіруіңе болады. Сені қайсы мамандық 
бағытындағы б3лме қызықтырса сол 
б3лмеде жаттығу 3ткізуіңе болады» 
деп, оларға еркін жағдайда мамандық 
б3лмелеріне кіруіне мүмкіндік беріледі. 
Мұндай б3лмелерде мамандық бағыты 
бойынша дипломға ие тәрбиешілер 
екінші күннен бастап еркімен кірген 
балалармен күн сайын 2-2,5 сағаттық 
жаттығулар, шоу және мамандық 
бағыты бойынша қызықты ойындар 
арқылы мамандыққа қатысты кәсіби 
білім береді.

Бақшаға қабылданған балалар 
жасына қарамастан тәлім-тәрбие 
үдерісінде мамандық б3лмелерінде 
қайсы бағытқа неше сағат қызығатыны 
үздіксіз бақыланады.

Баланың бақшаға дейінгі және мек-
тепке дейінгі жасында оның сана-сезімі 
мен ақыл аясының жедел қарқынмен 
кеңеюі және қайсы мамандықты 
таңдағаны, қызығу шылығы қандай 
екені жиналған мәліметтер негізінде 
ай сайын талданады. Нәтижеде 4 жыл-
дық тәлім-тәрбие үдерісінде алынған 
мәліметтер әлеуметтік деңгейде зерт-
теліп, баланың қайсы мамандыққа 
қызығушылығының неше пайыз екені 
(немесе неше сағат екені) анықталады. 
Мысалы, бір бала 4 жыл барысында 
«Техника» бағытына 70 пайыз, табиғат 

шаршаса, ол екінші к3рсеткіш, яғни 
табиғи бағыты бойынша оқуды жал-
ғастыруына болады. Яғни ба лалардың 
ата-аналары перзент терінің ай сайын  
қандай мамандық бағытына қызығып 
жатқаны туралы мәліметтерді алып, 
үйде де баланың қызыққан маман-
дығына қарай жағдай жасайды.  
8ктемдік жасап баланың пікірін 
3згертуге болмайды. Нәтижеде бақша 
мен отбасы мүшелерінің сәби дің 
мамандық бағыты бойынша ұсы нылып 
жатқан тәрбие әдісін қол данудың 
нәтижелілігі одан әрі артады. 

Бақшада алған дағдыларын жалғас-
тыру үшін мектепте де мамандық 
бағытына тиісті оқу бағдарламасымен, 
оқулықпен және оқу-әдістемелік 
құралдармен қамтамасыз етіледі. Бұл 
әдістің тағы бір маңызды тұсы, мем-
лекет бойынша мектептердің бірінші 
сыныбына бақша басшылығының 
жол дамасымен қабылданып жатқан 
балалардың техника, ауыл шаруа-
шылығы немесе ақпарат техноло-
гиялары бағыттарына қызығатын 
балалардың санын, яғни статистика-
сын анықтауға жәрдем береді. /лбетте, 
таңдаған кәсіптері балаларға кейіннен 
ұнамай қалуы немесе ата-аналарының 
ақыл-кеңесімен 3згеруі  мүмкін. 
Бірақ балалар 7-8 сыныпқа 3ткенде 
болашақтағы маман кадр лар стати-
стикасы аз 3згереді. Демек, ұсынылып 
жатқан әдіс-тәсілдер іс жүзіне енгізілсе, 
кәсіптік-техникалық немесе жоғары 
білім бағытында оқуды қалайтындар 
статистикасын бақшадан мектепке 3ту 
кезеңінде-ақ білуге  болады. 

Жобаның ең негізгі мақсаты – 
мектепке дейінгі жастағы балалардың 
м а м а н д ы қ  б а ғ ы т ы н д а ғ ы  т у м а 
қабілеттерін анықтау. Бала мәжбүрлі 
үгіт-насихатпен емес, керісінше 
3з еркімен, еркін жағдайда маман-
тәрбиеші бақылауында мамандық 
таңдаса, әлбетте, ол қоғам үшін пайда 
келтіретін жетік, шығармашыл маман 
болып қалыптасады. 

/детте жастардың мінез-құлқы және 
олардың оқуға деген ынтасы бойынша 
проблемалар жеткілікті екені мәлім. 
Шетелдік ақпарат құралдарының 
да жас ұрпақтың  санасын улайтын 
ықпалы айтарлықтай. Бала санасының 
қ а л ы п т а с у  ү д е р і с і н  ғ ы л ы м и -
практикалық зерттеулер негізінде 
талдап,  ұлттық құнды лықтарды 
ұлықтайтын арнаулы бағдарламалар 
бойынша 2 жастан 7 жасқа дейінгі 

музыкалық қосымша бағдарлама. Бұл 
музыкалық антология мектепке дейінгі 
жастағы балалар санасының қалыптасу 
кезеңдері бойынша 7 б3лімге жіктеледі. 

Атап айтсақ, бірінші б3лімде – үш 
айлық жүктіліктен баланың тууына 
дейінгі кезеңде оның есту және сезім 
органдары арқылы қабылданатын ата-
ананың жайбарақат, бақытты 3мірі, 
олардың 3зара музыкалық (дуэт) 
сұхбаттасуы, шүкіршілік к3ңіл күйінің 
маңызы ерекше зор. Сондай-ақ бала 
туылған соң оның санасының 3суіне 
есту, к3ру органдары және түс таңдауы 
арқылы ата-ананың және отбасы 
мүшелерінің балаға қатысты мейірі мен 
к3ңіл күйі әсер етеді. Жоғарыдағы осы 
екі б3лім сияқты баланың қалған әрбір 
3су жылы кезеңіндегі сана-сезімінің 
қалыптасу үдерісіне сәйкес 3леңдер 
мен ұлттық музыкалар бағытында 
 дарынды 3нер шеберлерінің орындауы-
мен 7 клип түсіріліп, ата-аналарға 
арналған музыкалық тәлім-тәрбие 
әдіс-тәсілдерінің сый-тарту түріндегі 
безендірілген дизайнды  альбомы 
 жасалады. 

Инновациялық идеяның т3р-
тінші жобасы – «Дамыған елдерде  
қ о л д а н ы л а т ы н  б а қ ш а  т ә р б и е -
ленушілеріне тәлім-тәрбие берудің 
инновациялық әдіс-тәсілдерінің 
 энциклопедиясын» жасау.  Яғни 
жұмысқа қажетті арнайы мәліметтерді 
жинау және оның жаңа құрылымдағы 
формасын әзірлеу. 

Осы энциклопедияда бала тәр-
б и е с і н е  қ а т ы с т ы  о з ы қ  и н н о в а -
циялық әдістер жеке баптарда, тиі-
сінше әліпби тәртібімен жасалады. 
Энциклопедияның бірінші бабында 
мектепке дейінгі жастағы балаларды  
тәрбиелеуде түркі халықтарының 
Авес тадан бастап бүгінгі күнге дейінгі 
дерекк3здері негізіндегі мәліметтер 
жазылады. Сондай-ақ дамыған мем-
лекеттерде іс жүзінде қолданылатын 
и н н о в а ц и я л ы қ  т ә р б и е  ә д і с т е р і 
және олардың әлемдік 3ркениеттің 
қазынасына қосқан үлестері жеке 
баптарға мәлімет ретінде жинақталады.

Балалар тәрбиесіне кері  әсер 
ететін факторларға арналған арнаулы 
бапта  әлеуметтік, ұлттық, отбасылық, 
кәсіптік ағаттықтар, жол берілген 
нұқсандар, кері әсері болуы ықтимал 
құбылыстар туралы да мәліметтер де 
жинақталады. Мұның бәрі тәрбие 
ісімен айналысатын мамандарға, ата-
аналарға қателікерден қашу үшін үлкен 
к3мек болады.

Міне, келтірілген осы инно вация-
лық т3рт жоба 8збекстанда мектепке 
дейінгі тәлім-тәрбие ведомствосы 
тарапынан қолдау тауып отыр. Ол 
Низами атын дағы Ташкент мемле-
кеттік педа гогикалық университетінің 
«Мек тепке дейінгі жастағы  балалар 
тәрбиесі» кафедраларының про-
ф е с с о р - о қ ы т у ш ы л а р ы  т а р а п ы -
нан да талқыланып, бұл идеяның 
іргелі жаңалық екені мойындалды. 
Инновациялық идеялардан құралған 
«Ақылды бақша» жобасына 8збекстан 
Республикасының интеллектуалдық 
меншік рет інде  №001128  және 
№001091 авторлық куәліктері берілді. 
8збекстан мен Қазақстан туыс-
тас түркі мемлекеттері ғой. «Ақыл 
– ауыс, ырыс – жұғыс» дегендей, 
бәлкім оң тәжірибе қазақстандық 
ә р і п т е с т е р і м і з д і  қ ы з ы қ т ы р а р 
 деген үмітпен идея авторы  ретінде 
3здеріңізге «Ана тілі» газеті арқылы 
ұсынып отырмын. Мархабат!

Эркин ҚОСИМОВ
ТАШКЕНТ

«АҚЫЛДЫ БАҚША» –

Эркин УмаралиұлыЭЭрркикин УмУмамарара ұалиұиұлұлы
ҚОСИМОВ – өзбек халқының көрнекті ҚОҚООССИММОВ – ө бек халқының рз халқының көзбзбебеек хахаалқықының көкөөр ктрненеектктті 

ғалымы, техника ғылымының докторы, проғағаалымыы, ттехеххник ылымыны окторы ркака ғғыылымының додооктктотооррыы, проороо-
фессор, Өзбекстанның еңбек сіңірген ғылым ффесессссосоор,р, ӨзӨззбебеекскстстатанның ееңбңбе с ңірбеек ссіңіңірргегеен ғығылылым 

қайраткері. Сонымен қатар ол көп жылдардан беріқақайрарататкткекеерріі. СоСоонымемеен қақатататар оол көкөөп жыжылылдлдадардрдадан бербееррі 
ғылыми және инженерлік кадр даярлау ісімен де айналысадығығылылыми жәжәәнене инжнжежеененееррлік какададдр дадаяаяррлалауау ісіс де айналысадысімемеен деде айнанаалысысасададыдыы.

Өзбекстандық ғалым А.Бисенов, А.Кұлыбаев, Қ.БішімбаевӨзӨзбзбебеекскстстатандндыдық ғағаалым АА.Б с о А Кұлыба ҚБисисесееноноов,в, АА.КұКұлұлыбыбабаеаеев,в, Қ.БішімбаевҚ.ББішімбмбабаеаеев
сияқты  қазақстандық ғалымдармен бірге шығарылған 13 кітаптыңссияияқтқтыты қақазазазақсқстстатандндыдық ғағаалымдмдадаррмемеен б рге шығарылған 13 кітаптыңбірргеге шығығағаррылылғлғаған 13 ккіттітатаптптытың 
авторласы. Ол М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік автвтотооррлаласассы. ООл М.Ә.ӘуӘуеуезезозоов ататытындндадаағығы ООңтңтүтүсүстсттік Қа қстан мемлекҚазазазақсқстстатан мемеемлмлелеекекететттт ктік 

университетінің, Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының құрметті унуниввееррссититетететтінің,ң, ҚаҚазазазақ бабасас сәсәуәулулелетет-т-құқұрұррылылысыс акакададедеемияиясяссының құқұрұррмемететтттті 
профессоры. Жиырма жылдан астам уақыт осы жоғары оқу орнының пророоффесессссосоорры. ЖиЖиыррмама жжылылдлдадан асастстатам уауақықытыт ооссы жожооғағарры оқу ороқуқу ооррнының 

арнайы кеңесінің мүшесі болды. Төменде ғалымның «ноу-хауы» – аррнанайы кекееңеңесессінің мүмүшүшешесессі бобоолдлдыды. ТөТөөмемеендде ғалымның «ноу хандеде ғағаалымның «н«ноноуоу-хауу-х-хахауауыуы»ы» –
«Ақылды бақшаға» байланысты төрт жобасы қазақ оқырмандарына «А«ААқықылылдлдыды бақ бай ст р обақшқшашаағаға»а» бабайлйлаланысыстстыты төтөөртрт жожобасы қазақ оқобабасассы қақазазазақ ооқықырмандарррмамандндадаррынана 

ұсынылып отырұұссыныылып отыроттыр.р.

Жобаның ең 
негізгі мақсаты – 

мектепке дейінгі жастағы 
балалардың мамандық 

бағытындағы тума қабілеттерін 
анықтау. Бала мәжбүрлі үгіт-

насихатпен емес, керісінше өз еркімен, 
еркін жағдайда маман-тәрбиеші 

бақылауында мамандық таңдаса, 
әлбетте, ол қоғам үшін пайда 

келтіретін жетік, шығармашыл 
маман болып 
қалыптасады.

еңбек етті .  Қазақстан 
атынан Франция, Шве-
ция, Австрия, Болгария, 
Г о л л а н д и я ,  В е н г р и я , 
Ресей сахналарында ән 
шырқады. Біржан сал, 
Ақан сері, Жаяу Мұса, 
М ә д и  Б ә п и ұ л ы , 
 Шашубай, Естай және 
т.б. дәстүрлі әншілердің 
туындыларының шебер 
орындаушысы ретінде 
тыңдарман ықыласына 
б3ленді. /міре Қашау-
баев атындағы респуб-

ликалық байқаудың лауреаты атан-
ды. М.Адамбеков еліміздің 3нері мен 
мәдениетінде 3шпес қолтаңбасын 
қалдырды. Марқұмның отбасы мен 
т у ғ а н - т у ы с т а р ы н а  қ а й ғ ы л а р ы н а 
ортақтасып к3ңіл айтамыз. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және 
Серіктестікке  қарасты 

басылымдардың еңбек ұжымдары

малов) бар. Бұған да шүкір. Аға 3мірде 
дүние-мүлік жинаған адам емес, руха-
ни байлық жинады.  Бала-шағасына, 
шәкірттеріне жақсы тәрбие берді. 
Ағамның екінші 3мірі енді басталды 
деуге болады. 

Мейірхан Адамбеков туралы әлі 
ай тылады, оның шығармашылығы 
жан-жақты зерттеледі деп ойлаймын. 

Жатқан жері жайлы, топырағы 
торқа, иманы жолдас болсын!

Абзал ҚУАНЫШҰЛЫ, 
шәкірті, Т.Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық &нер академиясы 

ректоры аппаратының басшысы 

қылмай, 3з м3лшерінде дәл бере білуі де 
сурет шінің 3зіндік қолтаңбасын білдіріп 
тұрғандай. 

Үкі  /жиевтің шығармаларына 
қанық болған соң, 8нер мұражайында 
ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н  ә л е м г е  ә й г і л і 
суретшілердің туындыларына кезек 
бердік. «Pygmalion» галереясы арқылы 
біз Шығыс пен Батыстың к3рнекті 
шеберлерінің графикалық парақтарын 
тамашаладық. Қайта 3рлеу дәуірінен 
қазіргі заманға дейінгі Батыс Еуропа  
3нерінің к3рнекті 3кілдері – Альбрехт 
Дюрер, Анри Матисс, Огюст Ренуар,  
Пабло Пикассо, Сальвадро Дали, 
Марк Шагал, жапондық укие-э гра-
вюра шеберлері – Утагава Хиросигэ, 
Утагава Кунисада, Тоехара Кунитика  
және т .б .  туындылары к3рермен 
 назарына ұсынылды. Шетелдік класси-
ка ның үлгілері де сан-алуан. Олардың 
дүниетанымдық 3згешеліг і ,  3мір 
құбылыстарын басқаша қабылдауы да 
шы ғармашылық туындыларынан-ақ 
байқалады. /р суретшінің бір-біріне 
ұқса майтын айырмашылығы таңдаған 
стилдерінен менмұндалап тұрады.

Алматы жұртшылығына әлемдік 
жауһарлармен танысуға мүмкіндік 
сыйлаған «Pygmalion» галереясының 
иесі, қазақстандық белгілі суретші, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Ерболат Т3лепбайдың қызы Данагүл 
Т3лепбай екенін айта кетейік. 

Д.ЖҰМАЖАН

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

КӨРМЕ

МӘҢГІЛІК 
БЕЙНЕЛЕР ӘУЕНІ 

Сурет өнері – өмірді, қоршаған ортаны, адамның жан дүниесін, уақыт пен 
заманды бейнелеп жеткізудің керемет құралы екені рас. Шебер суретшінің 
кез келген туындысын көріп, тамашалаған кезде қылқалам шебері бұл кар-
тинасымен қандай ойды жеткізгісі келді екен дейсің іштей. Суретті де, суретші 
шығармашылығын тану да осы сауалдан басталса керек-ті.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 
ұжымдары белгілі ғалым, саясаттану ғылымының докторы 

Камал БҰРХАНОВТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып к3ңіл айтады. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 
ұжымдары қазақтың белгілі ақыны Ғафу Қайырбековтің зайыбы 

Бәдеш ХАМЗАҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып к3ңіл айтады. 

Азаматтың суреті
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Ә К Е С І  Ж А Қ С Ы  Қ А Н Д А Й - Д Ы . . .

ТУҒАН ЖЕРІНЕ 
туын тіккен тұлға

азақ өнері мен мәдениетіне өлшеусіз үлес қосып, аядай ғана Түркістаннан  талантты 
актерлерді шығарған, бар өмірін өнерге, бар күш-қуатын туған жерінен театр  
ашуға жұмсаған актер-режиссер Райымбек Сейтметовтың есімі күллі қазақ 
еліне жақсы таныс. Қазақ КСР-нің Халық артисі, Қазақ КСР-нің Еңбек сіңірген 
өнер қайраткері Райымбек Ноғайбайұлының өмір жолы туралы жазуды көптен 
бері жоспарлап жүргенбіз. «Ана тілінің» «Әкесі жақсы қандай-ды» айдарына 
кейіпкер болған асылдың сынығы Азат Сейтметов әкесінің әкелік, азаматтық 
болмысын әңгімелеп берді. Атасының атын ешқашан атамайтын келіні Данагүл 
Темірсұлтанова да естеліктерімен бөлісті. 

Азат РАЙЫМБЕКҰЛЫ: 

Қ

/рі сусын, әрі дәрі, 
Емге ішеді жас пен кәрі. 
Малдың сүті, елдің құты, 
Деп бағалар жұрттың бәрі . 

Сап-сары әңгелек,
/ңгелек – ән б3лек. 
Жатпайды, тұрмайды
Домалап, д3ңгелеп.

(Қымыз)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

Eзірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Мемлекет мәртебесі бар әлемдегі ең 
шағын арал – Полинезиядағы Питкэрн 
аралы. Сонымен бірге 67 адамнан, яғни 9 
отбасыдан тұратын бұл арал дүниедегі ең 
саны аз мемлекет болып табылады. Оның 
аумағы 4 шаршы шақырымға жуық (400 
гектар).

Питкэрн аралы – Ұлыбританияның 
Тынық мұхиттағы бірден-бір теңіздік 
иелігі, 1767 жылдың жазында Филипп 
Картерет ашқан Питкэрн аралдары 

5 аралдан тұрады. Бұл арал мемлекеттік туы 1984 жылдың 
к3ктемінде бекітілген. Басқару формасы – конституциялық 
монархия. Жергілікті басқару органы – бір палаталы арал 
кеңесі. 10 адамнан тұратын кеңестің 5 адамы сайланып отырса,  
қалған бесеуі тағайындалып отырады. 8кілеттік мерзімі – 1 
жыл. Питкэрннің астанасы әрі оның жалғыз қалашығы – 
Адамстаун. 

Арктика мен Антарктиданың мәңгілік 
мұзынан басқа жер шарының кез келген 
жерінен кездесетін к&ндімпаз жәндік – 
&рмекшілер. 8рмекшінің 30 мыңға жуық 
түрі бар. Солардың бірі – су &рмекшісі. 

Су 3рмекшісі ғажап жәндік. 8рмекші 
тұқымдастардың әлемдегі суда тіршілік 
ететін түрі – тек осы су 3рмекшісі. Су 
3рмекшісі – суда 3сіп дамып, сонда 
тіршілік етеді де 3мірін 3ткізеді. Бұл 
әрекеттеріне қарап оны құрлық жәндігі 
деудің 3зі ойландырады. Алайда оның құрлық жәндігі 
екендігіне күмән келтіруге болмайды. Су 3рмекшісінде 
3рмекшіге тән белгілердің барлығы бар. Сонда су 3рмекшісі 
суда қалай тіршілік етеді?

Ауамен тыныс алуға су бетіне к3терілген су 3рмекшісі 
суға сүңгу үшін дайындала бастайды. Ол аяқтарымен 3рмек 
сүйелдерін тез-тез үйкелейді, сонда одан қоймалжың зат 
б3лініп шығады. Сол қоймалжың затқа табанын малып алады. 
Соңынан ол маймен құрсағын сылайды. Осындай  әрекеттерден 
кейін артқы аяқтарымен ескекше есіп,  басын т3мен салып 
жіберіп, су тереңіне сүңгиді. Бұл кезде 3рмекшінің қоңырқай 
түсі сынап тамшылары тәрізді ауа к3піршіктерінің әсерінен 
күмісше жылтырайды, сондықтан су 3рмекшіні күмісше 
3рмекші деп атауға болады. Су 3рмекшісі бұл құбылысты 
тынымсыз қайталайды. Ол таза ауа үлесімен осылай тыныс 
алады. 

Су 3рмекшілері су астынан 3здеріне ұя даярлап алады. 
Бұл ұяларын жібек тәрізді тұтас пластмассадан жасайды. Оны 
3рмек жібімен су 3сімдігі сабағына байлап тастайды да, тұтас 
пластмассаға ауа толтыра бастайды. Оған ауа толтырған кезде 
су 3рмекшісінің ауа күмбезді ұясы да әзір болады. Сонымен, 
су 3рмекшісі осы ауа күмбезінде тіршілігін жалғастыра береді. 

Суретші табиғат ортасында, колхозда,  
зауытта – қайда жүрсін мейлі к&зі к&ріп, 
к&ңілге түйген әсем к&ріністі қағазға 
түсіргенше асығады. К&ңілге ұнаған с&з 
бен ой-пікірді қойын дәптеріне жазып ала-
тын жазушы сияқты суретші де назарына 
іліккен к&ріністі жеке параққа не альбомға 
салып алады. Мұндай к&ріністі к&збе-к&з 
бейнелеуді суреттеме дейді.

Суретші саяхаттан оралғанда біз к3р-
меген 3лкенің табиғатын, қалаларын, 
адамдарын бейнелейтін к3птеген суреттемелер әкеледі. Бізден 
тіптен алыста, сонау терістік қиырда Исландия жатыр. Біз 
ол 3лкені біліп жарымаймыз, ал суретші О.Веревскийдің 
суреттемелеріне үңілсек, оның қатыгез табиғатын, адамдары 
мен олардың әдет-ғұрпын, сырттағы жел мен сызды 3ткізбес 
үшін қатырма темірмен қаптап қойған Рейкьявик үйлерін к3збен 
к3ріп тұрғандай әсер аламыз. 

Исландияда ешқашан күн ашық тұрмайды, сондықтан да 
халқы ашық бояуларды айрықша жақсы к3реді. Ондағы шуаққа 
малынғандай жарқырап тұрған сарғыш үйлерді к3ргенде, к3к 
жүзін торлап алған сұрғылт бұлттарды тіпті байқамай да қаласың. 

Суретші Исландия балаларын ерекше сүйінішпен бей-
нелеген. Олар тез ер жетіп, оң мен солын ерте таниды. 
«Болашақ теңізшілерді еркелетуге, мәпелеуге болмайды» дейді 
исландиялықтар. Суретшілердің мұндай суреттемелері бейта-
ныс елдер мен бейтаныс халықтардың 3мірін жетік білуге к3п 
жәрдемін тигізеді. 

Басқару формасы қандай?

Сүңгуір өрмекші

Қылқалам

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Естімеген елде көп

Жәндіктер әлемі

Суреттеме

кезде Түркістанда газ, жарық, су жоқ еді. 
Жарықты кешке екі сағатқа ғана береді, 
суды аптасына бір-ақ рет береді деген 
сияқты. /кем университеттен 3нер кафе-
драсын ашты. Жаңа ашылған кафедрада 
3нерді оқытатын оқытушы да тапшы болған. 
/кем к3п дәрісті 3зі 3ткізіп, «Сахна тілінен» 
де, «Актерлік шеберліктен» де 3зі оқытып, 
әйтеуір алғашқы түлектерін шығарды. 
Ашылған кезде ол Түркістаннан Кентау 
қаласына к3шірілді. Сондай қиындықтың 
бәрінен 3тіп, Айдар  Наурызбаев, Бауыржан  
Нұрымбетов, Нұржан Т3лендиев, Жұлдызай  
Дүйсенбиева сияқты талантты актерлерді 
дайындады.

Бірде гастрольдік сапармен жүріп, 
Данагүл екеуміз әкеме бардық. Сондағы 
ол тұрып жатқан үйді  к3ріп,  жүрек 
 ауырды. Тастай суық. Екі-үш қабат к3рпе 
жамылып ұйықтағанбыз.  Біз  келген 
соң айналадағы ағайын-туыс жиналып, 
қазан асылып, шай ішілгенде үйдің іші 
жылып сала берді. Ертеңіне әкем бізді 
кафедрасына қонаққа шақырып, сту-
денттермен кездесу ұйымдастырды. Сол 
кезде де: «/ке, мынадай жағдайда қалай 
тұрасыз, бізбен қайтыңызшы» дегенбіз. 
Алматыдағы 3нердегі достары барғанда 
да «Рәке, бұлай қашанғы 3мір сүресің? 
Сенің орның  Алматы ғой, қайтсаңшы» деп 
 айналдырады екен. Сонда әкемнің бәрімізге 
берген жауабы бір: «Мен туған жерге 
 туымды тігем деп келгем. Түркістаннан 
театр ашпай, ешқайда қайтпаймын» дейді. 
С3йтіп жүріп студенттерімен бірге  театр 
ашты. Түркістанда театрға беретін ғимарат 
жоқ, оның да әуре-сарсаңы к3п болған 
к3рінеді. Соны реттеймін деп жүріп, 
бірнеше рет к3ңілі түсіп келгені есімде. 
Кейін теміржолшылардың клубы  беріліп, 
оның сахнасын жасап, театрды ашты. 
Түркістандықтардың бақытына орай, дәл 
сол кезде Елбасы Н.Назарбаев оңтүстік 
3ңірде іссапармен жүр екен. Арнайы 
шақырудан соң, Түркістандағы театрдың 
ашылуына  15 минутқа кіріп шығатын 
болыпты.   Ел-жұрт болып күтіп алған Пре-
зидент 15 минут емес, тапжылмай екі сағат 
отырып спектакльді тамашалаған. Ол кезде 
біз де болдық. Қойылым соңында сахнаға 
шығып құттықтап, барлық актерлердің 
қолын алып, бірге /нұран орындады. Бұл 
к3рініс барлық түркістандықтардың әлі 
күнге к3з алдында деп ойлаймын. 

Қазір Түркістанда Райымбек Сейтметов  
атындағы сазды драма театры бар, алдында  
әкемнің ескерткіші орнатылған. 8зі тұрған 
үйін музейге айналдырып, 3мір бойы 
қолданған барлық затын, киім-кешегін 
соған 3ткіздік. Енді Түркістан қаласы 
 облыс орталығы болғаннан кейін театрға 
жаңа ғимарат салынады, жағдай жасалады 
деген жақсы хабарлар бар. /кем туралы 
естеліктерді еске алғанда к3ңілге медеу 
 болатыны осы. 

Жазып алған
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

е ш к і м м е н  о й н а й  а л м а й м ы н ,  3 з д е р і ң 
барыңдар» деп қиғылықты салыппын. Соған 
риза болған әкем мені №12 қазақ мектебіне 
берді. Ол кезде баланы қазақ мектебіне беру 
үлкен мәселе болатын. Адамның алдымен 
қазақ тілін емес, орыс тілін білуі міндетті еді. 
Бірақ зиялылардың к3бісінің балалары мен 
оқыған мектепте оқыды. Ол кезде Алматыда 
№12 қазақ мектебі және №4 қазақ мектеп-
интернаты болатын. 

Қазақтың рухы тіл ғой, әкем тілге 
қатты мән берді. 8зі ешқашан орысша  
с3йлемейтін.  Қазақтың сүбелі-сүбелі 
с3здерімен с3йлегенде, әңгіменің майын 
тамызып айтатын. Сондықтан болар, ол 
кісі кейін немерелерінің де тілі қазақша 
шығып, қазақ тілінде білім алғанын қалады. 
Осындайда  тұңғышымыз Айшаның мектепке 
бару оқиғасы жиі ойға оралады. Кез келген 
ата-ана баланың мектебі үйдің жанында 
болғанын, жақын жерден барып-келгенін 
қалайды ғой. Біз Данагүл екеуміз де артист 
болған соң, тіпті үйге жақын мектеп болса  
дедік.  Содан анасы үйге жақын жерден мектеп 
іздеп, бір к3ше ғана ары орналасқан гимна-
зия тауып келіпті. Дастарқан басында әкем 
«Айшаның мектебін реттедіңдер ме, қайда 
оқитын болды?» деп сұрады. Данагүл «Иә, 
үйдің мына жанында орыс гимназиясы  бар 
екен, соған с3йлесіп келдім, соған беретін 
шығармыз» деп айтып жатыр. Сонда әкем 
қолындағы шайын ақырын қойып, қабағы 
түнеріп біраз үнсіз отырды. Сосын барып 
«Иә, дұрыс істепсіңдер, орыс мектебіне 
беріңдер. Баланы шүлдірлетіп, ана тілін 
ұмыттырып, тегімен орыс қылыңдар. Дұрыс 
істепсіңдер, балалар, ризамын!» деді. Сол 
кезде барып бір нәрсені дұрыс істемегенімізді 
түсініп, кешірім сұрадық. Қазақ мектебін 
қарастыратынымызды айтып, ұяттан 3ртене 
жаздадық. Содан кейін бұл мәселе біздің 
отбасымызда талқыланбайтын болып, 
балаларымыздың бәрі қазақ мектебінде білім 
алды. 

/кем таза 3нердің адамы ғой. Ол үй шаруа-
сына, бала тәрбиесіне аса араласа бермейтін. 
Шеге қағып к3рмеген нағыз ақсаусақ кісі 
еді. Үй шаруасын анам 3зі мойнына алған, ал 
бала тәрбиесінде анам мен әжем үлкен р3л 
атқарды. Дегенмен әкем жұмсақ адам еді, 
бізге ешқашан дауыс к3теріп с3йлемейтін. 

Ғ.Мүсірепов театрының дүркіреген тұсы – 
сол әкемнің еңбек еткен жылдары деп білемін. 
Ол кісі үлкен тұлғалар туралы, қазақ, орыс, 
шетел классикаларын қойды. Сондықтан 
әкемнің к3п уақыты жұмыста 3тетін. Ал ол 
кісінің жақсысын асырып, жаманын жасы-
рып, біздің тәрбиелі азамат болып 3суіміз 
анамыздың еңбегі деп білемін. Анамыз қазіргі 
кей әйелдер сияқты «Мына балаңмен с3йлес, 
менің шамам келмей   жатыр, тәрбиеле» 

3те жақын еді. Қадыр ағамыздың 3леңдерін 
сүйіп оқып жүріп, ақынмен танысқысы 
келіпті. Орайы келгенде: «сізбен танысқым 
келеді, жақын араласқым келеді» деп үйіне 
іздеп барған.  Сол достықтары ғұмырлық 
болды. 

Дәл осыған ұқсас тағы бір достық оқиғасы 
бар. Театрдың дүркіреп, «Беу, қыздар-ай» 
фильм-спектаклінің шыққан кезі. /кемнің 
жерлесі  /шірбек аға  Сығай 3мірінде 
к3рмеген режиссерге хат жазыпты. Хатында 
3нерге барғысы келетінін, мәдени ортада 
болғысы келетінін айтқан. Сонда әкем «Келе 
ғой,  бауырым, саған к3мектесейін, сені 
дайындайын»  деп жауап жазған екен. Содан 
/шірбек аға Алматыға келіп, институтқа 
түсіп, әкем екеуінің достығы 3мірлік болды. 
Сәбит аға, Асанәлі аға, Фарида апай, Нүкетай 
апай, бәрі курстас, бірге оқыған. Олардың 
курсы театр 3неріне еңбек сіңірген үлкен курс 
болды. /кем айналасына 3нерден ғана адам 
жинаған жоқ. Оның жан-жақта, түрлі салада 
достары 3те к3п болды. 

8НЕРГЕ ЕКІ РЕТ КЕЛДІМ...

Негізі менің мамандық таңдауыма әкемнің 
ықпалы болғаны рас. Мектеп бітірерде 
бірнеше сыныптас достарыммен бірге әскерге 
барамыз, әскери адам боламыз деп жүргенбіз. 
Бірақ әкем тікелей айтпаса да, оның к3зінен 
3нерге барғанымды қалайтынын к3ретінмін. 
Ал нақты уақыты келгенде мен әскерге 
барамын деп ем, әкем «балам, сен 3нерге 
түсіп, бір жыл оқып к3р. Ұнамаса, 3зің басқа 
институтқа тапсыра бересің» деді. Содан мен 
сықақ, монолог жаттап дайындала бастадым.  
Сонда кей жерін әкемнен «мына жерін қалай 
оқиды, мына жерінде не істейді?» деп сұрасам, 
ол кісі «3зің қалай ойлайсың, солай істе» деп 
қана айтатын. К3мектесуге, демеп жіберуге 
тырыспайтын. Баласының әр нәрсеге 3з 
еңбегімен жеткенін мақсат етті. /йтеуір мен 
оқуға қабылдандым. Кейін жоғары оқу орнын 
бітіріп, еңбекке араласқанда да әкем шаруама 
к3п араласпады. Режиссер болып жүргенімде 
де «әке, спектакльдің мына жерін қайтсек 
болады?» деген сияқты кеңес сұрасам, «3зің 
ойлан, режиссері мен емес, сен ғой» дейтін. 
Міне, әкенің осындай қаталдығы менің кез 
келген нәрсеге маңдай термен, 3з еңбегіммен 
жетуге талпынуыма к3мектесті. 

90-жылдары қиын кезең болды ғой. 
Жалпы  театрда ғана емес, елдің экономика-
сында да, ел ішінде де тоқырау жылдары еді. 
Сол кездерде он жылдай 3нерден қол үзгенім 
бар. Қолымнан келген жұмыстың бәрін 
істедім. Бала-шағаны асырау керек, тіршілік 
ету керек болды. Такси жүргізушісі болдым, 
үйлерді ж3ндедім, бетон құйдым, құрылысқа 
шықтым. Сол жылдары қазіргі әл-Фараби 
даңғылындағы Нұр-Мүбарак мешіті салынып 
жатқан, сол мешіттің бетонын құйдық. Кейін 
достарыммен бірігіп, бизнеспен айналыстық. 
Сол бизнестің арқасында ел қатарына 
қосылып, пәтер алып, жағдайымызды түзеп 
алдық.  

/кем марқұм «әр жұмыстың басын бір 

шала бермей, 3нерге қайтсаңшы, сенің орның 
театр ғой» деп айтып жүрген. Менің 2000 жылы 
3нерге оралуымның 3зі қызық болды. Бұған 
дейін бірнеше фильмге түскем. Сол кездердегі 
суреттерімді к3рген режиссерлер Алексей 
Григорьев (II) пен Галина Ефимова  «осы 
актерді табыңдар» деген тапсырма беріпті. Ол 
кезде сериал түсіру енді басталған, алғашқы 
«Перекресток» сериалынан басқа сериал жоқ. 
«Саранча» сериалын түсіруді қолға алған про-
дюсер Абай Қарпықов мені шақырды. Мен 
3нерден кеткелі к3п болды деп, ұсынысты 
біраз қабылдамай жүрдім. /кем бір келіп айтып 
кетеді, анам келіп айтады, Данагүлдің анасы 
келіп түсіндіреді. Ешқайсына к3нбей жүргем. 
Соңында  жарым Данагүл шықты «Азат, бірге 
барып, бірге жүреміз ғой. Ұсынылып отырған 
р3л де осал емес, майор Мирза Матажановтың 
р3лі. К3рші» деп болмады. «Саранчаға» 
шақырғанына әкем ерекше қуанып  «балам, 
бара ғой» деп 3тініп жүрді. Осылай 3нерге 
қайта келіп, міне, бүгінгі күнге жетіп отырмыз.  

/кем Данагүлді менен артық жақсы к3рді, 
3з қызындай к3ретін. Кейде  үйге телефон 
соғып «қызым, ана күйеу баланы шақырып 
жіберші» дейтін. 8зі қалжыңға сондай жақын 
адам ғой. Данагүлді таланты үшін де ерекше 
сыйлайтын. Мен жұмыспен к3біне сыртта 
жүрем. /кем мен келіні отырып шай ішіп, 
әңгіме айтып отыра беретін. Келініне деген 
ерекше ықыласын мына бір оқиғадан анық 
к3реміз және әрдайым еске алып отыра-
мыз. Бірде «Тамашаның» ұжымы Ақт3беге 
гастрольдік сапарға бара жатқан. Ол кезде әкем 
Түркістанда тұрушы еді. Данагүлмен теле-
фонмен с3йлескенде Ақт3беге бара жатқанын 
естіп, пойызын, вагонын сұрап алған екен. 
Содан Алматыдан шыққан пойыз Түркістанға 
15 минут аялдағанда, «Тамашалықтар» 
тыныстауға сыртқа шығады. Содан тура 
вагонның алдында аппақ к3йлек, аппақ 
шалбар киіп алған, жанында тор қалтаға 
толтырып алған қауын-қарбызы бар әкем 
тұр екен. «Тамашалықтар» шулап, «мұнда 
Райымбек ағамыз тұр ғой», «Данагүл, сыртта 
Райымбек ағамыз тұр» деп жатады. Данагүлдің 
3зі аң-таң. Келінінің маңдайынан сүйіп, 
жолда азық қыласыңдар деп әкелгенін тап-
сырып, шығарып салыпты. Осы оқиғаны 
«Тамашалықтар» әлі күнге дейін айтады. 

Екі қызым дүниеге келгенде тегіне аса ара-
ласа қоймады. Қыздарымның тегі Сейтметова.  
Ал ұлым дүниеге келгенде тегіне  Райымбек 
Қайсар Азатұлы деп 3зі жаздырды. Бірақ 
Данагүлге қиын болды, ұлының тегін айта 
алмай, құжатын к3рсетіп жүрді. Ол үшін 
Райымбек даңғылы әлі де «Ташкентская» деп 
аталады. Атасының атын ешқашан атаған емес.

EКЕМНІҢ АТЫНДАҒЫ ТЕАТР – 
К8ҢІЛГЕ МЕДЕУ

/ к е м н і ң  а р м а н ы  т у ғ а н  ж е р і н е н 
 театр ашу болды. Ал адамның арманы 
орындалғанда, оның әсері қалай болаты-
нын елестетіп к3ріңізші. 90-жылдары елге 
кетіп, еңбек етемін деп шешкен әкем те-
атр ашқанға дейін к3п қиындық к3рді. Ол 

ТІЛГЕ ҚАТТЫ МEН БЕРДІ...

/кем Кентау қаласынан, анам Жамбыл  
облысынан Алматыға оқуға келіп, осында  
 табысыпты.  Содан мен 1964 жылдың 
желтоқсан айында Алматы қаласында дүниеге 
келдім. /кем – актер-режиссер, анам – 
дәрігер. Екеуі де қызметте. Содықтан мен 
мектепке дейін нағашы ата-әжемнің қолында 
3стім. 

Ал мектепке баратын кезде, 1972 жылы 
ата-анамның қолына келдім. Ауылда 3скен 
соң, тілім қазақша шықты, орыс тілін мүлде 
түсінбейтінмін. Қалаға келген соң, орысша 
үйренсін деп орыс балабақшасына берген 
екен. Кейін әкем күліп айтып жүрді, бір-екі 
апта барған соң, ата-анама «мен ол жерге 
бармаймын, ешкім қазақша с3йлемейді, 

деп жауапкершілік артпаған. 8зі дәрігер, 
жұмысын да істеп, үй шаруасын да атқарып, 
қонағын да күтіп, әкеме келетін зиялыларға 
да күліп қызмет етіп, барлық жағдайды 
 жасайтын. 8зі үндемей жүріп үлкен шаруаны 
бітіретін. 

/кеміздің достары 3те к3п болатын. Кез 
келген ортаға тез сіңіп, тез тіл табысатын.  Кез 
келген жерде 3зін еркін сезінетін. Сондай 
жақсы қасиеттерінен  болар, адамдар оған тар-
тылатын. Сондықтан біздің үйде зиялылардың 
бәрі болды  десем, қателеспеймін. Тіпті  
Мәскеудің театрлары Алматыға гастроль-
мен келген кезде біздің үйден шай ішпей 
кетпейтін. Ал 3те жақын достарының орны 
б3лек. Мысалы, Қадыр аға Мырза-/лімен жас 
кезінен дос болды.  Олардың достықтарының 
3зі ерекше басталған. /кем қара с3зге, 3леңге 


