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BAIQAÝ

Нұр-Сұлтан қаласындағы ҚР Ұлттық 
академиялық кітапханасында, 
сондай-ақ еліміздің барлық 
  об лыс тары, қалалары және 
аудандық кітапханалар мен 
ЖОО-да (синхронды түрде) 
«2019 jyl – Jastar jyly» атты 
жалпықазақстандық ашық 
 диктант өтті. Диктант латын 
графикасы негізінде жазылды. 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 
ұйымдастыруымен өткен іс-
шараға  ҚР Парламентінің депу-
таттары, ҚХА мүшелері, Ассамблея 
құрылымы, мемлекеттік органдар 
мен этномәдени бірлестіктердің 
өкілдері, ҚХА жастар қанаты, 
мемлекеттік және қоғам 
қайраткерлері, студенттері, күллі 
республика бойынша 180 мыңға 
жуық адам қатысты. 

Алматыда Қазақстан халқының 
тілдері күнін мерекелеу аясын-
да «Тіл – татулық тірегі» атты 
республикалық ғылыми-
практикалық конференция өтті.

Іс-шараның мақсаты – этнос ара лық 

коммуникация тілі ретінде мемлекеттік 

тілдің маңызын нығайту. ҚХА-ның 

ұйым дасты руымен бірнеше жыл қата-

рынан "ткізіліп келген диктанттың 

биылғы мақсатының тағы бірі – қазақ 

тілінің жаңа әліпбиін үй рену, оны 

қолдана отырып оқып-жазу дағдыларын 

бойға сіңіру. ҚХА Т"рағасының орын-

басары – Хатшылық меңгерушісі 

Ж.Түймебаев: «Мемлекеттік тілде 

жал пықазақстандық ашық дик тант 

жазу – Қазақстан халқы Ассам-

блея сының т"л жобасы. Оның мақ -

саты қоғамымызда халықты ұйыс-

ты рушы фактор – мемлекеттік тілді 

білуге қызығушылықты артты рып, 

қазақстандық бірегейлікті қа лып-

тастыру, қоғамдық келісім мен ел 

бірлігін нығайту. Диктант – жыл сайын 

Қазақстанның тілдері күні шеңберінде, 

ел "міріндегі ерекше  оқиғалардың 

ең маңыздысын арқау ете отырып, 

жазылады. Жас тардың  бүгіні мен 

болашағына қам қорлық жасауды "з 

саясатының негізгі басымдықтарының 

бірі деп санайтын Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, 

латын графикасына негізделген қазақ 

әліпбиіне к"шуіміздің  дұрыс таңдау 

екенін атап к"рсетті .  Президент 

жастарға сенім артып,  олардың жаңа 

әліпбиіндегі қазақ жазуын тез меңгеріп 

алатынына нық сенімін білдіреді» деп 

атап "тті.

Конференция жұмысына Қазақстан 

халқы Ассамблеясы республикалық 

этномәдени бірлестіктерінің жетек-

шілері, мүшелері және жастары, тілші-

ғалымдар, зиялы қауым "кілдері, 

қоғам қайраткерлері, Қазақстан халқы 

Ассам блеясының Алматы қаласында-

ғы «Жаңғыру жолы» республикалық 

жастар қозғалысының мүшелері, 

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

университетінің, Д.А.Қонаев атындағы 

Еуразия заң академиясының, П.И. Чай-

ковский атындағы Алматы музыкалық 

колледжінің, Абылай хан атындағы 

Қазақ халықаралық қатынастар және 

әлем тілдері университетінің кол-

леджі мен «ИнтерЛингва» лицейінің 

білімгерлері қатысты. 

Басқосуды Алматы қаласы рес-

публикалық Достық үйі жұмысын 

қам тамасыз ету қызметінің жетекшісі 

Талғат Алдажаров ашты. Конференция 

қатысушылары Қазақстан Республи-

касында Тілдерді дамыту мен қолдану-

дың 2011-2019 жылдарға арналған 

мемле кеттік бағдарламасының "зекті 

мәселелерін талқылап, Қазақстан 

этностарының тілі мен мәдениеті 

дамуының негізгі бағыттары бойынша 

пікір алмасты. 

Жиынды философия ғылымының 

докторы, Д.А.Қонаев атындағы Еура-

зия заң академиясының профессоры 

Гүлмира Біләлова жүргізді. Басқосуда 

Бақыт Шпекбаева «Тұлғалық дамудағы 

әлем тілдерінің атқаратын әлеуметтік-

Қазақстан халқы Ассамблеясы атынан 

Алғыс хаттар табыс етілді.

Қазақстан Республикасында тіл 

саясатын жүзеге асыру және ұлтаралық 

келісімді нығайту ісіне үлес қосқан 

қоғам қайраткерлерін, зиялы қауым 

"кілдерін, түрлі салада қызмет атқаратын 

тіл мамандарын «Адырна» ұлттық-

этнографиялық бірлестігі» қоғамдық 

қоры «Қазақ қыраны» т"сбелгісімен 

марапаттады.

К о н ф е р е н ц и я  қ а т ы с у ш ы л а р ы 

үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық 

кітапханасының қызметкерлері «Тіл 

– ұлттық белгі, халықтық мұра» атты 

кітап к"рмесін ұйымдастырды. Жиын-

да П.И.Чайковский атындағы Алматы 

музыкалық колледжінің қазақ ұлттық 

аспаптар ансамблі мен Қазақстан 

ұйғырлары республикалық этномәдени 

орталығының шығармашылық ұжымы 

"нер к"рсетті.

Нұрлайым БАТЫР

ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫ

мәдени міндеті», Асылы Осман «Мем-

лекеттік тіл – менің тілім», Шах-

исмаил  Асиев «Мемлекеттік және 

ана тілін оқу мәселелері», Руслан 

 Арзиев «Тәуелсіз Қазақстандағы ұйғыр 

тілінің дамуы», Георгий Иорданиди 

«Қазақстан гректері қауымдастығы 

жексенбілік мектептерінің жұмысы», 

Алима Сқағиева «Қазақ тілі мен ана 

тілінің құдіреті», Райхан Имаханбет 

«Қазақ жазуының қалыптасуындағы 

Ахмет Байтұрсынұлының р"лі», 

А н а р  С а л қ ы н б а й  « Ұ л т т ы қ  к о д : 

ұлттық жазу және қазіргі әліпби», 

Айнұр Қаршығаева «Тіл және қоғам», 

Мерейхан  Жұмағалиев «Үштілділік 

ор таны қалыптастыру» деген тақы-

рыптарда баяндама жасады.

Конференция жұмысына белсенді 

қатысқан республикалық этномәдени 

бірлестіктердің жетекшілері мен мүше-

леріне, әріптес ұйымдар "кілдеріне 

және «Жаңғыру жолы» республикалық 

жастар қозғалысының мүшелеріне 

ЖАҢА ӘЛІПБИ – ЕЛ ТАҢДАУЫ

Әбіш шығармашылықтағы алғашқы қадамын сөз патшасы – өлеңнен 
бастаған жас талант еді. Әдебиеті бар елде поэзия болатыны 
ақиқат. Поэзия тілінің сипат-ерекшелігін ойласаңыз, оны поэзиялық 
туындылардың, өлең-жырлардың мазмұнынан бөлек алып қарауға 
болмайды. Өйткені поэзияның, өлеңнің тілі, оның негізгі ерекшеліктері-  
көркем шығарманың идеялық мазмұнын ашу. Поэзиядағы, өлең-
жырлардағы бейнелі, өрнекті сөздер  эстетикалық сезімнен, образды, 
бейнелі ойдан, дүниені ақынша, суреткерше қабылдаудан туады.
1956 жылғы 30 маусымда «Жеке адамға табынушылық және 
оның зардаптарын жою туралы» қаулы жарық көруімен байла-
нысты әдебиет пен өнерде жаңа бір бағыт белең алды. Біршама 
көзқарас бостандығы қалыптаса бастады. Осыған орай поэзия-
да Қ.Мырзалиев, Т.Молдағалиев, Ғ.Қайырбеков, О.Сүлейменов, 
М.Мақатаев, Ж.Нәжімеденов, Т.Айбергенов есімдері оқырмандардың 
сүйіспеншілігіне бөленді. Осы кезеңде  қазақ әдебиеті Ә.Кекілбаев, 
Ф.Оңғарсынова, К.Салықов, С.Жиенбаев, Т.Бердияров, М.Айтқожина, 
С.Иманасов, М.Шаханов, И.Оразбаев, Ж.Жақыпбаев сияқты таланттар-
мен толыға түсті.

(Жалғасы 6-7-беттерде)

ӘБІШ ӘЛЕМІ

Жансейіт Қансейітұлы Қазақстан 

халқы Ассамблеясы жұмысының 

негізгі бағыттарымен де танысты-

рып "тті. Барлық  этнос "кілдерінің 

мемлекеттік тілді меңгеруіне қолдау 

к"рсету мақсатында 2015 жылдан 

бері ҚХА қолдауымен жүргізіліп келе 

жатқан «Мың бала» мәдени-ағарту 

жобасы аясында ел этностарының 

50 мыңға жуық  баласы мемлекеттік 

тілді үйренгенін де тілге тиек етті. 

Жыл сайын ашық диктант "ткізу 

де – ҚХА-ның бұл іске қосатын 

қомақты үлесі. ҚХА-ның бірегей 

жобасы жайлы толық ақпарат беріп, 

с"з с"йлегендер қатарында ҚХА 

«Жаңғыру жолы» республикалық 

жастар қозғалысының т"рағасы 

 Максим Споткай мен ҚР Парламенті 

Мәжілісінің депутаты, ҚХА депут-

аттық тобының мүшесі Генадий 

 Шиповских болды. 

«Қазақ жеріне келген ата-бабала-

рымыздың "мірін сақтап қалған, 

қиын-қыстау заманда бауыр болған 

қазаққа шын ниетпен алғыс айту 

– құр с"з емес. Бұл алғысты нақты 

іспен к"рсетуіміз керек. Қазаққа 

риза болсаң – қазақша с"йле. Бұл 

қағида бәрімізге ұран болсын. Сол 

кезде бабаларымыздың аруақтары 

бізге де риза болады деп сенемін. 

Дәл қазіргі тарихи сәтте қоғамдық 

келісімді нығайту процесін ендігі 

басқа деңгейге шығаратын уақыт 

келді. Қазақ менталитетінің негізінде 

барлық этностар қазақша с"йлейтін 

біртұтас ұлтқа айналуымыз керек. 

Сондықтан Қасым-Жомарт Кемелұлы 

Жолдауда қазақ тілінің жаңа мәртебесі 

туралы айтты. Мемлекеттік тілімізді 

этносаралық қатынастардың тіліне 

а й н а л д ы р у  –  б ұ л  м е м л е к е т т і к 

органдардың ғана мақсаты емес. 

Бұл жастардың ортақ мақсаты деп 

қабылдауымыз керек. Оны орын-

дау үшін бәріміз Елбасымыздың 

«Латынға оралу идеясын» қолдай 

отырып, бүгін ерекше диктантымыз-

ды "ткізіп отырмыз. Латын әліпбиіне 

оралу процесінің ең басты мақсаты 

бір әріпті басқа әріпке ауыстыру 

ғана емес»  деген М.Споткай диктант 

жазушыларға сәттілік тіледі.

Диктантты филология ғылымы-

ның кандидаты, Қазақстан Жазу-

шылар одағының мүшесі Камал 

Fлпейісова оқыды. Жазба жұмысын 

Ассамблеяның, Қазақстан Респу-

бликасы Президенті жанындағы 

«Қоғамдық келісім» республикалық 

мемлекеттік мекемесінің және 

бірнеше министрліктің тілдер-

д і   д а м ы т у  б а с қ а р м а л а р ы н ы ң 

 мамандарынан құрылған комис-

сия тексереді. Тексеру нәтижесі 

шығарылған соң, ең үздік жазған 

қатысушыларға Қазақстан халқы 

Ассамблеясының Алғыс хаты табыс 

етілді.

Қ.СЕРІКҚЫЗЫ
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ЖАСТАР ЖЫЛЫ

ЖОЛДАУ: ПІКІРЛЕР ТОҒЫСЫ

ҚР Президенті Қ.Тоқаевтың ағымдағы жылдың 2 қыркүйегіндегі «Сындарлы қоғамдық 
диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына 
арналған Жолдауында қоғам өмірінің аса маңызды өзекті мәселелері қамтылған. 
Сондай-ақ еліміздің жеткен жетістіктері мен халықаралық саяси-экономикалық 
аре надағы орны және жаңа жаһандық дәуірде атқарылуы тиіс маңызды мәсе лелер 
айқындалған. Аталған Жолдау тың бастамалар мен серпілістерге толы деп есептейміз. 
Өйткені еліміздің даму мүмкіншіліктері мен әлемдегі саяси-экономикалық жағдай соны 
талап етіп отыр. Сонымен қатар «Алдағы уақыттағы жолымыз қандай? Мемлекетіміздің 
басты құндылығының тағдыры не болмақ?» және т.б.  халық көкейіндегі сұрақтарға 
жан-жақты жауап беріліп, олардың шешілу жолдарының айқындалуы және ахуалды 
жақ сарту үшін жасалған іс-қимыл жоспары күдікті сейілтіп, болашаққа деген сенімді 
тұрақтандырды.

Тілдер мерекесінің салтанатты 
 жиы нында Алматы облысының әкімі 
Амандық Баталовтың қолдауымен 
жарық көрген «Ақ қауырсын» 
кітабының тұсауы кесілді. Баспадан 
шыққан су жаңа кітаптың лентасын 
кесу құрметі кеш қонақтары, Алматы 
облыстық мәслихатының хатшысы 
Сұлтан Дүйсембинов, ҚР мәдениет 
қайраткері, Алматы облысының 
Құрметті азаматы Әлімғазы Райым-
беков және аталған кітапқа алғысөз 
жазған ардагер журналист Әли 
Ысқабайға берілді.

Соңғы жылдары әлемдегі су жетіспеушілігінің өршуіне байланысты 
мемлекеттерді тұрақты сумен қамтамасыз ету мәселелері ұлттық қауіпсіздік 
деңгейінде қарастырылып жүр. Мұның себебі көп.  Ең бастысы, болжамдарға 
сәйкес, 2025 жылға қарай әлем халқының саны – 8,3 млрд, ал 2050 жылы, шама-
мен, 10-12 млрд-қа дейін жетпек.

Қазақ жазуын латынграфикалы жаңа әліпбиге көшіру мақсатындағы 
тілтанымдық реформаның сәтті жүзеге асуының басты қадамы – халықты 
жаңа емлені оқытатын тренерлерді дайындау. Осы орайда Мәдениет және 
спорт министрлігі Тіл саясаты комитетіне қарасты Шайсұлтан Шаяхметов 
атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы  2018 жылдың 
6 желтоқсанында мақұлданған «Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің  
ережелерін»  меңгерту мақсатында республикалық деңгейде 72 сағаттық «Жаңа 
емлені оқыту әдістемесі» оқыту курсын үстіміздегі жылдың наурыз айынан бері 
ұйымдастырып келе жатыр.

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ел халқына арнаған алғашқы 
Жолдауын да көптің көкейінде жүрген көкейкесті мәселелерді көтерді. Соның бірі – 
мәдениет қызметкерлерінің әлеуметтік-тұрмыстық жағдайына байланысты. 

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа тұңғыш Жолдауын 
 жариялады. Мемлекет басшысының елдегі ішкі-сыртқы ахуалға байланысты басты 
ұстанымын байқатып, маңызды шешімдерін жария ететін бұл Жолдау – тарихи мис-
сия арқалаған, саяси мәні жоғары стратегиялық құжат.  

Дамудың 
тың серпіні

«Ақ қауырсын» қанат қақты

 «ДАЛА КҮНІ» 
диқандарға ой салды

Біліктіліктің орны бөлек

Бәрі мәдениеттен басталады

Нақты тапсырмалар берілді

ШАРА

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

Жолдауда мемлекетіміздің эконо-

м и к а л ы қ  ә л е у е т і н  а р т т ы р у  м е н 

қоғамдық-саяси реформалар аясын-

дағы шаралармен қатар, әлеуметтік 

сала ның "зекті мәселелері де назардан 

тыс қалмаған. Fсіресе, мемлекеттің 

бәсекеге қабілеттілігін жаңа сапалық 

деңгейге к"теруде басты орын алатын 

білім беру мен ғылым жайы ерекше  

к"рініс  тапқан.  Ғылым саласын-

да нәтижелі зерттеулердің жүргізілуі 

мен олардың тәжірибелік тұрғыда 

табысты қолданылу қажеттілігіне 

басымдық берілген. Hйткені білім 

мен ғылымның сабақтастық негіздегі 

 сапалы жетістігі елімізді жаңа тарихи 

кезеңде маңызды белеске жеткізуде әрі 

ұлттық бірегейлікті сақтау жолында 

атқаратын р"лі зор екендігі с"зсіз. Осы 

орайда, ҚР БҒМ Ғылым Комитетіне 

қ а р а с т ы  Ш . У ә л и х а н о в  а т ы н д а ғ ы 

 Тарих және этнология институтында 

жүйелі жұмыстар атқарылып келеді. 

Hйткені тарих – қоғамды бір мақсатқа 

жұмылдырып, бір ұлтты ғана емес, түрлі 

этнос "кілдерін топтастыра алатын 

идеологияның басты құралы десек, қате 

болмас. Тәуелсіздігіміздің отыз жылға 

жуық мерзімінде жүргізіліп келе жатқан 

ғылыми-зерттеу жұмыстары бүгінде 

қызу жалғасуда. Ұлттық тарихымызға 

деген сұраныстың артуын алдымен 

еліміздің егемендігімен байланыстырсақ, 

екіншіден Елбасы Н.F.Назарбаевтың 

 «Біз мәдениет саласында жұмыс 

істейтін азаматтарға  жеткілікті 

түрде к"ңіл б"лмей отырмыз. Бұл, 

ең алды мен, кітапхана, музей, театр 

қызметкерлеріне қатысты мәселе. 

Олардың еңбекақысы соңғы жыл-

дары мүлде к"бейген жоқ. Соның 

салдарынан мәдениет қызметкерлері, 

әсіресе жас мамандар жеңілдігі бар 

тұрғын үй бағдарламаларына қатыса 

алмайды. Мұндай ахуал осы кәсіптің 

беделін түсіріп, лайықты кадрлардың 

тапшылығы айқын сезілуде. Келесі 

жылдан бастап Үкімет мәдениет 

қызметкерлерінің еңбекақысын 

к"бейтуі тиіс» деді Мемлекет басшысы. 

Осы сала қызметкерлерімен қоян-

қолтық жұмыс істеп жүргендіктен, 

Қазақстан Президенті  к"терген 

мәселе бізге жақсы таныс. Олармен әр 

жүздескен сайын алдымен айтатыны 

– еңбекақының аздығы. Жас маман-

дарды айтпағанның "зінде, зейнет 

 жасына жақындаған қызметкерлердің 

айлығы шайлығына жетпейді. К"бінің 

басында баспанасы жоқ. Ұрпақтарын 

лайықты тұрғын үймен қамтамасыз 

етуге  мүмкіндігі  бола бермейді. 

 Жасырып қайтеміз, шиеленіскен 

ҚР ҰҚК Шекара қызметі академиясы-

ның акт залында "ткен алқалы жиын-

да Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа 

арнаған «Сындарлы қоғамдық диалог  

– Қазақстанның тұрақтылығы мен 

"ркендеуінің негізі» атты Жолдауының 

қалай орындалатыны туралы кеңінен 

айтылып, білім,  шағын және орта 

бизнес, еліміздегі зейнетақы жүйесін 

 дамыту, азаматтардың құқықтары мен 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 

әлеуметтік мәселелер с"з болды.

Шекарашыларға Жолдауды түсіндіруге 

келген Алматы қалалық мәслихатының 

 депутаты, «Q3» инвестициялық холдингтің 

бас директоры Қайрат Құдайберген мен 

«Нұр-Отан» партиясы Алмалы ауданы 

филиалы Т"рағасының бірінші орынбаса-

ры Ерлан Альбесинов Жолдауда айтылған 

бірқатар мәселелерге кеңінен тоқталды.

Жолдаудағы Президенттің қауіпсіз-

дік мәселесі, сот және құқық қорғау 

жүйесіндегі күрделі реформалар, азамат-

Айнагүл ҚАЙЫПБЕКОВА, 
Ш.Уәлиханов атындағы

Тарих және этнология институтының 
жетекші ғылыми қызметкері,  тарих 

ғылымының кандидаты 

Кітапқа «Рухани жаңғыру» мақа-

ласының бір жылдығына орай Алматы  

облысы әкімінің «Ақ қауырсын» 

жүлдесі үшін тұңғыш рет "ткізілген 

«Мәңгілік  елдің  мұраты» әдеби 

байқауы және Елорданың 20 жылдық 

мерейтойына арналған «Астана – 

бейбітшілік бесігі» мүшәйрасының 

жүлдегерлерінің туындылары енген. 

Атап айтар болсақ, Сағыныш Намазша-

мова, Ерлан Жүніс, Қанат Fбілқайыр, 

Айнұр Т"леу,  Есболат Айдабосын 

сынды "ңірлік жарыстарда ғана 

емес, республикалық, халықаралық 

 додаларда топ жарып жүрген жетісулық 

таланттар дың бәйгеге қосқан әдеби  

шығармалары бар. 

Кітаптың алғыс"зінде Қазақстан-

ның еңбек с іңірген қайраткері , 

мемлекеттік «Дарын» сыйлығының 

лауреаты Жанарбек Fшімжан: «...

Туады, туады әлі нағыз ақын»  деген 

даңқты Мұқағали ақынның үміт 

пен арман-аңсары тегін емес екен. 

 Расында, Жетісудың жағасында, жеті 

"зеннің сағасында желкілдеп "скен 

жас құрақ араға аз уақыт салып "з 

жемісін беріп келеді. Осы орайда, 

 Алматы облысы әкімдігінің аймақтағы 

жастарды шығармашылық жағынан 

да, әлеуметтік жағынан да қолдауы 

айқын сезілді. Қаншама жас ақын-

жазушы, журналистер баспаналы 

болды. Соңғы кездердегі жастарға 

арналған жекелеген ірі-ірі байқаулар, 

м ү ш ә й р а л а р ,  ә р т ү р л і  ж а н р л а р -

да  жарияланып келе жатқан ашық 

Қалыптасқан жағдайларды ескере 

отырып, алдағы 50 жылда су жетіс-

пеушілігі немесе су к"здерінің ластануы-

мен байланысты мәселелер ғаламшардың 

әр мемлекетіне түрлі дәрежеде әсерін 

тигізетіні күтілуде. Бұл ретте жаһандық 

су жетіспеушілігінің "ршуі әлемнің 

к"птеген елдерін азық-түлікпен қам-

тамасыз ету және экологиялық қауіп-

сіздік жай-күйіне жоғары дәрежеде 

әсер етеді. Бұл мәселе біздің елде де 

жылдан-жылға "ршіп келеді. Халықты 

таза ауызсумен қамтамасыз ету үшін 

2011-2020 жылдарға арналған «Ақ бұ-

лақ» бағдарламасы қабылданғаны 

белгілі. Бұл "з алдына б"лек әңгіме. Ал 

 суармалы егін шаруашылығын сумен 

қамту да "зекті мәселелердің бірі. Себебі 

кеңестік кезеңдегі каналдардың к"бі 

істен шыққан. Тамшылатып және жаң-

бырлатып суғару технологиясы шаруа-

Аталмыш курстың мақсаты – жаңа 

әліпби мен емле ережелерін ересек 

азаматтарға оқыта алатын тренер-

лер дайындау. Республикамыздың 

әр облысының Тіл орталықтарынан 

келген тіл мамандарын жаңа емленің 

қағи даларын теориялық және практи-

калық тұрғыдан оқыту басты назарға 

алынған. 

Fзірленген оқу бағдарламасы 

бойын ша тыңдаушы-тренерлерге 

жазудың ұлттық бірегейлігі, жаңа 

жазудың бұқаралық сананы қа лып-

тастырудағы қызметі мен маңызы, 

тілдің жазба түрі мен ауыз ша түрінің 

айырмашылығы, жаңа қазақ әліпбиінің 

графикасы мен құрамы, қазақ тілі емле 

ережелеріндегі дәстүрлі жазу норма-

лары,  жаңа  емле ережедегі тараулар, 

қыркүйек 
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тікелей қолдау танытуы нәтижесінде 

ұлттық тарихымыздың қайта жазылып, 

насихатталуына тың серпін бергені рас. 

Бүгінде, Елбасының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламасының 

 басым бағыттары мен оның заңды 

жалғасы болып табылатын «Ұлы даланың 

жеті қыры» мақаласындағы жүктелген 

міндеттер біздің кәсіби жұмысымыздың 

басты бағытына айналды. Президент 

Қасым-Жомарт Кемелұлы Жолдауда 

алдағы уақытта ұлт игілігі аясындағы 

бастамалар сабақтастық негізде "з 

жалғасын табатындығын жеткізді. 

Сондықтан бірлігі бекем, даму қарқыны 

алға арындаған институт ұжымы Пре-

зидент Жолдауын бар ықыласымен 

қолдайды. Ш.Уәлиханов атындағы Тарих 

және этнология институтында бүгінде 

бірқатар ғылыми жобалар орындалуда. 

Атап айтсақ, «Ұлы даланың  тарихы 

мен мәдениеті» атты ғылыми жоба 

негізінде «Қазақcтандағы ұлт-азаттық 

қозғалыстар ұлттық бірегейлікті сақтау 

мен нығайту контексінде» бағыты іске 

асырылуда. Зерттеу жұмысы аясын-

да патша "кіметінің отарлық саясаты 

кезеңіндегі қазақ мемлекеттілігін және 

ұлттық болмысын сақтау жолындағы 

бабаларымыздың қайсарлығы, ер лікке 

толы күрес жолы тың деректер негізінде 

айқындалмақ. Сондай-ақ «Архив – 2025», 

«Қазақстан халқы  ғы лыми интерактивті 

тарихи картасын аналитикалық зерттеу, 

"зектендіру және ақпараттық қолдау», 

«Ұлы даланың Ұлы есімдері» және т.б. 

ғылыми  Жобалар орындалуда. Отан 

тарихындағы елеулі оқиғалар аясындағы 

зерттеу жұмысының нәтижелері жас бу-

ынды нағыз отаншылдыққа тәрбиелеуге, 

тарихи сананы қалыптастыруға жол аша-

тыны анық. Қазіргі таңда еліміз қарқынды 

дамудың үлгісін к"рсетіп келеді, халық-

аралық аренада болашағы баянды, 

мақсаты айқын, бағыты белгілі ел ретінде 

танылды. Еліміздің сыртқы саясаты 

белсенділігімен, тепе-теңдік сақтауға 

ұмтылысымен, прагматизмдігімен, сын-

дарлы сұхбат жүргізуге талпынысымен 

және к"п жақты ынтымақтастыққа 

бағытталғандығымен ерекшеленеді. 

Бағындырған белестерімізден г"рі алар 

асуымыз әлі алда екендігін әлемге 

ісімізбен дәлелдеген мемлекетпіз. 

 Демек,  Отанымыздың қарыштап 

 дамуына әрқайсымыздың "зіндік 

қосар үлесіміздің болуы да шарт. 

Осыған орай, Президент Қ.Тоқаевтың 

еліміздің болашағы мен егемендігінің 

баяндылығы мәселесі қозғалған халыққа 

үндеуінің тарихи маңыздылығы мен 

жүктелген салмағын сезініп, осыған 

сай әрекет ете отырып, қолдау к"рсету 

баршамыздың мін детіміз деп санаймыз. 

Институт ұжымы Президент ұсынған 

жарқын  бо лашақ жолында абыройлы 

міндеттерді жұмыла к"тереріне кәміл 

сенеміз.

әлеу меттік мәселенің салдарынан 

мәдениет саласы қызметкерлерінің 

шаңыра ғы шайқалады. Бұл "те "зекті 

мәселе. Президенттің осыған баса на-

зар аудар ғанына ризашы лығымызды 

білдіреміз.

З е й н е т  ж а с ы н а  ж а қ ы н д а ғ а н 

 хореография және балет артистерінің 

еңбекақысын к"теру,  жеке және 

ведомстволық тұрғын үйге қол жеткізу, 

зейнетақы т"лемдерін жасау мәселелерін 

біз әлеуметтік саладағы әріптестермен 

бірге республикалық және аймақтық 

деңгейде ұдайы к"теріп келеміз.

С о ң ғ ы  б і р  ж ы л д ы ң  " з і н д е 

 ве домстволық мәдениет пен спорт 

м е к е м е л е р і н  о ң т а й л а н д ы р у  м е н 

қызметкерлерінің еңбекақыларын 

к"теру бойынша бірнеше кеңес "тті. 

Осы жиынның қорытындысына орай 

Қазақстан Республикасының Ұлттық 

экономика министрлігіне, Мәдениет 

және спорт министрлігіне, Еңбек 

және әлеуметтік қорғау министр-

лігіне, Кәсіподақтар федерациясына, 

Қазақстан Республикасының Пар -

ламентіне және Қазақстан Респуб-

ликасының Президентіне мынадай 

ұсыныстар жіберілді:

тардың құқықтарын қорғаудың және 

олар дың қауіпсіздігін күшейтудің негізгі 

факторы туралы айтылған ойлары  

шекара шылардың к"ңіліне қуаныш 

ұялатты. Сонымен қатар зейнетақы 

жүйесін дамытуға ерекше к"ңіл б"лінді. 

Мысалы,  азаматтардың зейнетақы жинақ-

тарын пәтер алуға немесе білім алуға 

пай да лануына рұқсат етуге қатысты 

Президенттің Үкіметке берген тапсырма-

сы ха лық тың қолдауына ие болған. Бүгінде 

зей нетақы жинағының жетіспеушілігінің 

онша сезілмейтіні, алайда 10 жылдан кейін 

жағ  дайдың "згеруі мүмкін екені с"з болды. 

Президент жаңа реформаларды тек 

реформа жасау үшін ғана емес, нақты 

нәтиже үшін жасалуы керектігін, жаңа 

бастамалардың к"шеде емес, Парламент 

қабыр ғасында қаралуы керектігін орынды 

к"терді. 

Дарынды ауыл жастарын іріктеп, 

отандық және шетелдік оқу орындарына 

дайындау керек. Мемлекет басшысы аз 

– базалық лауазым еңбекақысын 

к"теру;

– салалық 1,72 коэффицентін қайтару 

мүмкіндігі; 

– техникалық қызметкерлерге еңбек 

демалысы мен т"лемді к"бейту;

– еліміздің мәдениет саласына 

арналған жоғары оқу орындарының 

базасында цирк "нері б"лімін ашу және 

балет пен хореография қызметкерлерінің 

зейнетке ертерек шығу мүмкіндігін 

қарастыру.

Соңғы тармақ бойынша айтарым, 

жақында ғана Парламент Мәжілісі балет 

артистері туралы заң жобасын құптады, 

осы жылдың соңына дейін жүзеге асатын 

болады.

Сондай-ақ біз Мәдениет және спорт 

министріне Қазақстан Республика-

сы Еңбек кодексінің 139 тарауының 9 

тармағына "згерістер мен қосымшалар 

енгізу ж"нінде ұсыныс бердік. Бұл ұсыныс 

ауылдық елді мекендерде жұмыс істейтін 

барлық мамандардың еңбекақысын кем 

дегенде 25 пайызға к"теру ж"нінде. Осы 

ұсынысымыздың қолдау тапқанына 

қуаныштымыз.

Светлана ИМАНҚҰЛОВА,
«Республикалық мәдениет, спорт, 

туризм және ақпарат қызметкерлері 
салалық кәсіподағы» 

қоғамдық бірлестігінің т2райымы

қамтылған және к"п балалы отбасыларды 

қолдау үшін Үкіметке «Дарынды баланың 

қабілетін дамытудың» жол картасын 

әзірлеуді тапсырды.

Сондай-ақ Қайрат Құдайбердіұлы 

Жолдаудағы жұртшылықты толғандырып 

жүрген жер мәселесіне арнайы тоқталды. 

Президенттің «Жеріміз шетелдіктерге 

сатылмайды. Оған жол берілмейді. Бұл 

мәселе бойынша қауесет таратуды доғару 

керек» дегенін де тілге тиек етті.

Нұротандық депутат Қасым-Жомарт 

Кемелұлының микро және шағын биз-

нес компанияларын табысқа салына-

тын салықтан 3 жылға босату туралы 

Үкіметке тапсырма бергенін де назардан 

тыс қалдырмады. 

Қорыта айтқанда, депутат Қ.Құдайбер-

г е н о в т ы ң  о й ы н ш а ,  П р е з и д е н т  т і ң 

Қазақстан халқына арнаған Жолдауын-

да елдегі ең "зекті мәселелер дің бәрі 

қамтылған. Яғни бұл дегеніміз – Пре-

зидент жағдайды бақылап, біліп отыр 

дегенді түсіндірсе керек.

Жанат ЖАБЫРБЕКОВ,
ҚР ҰҚК Шекара қызметі 

академиясының баспас2з хатшысы

және жабық бәйгелер осы ойымыздың 

дәлелі. Нәтижесінде кейінгі жылда-

ры облыс орталығы – Талдықорған 

қаласы әдеби, мәдени ортаға айналды. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: руха-

ни жаңғыру» атты кешенді мақаласы, 

одан кейінгі "ткен жылдың аяғында 

ғана қалың қауымға айырықша әсер 

еткен «Ұлы даланың жеті қыры» атты 

идеологиялық кеңістігіміздің тамыры-

на қан жүгірткен темірқазық мақаласы 

біздің жас достарымызға жаңа тыныс 

берді. Осының айқын дәлелі, Алматы 

облысының тілдерді дамыту ж"ніндегі 

басқармасы жариялаған «Мәңгілік 

елдің мұраты» атты байқау шығармашыл 

жастарға арналған» деп жазды.

Облыс әкімінің «Ақ қауырсын» 

әдеби жүлдесін былтырғы жылы поэзия 

жанры бойынша Сағыныш Намазша-

лар үшін қымбатқа түседі. Арық, тоған 

арқылы суғару жерді құнарсыздануға 

ұрындырады. Сондықтан да H.Оспанов 

атындағы Қазақ Топырақтану және агро-

химия ғылыми-зерттеу институтының 

ғалымдары соңғы 5-6 жылдың к"ле мінде 

суды к"п керек ететін күрішті алқаптарда 

Қытай технологиясы бойынша тамшыла-

тып суғару әдісін диқандар тәжірибесіне 

енгізуде. Осы тәжірибелерінің нәтижесін 

институт ғалымдары жақында «Дала 

күні» шарасында еліміздің әр "ңірінен 

келген ғалымдар мен диқандарына 

Бақанастағы күріш алқабының басында 

нақты дәлелдермен к"рсетті. Бұл ж"нінде 

институт директоры, ауылшаруашылығы 

ғылымының докторы Абдолла Сапаров 

былай дейді: 

– Күрішті тамшылытып суғару 

озық технологиясын Қазақстанның 

тұзданған топырақтардағы суармалы 

параграфтар және ескертулері бойын-

ша орфографиялық білімдер  беріледі.

Сонымен қатар курста орталықтың 

ІТ мамандары жаңа әліпбиді меңгер-

туге арналған IT жобалармен жұмыс 

ж а с а у  д ы ң  ж о л д а р ы н  м е ң г е р т е д і . 

 Мә селен,«Qazlatyn.kz» ұлттық порта-

лында және «tilalemi.kz» сайттарында 

орналасқан IT жобалар жайлы және 

латын графикасын үйренуге арналған 

қосымшаларды жүктеу жолдары, элек-

тронды мәтінді кириллден латынға, 

т"теге және керісінше аударатын 

«Qazlatyn к"пфункционалды конвертері» 

жайлы құнды ақпараттар береді.

Ж а ң а  е м л е н і ң  а в т о р л а р ы  м е н 

 сарапшылары, әдіскерлердің бірлесуімен 

әзірленген «JAŃA EMLE» оқу-әдісте-

мелік құралы әзірленді. Оқу құралында 

мова, проза бойынша Қанат Fбілқайыр 

иеленгені к"пшіліктің есінде. 

Д ә с т ү р л і  « А қ  қ а у ы р с ы н н ы ң » 

проза аталымы бойынша  биылғы 

жүлдегері   Елдос Тоқтарбай:  «Тілдер 

мерекесінде, алаш ардақтысы  Ахмет 

Байтұрсынұлының туған күнінде 

жүлделі болу – мен үшін естен кетпес 

сәт болып қалмақ. Облыс әкімінің 

«Ақ қауырсын» жүлдесі – әдебиет 

сүйер жастарға  қолдау болып, олардың 

 шы ғармашылық құлшыныстарын арт-

тыратын, аты облыстық болғанымен, 

республикалық байқаулармен пара-

пар» деген орамды ойын ортаға салса, 

поэзия аталымы бойынша бас жүлдегер 

Мұхтар Күмісбек «Жолдағы ауыл» 

"леңін оқып, жыр сүйер тыңдарманды 

ерекше сезімге б"леді. Сол сияқты, 

«Періштені к"рген бала» әңгімесінің 

авторы Fсем Жұмақан жүлделі ІІ орын-

ды алды. ІІІ орынға  проза  бойынша  

Мәулен Fнербай, поэзия бойынша  

Ақниет Т"ленді лайық деп танылды. 

Барлық жеңімпаздар Дипломмен және  

ақшалай сыйлықтармен марапатталды.

8йгерім ИЕБЕКОВА,
Алматы облысының  тілдерді дамыту 

ж2ніндегі басқармасының 
баспас2з хатшысы

алқаптарында бейімдеу үшін далалық 

ғылыми-"ндірістік жұмыстар жүргізіп 

келеміз. Осының нәтижесінде күріш 

"ндірудегі 1 гектарға кететін судың 

к"лемін 2,5 есеге, күріш тұқымының 

к"лемін 14 есеге азайтуға болаты-

нын, сонымен қатар күрішке қажетті 

 минералды элементтерді су арқылы 

тамырына беру мүмкіндігін дәлелдедік. 

Соның нәтиесінде "нім к"лемі де 2-3 

есеге "сті.

Шара барысында диқандар мен 

ғалымдар дәстүрлі және тамшылатып 

суғару технологиясымен "сіп тұрған 

күріш алқабындағы "німді салыстыра 

зерттеді. Нәтижесінде тамшылатып 

суғару технологиясымен "сіп, піскен 

күріштің тамыры үлкен, сабағы ұзын 

және ондағы күріш дәндерінің ірі 

екендігіне к"з жеткізді. Бұл тамшыла-

тып суғару технологиясына Үкіметтен 

субсидия б"лінетіні де айтылды. «Дала 

күні» шарасынан диқандар к"п жағдайға 

к"з жеткізіп қайтты.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ, 
журналист

жаңа әліпби мен емле  ережелері 

 бо йынша ұсынылған дәріс тезистері 

құрал дың ерекшелігі болып табыла-

ды. Тақырыптың мазмұнына қатысты 

берілген  қысқаша ғылыми-теориялық 

ақпараттар – тыңдаушы-тренердің әрі 

қарай емле ережелерін "здігінше оқып 

түсінуіне ықпал етеді. 

Тыңдаушы-тренерлердің жаңа 

әліпби мен емле ережелері бойынша 

алған білімдері қорытынды тест, аралық 

диктант, оқу жылдамдығы негізінде 

тексеріледі. Сонымен қатар тың-

даушы-тренерлер белгіленген тақырып 

бойынша "зге аудиторияда дәріс 

беріп, практикалық біліктіліктерін 

жетілдіреді.

Курс барысында жаңа емленің 

ғылыми негіздерін, орфографиялық 

нормаларын, басты нормативті қағи-

даларын меңгерген және оны практи-

када сабақтастыра алған тыңдаушы-

тренерлерге сертификат табысталады. 

Айнұр СЕЙІТБЕКОВА,
Ш. Шаяхметов атындағы 

«Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-
практикалық орталығының  

8дістеме басқармасының басшысы
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
– Мұрат Ноянбайұлы, еліміз барлық 

сала бойынша 2сіп-2ркендеп келеді. Қазақ 
мәдениетін дамыту, шетелге таныстыру 
жағын алсақ, к2шіміз күймелі керуендей 
алға басты. Оның бәрін ел-жұрт к2ріп-
біліп отыр. Алайда, мәдениет саласының да 
күрделі мәселелері бар шығар? 

– Түріктің атақты жазушысы Fзиз 

Несиннің «Денсаулық министрлігін қарап 

едік, оның да дені сау болмай шықты» де-

ген сарказм с"зі бар ғой. Сол айтқандай, 

мәдениет саласында тұралап, қордаланып 

қалған күрделі мәселелер "те к"п. Бәрі 

бірдей артта қалды деп айтып отырғаным 

жоқ. Айталық, музыка мен сурет сала-

сында әлемдік деңгейге шығып жатқан 

дүниелер бар. Ал театрлар туралы айтатын 

болсақ, ұлттық операмыз бен балетіміз 

жоқтың қасы.  Оны "з  деңгейінде, 

толыққанды етіп жазатын композитор-

ларымыз жоқ. Мысалы, жақында ғана 

мюзикл театры ашылды. Онда да арнайы 

жазыл ған ұлттық мюзикл жоқ. Шетелдік 

мюзиклдерді қойып жатырмыз. Біз олар-

ды қайталағаннан қандай пайда таптық?! 

Сол сияқты драма театрлары да шетелдік 

туындыларды к"рсетуге бейім болып бара 

жатыр. Бүгінгінің тақырыбын қозғайтын 

драматургия жоқ. Тарихи бір кезеңдерге, 

науқандық іс-шараларға, аталып "тетін 

даталарға арналып жазылады да, бір-екі 

қойылғаннан кейін ешкімге керексіз 

болып қала береді. Келесі жолы оны 

ешкім қоймайды да. Оған қыруар қаржы 

жұмсалатынын айтсаңызшы! 

Жалпы, шын драматургияның сал мағы 

ауыр, мағынасы терең, ха лыққа айтар 

ойы, берер тәрбиесі мол болуы керек қой. 

Ғажап қойылымды к"ріп шыққан әрбір 

адам үлкен тебіреніске түсіп, жан-дүниесі 

байып қалады. Ал бізде мәнсіз, мағынасыз 

дүниелер к"бейіп кетті. Қай "нер сала-

сы болса да, олардың негізгі міндеті – 

ұлтымыздың жауһар асылдарын жарыққа 

шығару, әлемдік деңгейге к"теріп, шетелге 

таныту. Қазақ әдебиеті "те бай. Соны 

тиімді пайдалана білетін драматургтер, 

сценаристер, композиторлар, режиссер-

лер керек. Бүгінде режиссерлер мен драма-

тургтер мамандығына деген құрмет азайып 

кетті. Екінің бірі драматург, режиссер 

болып алды. Fртүрлі шоуларды басқарып, 

жақсы ақша тауып жүрген актерлер олар-

ды менсінбеуге айналды. Қоғамда осындай 

дерт бар. 

Тарихқа үңілсек, әлемдік театр-

лардың тарихындағы "згерістер мен 

жаңалықтарды ең алдымен драматургтер 

мен режиссерлер алып келеді. Бізде де 

драматургтер мен режиссерлердің еңбегіне 

деген құрмет жоғары болу керек. К"птеген 

жастар коммерциялық қойылымдарға 

қатысуды қалап тұрады. Оның қандай ту-

ынды екеніне мән бермейді. Қазір патрио-

тизм деген с"з күлкіге айналды. Шетелдегі 

сияқты керемет дүниелерді сахналаған 

кәсіби актерлерге лайықты қаламақы 

қоя тын болса, онда тойханаларда шау-

ып жүргендер "з мамандығына оралып, 

шығармашылық деңгейін к"теріп, таза 

"нермен айналысып, мол табыс табар еді. 

Сол сияқты драматургтердің қаламақысын 

к"теру керек. Режиссерлерге авторлық 

құқық берілуі қажет. Театрларда ұлттық 

қойылымдар басым болуы тиіс.

Бұрын бір жақсы дәстүр бар еді. Жас 

ұрпақ "нерді танып-біліп "ссін деп мек-

теп оқушыларын, студенттерді театрға 

алып барып тұрушы еді. Hкінішке орай 

осы дәстүр қазір жойылып барады. Соның 

басты себебінің бірі мектепте ата-ана-

лардан ақша жинауға болмайды деген 

тыйым салудан шығып отыр. Бұл жерде 

тағы да «шаш ал десе, бас алып» кеттік. 

Fрине, жемқорлыққа жол бермеу ке-

рек! Жиналған ақша біреудің қалтасына 

түспеуі  тиіс.  Ал енді  нақты бағасы 

белгіленген театр қойылымдары үшін 

бір-екі мың теңгеден ақша жинап, оған 

оқушының "зін алып барса, бұның несі 

айып?! Осы да жемқорлық па?! Айталық, 

қазір Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ 

МемлекеттікАкадемиялықбалалар мен 

жас"спірімдер театрына оқуышларды 

шақыру проблемаларға айналып кетті. 

О қ у ш ы л а р д ы  т е а т р л а р ғ а  а л ы п 

 барып тұруды заңдастырса, мектеп 

бағдарламасына енгізсе, ұлттық "нерімізге 

қарай жасалған оң бетбұрыстың бірі 

 болар еді. Театрға барып, қойылымдарды 

к"ру арқылы балаларды тарихты білуге, 

"нерді бағалауға тәрбиелемесек, т"л 

мәдениетіміздің тамырына балта шабу 

 болып есептеледі. Мәдениет министрлігі 

мен Білім және ғылым министрлігі осы 

мәселені "зара келісе отырып шешуіне 

болады деп ойлаймын.  Оны к"рген 

оқушылар «бардық, к"рдік» деп кете 

салмай, кейін сыныпта тамашалаған 

қойылымдарын талдап, "з ойларын 

ортаға салса, оның да тәрбиелік мәні "те 

зор. Қойылымдарды к"ру үшін қаражат 

б"лінсе, ол да ж"н болар еді.

– <нер адамы басқаға алаңдамай, 
шығармашылық жұмыстармен ғана айна-
лысса, к2п табысқа жететіні, қоғам дамуы-
на елеулі үлес қосатыны анық. Алайда 
нарық заманы ең әуелі тұрмыстық мәселені 
ойлауға мәжбүр етіп жіберді. Осы орайда, 
2нер адамы да, ұжым да халыққа рухани 
байлықты ұсынуды ғана ойлап, алаңсыз 
еңбек етуі үшін мемлекет тарапынан қандай 
қамқорлық жасалғаны ж2н?

– Hте орынды мәселе. Мәдениет 

міндетті түрде мемлекеттік қамқорлыққа 

алынуы тиіс.  Айталық, тәуелсіздік 

алғаннан кейін халықтың ұлттық "нер мен 

мәдениетке деген сұранысын қамтамасыз 

ету үшін к"птеген облыс орталықтарында 

жаңадан драма театр лары ашылды, керемет 

ғимараттар  салынды. Оның бәріне бюд-

жеттен ақша б"лінді. Халықтың к"ңілінен 

Барлық киімімді шешіндіріп, дене бітімімді 

түгел тексерді. Аяқ-қолдарымның қалай 

созылатынын қарап к"рді. «Бір орныңда 

тұрып жоғары секір!» деді. Біраз тексерген 

соң, атамызға «Бұл балаңызды аламыз» 

деді. Атам маған «Үйге жүгір. Қой сой-

сын. Таңдау біткенше дайын тұрсын» деп 

шұғыл тапсырма берді. Мен аяғым-аяғыма 

тимей, үйге жүгіріп келіп: «Сүйінші! Мені 

оқуға алатын болды!» дедім. Үйдегілер 

дастарқан қамына кірісіп кетті. Бір кезде 

құрметті қонақтар да келді. Олар үйімізден 

дәм татып, ел-жер және "скелең ұрпақты 

ұлттық "нерге баулу туралы ойларын 

айтты. Сондай бір әсерлі әрі мен үшін аса 

маңызды оқиға болған еді. 

Алматы хореография училищесінде 

бес жыл халық биі б"лімінде оқыдым. 

1976 жылы бітіріп, мемлекеттік ән-би 

ансамблінде екі жыл би биледім. Отан 

а л д ы н д а ғ ы  а з а м а т т ы қ  б о р ы ш ы м -

ды "теп келдім. Армияда да Қазақстан 

және Қырғызстан Ішкі істер әскерінің 

құрамындағы бишілер ансамблінде 

болдым. Fскерден келген соң, театр 

 институтына барып, актерлік шеберлік 

мамандығы бойынша оқуға түстім. Сонда 

Асқар Тоқпанов, Ыдырыс Ноғайбаев, 

 Фарида Шәріпова, Асанәлі Fшімов 

сынды танымал тұлғалардың ұстазымыз 

болып, бізге дәріс бергенін айырықша 

ықыласпен айтар едім. Кейін осы оқу ор-

нынан режиссерлік мамандығын алдым. 

Бүгінде Алматы қаласында тұрамын, 

а к а д е м и я д а  д о ц е н т п і н ,  к " п т е г е н 

шәкірт  терім бар. Оралда жұмыс істеген 

кезімде де жастарға дәріс бердім. Т"рт 

мамандық меңгеріппін: бишілік, актерлік, 

режиссерлік және кино актері. Ұстаздық 

еңбек жолым және шығармашылық туын-

дыларым бар. Драматургиялық ертегілер 

мен пьесаларым бар.

– Сіздің келесі бір қырыңыз – кино 
актерлік. Елбасының р2лін сомдадыңыз. 
Қандай қиындықтар болды?

–  Т е а т р  а к т е р і  б о л ғ а н  к е з і м д е 

портреттік кейіпкерлердің бейнесін сом-

дадым. Ең бірінші Сәбит Мұқановтың 

« Ш о қ а н  У ә л и х а н о в »  п ь е с а с ы н д а 

Шоқанның р"лін сахнаға шығардым. 

Одан кейін «Волоколамск тас жолы» 

қойылымында Бауыржан Момышұлының 

р"лін ойнадым. Отыздан асқан шағымда 

Шерхан Мұртазаның «Сталинге хат» 

спектаклінде Сталиннің р"лі маған 

бұйырды. Сонда к"п ізденістер жасауыма 

тура келді. Hмірде болған кейіпкерлердің 

бейнесін сахнаға шығару үшін тер т"гуің 

керек. Сол тәжірибем Елбасы р"лін ой-

науыма к"п к"мектесті. Сондай-ақ қазір 

ақпарат әлемінде мүмкіндік к"п қой. Бей-

нетаспалар бар. Нұрсұлтан Fбішұлының 

жүріс-тұрысын, әрбір іс-қимылын, с"йлеу 

мәнерін барынша зерттедім. Бірнеше 

кітаптарын оқып шықтым. Мемлекет 

басшысының деңгейі "те жоғары ғой. 

Hзін ұстай білуі, адамдармен қарым-

қатынасы қалай болатынына да мән 

бердім. Не керек, "з-"зімді жан-жақты 

жетілдірдім. К"зіңде шындық болмаса, 

айтқан с"зіңе адамдар сене ме?! Адамның 

"з-"зіне сенімділігі, білгірлігі к"рініп 

тұруы тиіс. Елдің ішкі және сыртқы 

мәселелерін жан-жақты білетіндігің 

байқалуы қажет. Біз түскен режиссер 

Ақан Сатаевтың «Елбасы жолы. Астана» 

киносында Елорданың құрылып жатқан 

шағы, яғни 1994-98 жылдар қамтылды. 

Алғашқы қадамдар, сол кездегі ізденістер, 

атқарылған жұмыстарды елеп-екшеп, 

зерттеп шықтық, сценарий бойынша тағы 

да қарадық. Режиссермен келісе отырып 

жасаған дүниеміз ғой.

К"птеген эпизодтар сыймай қалды. 

Жалпы Астананы салу процесі "те қиын 

болғанын жанымызбен сезіне білдік. 

Оған Елбасы сияқты мықты тұлғалар 

ғана шыдайтын шығар?! Тың жерден 

түрен  салып, Сарыарқаның сақылдаған 

аязында жұмысты жүргізу үшін басшыға 

ақыл да, айла да, алғырлық та, батырлық 

та керек, асқан шеберлік те керек! 

Шарша майтын, талмайтын күш-жігер 

керек!  Жобада бар, бірақ әлі қазығы да 

қағылмаған ғажайып ғимараттардың 

ертең-ақ салынатынына сендіріп, халықты 

соңынан ілестіре білетін к"шбасшылық 

қабілет болуы тиіс. Fйтпесе, табиғаты 

жайлы,  жайнап тұрған Алматыдан Арқаға 

 барып, үлкен іске ел-жұртты жұмылдыра 

білудің "зі ғанибет! Елбасы әр адамның 

жүрегіне сенім ұялатып, ісіне серпін 

бере білді. Шетелдің инвесторларын 

тартып, оларға да к"рікті Елорда болаты-

нына дәлел келтіріп, қаланы к"ркейтуге 

қаражаттарын құйдырып, "здерінің биз-

нес орталықтарын салуына мүмкіндік 

жасау – іскер басшының ғана қолынан 

келетін іс. Сол тұста кейбір дамыған 

елдің азаматтары: «Біздер жетілген елміз 

десек те, астанамызды ауыстыруға ойла-

намыз. Ал қазақтар нарық заманының 

қиындығын еңсеру былай тұрсын, Елор-

дасын ауыстырып жатыр. Олар мықты 

екен! Бұлар не деген батыр халық?!» деп, 

таңғалғандарын жасырмады. Фильмнің 

тұсаукесерінде Елбасымен кездестік. Сон-

да: «Нұрсұлтан Fбішұлы, Сіздің жасаған 

еңбегіңіздің ширегін к"рсете алсақ,  жарар 

еді» деп едім, Елбасы: «К"р сеттіңіздер» 

деді. «Рақмет, аға!»  дедім. 

Мен алғашқыда 12 сериялы «Астана 

– махаббатым менің» фильміне түстім. 

Онда Елорданың бас сәулетшісі р"лін 

сомдадым. Елорданың бас сәулетшісі де 

Елбасының прототипі ғой. Осының бәрі 

бір-бірімен сәтті жалғасты.

– 8ңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Айбатыр СЕЙТАҚ

АЛМАТЫ

келіп, Иран-Ғайыптың «Ана амана-

тымен» бас жүлде алдық. Талдықорған 

театрында «Райымбек батырды» қойып, 

Қарағандыда "ткен фестивальде бірінші 

орынға ие болдық. «Мәңгілік елдің алтын 

адамы» қойылымы да бас жүлде алды. 

Қысқасы, республикалық фестивальдерде 

бес рет бас жүлде, екі мәрте бірінші орынға 

ие болдық.

О л  к е з д е  ф е с т и в а л ь д е р  ү л к е н 

талғам мен "тетін еді. Қазылар алқасы 

 облыс тарды аралап, қойылымдарды 

к"ріп, солардың сынынан "ткендері ғана 

фестивальге жолдама алатын. Ал қазір осы 

дәстүр сақталмай тұр.

Hткен жылы Орал драма театрының 

25 жылдығы атап "тілді. Шаңырағын 

к"теріп, керегесін бекітіп едік.  Театр 

аш қан дардың еңбегін облыс басшы-

лығы мен халық қашанда жоғары 

бағалайды. Бізді театр директоры 

Қуаныш Амандықов шақырып, 

т"ріне шығарып, айырықша 

құрмет к"рсетті. Біз де жастарға 

"ресі де, деңгейі де жете бермейді. Бұл 

менің жеке пікірім ғана емес, ел ішін 

араласаңыз, әрбір "релі азамат осындай 

кемшіліктерді айтып береді.

Ал "нердің хас шебері "з жұмысын 

ғана біледі. Hзіне тапсырылған жұмысты 

тиянақты атқарып,  «Мені  к"реді , 

ісімді бағалайды» деп отырады. Оны 

бағалайтын, еңбегіне орай құрметтейтін 

басшылар, жауапты адамдар болмаса, шын 

таланттың қадірі кетеді, мысы  басылады, 

құштарлығы жойылады. Бүгінгі күннің 

шындығы осындай болып тұр!

Hтпелі кезеңнің зардабын шегіп 

жатқандар – біздің замандастарымыз. 

Желтоқсанға қатысқандар да солар, ал енді 

нарық заманында бизнеске де кіре алмай, 

"зі қалаған жұмыстарынан ығыстырылып 

жатқандар да солар. Ұлтжандығымен, 

патриоттық сезімімен, адал 

еңбегімен «борттың» сыр-

т ы н д а  қ а л ы п  қ о й ы п 

жатыр. Бұл тек "нер 

жолында ғана емес, 

шығатын тамаша іс атқарылды. Алайда 

онда жұмыс істейтін ұжым мүшелерінің 

ж а ғ д а й ы н  қ а л а й  ш е ш у  к е р е к т і г і н 

ойлаған адамдар аз болды.  Облысты елге 

танымал, парасаты мол, қазақ "нерін 

қадірлейтін азаматтар басқарған "ңірлерде 

шақырылған білікті мамандарға пәтерлер 

берілді. Дегенмен,  театр ұжымы жас буын 

"кілдерімен толығып отырады емес пе? Ал 

олардың тұрмыстық мәселесін шешудің 

жолдары қиын болды. Яғни жастар 

қамқорлыққа алынбады. Штат мәселесі 

толыққанды шешілмеді .  Еңбекақы 

"те т"мен деңгейде қала берді. Жас 

актерлердің не ж"нді жалақысы жоқ, не 

тұратын пәтері жоқ. Жатақханаларда күн 

к"ріп жүрді. Сондықтан жастар облыстық 

театрларға барғысы келмейді. Одан г"рі 

той-томалақта ән салып, асабалық қызмет 

атқарып, жақсы ақша табатын жерлерге 

кетіп қалып жатты. Ал нағыз "нер еленбей, 

дұрыс бағаланбай қала берді. 

Ұлтжанды, талантты жастар "те 

к"п. Оларды жан-жақты қолдау жағы 

жетіспейді. Бұл шешімін таппаған,  әлі 

де ашық тұрған мәселе. Биыл Елбасы 

бастамасымен «Жастар жылы» аталып 

лығы мен халық қашанда жоғары 

бағалайды. Бізді театр директоры 

Қуаныш Амандықов шақырып, 

т"ріне шығарып, айырықша

құрмет к"рсетті. Біз де жастарға

патриоттық сезімімен, адал 

еңбегімен «борттың» сыр-

т ы н д а  қ а л ы п қ о й ы п 

жатыр. Бұл тек "нер 

жолында ғана емес,

ҰЛТТЫҚ РУХТЫ 
ҰЛЫҚТАЙТЫН –

Мұрат АХМАН, ҚР еңбек сіңірген әртісі, режиссер:

ӨНЕР
"туде. Hнер жолында жүрген жастардың 

к"кейкесті мәселелеріне де жіті назар 

 аударатын кез келді деп ойлаймын. 

Hнерге келген адам бар жанын салып, 

сахнада актерлік шеберлігін к"рсетеді. 

Қандай мақсатқа да еңбегімен жетуге 

талпынады. Түрлі байқауларға қатысады. 

Ал фестивальдер мен байқаулардың 

к"бі әділ "тпей, шынайы талантын к"р-

сеткен жастардың тауын шағып, к"ңілін 

қалдырады. Сондай бір фестиваль-

де Fшірбек Сығай ағамыз марапаттау 

кезінде сахнаға к"теріліп: «Fділқазылар 

алқасының т"рағасы ретінде менің 

"тінерім «әділқазылар» деген с"здің 

«әділін» алып тастап, жай ғана «Қазылар 

алқасы» десеңіздер де болады. Бүгінгі бас 

жүлде осы фестивальді "ткізіп отырған 

облыстағы театрда қалатын болды. 

Жергілікті әкімшіліктің шешімі – осы» 

деді. Не деген с"з десеңізші?! Ешкім 

де үндей алмай қалды. Шынында, қай 

театрдың ұсынған туындысы бас жүлдеге 

лайық екенін бәрі де біліп отырған еді. 

Енді бүгінгі таңда "нер адамдары-

на жалақы т"леу мәселесін қайта қарау 

керек. Еңбекақыны нарық заманының 

қымбатшылығын ескере отырып тағайын-

дамаса, бірнеше есе к"термесе, "нер адам-

дары "гей қоғамның жетім балаларының 

күйін кешіп қала бермек! Ең бастысы, 

ұлттық "неріміздің деңгейін к"теруді  басты 

мақсат ретінде негізге ала отырып, осы 

саланы жан-жақты дамыту қажет. Hнер 

академиясы мен театр институттарының 

түлектерін "з мамандықтары бойынша 

театрларға, мемлекеттік "нер ұжымдарына  

орналастыруды қолға алсақ, оларға "мір 

сүруіне қажетті барлық жағдайды жасасақ, 

сонда к"птеген мәселелердің оң шешімі 

табылар еді. 

Сонымен қатар бұл істе мән беретін 

тағы бір мәселе бар. Аталған міндеттерді 

жүйелі атқару үшін "нер мекемелерін 

білікті "нер адамдарының басқаруы 

бірінші кезекте ескерілуі тиіс. Hйткені 

"нер ұжымдары кез келген пысықайлар 

басқара беретін шаруашылық мекемесі 

емес! Сондай-ақ Министрлік театр репер-

туарларын назарында ұстауы қажет. Оны 

қадағалауға "нер адамдары тартылуы тиіс. 

Облыс театрларында еңбек еткен адам 

ретінде бір жайтты жақсы білемін, об-

лыс басшысы ауысқан сайын «Hңірге 

"нерді жақсы түсінетін басшы кел-

се екен» деп тілеп жүретінбіз. Міне, 

осындай күрделі мәселелер шешілмей, 

жастарға қамқорлық та, "нер саласының 

"ркендеуі де жүзеге аспайды. Сондықтан 

"нер жолында жүрген азаматтарға да, 

халықты рухани байлықпен сусындатып 

келе жатқан шығармашылық ұжымдарға 

да мемлекеттің қолдауы ауадай қажет. 

Бұл әдебиетке де, мәдениетке де, білім 

мен ғылым саласына да қатысты екені 

анық. Міне, сонда "ркениетті, дамыған 

елдердің қатарына қазақ болып ұлттық 

"нер к"шімізді алып бара аламыз. Fркімге 

бір еліктемей, "з жолымызбен жүруіміз 

керек. Бұған бүгін мән бермесек, кейін 

кеш қаламыз. Тіпті мынау жаһандану за-

манында "з бағытын айқындауда ұлттық 

құндылықтарына, діліне, тіліне, дініне мән 

бермеген елдер жер бетінен жойылып та 

кетіп жатыр. Содан кейін тәуелсіздігінен 

де, жерінен де айырылады. Осы жерде 

оңтүстікафикалық мемлекет қайраткері, 

әділеттілік үшін күрескен тұлға Нельсон 

және алты қазақстандық театр ұжымы 

қатысты. Сонымен қатар Атырау және 

Орал қалаларында ақын Иран-Ғайыптың 

«Мәңгілік елдің алтын адамы» атты 

фестивальдері табысты "тті. Сол сияқты 

белгілі қаламгер Рахымжан Отарбаевтың 

2015 жылы Атырауда және 2017 жылы 

Қырғыз елінде театр фестивальдері де 

апта бойы аншлагпен "ткені белгілі. 

Бірақ оның бәрі ілуде біреу. Мұндай 

мәдени іс-шаралар дәстүрге айналуы тиіс. 

Дәл осылай дарынды режиссерлердің де 

 театр фестивальдері "туі қажет емес пе?! 

 Тамаша туындылары бар режиссерлердің 

еңбектері аталмай қалуда. Бұл жағынан 

алғанда, к"рші Ресей елінің режиссерлері 

бақытты деп есептеймін. Hйткені олар 

театр фестивальдерін "ткізуді дәстүрге 

айналдырған.

Елімізде "нерге деген жаңа к"зқарас 

керек. Hнерді бағалау, дарынды азамат-

тарымызды құрметтеу жағы "з деңгейінде 

емес. Hнер майталмандары жетім ба-

ладай ескерусіз қалды ғой. Айталық, 

келесі жылы "нер адамы мерейлі жасқа 

толатын болса, оның шығармашылық 

кешін "ткізу, қойылымдарын сахнаға 

шығару мәселесін ұсынатын, соны 

шешетін  комиссия болғаны ж"н. Сол 

комиссияның шешімі негізінде аталған 

мәдени іс-шараларға қаражат б"лініп, 

жылдық жоспарға енгізілуі керек. Міне, 

"ркениетті елдердің атқаратын ісі осындай 

болмақ! Ал мейрамханада тойлау жағын 

әр адамның "зі шешеді, "з мүмкіндігіне 

қарайды, ол үшін қаржы б"лудің, мәселе 

к"терудің қажеті жоқ. 

Қай салада да пысықтар бар ғой. Олар 

кем қалып жатпаған шығар. Менің айтып 

отырғаным, шын дарын иелері. Олар 

қарапайым "мір сүріп, қамқорлыққа 

 жарымай біразы "мірден "тіп кетіп 

 жатыр...

– Мұрат Ноянбайұлы, ел мәдениетінің 
2ркен жаюына қомақты үлес қосып жүрген 
азамат ретінде 2зіңіз атқарған істердің 
бірқатарына тоқталып 2тсеңіз?

– Тәуелсіздік жылдарында сахнаға 

шығарған қойылымдарымның барлығы 

халқымыздың тарихын, "нерін, дәстүрін 

арқау еткен. 1993 жылы жаңадан ашылған 

Орал драма театрына арнайы шақырумен 

бардық. Онда тарихи тұлғалар, атап 

айтқанда, Құрманғазы, Махамбет, әнші 

Мұхит, Сырым Датұлы бейнелерін жеке- 

дара сахнаға шығардық. Соның ішінде 

Желтоқсан к"терілісін жаңа тұрғыда 

к"рсетуге негізделген «Бір түнгі оқиға» 

спектакліміз (авторы Серік Асылбеков) 

Тараз қаласында "ткен республикалық 

фестивальде бас жүлдеге ие болды. Театр-

лар тарихында жаңадан құрылған ұжым 

ешуақытта бас жүлдеге ие болмаған. Ал 

Орал театры алғаш рет қатысып, бас жүлде 

алды. Fлі есімде, қазылар құрамында 

Fзербайжан Мәмбетов, Fшірбек Сығай, 

Иран-Ғайып, Алтыншаш Жағанова сынды 

"нер қайраткерлері болды.

Жезқазған театрында мен «Кет бұғаны» 

қойдым. Сондай-ақ Иран-Ғайыптың «Ал-

тын адам» қойылымын сахнаға шығардым. 

Fбділда Тәжібаевтың «К"терілген күмбез» 

спектаклін қойып, фестивалде тағы да бас 

жүлдені жеңіп алдық. Орал қаласында 

"ткен М.Hтемісұлының 200 жылдығына 

арналған республикалық фестиваль-

де «Махамбетті» қойып, бірінші орын 

алдық. Одан кейін Талдықорған театрына 

"з ұсыныс-пікірлерімізді айтып, "нер мен 

мәдениет жетістіктері жайлы ой қозғадық. 

Екі-үш жылда барып, жаңа қойылымдар 

қойып тұрамын. Орал драма театрында 

бас режиссер, екі жылдан кейін к"ркемдік 

жетекшісі болдым.

С.Қожамқұлов атындағы Жезқазған 

театрында, одан кейін Б.Римова атындағы 

Талдықорған драма театрында еңбек еттім. 

– Жайық 2ңіріне деген пейіліңіз б2лек 
екен. Қандай ерекше оқиғалар есіңізде 
қалды?

– 1993 жылы тәуелсіздік күні театр 

шымылдығын ашып, Мұхтар Fуезовтің 

«Қараг"з» драмасын қойдық. Ертеңіне 

"збек драматургі Шараф Башбековтың 

«Шойын қатын» комедиясын ел назары-

на ұсындық. Театрдың ашылуы Жайық 

жұртшылығы үшін айырықша қуанышты 

оқиға болды. Бұл тәуелсіздікпен бірге кел-

ген "нер ордасы. Сол кезде Орал қаласында 

тұратын қазақтардың қуанғанын к"рсеңіз, 

с"збен айтып жеткізу мүмкін емес! Ұлттық 

"нерге ш"ліркеп қалған халықты к"рдік! 

Залға сыймай, есіктің алдында тұрғандары 

қаншама?! Сыртта дастарқанын жайып, 

театр ашылуын тойлап жатқандарды 

к"ру – бір ғанибет! «Ұлттық "нердің к"ші 

келді, тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай!» 

деп қуанды. Hйткені тіліміз бен "неріміз 

қағажу к"ріп, "ткен қоғамның теперішін 

аз татпаған "ңір ғой. 

Облыс, қала басшылығы біздің тек 

қана "нермен айналысуымызға барлық 

жағдайды жасады. Пәтер берілгенше 

қонақүйдің кең б"лмелерінде тұрдық, сол 

жерде дайындалдық. 

Орал театрына жастар жан-жақтан 

келді.  Hнер институтында актерлік 

факуль тетін аштық. Кейін соның түлек-

тері келіп театрға қосылды. Ұжым "те 

ұйымшыл болды. Hзім 15 жылдай еңбек 

еткен Орал театры мен үшін "те ыстық. 

Ұлттық "нерді жоғары бағалайтын Жайық 

жұртшылығына және ел азаматтарына 

алғысымызды білдіреміз.

– 8рине, мәдениет, 2нер саласы бойын-
ша отыз жыл бұрын қандай жағдайда 
болсақ, қазіргі деңгейіміз тіптен б2лек. 
Дегенмен, ескерілмей қалып, кемшін түсіп 
жатқан жақтары қандай?

– Қазір ұлттық "нердің тағдыры, оның 

келешегі туралы терең ойланатын шақ 

туып тұр. Hйткені ұлттық дүние керек деп 

іздесек, театрлардан ондай қойылымдарды 

таба алмай қалдық. Бәрі де шетелдік 

дүниелерді сахналауды «мода» қылып 

алыпты. Мұны к"ктегі айға қолдары 

жеткендей дәреже к"ріп жүргендер бар. 

Сол қойылымдарын шетелге алып барып 

жүр. Басқа ел біздің ондай дүниемізді не 

қылсын?! Мәселен, біздің «Шекспирді» 

қойғанымызға ағылшындар таңғала 

ма? Француздың туындысын "здеріне 

алып барып к"рсетсек, ол да ерсі. Орыс 

классиктерінің шығармаларын "здерінен 

артық қоя алмаймыз. Бұл еліктеу ұлттық 

"нерімізге нұқсан келтіруі  мүмкін. 

Сондықтан "з "нерімізбен, ұлттық бол-

мысымызбен жететін биіктер бар.  Шетелге 

"з туындымызды к"рсетуіміз керек. 

Театрлардың қазіргі жағдайы осындай 

 болып тұрғаны жанымызды ауыртады. 

Қазір кино түсірушілер к"бейді. 

Тұрмыстық жайтты қозғайды, ұлттық салт-

дәстүрді толық білмейді. Тарихқа барғысы 

келеді, ол жағын да терең ұғынбайды. 

Ұлттық құндылықтарды ашып к"рсетуге 

барлық салада орын алуда. Жанымызды 

ауыртатын және біздің қоғамдағы дерттің 

бірі – осы.

– Бізде 2нерлілер бар, 2нерді бағалай-
тындар болмай тұр ғой. Солай ма?!

– Hкінішке қарай, дәл солай! Театр-

танушылар Бағыбек Құндақбаевпен, 

Fшірбек Сығаймен бітті-ау деймін. 

Қазір Мәскеуден оқып келген сыншылар 

бар. Hздерінің ұлты қазақ болса да, жан 

дүниесі "зге жұрттың рухани байлығымен 

суарылған. Олар с"зінің әлқиссасын 

«У нас в Москве...» деп бастайды. Ең 

арғы шегі «Бізде Қазақстанда, Алматы-

да не Астанада» демейді. Олар әлемдік 

және орыс әдебиетінің классиктерін 

білгенмен, қазақтың ұлттық құндылығын 

терең ұғынбайды. «Қозы К"рпеш – Баян 

Сұлуды», «Еңлік-Кебекті», «Қараг"зді» 

де қазақ тілінде оқымаған. Қазақ тарихын 

білмейді. Олар қалай сын айтады?! 

– <мірін үлкен 2нер жолына арнаған 
адамдарға 2з деңгейінде к2ңіл б2лінбеуде. 
Олардың еңбектері бағаланбай, 2здері 
тасада  қалып қойып жатқан сияқты...

– Иә, қазір шоу мен той науқаны 

қызу жүріп жатыр емес пе?! Шын "нерде 

жүргендер – әншілер емес, арзанқой 

орындаушылар!  Бүгінде той-томалақта әу 

дейтіндер әспеттелуде. Солар бағаланып, 

үлкен атақтарға ие болып, сондайлар 

құрметтеліп, ауызға ілігіп, сый-сияпаттар 

к"ріп жатыр. 

Жастар "спесін демейсің ғой, бірақ 

"нерге жеңіл қарап кеттік. Хас "нерде 

абырой да, атақ та, құрмет те бойдағы 

 дарынмен, маңдай термен келеді ғой. 

Біздің елде ұлттық "нердің нағыз майтал-

мандары бағаланса екен дейсің. 

Жасымыз алпысқа келіп қалды, бізді 

де бағалап жатқан ешкім жоқ. Осы жағы 

жоғарыда отырғандарды ойландырса екен 

дейміз... 

– 8р адамның 2мірінде елеулі 2згерістер 
болады. Сіз 2нер жолына қалай келдіңіз?

– Hнер әлеміне 12 жасымда келдім. 

1970 жылдары Алматы хореографиялық 

училищесінің директоры болған Қазақ-

станның халық әртісі Шара Жиенқұлова 

апайымыз «Бізде қазақ "нері, қазақ биі 

 болуы тиіс» деп ауыл-ауылды аралап 

жүріп, дарынды балаларды іздеді. Мені 

Алматы облысы, Кеген ауданының 

Ұзынбұлақ ауылынан тапты. 

Бір күні ауылымызға әртістер келіп, 

кешке «Аманкелді» фильмін к"рсетті. Сол 

кинода Шара Жиенқұлова Аманкелдінің 

әйелі  Балымның р"лінде ойнайды. 

К"рсетілімнен кейін "зі сахнаға шығып, 

"нерлі балаларды іздеп жүргенін, ертең 

таңдау жүргізілетінін айта келіп, ата-

аналарға: «Бізде би "нері кенже қалып 

қойған. Тіпті қазақта би жоқ дейтіндер де 

бар. Неге болған жоқ? Оларға қаншама 

бидің болғанын дәлелдеп жатырмыз. 

Сондықтан бақтарын сынап к"рсін. 

Hнерге жақын балаларыңызды алып 

келіңіздер» деді. 

Ертеңіне Сәдуақас атам інім мен 

қарындасымды алып кетіп еді. Олар 

сынақтан "тпей қалыпты. Адамдар жина-

лып тұрған соң, мен де к"рейінші деп ба-

рып едім. Атам к"ріп қалып, «Ей, бері кел. 

Сен де қатыс» деп ішке кіргізіп жіберді. 

Бишіге керегі – сымбатты дене бітімі, 

ептілігі, қимыл-әрекетінің музыкамен 

жарасым тауып тұруы. Үстімде ауылда 

жүргенде киетін киімім. Аяғымда етік. 

Манделаның бір с"зін келтірейін. «Егер 

тілің мен мәдениетің жоғалса, шекараны 

аша сал. Бәрібір неңді қорғайсың? Бұл енді 

сенің елің емес» деген атақты қайраткер. 

Осы бір ұйқыңнан шошып оянатындай 

пікірге терең мән бергеніміз абзал. 

– <нер иелерін құрметтеуге қатысты 
қандай ұсынысыңыз бар?

– Менің ойымша, ел құрметтеген 

"нер иелерінің тойы халықпен бірге 

"туі тиіс. Ол қалай десеңіз, қаламгердің 

шығармашылық кештері "тсе, соңғы 

ж ы л д а р ы  ж а з ғ а н  т у ы н д ы л а р ы м е н 

 таныстырса, қандай жақсы. Ал таны-

мал драматургтер, театр режиссерлері 

"здерінің қойылымдарын театрлар-

да бір апта бойы к"рсетіп, халықтың 

 назарына ұсынса, міне, елге де, мерей-

той иесіне де жасалған шынайы құрмет! 

Осындай іс-шаралар "тті де. 2012 жылы 

Мәдениет және ақпарат министрлігінің 

ұйымдастыруымен жазушы-драматург, ҚР 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Дулат 

Исабековтың 70 жылдығына арналған 

«Исабеков әлемі» атты халықаралық  театр 

фестивалі "тті. Оған 12 театр ұжымы, 

оның ішінде алты алыс-жақын шетелдің 
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Тарихшы, "нертанушы Эрнст 

Гомбрихтың «Hнер тарихы» кітабы 

алғаш рет 1959 жылы жарық к"ріп, 

16 рет қайта басылған. Бұл туынды 

әлемнің 30 тілінде 8 миллион данамен 

таралған. 

«Біз айырықша маңыз беріп, 

к"термелеп айтатын Hнер, шын 

мәнінде жоқ. Ал Суретші бар» деп 

басталады кітаптың алғы с"зі. Иә, 

суретші болса, "нер қайда кетеді екен 

деп, с"з таластырғыңыз келеді. Бұл 

пікірталасқа да автор ұсынар дәйек 

дайын. Бағзы замандардан бері адам 

баласы үңгірге, қабырғаға, осы күні 

зәулім үйлердің бір бұрышына су-

реттер салып келсе, мұндай дүниенің 

бәріне әр кезеңде, әр елде әртүрлі 

ат бергенін тілге тиек еткен автор 

к"ркем"нердің ықылым замандардағы 

түсінігі мен ерекшелігіне бойлайды. 

Кітаптың алғашқы бетін парақ-

тағаннан "нер атты әлемнің мың 

қатпарлы тереңіне сүңгіп кетесің. 

Тасқа қашалған ежелгі кескіндерден 

бастап, қазіргі кезеңге дейінгі "нер 

 тарихына тереңдейсің. Fр кезеңнің, әр 

дәуірдің "нерінің сыны мен сипатын 

жеке-жеке тал даған оқулық авторы, 

ең алдымен оқырманның ыңғайына 

жығылады. Ыңғайына жығылғаны 

сол – "нерді қасаң қағидалар мен 

сірескен терминдерге толы, күрделі, 

түсініксіз әлем етіп к"рсетпейді. Hнер 

– адамзат тарихымен бірге жасап келе 

жатқанының, адам жер бетінде пайда  

болғалы бергі оның арманының, 

мақсатының, жүріп "ткен ұзын-сонар 

жолының айнасы екенінің дәлелін 

келтіреді. 

Адам әуел бастан нені "нер деп 

таныды, оны "нер еткен қандай си-

паты еді, сурет пен к"ркемдіктің 

құ пиясы неде – кітапта "нер тари-

хының осы бір қыры да талдана-

ды. Hлілер кітабында к"рсетілген 

мысырлық Құдайлар бейнесі, Эхнатон 

перғауынның отбасылық портреті, 

Парм шіркеуі күмбезіндегі Корреджо 

фрескасы, Мадонна, сұрғылт-бозғылт 

Амстердамдағы король сарайы, 

Модернизм салтанатын к"рсететін 

Клор галереясының кіреберісі... Fр 

кезеңнің, иә, ең бастысы әр ел мен 

жердің "нердегі нәзік те құпиясы мол 

әлемі с"збен ғана сипатталмай, түрлі 

бейнелер қалпында да к"ш түзеген. 

H н е р д і ң  т а р и х ы  б о л ғ а н  с о л 

тарихтың ұзына жолы бойында 

кездес кен түрлі дәстүрлер, сан мың 

салалар, біреулер түсініп, келесілері 

қарсы шыққан бағыттар: бәрі-бәрі 

рет-ретімен "нер к"шінің әрін 

кіргізеді. Кітапта, сондай-ақ "нердің 

жалпы жоспарымен танысасың, 

к"лемді де күрделі туындыларға арқау 

болған кезеңдерді түсінесің, стиль-

дерге бойлайсың, есімдермен етене 

жақын бола түсесің. Hнер  тарихына 

қатысты мың бояулы иллюстрация-

лар, бүктетіліп жазылатын үлкен 

пішіндегі суреттер, композиция-

лар к"з қуантады. Осындайда айта 

кету парыз, кітаптың техникалық 

б е з е н д і р і л у і ,  қ а ғ а з ы н ы ң  с а п а -

сы, бояуының қанықтығы, тіпті 

оқулықтың пішімінің "зі нағыз "нер 

туындысының қандай болатынын 

дәлелдеп тұрғандай, "те сапалы, 

 шебер жасалған. Оқулықтарды ауда-

ру ісімен қоса, оның баспа бетінен 

басылуындағы стандарттарға сай 

келуінің "зі де бүгінгі кітап ісіндегі 

сүйінші жаңалық деуге болады...   

 басталады.  Адам баласының ең 

алғашқы табаны тиген жерлерден 

бастап, аяғы жеткен құрылықтарға 

дейінгі кең "лкедегі дүниетаным, ми-

фология, аңыз бен ақиқат, бізге мәлім 

де беймәлім оқиғалардың бастауын-

да тұрған "нертабыстар тарихтың 

тегершігі ретінде ең әуелі сипатта-

лады. Түрлі ұлттар, ұлыстар, тайпа-

лар, мәдениеттер жайлы ғана емес, 

олардың адамзат тарихына қосқан 

үлесі, салмағы да салқынқандылықпен, 

«даланы үлкейтемін деп таулар-

ды аласартпау керек» ұстанымымен 

жазылған. Мәселен, дүние тарихында 

д"ңгелектің ойлап табылуы адамзат 

к"шінің алға жылжуына, қоғамның 

күрделенуіне септігін тигізгені даусыз. 

Афроеуразия аумағында пайда болған 

д"ңгелектің адамзат тарихына қосқан 

үлесі теңдессіз. Д"ңгелектің ойлап 

 табылуымен к"ш жылдамдады, астық 

тасымалы молайды, барыс-келіс, сауда-

саттық дамып, "ркениет гүлденді. Ал 

қос Америка бұл аралықта не істеді, 

не ойлап тапты? «Олар д"ңгелек ойлап 

тапқан жоқ, себебі құрлықта жылқы 

секілді  ірі  қара болмаған дықтан 

Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясындағы «Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық» жобасы негізінде 
аударманың екінші толқыны – 30 
кітап тасқа басылып, еліміздегі 130 
университеттің кітапханаларына 
таратылды. Тасқа басылғаны өз ал-
дына, оқулықтардың электронды 
нұсқасы әзірленіп, Қазақстанның 
ашық университеті – OpenU.kz плат-
формасына және Қазақстанның 
ашық кітапханасы – kitap.kz сайты-
на жүктелді. Педагогика, әдебиет 
 теориясы, мәдениеттану, маркетинг, 
стратегиялық менеджмент, адам 
ресурстарын басқару, халықаралық 
бизнес, әлемдік нарықтағы бәсеке 
мен халықаралық бизнестің 
құқықтық ортасын талдап түсіндіретін 
оқулықтардың қазақ студенті 
мен оқырманына берері мол. Сол 
кітаптың арасында екі оқулықты: 
Эрнст Гомбрихтың «Өнер тарихы» 
мен америкалық ғалымдар Росс 
Данн мен Лора Митчелдің «Panorama: 
Дүниежүзі тарихын» кеңірек таныс-
тырып өтсек...

ұзын-сонар даталар тізбегінен ғана 

құралмағанын с"зіміздің басында ай-

тып "ттік. Fрбір тарихи кезеңді жеті 

б"лімге б"ліп, ол б"лімдерді 28 тарауға 

топтаған. Fр тараудың "з құрылымы, 

"з композициясы бар. Мәселен, әр 

б"лім үлкен кіріспе баяндаудан тұрады. 

Ал әр тарау да "з кезеңіне қатысты 

ерекше бір оқиғамен басталып, сол 

кезеңнің басты тарихи қадамдарын 

сипаттаудан құралады. «Жеке тұлғалар» 

және «Деректерді саралау» айдар-

лары арқылы сол кезеңнің тарихи 

құжаттарда, тастарда, естеліктерде 

сипатталған бейнесіне қосымша 

үңілесіз. 

Кітаптың иллюстрацияларында 

да үлкен ерекшелік барын айта кету 

ләзім. Барлығы мыңға жуық суреттің 

сол кезеңді сипаттайтыны бір б"лек, 

әрбір кескіннің адамзаттың ортақ 

к"шін алға сүйрейтінін к"рсететіні 

тағы бар. Мәселен, алғашқы тарау 

Солтүстік Танзанияның Лаетоли 

деп аталатын жерінде табылған адам 

ізінің суретімен басталады. Одан әрі 

әр тараудың бастапқы суреттеріне 

к"з жүгіртіп-ақ адамзаттың тарихи 

жолындағы к"ш-керуенін елестетесіз. 

Мәселен,  4-тарауда Тынық мұхиттың 

оңтүстігінде жүзіп бара жатқан аутри-

гер каноэсін (сал) к"рсеңіз, одан әрі 

Еуропаның солтүстігіндегі теңіздерге 

жүзуі  мүмкін қайықпен таныса-

сыз, 7-тарауда Гоби ш"ліндегі түйе 

керуенін, 21-тарауда Ливерпуль мен 

Манчестер арасын жалғаған алғашқы 

локомотивтің суретін, 24-тарау теле-

граф байланысын к"рсетеді. 25-тарауда 

Солтүстік және Шығыс Африканы 

моторлы к"лік және әуе тасымалдау 

қызметіне қосқанын айғақтайтын 

 постер берілген. 27-тарауда Жер ор-

битасын ғарышпен жалғаған жер 

серігінің, ал кітаптың соңғы тарауында 

жаһанды байланыстырған интернет 

трафигінің бейнесі бар. 

Адам із імен басталған тарихи 

кітаптың интернет желісінің ізімен 

аяқталуы – әр ғасыр "ткен сайын 

күрделене түскен қым-қуыт байланыс-

тар мен тарихи күрделілікті к"рсетсе 

керек. Оқулықтың құрылымын сурет-

термен бірге құжаттар да толықтырып 

тұрғанын атап "ту керек. Тарихи 

санаққа дейінгі кезеңдердегі бейне-

лерден бастап, жазу-сызуды алғаш 

үйренген сәттерден жеткен хат, хабар, 

қағаздардың бір парасын осы кітап 

бетінен кездестіресіз. Адамзат тари-

хын кезеңдеумен ғана шектел-

м е й ,  с о л  к е з е ң д е р д і ң 

айғақтарын да кітап 

бетінде к"рсете кетуді 

ж " н  д е п  т а п қ а н 

а в т о р л а р  ә р 

кезеңнің тарихын 

 сипаттауда сол 

дәуірлерге тән 

ә ң г і м е л е р д і , 

о қ и ғ а л а р д ы , 

а ң ы з д а р д ы , 

т і п т і  к е р е к 

ж е р і н д е  " л е ң 

с " з д е р д і  д е 

 т а р и х и  д е р е к 

ретінде алға тар-

тады. Бұл ретте бір 

ғана  мысал келтірейік. 

Бір інші  дүниежүзіл ік 

соғыстың қанды қасабын 

тарихи деректермен, құжаттармен, 

фотсуреттермен к"рсете отырып, 

ағылшын ақыны З игфрид Сессунның 

соғыс қимылдарының психологиялық 

қорқынышын суреттеген «Шабуыл» 

атты "леңін мысалға алады: 

Жаяу әскер шайқаста 

оранды от жалынға,

Түтіккен жүзі түнеріп, 

Жаратқанға жалынған,

Бас к"тертпей алдан оқ, 

жатыр бейбақ тырмыса

Бүлкіліндей тамырдың уақыт та 

тез жылжыса...

К"терілді жұдырық, 

Жадында жоқ жайт арғы.

Соңғы ұмтылыс...

О, Құдай, тоқтатшы бұл сойқанды!..

«Моңғол билігі дәуіріндегі Афро-

еуразия» деп аталатын 13-тараудағы 

« Ж е к е  т ұ л ғ а л а р »  а й д а р ы н д а ғ ы 

«Сұрғақтан бике: ықпалды әйел» деп 

аталатын деректі материалдан да бір 

мысал келтірейік. Шыңғыс ханның 

ұлы Т"ленің жары Сұрғақтан бикенің 

жеке "міріне құрылған деректі шағын 

жазбадан сол замандағы биліктің 

мұраға к"шу тәртібі, дала заңы, 

мұрагерлерді тәрбиелеу дәстүрін 

ғана емес, бір әйелдің "мірін білу 

арқылы сол дәуірдің арманын, 

аңсарын, мақсатын, тіпті махабба-

ты мен ғадауатын да ұққандайсың. 

Бұл  материалдардың әрқайсы-

сында авторлардың пайымы емес, 

құжаттарға,  тарихи жазбаларға 

сүйенген негіз бар. 

Жалпы к"лемі 64 баспа табақты 

құрайтын дүниежүзінің үлкен оқулығы 

– адамзат тарихын білгісі келген 

оқырманына ұсынары к"п қалың 

кітап болып жарық к"рген. Ғылыми 

редакторы – тарих ғылымының 

докторы, профессор Гүлжауһар 

К"кебаева кітаптың кіріспе с"зінде 

оқулыққа «Дүниежүзінің энциклопе-

диясы» деп баға берген екен. Ендеше, 

дүние тарихының жаңа, қалың энци-

клопедиясы бүгінгі қазақ студентінің 

кітапханасынан айырықша орын ала-

ды деп сенеміз.

үңгірлер мен солтүстікамерикалық 

үндістердің қоныстарынан іздеудің 

қажеті  жоқ.  Себебі  ертеректегі 

к"ркем"нер тәжірибелері мен осы 

заман "нерінің арасындағы дәстүр 

жалғастығы үздіксіз, түзу сызық 

арқылы жалғаспайды. Алайда шебер-

ден – шәкіртке, шәкірттен – "нерді 

бағалаушыға немесе к"шірмешіге 

тікелей берілетін дәстүр бар. Ол 

қазіргі "нерді кез келген заманауи  

ғимаратпен, плакатпен, бес мың 

жыл бұрынғы Ніл "зенінің алабында 

пайда болған "нермен біріктіреді» 

дейді Эрнст Гомбрих. Бұл пайым 

тұрғысынан қарасақ, шеберден – 

шәкірті алған "нердің дәстүрі бізге әлі 

күнге байырғының бір б"лшегі мен 

бүгінгінің бір жаңалығын қосып, су-

ретпен, мүсінмен, "нердің кез келген 

туындысымен арғы мен бергінің ара-

сын жалғап келеді екен. Демек, "нер 

де – бар, суретші де – бар болғаны ғой. 

«Венецияның теңізден б"лінген су 

қоймаларының әсерінен ылғал тар-

тып, заттардың сұлбасын бұлдыратып, 

әлдебір түс сағымына айналдыра-

тын атмосферасы суретшілерге 

И т а л и я н ы ң  " з г е  " ң і р л е р і н д е г і 

суретшілердің бойында кездесе 

бермейтін рең ажыратқыштық ерекше 

дарын дарытты» дейді автор кітаптың 

«Жарық пен түс» б"лімінде. Осын-

дайда біздің де к"ркем"нердегі жарық 

пен түс туралы әлдене айтқың келеді. 

Қазақ даласының қоңырқай келбеті 

мен түс пен реңкті берудегі сын-

сипаты туралы кең толғанар дүниелер 

осындай ғылыми, мазмұнды стиль-

мен, салқынқандылықпен жазылса 

ғой, шіркін деген ой жетегіне ересің.  

Оқулықтың әр кезеңді, әр стильді 

тәпсірлеп, түсіндірген қырын жеке-

жеке айтып, таныстырудан аулақпыз. 

П а т ш а  к " ң і л д і  о қ ы р м а н  о н ы ң 

қызығы мен қадірін "здері кітапты 

парақтап отырып тауып алар деп 

ойлаймыз. Бүгінгі күні дүниежүзінің 

"нер  тарихын білгісі келген әр адам 

үшін оқулық табу таң емес десек те, 

бір емес, бірнеше мәрте баспа бетін 

к"рген, бірталай елдің оқырманының 

к"ңілінен шыққан оқулыққа қазақ 

студенттерінің де қолы жетуі – "нер 

тарихын түсіндірудегі тың қадамның 

бірі екені даусыз.   

АДАМЗАТ ШЕЖІРЕСІ

Неге екені, дүниежүзінің тарихы 

қанды қасап соғыстардан тұратын 

сияқты. Дүниежүзі тарихы десе, бір мем-

лекеттер құрылып, екінші мемлекеттер 

қирап, бірінің жерін екіншісі  жаулап 

алу мақсатында жүрген шайқастар 

туралы білетініміз еске түседі. Ал Росс 

Данн мен Лора Митчелл  жазған дүние 

тарихы ең әуелі "ркениеттерге жол 

ашқан жаңалықтар туралы деректермен  

о л а р  д " ң г е л е к к е 

мұқтаж емес еді» 

дейді  авторлар. 

 А в т о р л а р  с " -

зіне қо сым ша 

айта кетейік, 

ол құрлыққа 

жылқы еуропа-

л ы қ т а р д ы ң 

кемесіне мі-

н і п  б а р ғ а н . 

Е с е с і н е ,  қ о с 

Америка адам -

затқа жүгері мен 

картопты сыйлады. 

Түрлі дәрумендерге, 

қ ұ н а р л ы  з а т т а р ғ а 

б а й  д а қ ы л д а р  ж е р  б е т і 

тұрғындарының санының "суіне 

әсер еткені анық. Айта берсек, кітапта 

мұндай мысалдар жетіп артылады. 

Адамзат пайда болғаннан бастап 

бүгінгі күнге дейінгі жүріп "ткен 

 тарихи жолын кең ауқымда сипат-

тайтын оқулық «Panorama: Дүниежүзі 

тарихы» деп аталады. Америкалық 

ғалымдар Росс  Данн мен Лора 

Митчелл  дүниежүзі тарихы ғылымы 

саласында еңбектеніп жүрген маман-

дар. Дәл осы оқулығы әлемнің ЖОО- 

ларында үлкен сұраныспен оқытылып 

жүрген кітаптардың қатарында. 

Кітапты парақтаған оқырман 

ә дегеннен-ақ жаңа терминдерге 

кезігеді. Мәселен, авторлар құрлықтар 

туралы жеке-дара тоқталып "тпей, 

үлкен жер ауқымын ортақ сипатпен 

қарастырған. Африка, Еуропа, Азия-

ны топтап, оны Афроеуразия аумағы 

деп алады. Кітапты оқи отырып, 

студент Еуропа, Азия және Африка  

тарихының "зара байланысын к"реді. 

Ал Оңтүстік және Солтүстік Америка-

ны қос Америка дейді де, екі жерді 

жіп-жіңішке Панама мойнағы б"ліп 

жатқанын, күрделі қоғам құруға 

ұмтылған қос құрлықтың адамда-

ры осы т"ңіректе "ркендеп, тамыр 

жайғанын ұғындырады. Жер бетінің 

үшінші б"лігін Австралия мен Мұхит 

аралдары деген атаумен берген. Мұхит 

желдері арқылы кішігірім аралдар ара-

сында басталған "ркениет тарихының 

алыс-берісі де осы жер б"лігі сипа-

тында қарастырылады. 

Дүниежүзі тарихы оқулығының 

басты ерекшелігі қандай? Кітапта 

тарихи кезеңдер мен фактілер, тарихи 

оқиғалардың жылдары мен күндерін 

беруден бұрын, ол оқиғалардың 

 басталуына не түрткі болды – оған 

айырықша маңыз береді. Оқулықтан 

жер бетінде адам пайда болған сәттен 

бергі дәуірлерде оның күрделене 

түскен қоғамының сипатын тани 

түсесіз. Бір ғана тұлғаның тарихы 

арқылы сол кезеңнің арманын, айба-

рын, дәстүрін, ұстанымын ұғынасыз. 

Кітап тарихи оқулықтардағыдай 

Алқалы жиында Халықаралық 

«Қазақ тілі» қоғамының президенті, 

ҚР ҰҒА академигі Hмірзақ Айтбаев  

с"з  алып,  қазақ халқының ХХІ 

ғасырда дербес ұлт, егеменді ел  болып 

қалуының ең басты кепілінің бірі – 

қазақ тілінің толыққанды ғылым тілі 

болуы қажеттігіне тоқталды. «Біз тілдің 

не екенін Ахаң арқылы түсіндік. Ахаң 

арқылы тілге қалай қызмет жасау ды 

үйрендік. Қазір біздің тіл аясында, 

тілді жаңғырту жұмыстарымыздың 

бәрінің жетекшісі – Ахаң. Fліпбиді де, 

жазуды да, с"йлеуді де үйреткен, үлгі-

"неге еткен – Ахаң. Біздің ең әуелгі 

мәселеміз – ең алдымен қазақ тілін 

дамыту керек» деді H.Айтбаев.

«Жаңа емле: ізденістер мен к"з-

қарастар» тақырыбында баяндама 

жасаған А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының аға ғылыми 

қызметкері Нәзира Fміржанова жаңа 

емлені дұрыс жаңғыртудың жолда-

рын ұсынды. Ол баяндамасында: 

«Қазіргі кезде шеттілдік с"здерді 

қазақша орфографиялауға байла-

нысты екі түрлі пікір бар. Біріншісі, 

қазақы айтылымға негіздеп жазу. 

Екіншісі, осы кезге дейін қалыптасқан 

с"здердің тұрқын бұзбай, дәстүрлі 

орфографиялық ұстаным бойын-

ш а  ж а з у .  Ш е т т і л д і к  с " з д е р д і ң 

 жазылымын қазақы айтылымға негіз-

деу дегенді орфография ғылымы 

«фоне тикалық принцип» терминімен 

түсіндіреді. Фонетикалық принцип 

түрі шеттілдік с"здерді икемдеу үшін 

әрине "те ыңғайлы. Бірақ емле ережесі 

жүйелілікті, стандарттылықты  талап 

ететіндіктен, жазу тәжірибесінде 

болған орфограммалау тәсіліне 

к"з жүгіртуге болады» дегенді алға 

тартты.  Н.Fміржанованың ай-

туынша, түркітілдес халықтардың 

ішіндегі "збек тілінің емлесіне к"з 

жүгіртер болсақ, латын графикасына 

негізделген "збек әліпби бойынша 

кірме с"здерді жазу үшін қабылданған 

принцип түрі – транскрипциялық 

принцип. Транскрипциялық прин-

цип – таза тұпнұсқалыққа жатпайтын, 

бірақ түпнұсқаға жақындатып жазу 

түрі. Hзбек ғалымдарының айтуын-

ша, бұл принцип кірме с"здердің 

дәстүрлі тұрқын бейнелейтін елесті 

бұзбауға, с"здің мазмұнын дұрыс 

тануға к"мектеседі. 

Ал «Fділет» тарихи-ағарту қоғамы 

т"рағасының орынбасары Бейбіт 

Қойшыбаев «А.Байтұрсынұлы – тіл 

туының тұғыры» атты баяндамасын-

да Ахмет Байтұрсынұлының «с"зі 

 жо ғалған жұрттың "зі де жоғалатыны» 

жайындағы тұжырымының әлі де 

Осы орайда таяуда Батыс Қазақ-

стан облыстық тілдерді дамыту 

басқармасының қолдауымен «Еура-

зия әлеуметтік-гуманитарлық зерт-

теу орталығы» қоғамдық бірлестігі 

жұмыс жоспарына сәйкес Х.Б"кеева 

атындағы Батыс Қазақстан драма 

 театрында Қазақстан халқының 

тілдері күні мерекесіне арналған «Тіл 

– тұтастық туы» атты жалпы халықтық 

тіл фестивалі ұйымдастырылды.

Хадиша Б"кеева атындағы қазақ 

драма театрының қойылымымен 

шымылдығы түрілген фестиваль-

де облысымыздағы этномәдени 

орталықтар к"рмерелерін ұсынып, 

"нерпаздары мемлекеттік тілде ән 

шырқады.

"зектілігін бүгінгі таңда к"ріп отыр-

ғанымызды ашып айтты. 

«Советтік республикамыздың 

ғұмыры үзілерден екі жыл бұрын, 1989 

жылғы 22 қыркүйекте тіл туралы ар-

найы заң қабылануына, ана тілімізге 

мемлекеттік мәртебе берілуіне қол 

жеткізді. Содан бері, міне, отыз жыл 

болды. Қазақ тілі 1993 және 1995 

жылдардағы Конституцияларда 

мемлекеттік тіл ретінде бекітілді. Осы 

отыз жыл ішінде биік дәрежеде түрлі 

құжат дүниеге келіп, мемлекеттік 

тілде іс жүргізу мен қызметтік қарым-

қатынас жасау тетіктері атап к"рсетілді, 

мемлекеттік істің барлық салаларына 

мемлекеттік тілді белсенді түрде енгізу, 

мемлекеттік органдарда мемлекеттік 

тілдің қолданылу аясын кеңейту, іс 

қағаздарын кезең-кезеңімен қазақ 

тіліне к"шіру жайы нан нақты тап-

сырмалар берілді, осы мәселелермен 

шұғылданатын  комиссия да құрылды. 

Тіпті тілдерді қолдану мен дамытудың 

2001-2010 және  2011-2020  жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламалары 

да жасалды. Алайда сол шаралардың 

ешқайсысының қуантарлық нәтиже 

бермегенін білеміз» деді баяндамашы. 

Жоғарыда аталған екінші бағдар-

ламаның орындалу мерзімі де келесі 

жылы аяқталмақ. Алайда тіл мәселесі 

әлі де "ткір тұр. Осындай іргелі мәсе-

лелерді ортаға салған ғалымдар қазақ 

тілінің пәрменін күшейту мақсатында 

тіл басқармасын қайта құрып, осы 

бағытта тіл, әдебиет, тарих салалары 

бірлесе жұмыс істеуі қажет деген ортақ 

тұжырымға келді. 

Жиынға тіл жанашыры Асылы  

Осман, Еуразия ғылыми-зерттеу 

институтының директоры Сүмер  Вакур, 

Экономика институтының  директоры 

Fзімхан Сатыбалдин, Түркия Респу-

бликасынан тіл профессорлары Мұтлұ 

Хүсейін Қахраман, Мұстафа Hнер, 

Осман Қабадайы, Ақпараттық және 

есептеу технологиялары институтының 

директоры Мақсат Қалимолдаев, 

Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 

этнология институтының дирек-

торы Зиябек Қабылдинов, Ұлттық 

мемлекеттік ғылыми-техникалық са-

раптама орталығының президенті 

Fділ  Ыбыраев, сонымен қатар тіл ма-

мандары қатысып,  баяндама жасады. 

Ғалымдар Президент Жолдауындағы 

«Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі 

р"лі күшейіп, ұлтаралық қатынас 

тіліне айналатын кезеңі келеді»  деген 

ұстанымына зор сенім білдіріп, тіл 

болашағына мол үміт артты.

Ақбота ҚУАТОВА

Сонымен қатар кеш қонақтары, 

әншілер Қуандық Рахым, Ұшқын 

Жамалбек және Батыс Қазақстан 

облысының "нер майталмандары, 

ұлттық этностық орталықтардың 

"нерпаздары "нерлерін ортаға 

 салып, жиналған қауымға мерекелік 

к"ңіл күй сыйлады. 

Фестиваль барысында "ңірімізде 

е л е у л і  е ң б е к  е т і п  ж ү р г е н  т і л 

 жанашыларына түрлі сала бойынша 

атқарған еңбектері ескеріліп, облыс 

әкімінің, Батыс Қазақстан облысы 

тілдерді дамыту басқармасының 

алғыс хаттары табыс етілді. 

  

Рафхат ХАЛЕЛОВ
ОРАЛ

Қазақстан халқы тілдері күні мен Алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының 
туған күніне орай А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты мен 
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы бірлесе отырып, «Рухани жаңғыру: қазақ тілі 
– ұлтаралық қатынас тілі» тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық 
конференция өткізді. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл дәрежесінде дамуы, қоғамдық 
қолданыс шеңберінің кеңейуімен қатар, А.Байтұрсынұлының құнды мұраларын 
кейінгі ұрпаққа жеткізуді мақсат еткен конференцияны институт директорының 
ғылым жөніндегі орынбасары Сәрсен Құлманов жүргізіп отырды. Шара аясында 
Білім және ғылым министрі А.Аймағамбетов пен Мәдениет және спорт министрі 
А.Райымқұлованың құттықтау хаттары оқылды.

Ахмет Байтұрсыновтың «Атадан балаға мирас боп екі-ақ нәрсе қалады. Біріншісі, 
бай тіл, екіншісі, байтақ жер» деген аталы сөзін тілге тиек етер болсақ, тіл – 
ұлттың рухы мен айбынының басты нышаны һәм құндылығы екендігі анық.

ЖИЫН

ФЕСТИВАЛЬ

ҚАЗАҚ ТІЛІ – 
ұлтаралық қатынас тілі

Тұтастық туы

Қарагөз СІМӘДІЛ
«Ана тілі»

Кітапты қарап отырып, әр сурет-

шінің әлеміне бойлайсың. Олардың 

қылқаламына байланған сезімдердің 

алапат тасқыны біресе суретке  жіпсіз 

байлап, енді бір суреттен мейірім 

аңсап, келесісінің  шы ндығынан 

жүрегің кілкіп, таң-тамаша боласың. 

Мұның бәрін автор суретші туын-

дысындағы сезімдер тоғысымен, 

суретшінің к"рерменіне ұсынғысы 

келген бай әлемімен байланыстыра 

түсіндіреді.

Hнердің бастауларынан тари-

хи әңгіме бастарда Эрнст Гомбрих 

бейнелеу формалары мен жазудың 

бір-бірінен алшақ емес екенін айта-

ды. Hнер тарихының жолы әрқилы 

болғанымен, түп негізі бір – діни 

қоғамдық мазмұнына ғана емес, 

к"ркемдік сапасына да ерекше мән 

берген қоғамдарда "сіп-"ркендеген.  

...Иә, автормен келіспеске бол-

мас. К"ркем шығармашылықтың кез 

келген пішінін әлемнің кез келген 

түкпірінен кездестіруге болады. «Hнер 

тарихын үздіксіз процесс ретінде 

түсінетін болсақ, онда оның бастау-

ларын Францияның оңтүстігіндегі 

Дүниежүзі тари-
хы оқулығының басты 

ерекшелігі қандай? Кітапта 
тарихи кезеңдер мен фактілер, 
тарихи оқиғалардың жылдары 

мен күндерін беруден бұрын, ол 
оқиғалардың басталуына не түрткі 

болды – оған айырықша маңыз береді. 
Оқулықтан жер бетінде адам пайда 

болған сәттен бергі дәуірлерде оның 
күрделене түскен қоғамының сипа-
тын тани түсесіз. Бір ғана тұлғаның 

тарихы арқылы сол кезеңнің ар-
манын, айбарын, дәстүрін, 

ұстанымын ұғынасыз. 

Азаматтың суреті
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ANA TILI Т Е А Т Р

М.Fуезов атындағы драма театрында 

тұсауы кесілген «Фариза» спектаклін 

жұртшылық екі ай бұрын күтіп, билеттерді 

алдын ала алған. Аншлагпен "ткен 

премьераға алматылықтар ғана емес, 

еліміздің түкпір-түкпірінен ақынымен 

«қауы шуға» келгендердің қарасы к"п бол-

ды. Fркім "з қиялындағы Фаризасын іздеп 

келді. Коммерциялық жобаның авторла-

ры ақынның болмысына да, "леңіне де, 

к"пшіліктің қиялына да қиянат жасамауға 

ты рысқан. Қойылымда ақынның "зіндей  

"ршіл "леңі мен мінезі, жан қасіреті, 

адалдығы мен батылдығы, әйелдік нәзіктігі 

мен арманы, махаббаты к"рініс тапқан.

Ол "леңдерін жұрт оқысын деп емес, 

«Құдай алдында отырғандай» жазды. 

Hйткені оған Hлең-Фариза «Ақиқатты 

жаз!.. Hлеңді еркектің тізесінде емес, 

Құдайдың алдында отыр ғандай жаз!..» 

деп бұйырады. Қойылымның осы жері 

к"рерменнің жүрегін дір еткізіп, ары қарай 

"зіне елітіп ала ж"нелді. 

Фариза!
Фаризажан, Фариза-қыз,
Өмірде ақындардың бәрі жалғыз, — деп ақиық ақын Мұқағали Мақатаев 
жырға қосқан Фариза Оңғарсынова арамызда жүргенде биыл 80 жылдығын 
тойлап жатқан болар едік. Жалғыздықпен алысып, өлеңін жанына серік етіп, 
өмір бойы қолы жетпес қиялдың жетегінде өмір сүрген, болмысы бөлек, 
шеңберге сыймайтын жұмбақ тұлға болған ақын қыздың тағдырлы болуы 
талантын да шыңдай түскендей. «Тау алыстаған сайын биіктейді» дейді, 
адамның да шынайы қадір-қасиетін ол келмес сапарға кеткеннен кейін түсініп, 
оны жоқтайтынымыз тағы бар. Ақын өмірден өткелі бес жылдан асса да, 
сағынып, өлеңін іздеушілер күн санап артпаса, кеміген емес.

«ФАРИЗА, 
ФАРИЗАЖАН...»

А в т о " м і р б а я н д ы қ  ш ы ғ а р м а н ы ң 

хронологияға айналмауы, одан  к"р-

кем шығарма тудыру, сюжет желісі 

к"ркем оқиға мен адам жанының терең 

толғанысына толы дүние... Бұл белгілі 

жазушы-драматург Роза Мұқановаға тән 

қасиет. Иә, пьеса авторы – Роза Мұқанова. 

«Егер ақын қазір "мірде болса, бұл 

пьеса жазылмаған болар еді. Жазылса да 

сахналанбаған болар еді. Мен оны іздеген 

шығармын... Еңбегімді оның табиғатына 

қиянат жасамай жаздым. Фаризаның 

жанына үңілдім, ішкі құпиясын ашқым 

келді. Hзі к"ріп отырса, міндетті түрде 

«Не бүл діргенсің?» дер еді... Осындай 

 тамаша мүмкіндік берген осы жобаға, оны 

ұйымдастырушыларға алғысым шексіз» 

деп толқыды жазушы сахнада. 

Иә,  «Фариза» – коммерциялық 

жоба. Спектакльдің бас продюсері және 

идея авторы Айнұр К"пбасарова. «A+A 

Idea Fabric» орталығы бұл қойылымды 

2016 жылдан жоспарлай бастаған. «Фа-

риза "зінің ішкі драмасын поэзияға, 

философияға айналдырған. Бұл дүниені 

біз кеше ғана ойлап тауып, бүгін қойып 

жатқан жоқпыз. Hзі қаншалықты жұмбақ 

адам болса, бұл спектакльдің дүниеге 

келуінің "зі соншалықты мистикаға толы 

болды. Кеше ғана "мірден "ткен Фариза-

ны сомдау біздің актерлерге, режиссерге, 

бүкіл ұжымға оңай емес деп ойлаймын. 

Сіздердің алдарыңызға үкілеп "зіміздің ой-

ымызды, арманымызды ұсынып, Фариза  

ақынның образын шығарып отырмыз» 

деді А.К"пбасарова. 

Ф а р и з а н ы ң  р " л і н д е  М . F у е з о в 

атындағы драма театрының актриса-

сы Назгүл  Қарабалина,  ақынның 

жан дүниесі, Hлең-Фариза р"лінде 

Қ.Қуанышбаев атындағы Мемлекеттік 

академиялық қазақ музыкалық драма 

театрының актрисасы Лейло Бекназар-

Ханинга, сонымен қатар Астана жа-

стар театры мен Ғ.Мүсірепов атындағы 

 балалар мен жас"спірімдер театрының 

актерлары да бар. Басты р"лдегі Назгүл 

Қарабалина бұған дейін де Фариза 

р"лінде ойнаған, сондықтан бұл р"л 

 актриса үшін "те жақын. «Мен 2004 жылы 

опера және балет театрында Фариза 

апайды сомдағанмын. Ол кісінің мерей-

тойына байланысты қойылым болған. 

Hзі спектакльді к"ріп, қолымнан сүйіп, 

алғысын айтқан сәт менің есімде мәңгілік 

қалды» деді ол. 

Спектакль мистикаға толы к"рі-

ністермен әсерлі,  форматы "згеше. 

 Заманауи технологиялық құрылғылар 

к"мегімен дыбыс арқылы әсіреленген, 

образға сай декорация – жас режиссер 

Фархад Молдағалидың қолтаңбасы. Ре-

жиссер портреттік ұқсастық пен тарихи 

деректерге қарағанда ақынның жанына 

үңіле түскені к"рінеді. «Бұл спектакль-

де Фариза апайдың "зі бар. Бұл оның 

ішкі дүниесінде, жан-жүрегінде болған 

оқиға деуге болады. Қойылымда осынша 

"нердің иесі бола тұра, оның "мірінде 

қандай қиындық, қандай жетіспеушілік 

болды деген сұрақтарға жауап іздейміз» 

дейді  режиссер. Сонымен қатар сахна 

к"ңіл күйіне сәйкес арнайы жазылған 

музыкасы басым қойылымның ұжымына 

Ренат  Гайсин де кіреді. Ол арнайы музыка 

 жазып, тіпті ақынның с"зіне жазылған 

әнге бейнебаян да түсірілген.

«Фариза» спектаклінде ақынның 

Мұқағалимен нәзік те шығармашы лық 

байланысы, әдебиетшілер ара сын  дағы 

түсінбеушілік, қызметтегі жауап кершілік, 

"леңдегі адалдық, "мірдегі жалғыздық 

– бәрі-бәрі бір-бірімен үндесіп жатты. 

Фаризаның "леңдері « нәзік табиғатты қыз 

балаға жат қылықты жырлар» деп сыналып 

жатқанда да ақын сынбады. Қойылым 

барысында Фаризаның «Сәби сүйгім 

келеді» деген "леңі мен Мұқағалидың 

«Сәби болғым келедісі» әдемі үйлесіп, екі 

ақынның ішкі жан дүниесін аша түседі. 

Ақын "мірінен спектакль қойғанда тек 

оның "леңдерімен шектелу – к"рерменді 

жалықтырады. Ал «Фаризаның» ж"ні 

б"лек. Қойылымда ақынның "мірі мен 

"леңі бірге "рілген. 

Спектакль соңында Фаризаның 

қиялында "мір бойы күткен образының 

бейнесінде келген Fзірейіл келіп ақынды 

алып кетеді... Бұл Фаризаның Ажалы еді... 

Пьесаның нүктесі де әдемі қойылған. 

Тура "мірдегідей. Ақын Фариза келмес-

ке кетіп, Hлең-Фариза мәңгілік жасап 

қалады. Жаңбырлы сахнада к"кке ұшқан 

Фаризамен қоштаса алмай жабырқаған 

к"рермен театрдан шыққанда Алматы 

кеші де жаңбырлатып тұрғанына куә 

болды. 

Екі күн бойы Алатауды жырға б"леген 

спектакль Қазақстанның Ресей дегі елшісі 

Иманғали Тасмағамбетовтің қолдауымен 

қазан айында Мәскеудің «Современник» 

театрының сахнасында қойылатын бола-

ды. Аталған жобаға сұраныс болып жатса, 

алдағы уақытта ақынның туған жері мен 

Қазақстанның "зге де аймақтарында 

қойылуы мүмкін. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

(Өкімет Өтелбаевтың кітабы жайлы толғаныс)

ҰРПАҚҚА АМАНАТ
Ғабең айтқан (баршаға ортақ) ақиқаттың 

мәнзаласы, шамасы, осылай боп келеді. Оны 

естіген бойда менің де бүйрегім бүлк етіп, 

кейбір к"з к"ріп, куә болған жай-жапсарлар 

ойға орала кеткен-ді. Ата-аналары құлақ боп, 

әр үйдің босағасын жағалаған жетімектер, 

ана ауыл, мына ауыл тұрғындарының ел 

ішінде беттеріне к"н жамап, түк болмағандай 

боп жүретін әлдекімдер жайлы «оларға 

жақындамаңдар, шеттерінен кешегі жұртты 

сорлатқан белсенді ғой» дейтіндері еске 

түсті. Десе де, сол белсенділердің кейбірінің 

бала-шағаларымен бірге ойнап, бірге "стік. 

Құдайдың құдіреті шығар, қараулығы алдары-

нан шыққан ондайлардың "здері де айдалып, 

он-он бес жылдан соң елге оралып, із-түзсіз 

кеткендер де болатын. Айдаудан оралғандар 

ағайын арасында жүрмей қайда жүрсін. 

Бірақ күні кешегі арамза қылықтарын ешкім 

беттеріне баспайтын. Есесіне, үйлеріне ешкім 

бас сұқпайтын, той-томалақ, жиындарға 

шақырмайтын...

Бұл жолы ұзақ жылдар бойы ауызға алын-

бай, ауызекі әңгіме арасында с"з болудан 

қалған осындай дәйістіктерді азын-аулақ 

жаңғыртуға себепкер болып отырған – бұдан 

екі-үш жылдай бұрын "мірден озған, Келес 

ауданына қарасты бұрынғы «Жолбасшы» 

колхозы, қазіргі «Мамыт» ауылынан ат жалын 

тартып шыққан санаулы еті тірі азаматтың 

бірі, Партия, совет органдарында жауапты 

қызметтер атқарған Hкімет  Hтелбаевтың 

зейнетке шыққан соң, туып-"скен ауылдың 

ұл-қыздары, сондай-ақ дәм-тұз бұйырған 

жерде еңбек етіп, абырой биігінен к"рініп 

жүрген "зге де түлектерінің (бәрі болмаса да) 

біразын түгендеп, "зі туған қара шаңырақтың 

да киесін ұмытпай, аруақ тірілтіп, кейінгі 

ұрпаққа қалдырған  «Ұрпаққа аманат» атты 

кітабы (дер едік).

Hкімет Hтелбаев қазіргі  Келес ау-

данына қарасты «Жолбасшы» («Мамыт») 

колхозының тумасы. 1939 жылы "мір 

есігін ашып, 1956 жылы «Ленин жолы» 

орта мектебін бітірген соң, Ташкент Ир-

ригация институтын тамамдайды. Еңбек 

жолын қатардағы инженерліктен бастап, 

алғырлығының арқасында сатыдан-сатыға 

к"теріліп, Түлкібас, Шардара аудандық, 

облыстық партия комитеттерінде қызмет 

атқарды. 1975-1985 жылдарда Б"ген аудандық 

Ауылшаруашылық басқармасын басқарды. 

Одан кейін облыстық «Автомобиль жолда-

ры», «Казсельхозтехника», Мұнай "німдері 

басқармасының тізгінін ұстады. Біраз жыл 

«КазахОйл» мекемесінде істеді. Орден, 

медаль, грамоталары жетерлік. Зейнетке 

елгілі сатирик жазушы, «Ара» журналында бас редактор, Қазақстан Жазушылар одағында 
екінші хатшы, Литфонд директоры, өзге де биік лауазымды қызметтер атқарған, бүгінде 
жасы сексеннің бел ортасындағы қадірменді қаламгер, ақиқатты ту етуден танбай келе 
жатқан айтулы тұлға, кезінде менің «Жазушы» баспасынан жарық көрген екі бірдей сықақ 
әңгімелер кітабыма сәт сапар тілеп, пікір жазған сыйлас, тілектес, азамат Ғабең, Ғаббас 
Қабышевтың бір әңгімесі күллі қазақ тағдырына ортақ шыншылдығымен көкейде жүруші 
еді, төменде сөз болатын жайларға орай, әлқиссаны содан бастауды жөн көріп отыр-
мыз. Қош,  Ғабең не деді дейсіз бе? «Осы күндерде өткен ғасырдың 29-32 жылдарындағы 
коллективтендіру, шамалы дәулет біткен адамдарды бай-кулак деп, малдарын тәркілеуге 
белсене араласып, өздерін көз көрмеске жер  аударып, бала-шағаларын қаңғыртып 
жібергендердің аттарын атасам, олардың қазіргі ұрпақтары бір-бірімен араздасып, қырық 
пышақ болатыны сөзсіз. Сондықтан жақ ашпаудан бөлек лаж жоқ. Мұны айтқаным, 
большевиктердің айтағына еріп, жақындарын жау санаған кедей-кепшік, қызыл көздердің өз 
ағайындарына жасаған қатыгездік, үстерінен жазған арыз-шағымдары әлі күнге сақталатын 
жерде сақтаулы тұр. Оларды жария етіп керегі жоқ. Кейінгілерге ауызбірлік, татулық берсін».

шыққан соң дінге бет бұрып, зайыбы екеуі 

қажылыққа барып, мұсылмандық парызын 

"теді. Қайырымдылық рәсіммен айналысты.

«Ұрпаққа аманат» атты кітабының ав-

торы еріккеннің ермегі емес, (жоғарыда 

айтқанымыздай) ешкімге салмақ, міндет 

артпай, арттағыға с"з қалдыру үшін к"рген-

білгенін хатқа түсіру ниетімен жазғанын 

кітаптың кіріспе с"зінде (аса қарапайым, 

кішіпейілдік тұрғыда) "зі де жасырмай-

ды: «Құрметті оқырмандар! Менің бұл 

шығармамның мақсаты... "скелең  жастар, 

тума-туыс, замандастарға "мірдің "ткінші 

екенін бағамдай отырып... бауырмал, тату, 

сыйлас болуды... адами жоғары қасиетті 

жоғары ұстап... берекелі, бақытты ғұмыр 

кешсе деген ізгі ниетімді білдіру... Бәріңізге 

Алланың нұр-шапағаты жаусын...» деген ақ 

тілекпен. Сондай-ақ, әрине... ол...

H з  б а ғ а с ы н  б і л е т і н д і к т е н ,  а қ ы н , 

ж а з у ш ы л ы қ  е г і н н е н  а у л а қ ,  б і р а қ  ә у 

демейтін қазақ жоғын, шама-шарқынша 

қалам тербегенін аңғартуды да ұмытпайды. 

К і т а п т а  д е р е к т і  х и к а я ,  е с т е л і к т е р , 

әзіл әңгіме, лирикалық, азаматтық, ар-

нау "леңдер, бірқақпайлар, "мірден "ткен 

тұлғалар ж"нінде дерек-мәлімет, фотосу-

реттер топтастырылған. Тілі де, мазмұны да 

шұрайлы, шырайлы, тартымды, тағылымды. 

Hкімет інім әр с"з,  әр қадамына мән 

беріп, «ұша білген қанатқа дүние кеңдігін» 

(Т.Айбергенов) дәлелмен к"рсетеді. Соны 

түсініп, ұға білгендіктен шығар, кітапқа 

берген «Аға лебізі» деген бата с"зінде Шер-

хан Мұртазаның «Hкімет Hтелбайұлының 

қолжазбасын оқып, таныса келе... айта-

рым, мағынасы мәнді,  сапасы құнды...» деп 

бағалайтыны рушылдық шеңберде қалып 

қоймаған дегенді аңғартатыны белгілі.

Айтулы абыз, классик жазушы, к"рнекті 

қоғам қайраткерінің пікіріне қосыламыз, 

әрине. Сондықтан да...

Hкіметтің бұл фәниден осындай танымдық 

мәуесі мол кітап жазбай-ақ "тсе де (ондай-

лар аз емесін сен бізден де жақсы білесің) 

ешкім пәлен демесі тағы анық екенін де 

білеміз. Hкімет ініме күллі оқырман, болмы-

сы болаттай, бірлігі берік, татулығы риясыз, 

"тірік-"сектен ада, қызғаныш, іштарлық, 

күншілдіктен жұрдай, бір-бірін қадірлеп, 

мақтан етуге жетік, адами ұстанымнан айны-

майтын бүгінгі саналы да салиқалы қауымның 

қарапайым мүшесі ретінде "з атымнан ата-

баба аруағы қолдап, риза болғандай еңбек жа-

зып қалдырғаны үшін алғыс айтамын, рухына 

тағзым етемін, бас иемін. Нұрың пейіште 

шалқысын – соңғы рет ұшырасып, үш-

т"рт сағат бірге жүргенде к"зіңе мұң ұялап, 

қимастықпен қоштасқан – ардақты бауырым!

Шерхан Мұртазаның батасымен жарық 

к"рген кітаптың «Hмірбаяндық дерек», 

«Автордан», «Аға лебізі», «Алғыс"з», «Түпкі 

атадан маған дейін», «Ұрпаққа аманат» атты 

қысқа да нұсқа, шағын түсініктемелерден 

кейін «Естеліктер, арнаулар», «Елім, жерім, 

"мір туралы жырлар», «Балалық шақ... туралы 

жырлар», «Сағынамын, ойланам», «Табиғат 

және жер мен к"к», «Есте қалар жандар, 

естеліктер», «Естеліктер, суреттер, арнау, 

"сиеттер» деген тараулардан тұратынын да 

айта кетуді ж"н санаймыз. Fр тараудың "з 

сүрлеу, "з жол, "з бағыт, мақсат-мүддесі бары 

оқытушысы, ғылым докторы, профессор, 

облыстық аурухананың бас дәрігері, аттестат 

алып, оқуға түсу үшін Ташкентке бара жатқан 

жерінен мен кездейсоқ ұшырасып, Алматыға 

бұрып жіберген – екеумізге т"л іні – Икрам 

Т"леевке бағыштаған арнау "леңіңде «Т"ле 

атамның жалғасы, Икрамұлы Мамыттың, 

жалғыз Мамыт қана емес, Перзенті бүкіл 

халықтың» десең, осы жолдар авторы – мен 

пақырды да ұмытпай: «Мамыттан шыққан 

біртуар, Топты жарған тұлпарсыз. Біраз 

қауым ішінде, Биіктегі сұңқарсыз. Елге сый-

лы ағаны, Тұтамыз мақтан біз деген, Сіздей 

аға таппайды, Fлемді кезіп іздеген» деп, 

ағыңнан жарылғаныңа пәлі! Мейлі! Күнде 

мақталып жататындардың қасында ол не 

тәйірі! Т"зейік, шыдайық, ә, Икрам! Солай 

ма? Fрине, солай! (дейсің).

Енді мәреге жетер алдында...

Қарапайым жазылған кітапқа қарапайым 

пікір білдіру соңында с"з басында аталған 

Ғаббас Қабышевты ауызға алған себебімізге 

келсек, тоқ етері... Иә, иә, коллективтендіру, 

тәркілеу, ату, асу, қыру, жою, ашаршылық 

жылдардағы сүргін-нәубеттің адам айтқысыз 

жауыздықпен "ршуіне "зіміздің де (қазақтың) 

қосқан үлесіміз атан түйе болмаса да, бір 

есекке жүк болардай екені аян. Ғабеңнің ай-

тып отырғаны да сол. Қазақ жерінің барлық 

түкпірінен ет жақын, аталас ағайындардың 

ештеңеге қарамай, атын "шіріп, жоқ ету үшін 

бірінің үстінен бірі қолдары қалтырамай жазған 

"тірік-жала, арыз-шағымдары, неге екенін 

қайдам, тиісті жерлерде әлі күнге сақтаулы. 

Бірақ, құпия. Берілмейді. К"рсетілмейді. 

Е г е р  ж а р и я  б о л с а ,  ж ұ л қ ы н б а й л ы қ 

алауыздығы бір-ақ сәтте ояна салуы бек мүмкін, 

тату-тәтті, бірін-бірі к"псіну, к"ре алмау, 

күндеуден мақұрым, "зім дегендерге әлдебір 

қаңсықты таңсық санап, "з-"здерін жаттай 

сыйлауға шебер, қыр к"рсету ойына келмейтін 

ағайындар арасында сол баяғы жаға жырты-

сатын айтыс-тартыс қайта лап етуі түк емес. 

Дегенмен, қадірлі Ғабеңнің алты бақан ала-

уыз қазақтың сол  әумесерлігінің (бірін-бірі 

қаралаған арыз-шағым) кейбіріне назары түссе 

керек, әйтпесе, неге айтты жоғарыдағыдай 

ескертуді? Ал мен "з басым ағайынның да 

кейбір қараулығына қанықпын. Hйткені кол-

хоздастыру, конфискелеу кезінде "зара жа-

уласып, т"ртке б"лінген бейбақтардың бір-

бірін "лтіре жамандаған арыз-шағымдарының 

базбірлерін – Ғабең құсап мен де – "з к"зіммен 

к"рдім, оқыдым. Сенімді (полковник) достың 

арқасында. Одан бері к"п жыл "тті. Маған 

к"мектескен полковниктің әлі к"зі тірі. Кімнің 

кімге қандай қысастық істегені сол құжаттарда 

қаттаулы. Аты-ж"ндері де к"рсетулі. Шеті 

шықса бітті, тентек жел ұйытқып берері тұрған 

гәп (дедік қой). Бұл Ғаббас Қабышевтің пікірі. 

Мен қосыламын. Сондықтан...

Барша қазаққа ынтымақ, ауызбірлік 

тілеймін. «Ұрпаққа аманат» кітабын жазып 

қалдырған Hкімет Hтелбаевтың діттегені 

де сол екені бір Аллаға аян. Fлбетте, бірін-

бірі іштарлық салдарынан "лердей жек 

к"ріп, т"ртке б"лінген к"п ауылдың бірінде 

туып-"скен мен кімнің кімнен қалай жапа 

шеккенінің шет пұшпағын сипай қамшылап 

айтқан болдым. Одан арыға жол жабық. Осы 

күндерде "зара тату, бір-біріне мейірімді, 

адамгершілігінде мін жоқ, қызғаныш, 

іштарлық, күншілдік дегендердің не екенін 

білмейтін жаңа буын жас "ркен бауырлары-

ма жарқын болашақ тілеймін. Hзіңе тілейтін 

жақсылықты "згеге артығымен тілесең, 

сауапқа кенелесің! Меккеге барған парызың 

"теледі!

Зәкір АСАБАЕВ,
Халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының лауреаты

ТАҒЗЫМ

түсінікті. Бүгінге дейін аталмыш еңбекті 

к"зіқарақты к"п мүмін оқығаны шүбәсіз. 

Сондықтан кітап мазмұны, автордың түпкі 

ниеті, не жазылып, не айтылса, бәрі... бәрі 

айдай анық, раушан деп қараймыз. Біздің де 

мақсатымыз – кітапты жіліктеп талдау, ек-

шеу, таразылау емес, керісінше, бір қауым ел-

жұрт тарихынан (тұңғыш рет десе де болад) аз 

да болса саз дерліктей түсінік-деректер беріп, 

білгенін ортаға салған Hкіметке ризалық 

үстіне ризалық білдіру, бәрекелді деу.

Hкімет інім, сен жазып қалдырған осы 

кітаптан алпыс жыл бұрын артта қалған 

балалық, жастық кезде не жүз к"рісіп, не 

сырттай білген замандастар мен кейін "сіп 

жетілген, елге  танымал аға, іні, құрдас, 

құрбылардың дерегін біліп, суреттерін 

к"ргенім, арнау "леңдеріңмен танысқанымды 

үлкен олжаға балаймын. Осы с"зіме дәлел 

ретінде бір-екі айғақ келтіре кетейін... Мүсір 

Артықов. Ардақты ағамыз. Байырғы ұстаз. 

Педагог. Суреті беріліпті. Hзбекәлі Жәнібеков, 

Лениншіл Рүстемов, біз оқыған орта мектептің 

директоры, Келес ауданынан соғысқа дейін 

САГУ бітірген бірден-бір маман Омар Есімов, 

байырғы педагогтар Артық Дарханбаев, 

ақт"белік Зұлқаш Дүйсеновтердің суреттері 

алғашқы лекте берілгені де бек дұрыс. Сол 

топтың бас жағында үшінші боп ("з ағаң) мен 

де тұр екенмін. «Екенмін» дейтін себебім, 

кітапты сен қайтыс болған соң, үйіңе к"ңіл 

айта барғанда жар қосағың – қажы апа атала-

тын – келін берген еді. Ол үшін келінге шексіз 

алғыс!

Сондай-ақ кітапта жарияланған су-

реттер ішінен мен 1958 жылы Алматыда 

жолықтырып, КазГУ-дің конкурсы қиын 

журфагіне түсе алмайтынын білгендіктен, 

физкультура институтына жол сілтеп және 

сол оқу орнын табысты аяқтап, туған жерге 

Алматыда үйленген келінмен бірге оралған 

марқұм Сәбит, інісі Fбит, қазір Шымкент-

те тұратын профессорлар Шапай  Асабаев, 

Аюбай Құралов, Икрам Т"леев, оның  туған 

ағасы, марқұм Шәзінда Т"леев, Нұр-Сұлтан 

қаласында тұратын  медицина ғылымының 

докторы, профессор, Hзбекстан Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты  Аман Шәкірұлы 

Асабаев,  Қазақстанның Hзбекстандағы 

елшісі Дархан Сатыбалды, марқұм қаржыгер 

Құрбау Үсібәлиев, дәрігер Бақытжан Fлімов, 

кәсіпкер Fбдірәш Ташманов, т.б. суреттерін 

к"ріп, к"ңілім марқайды. Fй, жарайсың! 

Иманды бол!

Осы аталған, аталмаған пенделердің 

біразына арнаған "леңдерің де келісті, орын-

ды. Шымкенттегі медицина институтының 

Б
ЖҮЗДЕСУ

Сан-Франциско қаласында АҚШ-та тұратын 
 отандастардың бизнес-форумы 2тті. Шараны 
«Отандастар» қоры мен ҚР-ның АҚШ-тағы 
Елшілігінің Сан-Франциско қаласындағы Бас 
консулдығы ұйымдастырды. 
Жиында америкалық нарық бизнесінің бағытын, 
атап айтқанда, инновациялық технологиялар және 
ІТ стартаптарымен байланысты жобалардың үлкен 
шоғыры есепке алынып, негізгі басымдық ІТ сала-
сына берілді.  

Форумға «Smart Advisory» ЖШС басқарушы 

серіктесі, «QazAngels» венчурлық қор директо-

ры Руслан Рақымбай, «ABC-I2BF Seed Fund» 

инновациялық стартаптарды жетілдіру бойын-

ша венчурлық қор басшысы Fнуар Сейфуллин,  

«Happycake Global» компаниясының негізін 

қалаушы және директоры Асхат Солтанов пен 

аталған қаладағы отандастар қатысты.  Отандастар 

Президентінің кеңесшісі Дидар Болат шара бары-

сында форумға қатысушыларды Қор қызметінің 

негізгі бағыттарымен, сондай-ақ мекеменің негізгі 

жобаларының бірі – қазақ мәдени іскерлік үйінің 

құрамына кіретін іскерлік үйлері мен мәдени 

орталықтардың әлем бойынша желісін құру 

ж"ніндегі жоспармен таныстырды. Hзара іс-

қимылдың, бизнес-бастамаларды ынталандыру 

мен стартаптарды қолдау тетіктерін жан-жақты 

талқылаған қатысушылар "з ойларын ортаға салды. 

Қазақстанда туып-"сіп, кейін шетел асқан 

Георгий Копытов Чехияда «Елім-ай» қазақ-чех 

орталығын ашқан. Ендігі ойы дәл сондай орталық 

негізін  Америкада қалау. Ал Андрей Кунов атты 

отандасымыздың «Silicon Valley Innovatijn Center» 

компаниясы дәнекерлікпен, яғни іскер адамдардың 

немесе компаниялардың қажеттерін тауып берумен, 

оларды бір бірімен таныстыру, табыстырумен айна-

лысады. Шамамен, айналымында бір миллиардтан 

астам АҚШ доллары бар венчурлық қор басшысы 

Анна Фокина болса агросектор мен биотехнология 

саласын дамытумен шұғылданады.  «Silk rood» қазақ 

орталығының басшысы,  бұған дейін Стенфорд 

университетінде дәріс оқыған Алма Құнанбаева 

негізінен орталыққа келген қонақтарды қазақтар, 

олардың тұрмыс салты, дәстүрімен таныстырады. 

Мәдени шаралар "ткізеді. Жалпы америкалық 

отандастардың әрқайсысының нақты айналысатын 

ісі болғандықтан, олар тарапынан еш ұсыныс болған 

жоқ. Десе де, олар Қазақстан жақтан қандай жоба 

болса да қолдауға дайын екендіктерін жеткізді. 

Форум соңында Дидар Болат АҚШ-та тұратын 

отандастарды Қордың қазақ үйінің іскерлік үйі мен 

мәдени орталығы "кілдерін анықтауға белсенді 

қатысуға, сондай-ақ кездесуге қатысушыларды ағым-

дағы жылдың қарашасында Нұр-Сұлтан қаласында 

"тетін отандастардың бірінші форумына шақырды.

Нұркен ЖАНД8УЛЕТҰЛЫ

ОТАНДАСТАР 
БАСҚОСУЫ

Азаматтың суреті
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Облыстық Қазақстан халқы 

А с с а м б л е я с ы  ж ә н е  « Д о с т ы қ 

үйі – Қоғамдық келісім орта-

лы     ғының» биылғы Қазақ стан 

Республикасының Прези ден-

ті   Н.Назарбаевтың «Т"р тінші 

"нер  кәсіптік революция жағ да-

й ын дағы дамудың жаңа мүм кін-

діктері» Жолдауы, «Прези денттің 

бес әлеуметтік бастамасы» және 

Елорданың 20 жылдығы аясында 

40-қа жуық әртүрлі форматтағы 

іс-шаралар "ткізілді: 5 форум, 2 

фестиваль, 13 кездесу, 8 д"ңгелек 

үстел, 1 брифинг, 1 акция, 1 митинг, 

1 ашық сабақ, 2 қайырымдылық 

концерт, 1 ашық есік күні, 5 отырыс 

ұйымдастырылды. Жыл басынан 

бері ұйымдастырылған іс-шараларға 

ж е к е - ж е к е  т о қ т а л а р  б о л с а қ : 

Елбасының «Т"ртінші "неркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың 

жаңа мүмкіндіктері» Жолдауын 

 Алматы және Талдықорған "ңірінде 

облыстық Славян қозғалысы, «Күміс 

тамыр» қытай этномәдени орталығы 

және «Полония» поляк қоғамы, 

«Туган тель» татар орталығы, «Ви-

дергебурт» Талдықорған  не містер 

қоғамы бірлестігі, «Бар банг» күрд 

этномәдени бірлестіг і ,  Hзбек 

этномәдени ор  талығы Қазақ-

с т а н  х а л қ ы  А с  с а м  б л е я с ы н ы ң 

м ү ш е л е р і м е н  т а л  қ ы л а д ы . 

Облыстық славян қоз ғалысы және 

облыстық орыс орта лығының 

ұйымдастыруымен «Рождественские 

встречи»  шарасы, «Преемствен-

ность поколения  – гарантия  наци-

онального единства»  тақырыбында 

д"ңгелек үстелі "тті. «Күміс та-

мыр» қытай этномәдени орталығы 

шығыс ай күнтізбесіне сәйкес қытай 

жаңа жылына арналған мерекелік 

 шарасы, Славян  қозғалысы және 

о б л ы с т ы қ  о р ы с  о р т а л ы қ т а р ы 

бірлесе «Масленица хороша, широ-

ка её душа» атты мерекелік шарасын 

ұйымдастырды. «Туган тель» татар 

орталығының ұйымдастыруымен 

Жалпыәлемдік татар асханасының 

күні,  «Вайнах»  шешен-ингуш 

 эт  но  мәдени орталығы «Аста-

на к"ктемі шақырады» облыстық 

 форумы, «Туган тель» облыстық та-

тар орталығының Муса Джалильдің 

шығармашылығына арнап кезде-

су, «Туган тель» облыстық  татар 

орталығы «ҚР Президентінің 

бес әлеуметтік бастамасы» тақы-

рыбында кездесу, облыстық дұнған 

этномәдени орталығының ұйым-

дастыруымен «Береке бірлік бастауы  

– Наурыз!» атты фестивалі және 

«Балкария» балқар этномәдени 

орталығы «Астана – Мәңгілік Елдің 

бастауы» тақырыбында форумы "тті.

Облыс бойынша 627 Қоғамдық 

келісім кеңестері жұмыс істейді, 

1  облыстық,  16 аудан және 3 

қалалық, 252 ауылдық округте, 340 

елді  мекенде, 15 ірі кәсіпорында 

құрылған. Барлығы 4 209 мүшесі бар. 

Бірінші тоқсанда облыс к"лемінде 3 

облыстық, 6 қалалық, 32 аудандық 

деңгейде, 252 ауылдық округте, 

340 елді мекенде, 15 кәсіпорында, 

жалпы 663 шара ұйымдастырылды. 

Қ о ғ а м д ы қ  к е л і с і м  к е ң е с т е р і 

 тарапынан әлеуметтік мәселелерге 

байланыс ты 59 "тініш қабылданып, 

шешімін тапты. 2018 жылдың 

алғашқы тоқсанындағы дерек 

бойын ша облыстық Қазақстан 

х а л қ ы  А с с а м б л е я с ы  ж а н ы -

нан құрамында 876 мүшесі бар 

265  Аналар кеңесі   құ  рылған. 

Елорданың 20 жылдығына арналған 

«Астана  жүрегімде», Елбасының 

«Т"ртінші "неркәсіптік револю-

ция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» атты Қазақстан 

халқына Жолдауын талқылау 

бойын ша бірыңғай республикалық 

күні аясында 120-ға жуық д"ңгелек 

үстел, аудандарда кездесулер "тіп, 

152582 адам қамтылған 289 шара 

ұйымдастырылды.

Қ Х А  ж а н ы н а н  қ ұ р ы л ғ а н 

 ғы  лыми-сарапшылық топқа келер 

болсақ, қаңтар айында Елбасының 

«Т"р тінші "неркәсіптік революция 

дәуіріндегі дамудың жаңа мүм-

кіндіктері» Жолдауын талқылау 

бойынша мемлекеттік органдардың 

қатысуымен д"ңгелек үстел; ақпан 

айында «Жастардың бойындағы 

жауапкершілік пен патриоттық 

сезімді тәрбиелеу» тақырыбында 

кураторлық сағаттар; сонымен 

қатар наурыз айында ғылыми-

сарапшылық топпен «Татулық 

– бірлік бастауы» форумы мен 

«Президенттің бес әлеуметтік бас-

тамасын» талқылауға байланысты 

д"ңгелек үстел "тті.

Медиация саласында да қыруар 

жұмыстар атқарылуда.  Fкім-

діктерде 20, соттарда 48 медиа-

ция кабинеттері жұмыс істейді. 

Тіркелген кәсіби емес медиатор-

лар – 272, кәсіби медиаторлар – 

24. Жалпы медиаторлармен 323 

дау шешімін тапты. «Т"ртінші 

"неркәсіптік революция дәуіріндегі 

медиацияның маңыздылығы» 

тақырыбында д"ңелек үстел, 

және барлық аудан,  қалалық 

 медиация кабинеттерінде ашық 

есік күндері ұйымдастырылды. 

Қайырымдылыққа қатысты да 

 жасалып жатқан істер баршы-

лық. «Достық дастарқаны», «Рож-

дество»,  «Масленица»  қайы -

рым    дылық шаралары ұйымдас-

т ы р ы л д ы .  « Қ а й ы р ы м д ы  Е л » 

 жал пы   республикалық акциясы 

аясында 527 қайырымдылық шара 

ұйымдастырылып, 731 жағдайы 

т"мен отбасы, 272 б"лек жеке 

тұлғалар (мүгедектер, қарттар, ар-

дагерлер және т.б.), 1430 кәмелеттік 

жасқа толмаған жастар, жалпы 2433 

адамға 24 689 000 теңге к"лемінде 

к"мек к"рсетілді. 2018 жылғы 1 

тоқсан бойынша этносаралық 

тұрақтылық пен бірлікті қамтамасыз 

ету мақсатында әлеуметтік зерт-

т е у  ж ү р г і з і л д і .  Т а л д ы қ о р ғ а н 

 қа ласында фокус-топпен жұмыс 

ұйымдастырылып, эксперттік 

 сауалнамалар арқылы әлеуметтік 

зерттеу жүргізілді. Тұрғындардың 

ішінде 1000 респонденттен 2 тілде 

(қазақ, орыс тілдері) «Face to face» 

тәсілімен сауалнамалар алынды.

Э т н о с а р а л ы қ  а р а қ а т ы н а с 

мониторингі к"рсеткендей, аудан 

және қалалардағы к"рсеткіштер 

тұрақты және жағымсыз бағалау-

лар болған жоқ. Сауалнама жүр-

гіз ілген тұрғындардың басым 

б"лігі мемлекеттік құрылымдарға 

сенім дерінің жоғары екендігін 

және этносаралық келісімді сақ-

тау бойынша мемлекеттік сая-

с а т т ы  қ о л д а й т ы н д ы қ т а р ы н , 

 сонымен қатар барлық мемле-

кеттік бағдарламаларға қатысты 

құ жаттармен уақы тылы ақпарат-

тан дырылып отыратын дықтарын 

к"рсетті. Алдағы уақытта да бір 

атаның баласындай тату-тәтті "мір 

сүріп, жетістіктерге жететініне 

сеніміміз мол.

Е.ЕРЗИЯ
Алматы облысы

БІР АТАНЫҢ 
баласындай

Жетісу өңірінде 105 этнос өкілі бір атаның баласындай өмір сүріп келеді. 
Оның ішінде 26 облыстық этномәдени бірлестігі мен олардың аудандарда – 
39, қалаларда 6 филиалы (жалпы саны –71) тіркелген. Облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясында тұрақты негізде І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетінде ғылыми-сараптамалық топ, ҚХА кафедрасы, 
этносаралық тақырып бойынша жетекші журналистер мен сарапшылардың 
клубы, этномәдени орталықтар, «Ұлағат» ақсақалдар кеңесі, «Аналар кеңесі», 
«Қоғамдық келісім кеңесі» және «Бірлік» жастар қауымдастығы, жетекші жур-
налистер клубы, «Жаңғыру жолы» жастар қауымдастығының облыстық штабы, 
«Парасат» тіл жанашырлар клубы, «Өрнек» би ансамблі, «Полония» вокалды 
тобы, «Вайнах» шешен-ингуш ән-би ансамблі жұмыс істейді.

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА 

А Л Т Ы  А Л А Ш Т Ы Ң  А Р Д А Ғ Ы
(Басы 1-бетте)

Қ
азақстан Тәуелсіздік алғаннан 

кейінгі жылдарда қазақ по-

эзиясында ұлттық тәуелсіздік 

жаңа к"ркемдік мазмұнмен жырлан-

ды. Поэзияда ұлттық рух, ұлттық мұрат, 

тәуелсіздік дейтін ұғымдарға ерекше  екпін 

түсіре жырлаған жас ақындар легі келіп 

қосылды: С.Адай, Ғ.Fріп, Ж.Сәрсек, 

М.Райымбекұлы, Ж.Fскербекқызы, 

Н.Бердалы, А.Исаділ, Б.Айболатұлы, 

А.Шегебай, С.Қамшыгер, Б.Алдияр, 

Б . Б е д е л х а н ұ л ы ,  А . Б а б а ж а н ұ л ы , 

М . Е р ш у т е г і ,  А . Ш а м ш а д и н о в а , 

М.Құнапияқызы, Т.Қамзин, Д.Берік-

қажыұлы, т.б. атауға болады. Осы аталған 

ақындар "леңдеріндегі жаңаша пайым-

даулар рухани жағынан түлеудің жаңа бір 

кезеңі болды да, қазақ әдебиетінде к"ркем 

ойлардың серпінін туғызды. 

Fбіш те «Алтын шуақ» атты сыршыл  

лиризмге толы "леңдер жинағымен ақын 

ретінде танылды. Дүниенің жарқын 

жағы ақынды қуантып, к"ңілін к"теріп, 

 шабытына шабыт қосады. Ол күн сайынғы 

жаңалыққа үміт артады. Айға ұшқан 

ұрпақтың с"зін с"йлеп, жер-анасына 

 табынады. Hзінің туған жерін әрбір ш"біне 

дейін әдемі образдармен қиюластырып 

суреттейді. Мысалы, «Туған жер» "леңінде 

былай деп толғайды:

Hстім қырда, қиырда,

Естімей орман шуылын.

Жүзімді қақтап құйынға, 

Селеудің тыңдап суылын.

Теңізден шетпін бұрқақты,

Тәнімді толқын к"мбеді.

Сусай қалсам, су тарттым

Шыңыраудан ш"лдегі.

Тақырға асық иірдім,

Құмақта қудым қозыны.

Күн жеп қойған киімнің

Иықта кеткен тозығы.

Қиып та кеткем қиясын,

Шағылын, тауын, обасын;

Шағынып тамған к"з жасым

Б а б а м н ы ң  қ а р а  м о л а с ы н ,  – 

 деген шу мақтарды оқып отырғанда 

М.Лермонтовтың поэзиядағы даусын 

естігендей боласың. 

Поэзиядағы соңғы дүниесі «Дүние 

ғапыл» жинағында философиялық ой-

танымға құрылған, даналыққа тұнған ой-

шыл "леңдері арқылы «ақылдың да, ақын-

ның да ақынына» айналғанын к"реміз.

Біз F.Кекілбаевты тек жазушы, драма-

тург, әдебиет сыншысы, қоғам қайраткері 

ғана емес, сонымен бірге шебер аударма-

шы ретінде де танимыз. Ірі суреткер қай 

жанрда, қай тақырыпты жазса да соның 

бәрінде ол негізгі бір "зекті идеяны, идеал-

ды нысанаға алады. Осы ретте жазушы 

қаламынан туған аударма, пьесалары мен 

аударма романдарының мәні зор. Hйткені 

жазушы аударма саласында да суреткерлік 

қабілет танытады. Fбіштің аудармадағы 

с у р е т к е р л і к  е ң б е г і  т ү п н ұ с қ а д а ғ ы 

шығармашылық тұтастықты сақтауымен, 

"зінің ойын және ол діттеген шындықты 

к"ркем түрде суреттей алуымен, оны 

жанды бейнеге айналдыру "нерінің 

биіктігімен, талғамының озықтығымен 

к"рініс тапқан. F.Кекілбаевты аудармашы 

ретінде ерекшелейтін маңызды жайттың 

бірі – оның "рнекті к"ркем тілі. Ол "з ойын 

бейнелі жеткізуге, әрбір нәрсені жанды су-

ретке айналдыруға "те ұста. Ұлттық тілдегі 

сиқырлы с"з саптаулармен әдеби тілдегі 

мың иірімді оралымдарды қиюын тауып 

қиюластырып, тәржімаларында да асқан 

дәлдікпен бере алған. 

Осы ретте, Fбіш Кекілбаев – к"ркем 

аударма "нерінің де үздік шебері. Ол 

орыс, жапон, Батыс пен Шығыс поэ-

зия сының классикалық туындыларын: 

лирикалық "леңдер мен поэмаларын 

қазақ тіліне зор шабытпен аударды. 

Оған жапон поэзиясының к"рнекті 

"кілдері: Кобояси Исса, Нюдо-Саки-Но 

Дайдзедайдзин, Сайге-хоси, Исикава  

Тонудокидың, әлем поэзиясының 

жауһарлары М.Лермонтов, Г.Гейне, 

 Р.Ғамзатов, О.Сүлейменовтің "леңдері 

енген. F.Кекілбаевтың тәржімалау 

 барысында әр жолды с"збе-с"з аударып 

қана қоймай, к"ркемдік ерекшелігін, 

поэтикалық құрылымын сақтай отырып, 

с"здердің баламасын, ұғымдарды нұсқаға 

сай бергендігі к"рініп тұрады. Жазушы әр 

жылдары дүниежүзі әдебиетінің таңдаулы 

үлгілерінен прозалық шығармаларды 

да аударып отырды. Оның қаламынан 

Г.Мопассанның «Hмір», «Пьер мен Жан», 

Л.Толстойдың «Соғыс және бейбітшілік», 

Ш.Айтматовтың «Ерте келген тырна-

лары» қазақ тілінде с"йледі. Солардың 

ішіндегі ерекше назар аудартатыны, 

әрине, «Hмір» романының тәржімасы. 

Олай болатын себебі, бұл шығарманы ау-

дару барысында F.Кекілбаев "зінің ұзақ 

жылғы тәжірибесінен түйген ойлары мен 

пікірлерін қорытып, жинақтаған күш-

қуатын іс жүзінде тұтастай қолданған 

еді. Осымен бірге ол классикалық дра-

матургияны жақсы білді, оның к"п 

үлгілерін қазақ тіліне аударды. Оның 

аудармаларының ішінде У.Шекспирдің 

«Ромео мен Джульет тасы», «Король 

Лирі» ,  «Кориоланы»,  Г .Ибсеннің 

« Ү р е й і » ,  К . Г о ц ц и д ы ң  « Т у р а н д о т 

ханымы»,  М.Фриштің «Дон Жуанның 

думаны», Л.Дарконың «Сүйіктім менің 

Электрасы»,  В.Буэроның «Бүгін мейрам, 

бүгін тойы», М.Кәрімнің «Ай тұтылған 

түні» сияқты әртүрлі стильдік үлгілер 

болды. Осыларды аудару үстінде Fбіштің 

драма жанрының табиғаты мен құпиясын 

зерттеп білгені анық. «Абылай хан» атты 

пье саның тууына мұның себеп болғаны 

даусыз.

Драмада ақ пен қараның, сезім 

мен сананың, жан мен тәннің қалауы 

арасындағы мәңгі бітпейтін арпалыс 

суреттеледі. Абылай осынша сынақтың 

бәрінен сүрінбей "тіп, "зінің һәм қазақ 

халқының тағдырын пәле-жаладан аман 

сақтап қалады. Бұл асқақ образ Кекілбаев 

қиялында ғана емес, осы "мірде де бола-

тынын бәріміз білеміз. Дегенмен, «Абылай 

хан» драмасы арқылы автор жас ұрпақты 

жақсылыққа шақырып, жасампаздыққа 

бастап, жамандықтан тыюға ұмтылады.

Fбіш «Абылай хан» пьесасын драмалық 

дастан деп атап, кең ауқымды құбылысты 

суреттеуге бүгінгі күннің биік талап-

талғамымен келген. Автордың "ткенімізді 

айта отырып, пьесаның кейбір тұстарында 

бүгінгілік астар мән-мағына беруі – сол 

идея айқындығынан туындаған.

Автор драмада қазақ халқы "мірінің 

сан алуан қырларын үлкен шеберлікпен 

к"рсеткен.  Оған қаламгердің әлем 

әдебиетіндегі классикалық драматур-

гия үлгілерін оқып, аудару арқылы 

шеберлік мектебінен "ткендігі себеп 

болған сияқты. Осы орайда, академик 

С.Қирабаевтың пікірін айта кеткен ж"н 

шығар:  «Қазақтың ұлттық драматургия-

сында Жүсіпбек  Аймауытов бастап жазған 

"лең мен ұйқасты проза тілінде жазылған 

шығармалар дәстүрін кейін жоғалтып 

алған сияқты едік. Оны Мұхтар, Ғаббас, 

Fбділда сияқты қаламгерлер пайдаланған. 

Солармен бірге кеткендей болған осы 

к"ркемдік үлгінің Fбіш пьесасымен 

қайта тірілгендігі қуантады. Тумысында 

шешен, дау мен тартыстардың бәрінде 

билердің тіліне сүйенген диалог, моно-

лог бүкіл қазақтың рухынан туындайтын 

еді, Fбіш осыны тірілтті, әдемі жаңартты 

деп білеміз» (F.Кекілбаев және замана 

шындығы, 21-б.)

«Абылай хан» атты халықтық-қаһар-

мандық сахналық дастаны біреу екені 

рас,  бірақ, біреу болса да, мыңға татитын 

шығарма болып шықты. Бұл  туынды 

1998 жылы қазақтың М.Fуезов атындағы 

Ұлттық академиялық драма  театрында 

қ о й ы л д ы .  Б ұ л  х а л ы қ т ы ң  а з а т т ы қ 

жолындағы шынайы күресінің бір кезеңін 

к"рсететін қаһармандық, драмалық 

дастан болып шықты. Fбіш прозалық 

шығармаларында  қазақ  халқының 

ғасырлар бойы арман етіп аңсаған рухани 

тәуелсіздігін негізгі мәселе етіп к"терсе, 

сол сарғайып күткен армандарды сахнаға 

да алып келгеніне қалай қуанбассың.

2015 жылы, Қазақ хандығының 550 

жылдығына орай «Абылай хан» пьеса сы 

Ақтау қаласындағы Н.Жант"рин атындағы 

Маңғыстау облыстық музыкалық драма-

театрында қойылды. Оны сахналаған 

театрдың бас режиссеры, Қазақстанның 

еңбек сіңірген артисі, «Тарлан» сыйлығы 

м е н  « Ш а б ы т »  V I I  Х а л ы қ а р а л ы қ 

фестивалінің Гран-при иегері – Гүлсина 

Мерғалиева. Қоғамның, заманның, "ткен 

мен бүгіннің к"рінісін тамаша бейнелеп, 

к"рермен алғысына ие болды.

Fбіш «Абылай хан» пьесасында ұзақ 

қазақ елінің XVIII ғасырдағы жоңғар 

басқыншыларына қарсы ерлік күресінің 

к"ріністерін жыр етеді.  Абылайдың 

ақылдылықпен, айлакерлікпен жүргізген 

күресінің арқасында қалмақтар мықтап 

жеңіледі. Қазақ жері жаудан тазарады. 

Fбіш Абылайдың ерлік істерін қазақ 

халқының азаттық жолындағы туына ай-

налдырады. Орыс үкіметінің Абылайдың 

атын ұмыттыруға тырысатын себебі осы-

дан еді.

Қазақ әдебиетінің "ткенін парақтай 

қалсаңыз, алдыңыздан әйгілі 60-шы 

жылғылар шыға келеді. Идеологиялық 

шектеудің әлсіреуі 60-шы жылдары 

әдебиетке келген жаңа ұрпақтың соны 

шығармашылық ізденістеріне, түрлі 

тыңнан түрен салуларына мүмкіндік 

берді. Олар адам "мірі мен психология-

сын зерттеуде және одан к"ркем дүние 

жасауда айтарлықтай табысқа жеткенін 

білеміз. Прозада М.Мағауин, С.Жүнісов, 

Қ.Жұмаділов, Ш.Мұртаза, F.Fлімжанов, 

Д.Исабеков, Қ.Ысқақов, Р.Тоқтаров, 

F.Fшімов, С.Мұратбеков есімдері қазақ 

оқырманының санасында жатталып қалған 

еді. Осылардың алдыңғы легінде Fбіш 

Кекілбаев тұрған болатын. Сол кезеңдерде 

әдебиетте тарихи тақырыптар жиі к"рінді. 

Бұл турасында І.Есенберлиннің («Қаһар», 

«Алмас қылыш», «Жанталас», «Алтын 

Орда»), М.Мағауиннің («Аласапыран»), 

F.Кекілбаевтың («Үркер», «Елең-алаң») 

тарихи романдары қазақ әдебиетінің 

қоржынына асыл мұра болып олжа 

салды.  Прозаик F.Кекілбаевтың алғашқы 

туындыларының ішінде «Ханша-Дария 

 хикаясы» мен «Шыңырау» повестері 

 тарихи, рухани мәселелерді философиялық 

деңгейге к"тере алуымен, "мірдің шын дық 

к"рінісін дәлме-дәл суреттеудегі шебер лі-

гімен к"зге түсіп, қазақ әдебиетінде таң-

даулы шығармалардың қатарына қосылды.

«Жазушы» баспасынан жарық к"рген 

«Бір ш"кім бұлт» повесі мен әңгімелер 

жинағы Fбіштің атын аспанға бір-ақ 

шығарды. Одан кейінгі жарыққа шыққан 

«Құс қанаты» кітабына жазушының 

4 повесі мен 6 әңгімесі кірген. Автор 

замандастарымыздың жан дүниесіндегі 

 рухани ізденістерді дәл зерттеп, адам 

бақыты,  адам "мірінің  әлеуметтік 

мағынасы жайында ой толғайды. 1968 

ж ы л ы  б а с ы л ы п  ш ы қ қ а н  ж и н а қ қ а 

жазушының «Күй», «Бәсеке», «Ханша-

Дария хикаясы» атты 3 хикаяты енген.  

Аталған к"ркем туындылар тарихи 

негізімен, соны идеясымен қызықтырады. 

Fрі бұл шығармалардың қазақ тарихы 

алдында да маңызы үлкен. Сондықтан да 

шығар, кітап дәл осы атаумен 2001 жылы 

екі том болып, қайта басылды. 1-томға 

– «Аңыздың ақыры» романы мен «Күй» 

повесі кіргізілді. 2-томға – «Бәсеке», 

«Ханша-Дария хикаясы», «Шыңырау», 

«Бәйгеторы», «Бір шоқ жиде» повестері 

енгізілген. Fбіштің шығармашылығында 

оқырмандарға кеңінен тарап, "зге ұлт 

оқушыларына етене таныс болған осы 

жинақ еді. Неге десеңіз, 1975 жылы 

Мәскеудегі «Молодая гвардия» баспасы-

нан орыс тілінде шыққан «Дала балла-

далары» аударылып, 1982 жылы Берлин 

қаласынан неміс тілінде жарық к"рген 

болатын.

Жазушы шығармаларында халқы-

м ы з д ы ң  с а л т - д ә с т ү р л е р і  м о л ы н а н 

дәріптеледі. «Бір шоқ жиде» хикаятында 

ата-бабаларымыз ұстанған салт-дәстүр, 

ұлттық үрдіс, әдет-ғұрыптарды "мір 

шындығымен нақты байланыстыра оты-

рып, шынайы да әдемі суреттейді. Хикаят-

ты оқи отырып, қазақ деген халықтың тек 

"зіне ғана тән қызықты да күрделі ұлттық 

дәстүрлеріне қызығумен боласың. «Ең 

бақытты күн», «Аш б"рі», «Ақырғы аялда-

ма» әңгімелері оқушыларды қызықтырмай 

қоймайды. Қаламгер әңгімелері мен 

хикаяттарының әрқайсысының желісі 

б"лек, жолдары басқаша. Осының "зінен-

ақ Fбіштің шағын прозаның асқан шебері 

екендігін к"реміз. 

Fбіштің қазақ "міріне арналған 

шы ғармаларына келсек, оларда туған 

халқының кең далада қиыншылық 

астында "мір кешкен, бірақ тіршілікке 

 деген махаббаты мен тілеуін жоғалтпаған 

"кілдермен танысамыз. Fбіш олардың 

қиын тіршілігінің жағдайларына, "мір 

сырлары мен "мір толғаныстарына 

үңіледі. Қазақ "мірі қашанда даламен, 

туған жерімен, атамекенімен байланыс-

ты. Туған жерін, мейлі ол жайлы бол-

сын, жайсыз болсын, ешкім қиып тастап 

кетпейді. Маңғыстау жұрты да солай. 

Құмды даланың сұрықсыз жұтаңдығына 

к"ніп, тағдырына табандылық к"рсеткен, 

жаны мен ары таза, парасаты мол адам-

дар – Fбіш шығармаларының негізгі 

кейіпкерлері осылар. Олардың ішінен 

алмастың сынығындай тұрмысы ауыр 

болғанмен, к"ңілі кең Тілеуді («Бір шоқ 

жиде»), күйеуі майданда "ліп, жалғыз ұлды 

жеткізген қайсар кемпірді («Құс қанаты»), 

"мірдің жеңілтек салтын қабылдап, қызық 

кешкен, соңынан жалғыздық азабын 

тартқан Зуһраны («Шеткері үй»), түйеден 

басқа к"лігі жоқ, далада жаңа мамандық 

игерген Жақанды («Автомобиль»), т.б. 

к"реміз. Ұлы Отан соғысы кезіндегі ел 

басына түскен ащы шындықты шынайы 

қалпында жайып салған «Бір ш"кім бұлт» 

хикаятының эпиктік танымы тіпті "згеше. 

Соғыс... Дала... Мал баққан үйлер... Соғыс 

зардабынан еркектерінен айырылған, 

бірі әкесі мен баласын соғысқа берген 

жесір әйелдер тағдыры. Солардың басы-

на түскен қайғының қара бұлты... Бәрі 

де оқырманын тебірентпей қоймайды. 

Осындай қиындыққа жасымаған рухы 

биік, ары таза қазақ әйелдері Аққаймақ 

пен Майра да ер тұлғалы бейнесін 

 танытады. Ал «Шыңырау» хикаятын-

да адам жанына терең психологиялық 

талдау жасалған. Бұл – адамды билеген 

астамшылық, даңққұмарлық, эгоистік 

сезімнің оны жарға жығуы. Еңсеп тау 

қопарған, қайратын халқына жұмсаған, 

қалың елді суға қарық қылған алып бейне  

– сол халық қолпашына масаттанып, 

к"ңіліне пендешілік кіріп, атын одан әрі 

асырмақ болып, шыңырау түбінде қалады. 

Fбіштің адам баласын астамшылықтан 

сақтандыратын идеясының бір ұшығы 

осыда жатыр.

Fбіш романдарын әңгіме етсек, 

«Үркер», «Елең-алаң» туындылары ойға 

келеді. XX ғасырдың 60-шы жылдарынан 

басталған қазақ тарихына деген бетбұрыс 

ұлт тарихын ойлаған қаламгерлерді 

т ү г е л д е й  е н ж а р  қ а л д ы р ғ а н  ж о қ . 

Халқының "ткені мен бүгінгісін барлай 

отырып, тарихтың ұзақ тартыстарында 

елдігін, ұлттық намысын сақтап қалған 

халықтың ерлік күресі к"п шығармаларға 

арқау болғаны анық. Солардың ішінде 

Fбіштің аталған екі романы "зінің оқшау 

биігі мен әдебиет тарихына ентелей кіріп, 

"з орнын ойып алды. Бұл романдарда 

Қазақстанның жоңғар және басқа к"рші 

халықтар шабуылынан ығыр болып, орыс 

патшалығынан пана іздеуінің жолдарын 

с"з етті. Fбілқайыр "з тобымен ақылдаса, 

кеңесе келіп, орыс патшалығы қол 

астына кіру туралы шешімі басқа елдің 

 шабуылынан біраз уақыт демалып алып, 

бейбіт тіршілікке к"шуді, патшаға бағына 

отырып, "зінің және елінің хандық 

құрылымын сақтауды к"кседі. Романдағы 

бүкіл оқиға дамуы, әрекет, тіршілік 

шындығы Fбілқайырдың  сараптауынан 

"тіп, соның ойы, толғанысы арқылы 

"рістейді. Fбіш Fбілқайыр "мірінің 

барлық кезеңін тізіп, оның жеке басының 

тіршілігін күйттемейді. Оны кіші жүз 

ханы тағында отырып, Ресейге қосылу 

туралы ұсыныспен, патшаға "кілдік 

жіберуі мен арадағы келісс"збен байла-

нысты оқиғаларды роман тақырыбына 

шебер айналдырады. Шығарманың 

т"рт тарауы Петербургтен хабар күткен, 

ханның күпті, ойлы күйін («Тығырық»), 

патша елшілігінің келуін («Елшілік»), 

онымен қиын жағдайда "ткен келісс"з 

(Арбасу») және келісс"здердің ұзақ тар-

тысып барып, сәтті аяқталуын («Айқас») 

БІШ
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ӘЛЕМІ
«Музейлер шеруі» акциясын "ткізу 

үшін музей залдарымен бірге, оның 

т"ңірегіндегі аумақ та іске қосылды. 

Акцияны "ткізген барлық уақыт бойы 

аумақта келушілерді ыстық тамақпен 

және сусынмен қамтамасыз ету үшін 

фудкорт жұмыс істеді. Би ұжымдары 

мен музыкалық ұжымдар "нер к"рсетті, 

шығармашылық шеберлік сабақтары, 

қол"нершілер жәрмеңкесі "ткізілді.

Акция Қазақстан "неріне арналды. 

Келушілерді музейдің Қазақ стан-

ның сәндік-қолданбалы "нері және 

бейнелеу "нері, Fбілхан Қастеев-

тің мемориалдық залдары бойынша 

тегін тақырыптық экскурсиялар аса 

қызықтырды. Қазақстандық белгілі 

мүсінші Сәкен Нарыновтың мүсінінің 

салтанатты ашылуы қызықты да қызу 

"тті. 

«Музейлер шеруі» акциясына 

Орта ғасырларда исламды ғылыми 

тұрғыда зерттеп, оны мәдени тен-

денция ретінде қарастырып, араб 

тілімен қатар парсы және шағатай 

тілдерінде ғылыми, әдеби бағыттағы 

ш ы ғ а р м а л а р д ы  ж а з а  б а с т а ғ а н 

түркі қауымы әлемдік мәдениеттің 

 дамуына орасан зор үлес қосты. Діни 

білім беретін медреселер, ғылыммен 

айналысуға арналған кітапханалар сол 

замандағы меценаттар мен ғалымдар 

тарапынан қолдау к"рсетілу арқылы 

ашыла бастады. Уақыт "те келе түрлі 

саяси идеологияның әсерінен қоғамдық 

сана, діни к"зқарастар "згере бастады. 

Кеңес үкіметі тұсында медреселер мен 

мешіттер жабылып, діни қызметке 

тыйым салынды. Ұлы Отан соғысы 

аяқталғаннан кейін Кеңес үкіметінің 

дінге деген к"зқарасы "згере бастайды. 

Дін бұрынғы заманның сарқыншағы 

ретінде сипатталып, атеистік таным 

үстемдікке ие болады. «Дін – апиын» 

деген ұранмен дін қараланады. Қазақ 

интеллигенциясы "кілдерінің барлығы 

дерлік әуелі ауыл молдасынан сауат 

ашқан. Содан соң барып қана білімге 

шақырып, оқу-ағартумен айналысып, 

ғылым қуған. Сонымен қатар олардың 

"мір сүру әдебі заманауи түрде к"рініс 

тапты. Себебі олардың дәстүрлі діні 

зайырлы болуға, заманнан қалмауға, 

үнемі ізденісте болып, ғалым болуды 

мақсат тұтуға үйретті. Ендігі бір мәселе 

сауат ашу мен білім берудің қалай 

жүргізілгені  туралы болса, жоғарыда 

айтқанымыздай мешіт, медреселерде 

ұстаздық еткен Орта Азия, Түркия, 

Ауғанстан, Мысыр, Үнді т.б. елдерде 

оқыған, жоғары дәрежедегі білім алған 

ишандар мен ахундарға қайта орала-

мыз. Бұлар с"з жоқ – қоғамдағы діни-

ағартушылық ағымның "кілдері болды. 

Соңғы уақыттары айтылып, жазылып 

жүргеніндей қазақ мұсылмандығын 

қалыптастыруға, бекітуге қызмет еткен 

діни-ағартушылардың дүниетанымдық 

тұғырнамасы, ұстанған бағыт-бағдары 

сопылық философияға негізделген еді. 

Жалпы қазақ, түрік  мұсылмандығы 

ж " н і н д е  а й т қ а н д а  ұ л ы  б а б а м ы з 

Ясауидың «Менің Хикметтерім Құран 

мәні» деп ғұмыр кешкен, түркілік 

дүниетанымда мұсылмандықтың жаңа, 

жасампаз үлгісін қалыптастырған, 

әдебиет пен "нерде сопылық поэзияның 

негізін қалаған данышпандық жолын 

біліп қана қоймай, басшылыққа алып 

ойлануымыз қажет-ақ. 

Діннің әлеуметтік мәні зор. Fрбір 

қоғам отбасынан, отбасы жеке адам-

дардан тұратын болса, солардың әрбірі 

жеке ожданы, "зіне, әлемге, мемлекетке 

тағы сол сияқты Жаратушыға қатысты 

жауапкершілігі бар тіршілік иесі. Оған  

му зейге ҚР Мәдениет және спорт 

м и  н и с т р і  А қ т о т ы  Р а й ы м қ ұ л о в а 

қатысты. Министр жағдаймен таны-

сып, келушілерден олардың осы шара 

ж"нінде не ойлайтындарын сұрады. 

Министрдің акцияға қатысуы  музей 

қызметкерлерінің осы акцияның 

міндеттерін түсіністікпен қарауына 

ықпал етті. Министрге к"п нәрсе ұнады. 

Жаңа технологиялық жетістіктер 

талқыланды. Министрді музеймен 

таныстыру туры кезінде музей дирек-

торы, профессор Гүлмира Шалабаева, 

баспас"з қызметінің жетекшісі Клара 

Исабаева, директордың әкімшілік 

мәселелері ж"ніндегі орынбасары 

Нұржан Сатыбалды және музейдің 

басқа да қызметкерлері бірге болып, 

әртүрлі мәселерді талқылады. 

Нұрлан ҚҰМАР

қоса дін қоғамдық тәртіп пен жүйеге, 

жеке адамға, қауымдасып жасайтын 

амалдар бұйырады. Ал діндар тұлға 

үшін діннің бұйрықтарын орындау, 

тыйымдарынан қашу, құлшылық пен 

мінажаттарын жүзеге асыру ожданының 

тілегі, жауапкершілігі болып табылады.

Ал енді зайырлылық ұстанымы бар, 

бірақ оны негізге алмайтын мемле-

кеттерде діни фанатизм немесе   саяси 

лаңкестік билікке үстемдік етеді. Діни 

фанатизм надан діндардың "зінің діни 

ақидаларын абсолюттік ақиқат ретінде 

қабылдап, басқа діни танымдағылардың 

жолына «ширк» ретінде үкім шығарып, 

саяси билікті "з ықпалына алып күн 

к"рсетпейтін нағыз дін дұшпаны, маз-

хаб ерекшеліктерін құрметтемейтін, 

Алланың атынан с"йлеуге бейім, 

қағидашыл, қауға сақал бүгінгінің 

салафилері сияқты болады. Ал саяси 

фанатизм белгілі бір тұлғаның саясат, 

қоғам  туралы "зінің жеке к"зқарасы 

мен ойларын абсолюттік ақиқат деп 

басқаларды к"зге ілмейтін надандықтың 

дұшпандығы. Сондықтан дін еркіндігін 

діни және саяси фанатизмге қарсы 

қорғаудың бірден бір жолы зайырлылық 

ұстанымы және оның к"пқырлы функ-

циялары болу керек деп ойлаймын. 

Зайырлылық негізінен "лшем, тепе-

теңдік жүйесі. 

Жаһандану жағдайында, электрон-

ды ақпарат алмасу қарқынды түрде 

жүзеге асып, дамыған және дамушы  

елдерде әлеуметтік желілердің үлесі 

артып жатқанда зайырлылықты сақтап 

қалу қиынға соғуы мүмкін. Себебі 

 радикалды діни топтар ғаламтор арқылы 

психологиялық манипуляцияға оңай 

берілетін адамдарды қашықтықтан 

басқарып, олардың психикасы мен 

діни к"зқарастарын догматикалық 

қағидаттармен "згертеді .  Соның 

нәтижесінде қоғамның біртұтастығы 

мен зайырлылығына қауіп т"ндіреді. 

Осы секілді мәселелер туындамас 

үшін діни жоралғыларға қатысты 

құбылыстың барлығы заң аясында 

жүзеге асып, сол бойынша реттеліп 

отыру бүгінгі замандағы зайырлы 

қоғамының басты талаптарының бірі.

Ислам діні к"пшілікті жақсылық 

жасауға, береке-бірлікке, ағайындыққа 

шақыратынын жақсы білеміз. Қазақтың 

қанына сіңген бұл қасиеттер тұрғанда 

ислам діні де, қазақы ұлттық кодымыз 

да мәңгі сақталады деп нық айтуға 

 болады.  

Ерлан МАТАЕВ, 
Алматы облысы дін істері 

басқармасы «Дін саласындағы 
мәселелерді зерттеу орталығының» 

маманы

МУЗЕЙ МӘДЕНИЕТІ

ДІН – ДІҢГЕК

ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің жобасы аясында Ә.Қастеев атындағы 
ҚР Мемлекеттік өнер музейі ашық есік күні үлгісінде «Музейлер шеруін» өткізді.
Жоба мақсатына музейдің мақсатты аудиториясын кеңейту; келушілермен 
қарым-қатынастың жаңа тәсілдерін енгізу; музейлерді мәдени қызмет орны 
ретінде дәріптеу; ұлттық мәдени мұраны қалың көпшілікке таныстыру; осын-
дай акцияларды өткізуге облыстық, қалалық және ведомстволық бағынышты 
музейлерге бастама беру сынды бастамалар кірді. 

Соңғы кездері қоғамда дәстүрлі дін, дәстүрлі ислам деген түсінік жиі айтылады. 
Бірақ оны әркім әрқалай түсінеді. Мәселен, қазақ халқы үшін дәстүрлі дін – ол 
ислам діні, ал дәстүрлі ислам – ол ханафи мазһабы мен матуриди сенімі. Осы 
фикһ пен сенім мектебі қазақ даласында ислам діні таралғаннан бері дәстүрлі 
ислам ретінде жергілікті халықтың санасына сіңді.

КӨРМЕ

ИМАНДЫЛЫҚ ИІРІМДЕРІ

суреттейді. Сырт қарағанда, бір сәттік 

мәселелерді ашуға арналғанмен, бұл 

тараулардың барлығында да қазақ 

тарихының мәселелері, дәуір мен адам 

тағдыры шындығы, Ресейге қосылуды 

жақтаған және қарсы болған топтардың 

тартысы, ру басшылардың алауыздығы, 

соларға қарамастан біртіндеп халық 

ішіне  тарай бастаған орыс-қазақ 

қатынастарының фактілері шынайы 

к"рініс табады.

«Елең-алаң» – «Үркер» романының 

заңды жалғасы. Онда орыс елшілігі мен 

Fбілқайыр хан арасында қиыншылықпен 

іске асқан келісс"зден кейінгі екі елдің 

арақатынасының ширай түсуі жағдайлары 

с"з болады. Романның негізгі сюжеттік ар-

насы қазақ "кілдерінің Петербургке   баруы, 

Орынбор экспедициясының құрылуы 

және оның қазақ жеріне  сапары, Ор "зеніне 

бекініс салуы, Орынбор комиссиясының 

Татишовпен Fбілқайыр ханның кездесуі, 

ханның Ресей мемлекетіне бодандығы 

ж"ніндегі ант беруі сияқты оқиғалар 

к"рсетіледі. 

«Үркердегі» суреткерлік жазушы 

машығы, образ жасаудың үлгісі «Елең-

алаңда» да сол күйінде сақталған. Fбіш 

тілі бай, образды, ойлы. Оның суреттері 

де жарқын, нақты. Осы романдарды оқып 

отырғанда, Fбіштің "те керемет ізден-

гіштігі байқалады. Сонымен қатар к"р-

кемдік құдіреті де "згеше. Ол ежелгі аңыз-

әңгімелерді әдемі суреттеп отырып-ақ, 

бүгінгі күннің ой елегінен "ткізіп, тарихи-

пәл сапалық тағылым түюге машық. Осы 

романдардан күллі адам баласына ортақ 

адам шылық мұрат пен пенделік уайымды 

F.Кекілбаевтың шығармаларының 

басты "зегі – тарих пен тағдырлар фило-

софиясы. Ол "зінің тарихи-әлеуметтік 

ұстанымы арқылы ел мен халық, тарих 

пен дәуір, қоғам мен тіршілік бірлігіндегі 

тағдырлар философиясын алуан-алуан 

тұрғыдан мейлінше саралап, мейлінше да-

ралап к"рсетеді. Мұның айқын мысалда-

рына Fбіштің – «Талайғы Тараз» тарихи-

танымдық зерттеу еңбегін, «Ұйқыдағы 

арудың оянуы» тарихи-танымдық 

шығармасын, ұлы ақын Махамбет туралы 

«Шандоз» тарихи баянын жатқызар едік. 

К"ркем ой тұрғысынан алып қарағанда 

бұл тарихи-танымдық зерттеу еңбектерді 

қазіргі қазақ әдебиетінің даму "рісіндегі 

кезеңдік ірі туындылар десек дұрыс бола-

тын сияқты. Hйткені бұл шығармалардың 

қай-қайсысы болсын мазмұндық-

түрлік орасан зор қуатымен, орасан зор 

ізденісімен, орасан зор к"ркемдігімен 

жаңа, тың, ойлы, сындарлы шығармалар 

болып табылады.

Fбіштің сыншылдық, публицистік 

еңбектері де авторының жан-жақты 

білімділігін, "мірді байыпты зерттеп, 

ол жайлы кең ойлап, терең толғайтын 

алымды талантын мойындатады. Оның 

сын шылдық ойы ұлт әдебиеті мен мәде-

ниетіне қатысты мәселелермен шектеліп 

қалмайды. Оларды әлемдік үлгілермен 

салыс тыра қарап, биік талаптар қоюымен 

толығады.

F б і ш  А б а й д ы ң ,  Ж а м б ы л д ы ң , 

Ахметтің, Сұлтанмахмұттың, Сәкеннің, 

Бейімбеттің, Ілиястың, Мұхтардың, 

Сәбиттің,  Ғабит пен Ғабиденнің, 

Қасымның шығармашылығы жайлы 

әулие мекен еткен, солардың арамызда тірі 

жүрген 363-шісі Fбіш Кекілбаев» деген еді. 

Мырзекең д"п басып айтты ғой деймін. 

Шындығында, Fбіштің әулие екендігіне 

күмән тудыруға болмайды.

Тәуелсіз қазақ елінің тұғырының 

биік болып, мемлекетіміздің нығаюына 

"лшеусіз зор үлес қосқан қоғам қайраткері 

Fбіш халқымыздың бейбіт "мір сүруі 

жолында, ауыз бірлігі жолында да аян-

бай еңбек етті. Ол кешегі ел билеген 

патшаларға ақыл қосқан данаг"й би-

лердей мемлекеттік қызметтерге де 

бар қайратын салып араласты. Артына 

"шпес із қалдырды. Қазақ с"зінің зергері 

алмағайып уақытта елдік мүддені қорғау 

барысында да әрқашан азаматтықтың, 

даналықтың үлгісін к"рсетті. 

Мемлекет және қоғам қайраткері 

 Сауытбек Fбдірахманов Fбіш туралы 

с"зінде: «Алайда тарихтың осынау "тпелі, 

екі ұдай кезеңінде, бір жүйеден бір жүйеге 

ауысып, жаңа қоғам құрылып жатқан 

шақта бізге прозашы Кекілбаев, сыншы 

Кекілбаев к"бірек керек пе еді, әлде са-

ясаткер Кекілбаев, тарихшы Кекілбаев, 

философ Кекілбаев, әлеуметтанушы 

Кекілбаев, мәдениеттанушы Кекілбаев 

к"бірек керек пе еді десек, осы жылдар-

да бізге оның қаламгерлікке суарылған 

қайраткерлігі керегірек болғанына к"зіміз 

жетеді» деген с"зіне қарап та Кекілбаевтың 

қазақ мемлекетін нығайтудағы еңбегінің 

зор екендігін түсінеміз.

Fбіш Кекілбаев жас республика  

–  Қ а з а қ с т а н н ы ң  а я қ т а н  т ұ р ы п , 

қалыптасуына бар күш-жігерін салды. 

Бір с"зінде: «Егер әдебиетші болмасам, 

саясатқа келмес ем. Мені қаламгер ретінде 

мазалаған мәселелер, азамат ретінде де 

алаңдатуға тиіс.  К"ркем шығармаларымда 

қазақтың шиетүйін мәселелерін шеш-

кенмен, былайғы "мірде "зімді ұлтыма 

қалайша арнамаймын?» деген еді.

Кекілбаев Егемендіктің ақ таңында 

«Ұлт үшін ендігі ең маңызды қызмет – 

Тәуелсіздікті орнықтыру» деп, осы іске 

Елбасымен бірге бел шешіп, білек сыбана 

кірісіп кетіп еді. Сонда «Артымыздағы 

ұрпаққа аз күндік ырзық қана тастап 

кетпей,  баянды болашақ қалдыра 

алсақ, бұл дүниеге босқа келіп, босқа 

кетпегеніміз» деп, ақтарыла с"йлеп еді 

ғой. Содан кейін-ақ, «Демократия к"ктен 

түспейді», «Ұлтты ұлы мұраттар алға 

жетелейді», «Отаншылдық мұраты – 

жасампаздық», «Ұлт к"сегесін ұрпақ 

к"гертеді», «Hткеннен тағылым, ертеңнен 

үміт іздегендер ғана ілгері баса алады», 

«Ел тағдырын шешетін жасампаз кезең 

енді келді» деп, к"пшілік қауымның 

к"кірегіндегі күпті ойлардың түйінін 

шешіп, жігерлендірген болатын.

Осылайша, ғасыр соңындағы елдегі 

жан-жақты "згеріске талдау жасап, 

халық санасына толықтай жеткізуді 

Fбіш қана қолға алған  болатын. 

«Егеменді Қазақстанның» қатарынан 

бес н"мірінде заманның құбылыстарын 

дәл анықтаған,  елінің жағдайын 

жақсарту жолын д"п басып к"рсеткен 

«Бетерден де бетер бар деген осы 

емес пе?» деп аталатын жан-жақты 

қамтылған публицистикалық мақаласы, 

Тәуелсіздігіміздің нығаюына зор үлесін 

қосқанын айтпауға болмайды. 

F б і ш  Қ а з а қ с т а н н ы ң  а л ғ а ш қ ы 

сайланған Парламентінің Т"рағасы, Мем-

лекет тік хатшы, Президент кеңесшісі, 

сенатор. 1997 ж. – Ұлттық татулық пен 

саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске 

алу жылы, 1998 ж. – Халық бірлігі мен 

ұлттық тарих жылы, 1997 ж. – Ұрпақтар 

бірлігі мен сабақтастығының жылы. 

Елбасының арнайы жарлығымен әр жыл-

ды атап "ту ж"нінде мемлекеттік комиссия 

құрылып, оны Мемлекеттік хатшы Fбіш 

басқарды. Осындай жұмыстарды атқару 

жолында Fбіш жан аямай қызметтенді. 

Президентіміздің сенімді серігі болды. 

Мемлекет басқару жолындағы қызметтерді 

атқарудағы ұсыныс пікірлері, ақыл қосқан 

ойлары ақпарат беттерінде жиі жарияла-

нып, Қазақстан халқына зор шабыт беріп 

отырды.

Fбіштің 70 жасқа толуына орай 

"ткен салтанатты жиында Қазақстан 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевтың с"йлеген с"зінен үзінді 

бере кетейік: «...Мен осынау жылдарда 

талай азаматтарды жаныма тарттым, 

жақсы қызмет беріп, мәртебелерін "сірдім. 

Олардың елге танылуына жағдай жаса-

дым. «Бес саусақ бірдей емес» дегендей, 

"кінішке қарай, солардың кейбіреулері 

тапсырылған қызметті ойдағыдай алып 

жүре алмай, әлсіздігі байқалған кезде 

жұмыстан алғанымда, орынсыз "кпе 

 танытып, барлық іске де, "з еліне де қарсы 

шығып жатады. Бізде қызметтен кеткенде 

ғана «білгір де іскер» болып к"рінетіндер 

де бар. Fбекең ондай осалдық к"рсеткен 

жоқ. Fрқашан азаматтық биіктен к"рінді. 

«Аттан түскен ақырет емес, тақтан түскен 

тақсырет емес. Hз басыңнан бақ ауса да, 

халқыңның басынан бақ аумасын» дейді 

Fбіш Кекілбайұлы. Fбекең – әлемдік 

"ркениеттің ортақ қазынасына олжа 

салған суреткер. К"ркем ойдың, к"ркем 

әдебиеттің к"сем с"зге жол берген тұсында 

ол ел-жұртына үлгі беретін үрдіске қол 

артып, уақыт мінберіне к"терілді. Ағынан 

жарылды, адалынан с"йледі. 

Fлі де қоғам мен қауымды толғандыр-

ған келелі мәселелерде кең толғар пайым 

қажет болғанда, қайраткер қаламына 

қарымды с"з ұштап, шынайы пікірі 

мен шырайлы бәтуасын жайып сала-

ды. Жұртының мүддесі үшін жазары 

таусылмаған жазушы болу да бір бақыт 

қой. Шіркін-ай, осындай қазақ к"бірек 

болса екен деп тілеймін!

«Hз мемлекетіңнің Тәуелсіздігін 

қастерлеу, "зің тұратын елдің егемендігін 

құрметтеу – тек патриоттық парыз ғана 

емес, үлкен гуманистік жауапкершілік.... 

Мың жылдап күткен арманды бір күнде 

жүзеге асыра салмасымыз белгілі. Олай 

болса, уақытша қиындықтарға бола 

мәңгілік мұраттарымызды тәрк ете ал-

маймыз. Тәуелсіз еліміздің к"геріп-

к"ркеюі жолында күш-жігерді аямай-

мыз» деп жазды бір мақаласында Fбіш 

Кекілбайұлы. 

Бұл – оның азаматтық адал сыры. 

Мен бұған қапысыз иланамын. Енде-

ше, Fбіш Кекілбайұлының халқына 

бергенінен берері  әлі  де к"п деп 

сенемін. Сондықтан да бүгінгі той тек 

Fбіш Кекілбайұлының емес, күллі 

қазақ мәдениеті мен "нерінің, қазақ 

руханиятының тойы. 

Салтанатыңыз жарассын, саңлақ су-

реткер!

Тойымыз тойға ұлассын, ардақты 

ағайын.

Мен бүгін мынандай Жарлыққа қол 

қойдым:

«Қазақстан Республикасын әлеумет-

тік-гуманитарлық дамытудағы аса үздік 

жетістіктері, белсенді қоғамдық қызметі, 

мәдениет пен әдебиетті дамытудағы  

айырықша үлесі үшін Қазақстан Респу-

бликасы Парламенті Сенатының депу-

таты Fбіш Кекілбаевқа «Қазақстанның 

Еңбек Ері» атағы берілсін.

Осы жоғары награданы тапсыруға 

рұқсат етіңіздер».

Fбіш шығармалары орыс, неміс, вен-

гер, болгар, чех, эстон, қырғыз, "збек, 

татар, т.б. тілдерге аударылды. 

Fбіш 1981 жылы  «Құрмет белгісі» 

орденімен марапатталды, 1995 жылы  

«Қырғыз Республикасының Еңбек 

сіңірген Мәдениет қайраткері» атанды. 

1995 жылы  Қазақстан Республикасы 

Президентінің Бейбітшілік және руха-

ни келісім сыйлығын алды, 1999 жылы  

«Отан» орденімен марапатталды. 2004 

жылы  «Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев» 

орденімен,  2009 жылы «Қазақстанның 

Еңбек Ері» атанды. 2011 жылы  «ТМД 

Парламентаралық ассамблеясының 

«Ынтымақ» орденін кеудесіне тақты. 

Шәкәрімнің мына бір "леңі ойыңа 

оралса, Fбішті айтып тұрғандай болады:

Адамдық борышың – 

Халқыңа еңбек қыл.

Ақ жолдан айнымай

Ар сақта, оны біл.

Талаптан да білім мен "нер үйрен,

Білімсіз, 

Hнерсіз,

Болады ақыл тұл.

Мақтанға салынба

Мансаптың тағы үшін.

Нәпсіңе билетпе

Басыңның бағы үшін.

Hміріңді сарп қыл "лгеніңше,

Жоба тап,

Жол к"рсет,

Келешек қамы үшін.

Қайтадан қайрылып

Қауымға келмейсің.

Барыңды,

Нәріңді 

Тірлікте бергейсің.

Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң –

Шын бақыт,

Осыны ұқ,

Мәңгілік "лмейсің!

Расында да, қамшының сабын-

дай қысқа ғұмыр, баянсыз дүниені 

 жобалау да, м"лшерлеу де баянсыз. 

Сол қысқа жіп күрмеуге келмейтін 

ғұмыр мен алдамшы пәниден, "тпелі 

уақыт пен кеңістік шегінде "шпейтін 

шырақ жағып, "лмейтін іс жасауға 

Алланың пенделерінің ілуде біреуінің 

ғана қолы жетеді. Осы Алла жасаған 

п е н д е н і ң  і л у д е г і  б і р е у д і ң  F б і ш 

екеніне күмән туғызбайық, ағайын. 

Fбіш Құдайдың "зіне "лшеп берген 

жылт еткен жарығында "лмейтін "нер 

құдіретін артына қалдырып кетті. 

Адамзат тарихының түймедей бол-

мыстарынан мәңгілік тұратын мүсін 

тұрғызып кетті. Осы бір құбылыстарды 

ойлағанда, Fбішті әулие емес деп айта 

алмайтын шығармыз.Fбіштің терең 

философиялық ойларын, керемет 

суреткерлігін, Алланың берген тұңғиық 

түпсіз терең зердесін, алдымызда ата-

лып "ткелі тұрған 80 жылдық мерей-

тойында жазылып жатқан осындай 

бір жеңіл-желпі мақалалармен сы-

рын ашып, талдау жасау, ешқандай 

мүмкін еместігін мойындауымыз керек. 

Кекілбаевтың кім екенін толықтай тал-

дау жасап, бар сырын, қадір-қасиетін 

барынша ашу үшін к"п уақыт керек 

сияқты. Fбіш сияқты Жаратқанның 

сүйген құлының жазып кеткен кепиетті 

туындыларының, айтып кеткен дуалы 

с"здерінің құпиялы әлемін ашу жо-

лында алдымызда талай асулар тұрғаны 

анық. Таулардың алыстаған сайын 

биіктейтіні сияқты, Fбіш еңбектері 

де уақыт "ткен сайын биіктей береді. 

Уақыт "ткен сайын  оның құпиялары да 

ашыла бас тайды. 

Fбіштің қамшының сабындай қысқа 

"мірдегі адам деген пенденің қолынан 

келе бермейтін жазбалары мен аузынан 

шыққан с"здері, атқарған қызметтері 

ғасырдан ғасырға ұласып, "лмейтін 

"негеге айналады.

Fбіштің рухы "лген жоқ! Ол мәңгі.

Бектұр Т<ЛЕУҒАЛИЕВ,
«Қазақстанның Құрметті журналисі»,

Маңғыстау облыстық «Қазақ тілі» 
қоғамының басқарма т2рағасы

тамыршыдай тап басып, м"лдіретіп ұсы-

нады. Fбіштің тағы бір ерекшелігі – "зін 

"зі қайталауға, әдеби варияцияға, бұрын 

пайдаланған жайттарды шиырлауға жоқ. 

Fбіш тілге де, тілден шыққан с"зге 

де тамыршыдай талғаммен, үлкен ойлы-

лықпен с"йлем құрайды және оны ақ 

қағазға түсіргенде қасиетті де дуалы с"й-

лемдер пайда болады. Немесе ұлттық 

тілдің халық тарихындағы, ел санасындағы 

айрықша орнын, мемлекеттілікті орнық-

тырудағы р"лін айшықтап ашып берумен 

де мәдениетімізге зор үлес қосты. Кешегі 

кеңестік кезеңнің "зінде «тілдердің тең 

құқылығы сақталмай тұрып, ұлттардың 

тең құқылығы сақталмайтындығын» 

айтқан, халықтардың мәдени ерекшелігін 

белгілейтін ең қуатты тарихи, психоло-

гиялық, тілдік факторлардың ішіндегі ең 

к"зге түсетін мәртебелісі де тіл емес пе. 

«Тіл тағдыры таразыға түсіп, тар кезеңге 

тірелген шақта, Fбіш Кекілбаевтың 

 депутат болмаса да парламент мінбесіне 

к"теріліп:   

«Немене, кеше ел басына күн туғанда, 

тар үйімізден орын ығысып, т"рімізді 

ұсынғанда, тартыңқы дастарқанымызды 

алдарыңызға жайып, жарты күлшемізді 

ауыздарыңызға ұстағанда, біз күндердің 

күнінде бүгінгідей демократия орнатып, 

кемелденеміз деп жатқан заманда "з 

үйімізде "з тілімізде с"йлеу үшін мына 

сіздерден бүйтіп жылап тұрып рұқсат 

сұраймыз ғой деп ойлап па едік?!» дегенін 

біз еш уақытта ұмытпауға тиіспіз» деп 

жазады Сауытбек Fбдірахманов «Тіл және 

Тәуелсіздік» жинағында (Алматы: Ер-

Дәулет, 2007). 

Тілге шебер, с"зге жүйрік, алдына жан 

салмаған суреткер ретінде Fбіш тек қана 

қазақ әдебиетіне емес, әлемдік әдебиеттің 

қоржынына с"з гауһарынан олжа салған 

қаламгер. Адам баласына қалай "мір сүруді 

емес, не үшін "мір сүруді жеріне жеткізе 

түсіндірген Fбіштің үні әлем әдебиеті 

шыңының ұшар басында тұр.

« А ң ы з д ы ң  а қ ы р ы »  р о м а н ы н д а 

 романтизм әдісі кеңінен қолданылғанын 

к"реміз. «Үркер», «Елең-алаң» дило-

гиясында үлкен ағысты кең тыныспен 

классикалық натурализм мектебі к"рініс 

табады. Осыған дәлел – Fбілқайыр ханның 

қиналған кездері, мың тарап ойлары, 

қатты күйзелістерін Fбіш "зіне қабылдап 

алады. Fбілқайыр болып "зі қайғырады. 

Ол "зінің Fбіш екенін ұмытып кетеді. 

«Шыңырау», «Құс қанаты» хикаяттары 

керемет суретшілдік пен сұлу баяндалуы, 

классикалық реализм стилімен  туындап 

жатады. «Күй», «Тасбақаның ш"бі» деп 

аталатын шағын шығармаларында да 

әлеуметтік реализм стилі жетіп артыла-

ды. Бұл шығармалар терең пайыммен, 

жауһардай соны с"здермен айшықталған 

күрделі дүние. 

Fбіштің шығармаларының к"р кемдік 

қасиеті мен құдіреті "те ерекше. Ол 

қазақтың қияли аңыз-әңгімелерін кере-

мет суреттей отырып, бүгінгі күннің ой 

сүзгісінен шебер "ткізіп, қиюластырып, 

тарихи тағылым түйіп тастайды. Аңыз-

әңгімелерді жаза отырып, оның мәніне 

талдау жасап, адамдардың мұраты мен 

уайым-қайғыларын дәл шынайы түрде 

алдыңызға ұсынады. 

Жазушының еңбегіндегі мәңгүрттік, 

мәң гүрттену ұғымы бертін келе Ш.Айт-

матов, Г.Маркес шығармаларында да қол-

данылып, әлем әдебиетінде анықтауыш 

болып орын алды. Шындығына келсек, 

бұл Кекілбаевтың әлем әдебиетіне қосқан 

зор үлесі еді.

күрделі пікірлер айтады. Тәкен,  Тахауи, 

Fбдіжәміл,  Олжас, Қалтай, Шыңғыс 

сияқты ағаларымен қатар "зінің заман-

дастары мен інілері Қадыр, Тұманбай, 

Мұқағали, Оразбек, Қайрат, Жұмекен, 

Оралхан, Т"леген шығармашылығын 

талдайды.

Қазақтың к"ркем "нерінің аса үлкен 

қайраткерлері  Құрманғазы,  Ахмет 

Жұбанов, Роза Бағланова, Шәкен, 

Нұрмұқан, Асанәлі, Ыдырыс туралы 

жазғандарын оқығанда, Fбіштің таза 

"нер сыншысы екенін мойындайсың. 

Fбіштің публицистік мақалалары 

мен жазбалары оның шығармалары ның 

к"лемді б"лігін құрайды. Олар әр кезде 

жазылған, әр заманның сұранысынан 

туған. Fсіресе, Тәуелсіздік алған тұста 

Fбіш к"п жазды.

Оқырмандардың есінде шығар, 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Fбіштің 

Германияға ресми сапар жасағаны. 

Сол сапарында неміс елінің мәртебелі 

мінбесінен экономикадан бастап, әлем 

жұртшылығының бүгінгі барша пробле-

масын қаз-қатар салыстырып, арғы-бергі 

 тарихты суыра с"йлегеніне таңғалып, 

неміс үкіметінің басшысы «Германия-

да экономистер де, ақылды адамдар да 

баршылық. Бірақ Кекілбаевтай ғұлама 

тұлға бізде жоқ. Fттең, "кінішті» деп бас 

шайқағаны бүкіл ел арасына тарап кетті 

емес пе? 

Сол кезде жазушының «Дала балла да-

лары»,  «Аңыздың ақыры» повестері, Одақ 

оқырмандарына танылып – одан әрі ше-

тел тілдеріне аударыла бастаған кезі еді. 

Жазушының «Дала балладаларындағы» 

тарихи аңызға құрылған повестері із 

құрғатпай шығып,  оған резонанс 

тудырған – Германия болды. Талғампаз 

н е м і с  о қ ы р м а н д а р ы  ж а с  қ а з а қ 

жазушысының шежіре шерткен үніне 

құлақ түрді. Fбіштің еңбегін қуана қарсы 

алды. Жатырқаған да жоқ, жатсынған 

да жоқ. Белгілі неміс сыншылары Клаус 

Шнайдер, Герберд Кремпиен, Леонард 

Кошут, Зигфрид Клейнмихель, Рольф 

Шредер, Леонора Вайст, Вольгард Бодэ, 

Гельмут Земке қазақ жазушысы  туралы 

жоғары баға беріп жатты. Кекілбаев 

шығармашылығы арқылы Батысқа 

беймағұлым шығыс тарихының аңызға 

айналған беттеріне неміс оқушыларының 

қызығушылығы үдей түсті. Сондықтан 

да шығар «Аңыздың ақыры» романы 

шыққан бойда неміс тіліне аударылды. 

Немістің «Фрая фельт» журналында 1997 

жылы Fбішті және оның отбасының 

фотосуреттерімен безендірілген 5 беттік 

материалы шықты. Германияның басқа 

да баспас"з таланттары қазақ прозашы-

сын "здерінің т"л перзенттеріндей на-

сихаттап жатты. 

Осы кезге дейін Германия баспасы 

Кекілбаев шығармаларының екі томдығын 

екі дүркін басып шығарды.

Ұзын с"здің қысқасын айтсақ, қала-

мынан т"гіліп түскен дүниенің қай елдің 

де рухани меншігіне айналтып, таң дайын 

қақтырған қаламгер болса, Fбіштей-ақ 

болсын! 

Fбіштің сан жетпес шексіз жатқан 

білімі, қасиеті мен парасаты қазақ деген 

елдің қоржынына олжа салмаған кездері 

болмаған сияқты. 

Ғұлама ғалым, мемлекет және қоғам 

қайраткері Мырзатай Жолдасбеков бір 

с"зінде былай деп айтқан еді: «Құдай аузы-

ма салды ма, "ткен ғасырдың тоқсаныншы 

жылдарының басында ел алдында: 
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КӨКСАНДЫҚ

Алматыда кітапқұмар жандардың бір-бірімен жақын танысып, ой бөлісіп, пікір ал-
масуына мүмкіндік жасаған, оқырманын сүйікті жазушысымен табыстыратын кітап 
фестивалі өтті. Биыл алтыншы мәрте өткізіліп отырған «KitapFest»-тің оқырман 
арасында беделі жыл өткен сайын артып келеді. 

«Асыл арна» телеарнасы  
түсірген «Үлкен үй» 
телехикаясының 5–6 
маусымы ашылып, 9 
қыркүйектен көрерменге 
жол тартпақ. Телехикаяның 
қысқартылған нұсқасының 
тұсаукесері өтіп, салтанат-
ты жиынға ақын Темірғали 
Көпбаев, бокс тан Олимпи-
ада және әлем чемпионы, 
спортшы Ермахан Ыбырайы-
мов бастаған өнер, мәдениет 
және спорт саласының 
белгілі қайраткерлері, 
арна басшылығы мен 
қызметкерлері, актерлер 
құрамы және журналистер 
қатысты. 

Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясын-
да Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы әкімдігінің 
ұйымдастыруымен бір топ журналист Жетісу өңірінің 
киелі жерлерін аралады.  Біздің алғашқы сапа-
рымыз «Есік» Мемлекеттік тарихи-мәдени қорық 
мұражайынан басталды. Аталмыш музейдің директоры  
Тасқын Тойбаев мұражайда және Есік қаласының 
маңында атқарылып жатқан игі істерге кеңінен 
тоқталды. Бұдан кейін журналистер ауданның көптеген 
қасиетті де көрікті жерлерімен танысты.  

Ассамблеяның мақсаты – Қазақстан Республикасында қазақ халқының 
шоғырландырушы рөлі арқылы қазақстандық патриотизм, Қазақстан халқының 
азаматтық және рухани-мәдени тұтастығы негізінде қазақстандық ұқсастықты 
және бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастыру үдерісінде этносаралық татулықты 
қамтамасыз ету.

Қазақ халқының бағына біткен батыр апа-
аналарымыз к2п. Олар ел басына күн туғанда 
қолына қару алып, ер жігіттей ерлік к2рсете 
білді. Даудың түйінін айтып, күрмеуін шешкен 
шешен де ақылды әйелдер тарих беттерінде 
қалды. Бүгінгі күні жаһандану дәуірінде бұл 
сипаттың  басқаша к2рініс тапқаны рас. 

Білім мен ғылымның шарықтау заманында "з 

біліктіліктерін к"рсетіп, түрлі салаларда қызмет 

етіп жүрген қыз-келіншектердің  есімдері де ел ара-

сында айтылып жүр. Оның ішінде  нәзік жандылар 

тәуекел ете бермейтін Ішкі істер саласында қызмет 

ететін арулар да уақыт "ткен сайын к"бейе түсуде. 

Бұл қызметті ерлерге ғана тән деп елестететін ел 

бұл жандардың да рухы мықты, жігерлі екендігіне 

куә бола бастады. Сондай аруларымыздың бірі  

Маңғыстау облысының Бейнеу ауданы полиция 

б"лімінің  Штаб-тобы есепке алу тіркеу тәртібін 

бақылау инспекторы, капитан Айнұр Мэлсқызы. 

Небәрі жиырма жасында тәртібі мен талабы қатал 

мекеменің табалдырығын именбей аттаған Айнұр 

алғашқы қызметін Бейнеу ауданы Ішкі істер 

б"лімінің кәмелетке толмағандар  ж"ніндегі мектеп 

инспекторы қызметінен бастайды.  Балалықтың 

бесігінен кеше ғана шыққан Айнұрға бұл қызмет 

жеңіл тимесе де, жас"спірімдердің жай-күйін 

ұға білді. Мектеп жасында кездесетін түрлі 

келеңсіздіктердің алдын алуға, оқушылардың 

қысылмай-қымтырылмай "зімен еркін с"йлесуіне, 

психологиялық к"мекке жүгінуге мұқтаждарға 

к"мектесе білді. Отбасында к"пшіл болып "скен 

Айнұрға бұл қызмет қиын да болса к"п нәрсенің 

байыбына баруды үйретті. 

–  Бала  кез імнен әкем мен анам б ізд і 

шыншылдыққа, нақтылықққа үйретті. Fрине, 

алғашында мектеп оқушыларымен қарым-

қатынас жасап, олардың ұсақ-түйектен бастала-

тын қылмысы ертеңгі күні, "кінішті жайттарға 

әкелетінін түсіндіре білу оңай болмады. Fр баланың 

мінез-құлқы түрліше келеді. К"бісі отбасылық 

ахуалдан, жанындағы достарының к"зқарасымен 

тікелей байланысты. Fкем мен анам мені бала 

кезімде домбыра үйірмесіне қатыстырды. Қазір де 

қолым қалт еткенде қолымнан домбырам түскен 

емес. Fдеби кітап оқуға әуеспін. Содан ба, маған 

адам жанын түсіну, нәзіктікпен тікелей байланыс-

ты болып к"рінеді. Домбыра пернесін шерткенде 

ерекше тұңғиық, шексіздікке жол тартасың. Бала 

жаны да, адам жаны сол іспеттес. Біз әр шалыс 

басқан кісінің тағдырына жауапты болғандықтан, 

шешім шығармас үшін ол кісінің тағдырына да,  

ойына да алаңдаймыз. Полиция қызметкері десе, 

қатыгез бейне елестейді. «Тәртіпке бағынған құл 

болмайды» дейді. Біз тәртіп бұзылмаса, қуанамыз. 

Тыныштықты кім сүймейді? Дәрігер науқасты ем-

десе, ұстаз шәкірт тәрбиелейді, біз де "з міндетімізге 

адал болуға тырысамыз, – дейді Айнұр. Ж"н с"з, 

есті с"з. 

Еңбек ескерусіз қалмайды. Жауапкершілікпен 

атқарылған жұмысың жауапсыз қалмақ емес.  2014 

жылы  Бейнеу ауданы ІІБ бастығының «Алғыс ха-

тымен», 2017 жылы Маңғыстау облысы ішкі істер 

департаменті бастығының «Алғыс хатымен», 2018 

жылы ҚР ІІМ Қ.Қасымовтың «Алғыс хатымен», 

ІІ-сынып маман дәрежесіндегі т"сбелгісімен 

марапатталған. Бұл жиырма алты жастағы 

Айнұрдың жетістігі. Алты жылдан аса қызмет 

етіп келе жатқан бойжеткеннің мақсаты айқын, 

болашағына сенімді. Ең бастысы, тәртіпсіздіктің 

алдын алуға "з үлесімді қоссам деген арманы бар. 

Жас болса да шыңдалу жолында аянбай қызмет етіп 

жүрген Айнұрға сағың сынбасын, еңбек жолында 

жетістігің к"п болсын деген тілек айтамыз.

Динара М8ЛІК

ЗАМАНДАС

АЛТЫН БЕСІК

ЫНТЫМАҚ

ШЫҢДАЛУ ЖОЛЫНДАҒЫ ҚАДАМ

КІТАП МЕРЕКЕСІ

«ҮЛКЕН ҮЙДІҢ» 
жаңалығы

Киелі жерлер 
қасиеті

Қазақстан – мақтанышым

Кітап оқу мәдениетін қалыптас-

ты рып, жазушы мен оқырман үшін 

ортақ алаң құру мақсатын к"здейтін игі 

шараны «Бауыржан» қайырымдылық 

қоры ұйымдастырып, Алматы қалалық 

әкімшілігі қолдау білдірді. Құрамына 

26 кітапхана енетін Алматы қаласы 

орталықтандырылған кітапханалар 

жүйесі белсенді жұмыс істеп, "з шаты-

рында «Жаңа гуманитарлық білім. 100 

жаңа оқулық» жобасы және  «Отбасы 

хрестоматиясы» авторларымен кездесу 

"тіп, Талдықорғаннан арнайы келген 

ақын Айнұр Т"леудің «Отқарағы»,  

Шыңғыс Мұқанның «К"шбасшылық» 

кітабының таныстырылымы "тті.

Шараның ұйымдастырушылары 

кітап оқу дағдыға айналып келе жат-

қанын, әсіресе жастардың қазақ-

стан дық жазушыларға бет бұрғанын 

айтады. «Fу баста кішігірім кітап 

алмасу ретінде басталған жобаның 

қанаты кеңейіп фестивальге айнал-

ды. Fлемдік тәжірибеде мұндай фе-

стиваль үш күн, бір апта "ткізіледі. 

Келесі жылы еліміздің Шымкент, 

Қарағанды, Ақтау, Ақт"бе сынды 18 

қаласында ұйымдастырсақ деген арма-

нымыз бар. Биыл Жастар жылы аясын-

да Нұр-Сұлтан қалалық әкімдігінің, 

қ а л а  ж а с т а р ы н ы ң  қ о л д а у ы м е н 

еліміздің бас қаласы Нұр-Сұлтанда 

ұйымдастырдық, "те жоғары деңгейде 

"тті. Жастардың арасында кітап оқу 

сәнге айналды, әсіресе "зіміздің 

жазушылардың еңбегін оқу үрдісі 

артып келеді. Бұл қуантарлық әрі 

құптарлық. Біздің  басты мақсатымыз 

да кітап оқуды  насихаттай отырып, 

оқырманның кітапқа деген құрметі 

мен сүйіспеншілігін арттыру»  дейді 

«KitapFest» жобасының үйлестірушісі 

Майра Оразмұханқызы. 

Фестивальдің мақсаты – кітап оқуға 

сүйіспеншілікті арттыру, қазақстандық 

баспа үйлері мен кітап дүкендерін, 

жазушыларды қолдау дегенімізбен, 

кітапқұмар оқырман үшін де ұтымды 

екеніне к"з жеткіздік. Осы ұтымды 

тұсты пайдаланып, баспаның бағасы-

мен қалаған кітабыңызға қол жеткізуге 

мүмкіндік мол. 

Қаздай тізілген кітаптарға үңіле 

т ү с к е н  к " п ш і л і к т і ң  « А т а м ұ р а » 

баспасының "німдеріне ілтипаты 

ерекше екені байқалды. «Атамұра» 

кітап дүкенінің қызметкері Мәдина 

Мақсұтқызының айтуынша, жа-

стар, әсіресе жас"спірімдер тарихи 

 романдарды, шетел әдебиетінің қазақ 

тіліндегі аудармаларын к"п оқиды екен. 

Сонымен қатар  F.Нұршайықовтың 

«Махаббат, қызық мол жылдар», 

«Ақиқат пен аңыз», Қ.Жұмаділовтың 

екі томдық «Дарабозы», «Соңғы к"ші», 

О.Памуктың «Менің атым Қырмызы», 

«Сезім музейі» сұранысқа ие екенін 

жеткізді.  Бүгінгі  шарада Қыздар 

университетінің, Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық университетінің, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің, Т.Жүргенов атындағы 

"нер академия сының студенттері к"п 

келгенін, М.Мақа таевтың «Аманаты», 

Дулат Исабековтың «Гауһартасы», 

 «Бо на парттың үйленуі» және т.б. 

 шы ғармаларға қызығушылық жоғары 

болғанын атап "тті. 

Тағы бір байқағанымыз – кітап 

жанашыры, «Мазмұндама» қорының 

жетекшісі Шыңғыс Мұқанның айнала-

сына үлкен-кішілі оқырманның к"п жи-

налып, емін-еркін сұхбат құруы. «Сіздің 

қанша кітабыңыз  сатылды?»  деген 

қызығушылықпен қойылған сауалға 

«Фестивальдің мақсаты кітап сату емес, 

кітаппен таныстыру ғой. Кітап дүкенде 

де  сатылады» дей келе, жақында жарық 

к"рген «К"шбасшылық» кітабына, 

« М а з м ұ н д а м а »  қ о р ы н ы ң  ж ұ м ы с 

 жоспарына тоқталды. Оның айтуынша, 

к"шбасшылық тақырыбы әлемде 7,5 

мың кітап болып жазылған екен. «Елдің 

бәрі ағылшынша білмейді, соның ішін-

дегі оқылымы жоғары он кітаптың 

қай мағын қалқып алып, әр кітапты 

маз мұндап, осы кітапқа бердік. Демек, 

бір кітапты оқыған қазақ баласы он кі-

тап тың құндылығымен танысады, яғни 

бір кітапта он кітаптың жүгі бар» деді ол. 

Биылғы фестивальдің жаңалығы 

десек болады, әлем әдебиетінің ең 

танымал кітаптарын қазақ тіліне ау-

дарып шығаратын «Steppe and World» 

баспасының негізін қалаушы Раиса 

Сайрақадырқызымен тілдесудің сәті 

түсті. «Біз, әсіресе балалар әдебиетіне 

к"п к"ңіл б"ліп жатырмыз. «Анна 

Франктің күнделігі» мектептің оқу 

бағдарламасына енуі  тиіс  еңбек. 

Бұрын қазақ т ілінде с"йлемеген 

кітаптың ресми авторлық құқығын 

алып, қазақша шығардық. Оқырман, 

әсіресе жас"спірімдер осы кітапты 

оқу  керек. Аударма деген оңай емес. 

Жұмыс та, жоспар да к"п. Мақсатымыз 

– қазақ тіліндегі сапалы кітаптың 

 санын к"бейту» дейді Моңғолияда 

туып, "мірінің жетпіс пайызын Таяу 

Шығыс пен Еуропада "ткізіп, жақында 

"з еліне келіп жұмысын жалғастыруды 

к"здеген аударма саласының  маманы 

Р.Сайрақадырқызы. Бұл істі қазақ 

елінде  жалғастыруына дүкеннен 

балаларға арналған сапалы кітап таба 

алмағаннан кейін, "зі іске кіріскен екен.

«Оқуға ұсынамын» қайырымдылық 

акциясының жұмысын жүргізіп жүр-

ген Fлішер Маратұлы "зінің екін ші 

топтағы мүгедек екенін, бұл қайы-

рым дылық акциясының түскен әрбір 

тиыны мүмкіндігі шектеулі жандарға 

берілетінін, оның "зі сауапты іс екенін 

меңзеді .  «Фолиант» баспасының 

қызметкері Талғаттың айтуынша, орта 

жастағы және зейнет жасындағы үлкен-

дер немере-ш"берелеріне қазақ халық 

ер тегілерін алып жатқанын тілге тиек 

етті. 

Кітап фестиваліне алғашқы жыл-

дары мыңнан аса оқырман қатысса, 

соңғы жылдары олардың саны бес-

алты мыңнан асқан. Демек, бізде кітап 

оқудың озық дәстүрі қалыптасып 

келеді.

1995 жылғы 1 наурызда жаңа 

 институт – Қазақстан халқы Ассам-

блеясын құру туралы Қазақстан 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  П р е з и д е н т і 

Жарлыққа қол қойды. Бұл тари-

хи күн Егемен Қазақстанда қазіргі 

заманғы мемлекет құрудың, жаңа 

түбегейлі әлеуметтік-экономикалық 

"згерістердің, бейбітшілік идеясын іске 

асырудың, Қазақстан халқының бірлігі 

мен қоғамдық келісімін сақтаудың 

жаңа бастауы болды. 2007 жылы Ассам-

блея конституциялық орган мәртебесін 

иеленді, кепілді парламенттік "кілдік 

– ҚР Парламенті Мәжілісіне 9 депутат 

сайлау құқығын алды. 2008 жылғы 

20 қазандағы ҚР «Қазақстан халқы 

Ассамблеясы туралы» Заңы Ассам-

блея қызметі мен құрылымдарын, 

еліміздің қоғамдық-саяси жүйесіндегі 

оның орны мен р"лін нормативтік-

құқықтық реттеуді, конституциялық 

парламенттік "кілдікті жүзеге асыру-

ды қамтамасыз етті. Ассамблеяның 

негізгі стратегиялық құжаттары – 

«Қазақстанның ел бірлігі доктринасы»,  

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 
«Ана тілі»

« Қ а з а қ с т а н  х а л қ ы  А с с а м  б л е я -

сының (2020 жылға дейінгі) даму 

тұжырымдамасы» қабылданды. Ас-

самблея 20 жыл ішінде қоғамдық 

келісімнің қазақстандық үлгісінің 

шешуші буынына айналды. 2015 жылы 

Қазақстан халқы Ассамблеясы "зінің 

20 жылдық мерейтойын атап "тті. Осы 

атаулы күнге 2015 жылдың барлық 

іс- шаралары арналды, ал 2014 жылғы 

18 сәуірде "ткен Ассамблеяның ХХI 

сессиясында Қазақстан Республика-

сы Президенті, Ассамблея Т"рағасы 

Н.F.Назарбаев 2015 жылды Қазақстан 

халқы Ассамблеясының жылы деп 

жариялады. 

Ұлт қауіпсіздігі және еліміздің 

бүкіләлемдік және "ңірлік мәсе ле-

лерді шешуге қосатын қомақты үлесі 

үшін тынымсыз әрі нәтижелі жұмыс 

атқару бәріміздің азаматтық парызы-

мыз. Біз, әсіресе әр этнос "кілде-

рінің достығы мен ауызбіршілігі 

тұр ғысында біршама жұмыс істеп 

келеміз. 

Алматы облысындағы Достық 

Киелі бұлақ – Ассы тауы Түрген орманшылығында 

орналасқан. Бұлақ туралы ел аузында жүрген аңыздар бар. 

Бұл бұлақтың киесін к"п адамдар біле бермейді. Бұлақтың 

басына барсақ, осы аңыздың мәнісін к"рсететін сурет бей-

неленген. «Ертеде, ақсақал мен кемпірі бір бұлақты к"ріп, 

сол жерді қонуға ыңғайлы деп, бір күнге паналайды. Кемпірі 

сол бұлақтың суына шомылады. Ертеңінде тұрса, кемпірі 

жасарып, әдемі сұлу келіншекке айналыпты. Соны к"рген 

ақсақал да бұлақтың суына шомы лып, жасарып кеткен екен». 

Бұл жердің тұрғындары осы аңызбен қоса, бұлақтың емшілік 

қасиеті бар екенін айтады. Түрген шатқалы – Алматыдан 

шығысқа қарай 70 шақырым жерде орналасқан, Іле Алатау 

табиғи паркінің к"рікті жерлерінің бірі саналады. Шатқалда  

7 сарқырама бар. Адамдар жиі баратыны: біріншісі – «Аюлы» 

және екіншісі – «Қайрақ». Алғашқы сарқырама (биіктігі – 30 

метр) жасыл шыршалар және шыңдар арасындағы бейнелі 

орында орналасқан. Шатқалдағы шыңдар жер сілкінісі 

кезінде б"лініп, мұзды кезеңге дейінгі іздерді сақтаған. «Жер 

жаннаты – Жетісу» деген с"з тіркесін жиі естиміз. Дегенмен, 

оның мағынасына үңіліп, бұл "ңірді неліктен жер жаннаты 

атайды, Жетісу деген с"з қайдан шыққанын к"пшілігіміз 

біле білмейміз. Ғалымдар "ңірдің Жетісу аталуын жеті түрлі 

"зенмен байланыстырады. Алайда нақты қай "зендер дегенде 

олардың пікірлері сан тарапқа б"лінеді. Мысалы, А.Гейнс 

жеті "зенге: Лепсі, Басқан, Сарқан, Ақсу, Бүйен, Қаратал 

және К"ксу "зендерін жатқызса, А.Влангали Басқан, Сарқан 

"зендерінің орнына солтүстік-шығыстағы Аяг"з, оңтүстік-

шығыстағы Іле "зендерін атайды. Ал кейбір географтар 

"ңірдің шығу тарихы нақты "зендермен емес, жалпылама 

алғанда, "зенге бай "ңір болғасын және қазақта жеті санын 

киелі санауымен байланыстырады.

Жетісу жайлы с"з қозғасақ, оның ерекше табиғаты жай-

лы айтпай "ту мүмкін емес. Алматы облысының аумағы 

солтүстіктен оңтүстікке дейін 900 шақырым және шығыстан 

батысқа дейін 800 шақырымды алып жатыр. Осындай ұлан-

ғайыр алқаптың табиғаты да әртүрлі.  Таудың етегі ауасы 

ылғалды, салқын болса, енді бір жерлерде к"к майсаға бай, 

кішкентай "зендер мен тау бұлақтары к"п, егін егіп, мал 

жаюға "те қолайлы жерлер кездеседі. Жетісу "ңірінің біраз 

жерін аралап к"рген қаламгерлер к"п әсер алды. Шетелге 

бармай-ақ "зімізде де к"птеген табиғаты сұлу жерлердің мол 

екендігін байқадық. 

Нұрлан ҚҰМАР

Тұсаукесер рәсімінде «Асыл арнаның» 

Бас директоры, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, ақын Мұхамеджан Тазабек с"з алып, 

арнаның телехикаяны түсірудегі мақсаттарымен 

қысқаша таныстырып "тті: 

« А с ы л  а р н а »  –  е ң  а л д ы м е н  ұ л т т ы қ 

құндылықтарды, қазақы дәстүрдің жай-

күйін к"рсетуге ұмтылады. Дінді үйренгісі 

келген жанға медресе, мешіт, университет 

бар. Ал біз, халықтың арнасы болған соң, 

халық қарап отырған соң, дін мен дәстүр бір-

бірімен қабысып, сіңісіп кеткен қоғамда діннің 

негіздері мен ұлттық құндылықтардың сабақтас 

екеніне мән береміз. Осы мақсат жолында 

әр маусым  басталарда к"рерменімізді жақсы 

жаңалықтармен қуантқымыз келеді. «Үлкен үй» 

телехикаясының осы кезге дейін т"рт маусы-

мын к"рерменге ұсындық. К"рермен к"ңілінен 

шыққаны сол, отандық "зге арналар арқылы да 

к"рсетіле бастады. Бұл біз үшін үлкен қуаныш, 

үлкен жетістік. 

Бұл фильм қазақы қаймағы бұзылмаған 

Оңтүстік "ңірінде түсірілгенімен ерекшеленеді. 

Отбасындағы дәстүрді сақтауымен, отбасындағы 

бала санының к"бімен ерекшеленген "ңірдің 

бел ортасынан шығып, сол "лкеде еңбек етіп 

жүрген актерлер ойнағаннан кейін бе, фильмдегі 

оқиғалар жасандылықтан ада, нанымды шығып 

жатқандай».   

«Үлкен үйдің» идея авторы – Мұхамеджан 

 Тазабек. Арнаның Бас продюсері – Ерлан 

Fбдірұлы, сценарийін Мұрат Есжан жазған. 

К о м е д и я л ы қ  т е л е ф и л ь м  « А с ы л  а р н а » 

телеарнасының "ндірісі, режиссер Мақсат 

Оспановтың жетекшілігімен түсірілген. 

 Телехикаяда қазақы тұрмыс-тіршілік, бүгінгі 

күннің бары мен жоғы, тәлім-тәрбиесі түрлі 

оқиғалар желісінде "рбиді. Комедия жан-

рында түсірілгенімен, әр оқиғаның, әр 

серияның астарында айтар ойы, қазақы таным-

түсінігі бар. Бүгінгі қазақ "мірінің боямасыз 

келбетін, ауыл тұрғынының жаңа заманға 

трансформациялануға талпынысын, бүгінгі 

күннің қарапайым да ортақ кейіпкерінің 

бейнесін осы хикаядан табасыз. Нендей 

оқиғада да біржақты "сиет әңгімемен шектеліп 

қалмай, әзіл-қалжың, ащы мысқылды да сәтті 

ұштастыра алған. 

 «Арнамызда діни бағдарламалар да, 

балаларға арналған мультфильмдер топтамасы 

да, деректі фильмдер де, сериалдар мен к"ркем 

фильмдер де бар. «Асыл арнаның» соңғы 

жылдардағы миссиясы – діни ағартушылықтан 

г"рі, ұлттық құндылықтарға к"бірек мән беретін 

бағытқа "ту. Құдайға шүкір, ұлтымыздың 

бойын да баба қанымен сіңген жақсы мінез жетіп 

артылады.  Соны түртіп оятып жіберсе болғаны. 

Сол мінездерді, қасиеттерді кино, мультфильм, 

бағдарлама арқылы насихаттағымыз келеді. 

Сондықтан біздің арнаны тек діни бағыттағы 

емес, отбасылық арна деп те қарастыру  керек» 

деп с"зін түйіндеген Мұхамеджан Оразбайұлы 

телехикая к"рермен к"ңілінен шығып жатса, 

алдағы уақытта да жалғасатынын айтып "тті. 

Қ.СЕРІКҚЫЗЫ 

үйі – біздің екінші үйіміз. Себебі 

біз мұнда әр этнос "кілдері бірге 

жұмыс істейміз. Біздің мақсат – бір 

шаңырақ астында берекелі ғұмыр 

кешу әрі осы достықты "скелең 

ұрпаққа үлгі ету. Менің ұлтым – 

орыс. Бірақ мен Қазақстан жерінде, 

оның ішінде, жер жаннаты – Жетісу 

"ңірінде дүниеге келдім. 9-сыныпқа 

дейін орыс сыныбында білім ал-

дым. Десе де, достарым, әсіресе 

к"ршілерімнің басым б"лігі қазақтар 

болатын. Менің тілді еркін әрі жақсы 

меңгеруіме сол кісілердің еңбегі зор 

болды. 9-сыныпты аяқтаған соң, 

орта білім алу үшін колледжге оқуға 

түстім. Бір қызығы, мұнда орыс тобы 

болмады. Тек қазақ жастарынан 

құрылған топ болды. Мен тәуекел 

етіп, сол топқа тіркелдім. Солай-

ша мен "мірімнің екінші сатысын 

қазақ балаларымен бастадым. Еш 

"кінбеймін. Керісінше, тіл біліп, 

қазақ халқының салт-дәстүрін терең 

меңгергеніме, к"п достар тапқаныма 

қуанамын. Бұл – менің жеткен биік 

жетістігімнің бірі.

Біз оқып жүрген кезде Талды-

қорған политехникалық колледжіне 

Алматы облыстық Достық үйінде 

қызмет ететін қызметкерлер мен 

әр этнос "кілдері келіп, түрлі жиын 

"ткізетін. Сол аға буынның ең 

к"п бізге "сиет етіп айтатыны – 

татулық. Мен сол кезден бастап бір 

шаңырақ астында "мір сүріп жатқан 

әр ұлттар мен ұлыстардың достығы, 

татулығы туралы терең ойлана баста-

дым. Кейінге таман Достық үйінде 

"тетін әртүрлі шараларға белсене 

араласатын болдым. Сол кезден 

 бастап, "мірге деген к"зқарасымның 

"зі "згерді. Мен достық, татулық, 

бірлік, тұрақтылық деген қасиетті де 

қастерлі с"здердің т"ркінін тереңнен 

түсіндім. 

Алматы облыстық Достық үйінің 

табалдырығын аттай қалсаңыз, 

ерекше  б ір  жылылықтың ес іп 

тұратынын байқайсыз.  Мұнда, 

 шынымен, береке мен татулықтың 

қайнар бұлағы ағып жатқандай. 

Fсіресе, әр этнос "кілдерінің бір-

біріне деген мейірімділіг і  мен 

жанашырлығын к"ргенде Тәуелсіз 

Қазақстан елінде дүниеге келгеніме 

мың қайтара қуана беремін.

 З а м а н д а с т а р ы м а ,  о с ы н д а й 

берекелі достықты терең түсініп, бір 

шаңырақ астында татулықта "мір 

сүрейік дегім келеді. 

Сергей ИВАНОВ 
Алматы облысы
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ANA TILI А Л Т Ы Н  О Р Д А

АЛДЫҢҒЫ ТОЛҚЫН АҒАЛАР

ҚҰРМЕТ

Алдымда Арал теңізінің 1957 жылы 
одақ астанасы Мәскеуде басылып 
шыққан, етек-жеңі далиған, бүктей-
бүктей сілікпесі шыққан ескі атлас кар-
тасы. О кездері ақжал толқындары 
жағалауды ұрып жататын алып 
айдынның қазіргі кезде күш-қуаты 
қайтып, жүз шақырымдай алысқа 
шегінген табанын Кіші Арал суы 
шайып  жатыр...
Картаға үңіліп, осы теңіздің о шеті 
мен бұ шетіндегі шағын аралдар-
ды саусағымның ұшымен жағалап 
іздеп отырмын. Міне, Арал теңізіндегі 
шағын аралдар иненің жасуындай 
кішкентай нүктелермен белгіленіпті. 
Сол нүктелерден «Көкарал» түбегін 
тауып, жан-жағын бір мая шөпке 
түскен инесін іздеген адамдай көзімді 
айырмай тінтіп, бұрынғы «Ауан» елді 
мекенінің тұсына келдім. Бұл қиялгер 
жазушы Абдул-Хамид Мархабаевтың 
кіндік қаны тамған атажұрты. Онан 
әріде Ақбасты... Онан әріде бір шеті 
Ақтөбе облысына ұласқан, Ұлықұм, 
Кішіқұмға кірігіп кеткен Құланды 
түбегі. Бұл енді әлемге әйгілі қаламгер 
Әбдіжәміл Нұрпейісов ағамыздың 
дүние-ғаламды сүбелі дүниелерімен 
дүрілдеткен кішкентай ауыл. 

«ҚАРМЫСТА» ТУҒАН 

Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қарағанды облысына сапары мазмұнды болды ғой 
деп ой түйдім. Әсіресе, ұлтымызды ұйыстырған, түркі дүниесіне ғана емес, әлемге әйгілі ұлы 
хандар алшаңдап жүрген, рухтары Тәңіріге ұшып, тәндері жай тапқан Ұлытауға ат басын тіреп, 
қазақ  деген халқына қажет сөзін айтты. «Мысалы, Моңғолия Шыңғыс хан тұлғасын халықаралық 
туризмді дамыту үшін өте тиімді пайдаланып отыр. Ал ұлы ханның үлкен ұлы – Жошының 
мазары қазақ жерінде тұрғанын бүгінде еліміздегі және шетелдегі жұртшылықтың көбі біле 
бермейді... Сондықтан Алтын Орданың негізін қалаған Жошы ханның есімін ұлықтауды міндетті 
түрде қолға алуымыз қажет. Оның тарихи тұлғасына әлемнің назарын аударып, кесенесін мәдени 
туризм нысанына айналдыру – өте маңызды міндет... 
Бұл жұмыстар Алтын Орданың 750 жылдығын мерекелеу аясында басталуы қажет» деді Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Ал үстіміздегі жылы сексен жастың 

сеңгіріне аяңдаған белгілі журналист- 

ж а з у ш ы  А й ж а р ы қ  С ә д і б е к ұ л ы н ы ң 

балалық іздері де сол Арал теңізінің 

алқарак"к айдынына тұмсығын тығып 

ж а т қ а н  « Қ а р м ы с »  д е й т і н  ш а ғ ы н 

балықшылар  ауылында қалған. Осы елді 

мекенде байырғы балықшының отбасында 

дүниеге келген шекесі торсықтай ұлдың 

шілдеханасына жиналған ауылдың үлкен 

кісілері Сыражадин есімін еншілепті.

Алайда екі-үш күн жолаушылап 

кетіп ауылға келген әкесінің ағасына 

бұл есім ұнамаған к"рінеді. Үлкендерді 

дастарқан басына қайта жинап: «Ау, бұл 

бала Ай туып, айнала жап-жарық болып 

тұрғанда дүние есігін ашқан жоқ па?» 

деп, ж"ргегінде жатқан сәбидің құлағына 

үш қайтара «Сенің атың Айжарық» деп 

айқайлапты.

Сол Айжарық ауылда жетіжылдықты, 

Ауанда орта мектепті ойдағыдай аяқта-

ғасын, арада 4 жыл "ткенде, Қызыл-

орда пединститутының филология 

факуль тетіне оқуға түседі. Бұл  са ланы 

таңдауға оған, меніңше, классик жазу-

шы Fбдіжәміл Нұрпейісовтың «Кур-

ляндия» романының кәдімгідей әсері 

ЖОЛ БАСТАҒАН

Біз Геродотты, Марко Полоны, Карпиниді, 

 Рубрукты, Рашид-ад-Динді оқыған жоқпыз. 

Бәлкім тарихшылар зерделеген болар. Ал Шыңғыс 

хан мен Жошыны кемеңгер Абай атамыздың 

«Біраз с"з қазақтың түбі қайдан шыққандығы тура-

лы» зерттеуінен ұшыратасыз. «Қазақтың соғысқа 

жарарлық адамы сол Шыңғыстың әскеріне 

қосылыпты, бұларды Шыңғыс Жошы деген үлкен 

баласына билетіпті» деп жазады ұлы Абай. Негізі, 

данышпан атамыз арғы-бергі  тарихты жақсы 

білген. Қара с"здері мен  поэмалары – соған 

дәлел. Ежелгі Грецияның  Сократын, Аристотелін, 

Македонскийді, бертіндегі мұсылман дәуіріндегі 

тұлғаларды шығармаларына арқау етуі – осыған 

дәлел. Абайдың ізімен жүрген Мағжан да тарихты 

жақсы білген. Hлеңдерінің к"бі – Тұран, түркі 

жұрты туралы. Сақ дәуіріндегі Афрасиаб баба-

мыздан бастап, Абылай ханға дейін жырына "зек 

еткен. «Түркістан» "леңінде «Тумайды адамзатта 

Шыңғыстай ер, Данышпан, тұңғиық ой, болат 

жігер...», «...Шыңғыстан Шағатай, Үкітай, Жошы, 

Т"ле – Атаға тартып туған бәрі б"рі...» дейді 

Мағжан ақын.

Жошы туралы әңгіме қозғаған кім бол-

сын, оның әкесі, ұлы қаған Шыңғыс ханды 

айналып "те алмайды. Мәселен, ұлы Абай-

ды айтып отырып, Құнанбай қажыны қағас 

қалдыра алмайсың. Тәуелсіздік алған бетте 

бірқатар ақын-жазушылар, тарихшыларымыз 

Шыңғыс ханмен арпалысқаны есте. «Қанішер, 

жауыз» деп, қазақтың қас жауы етіп к"рсетуге 

жанталасты. Шыңғыс ханды қорғаған Мұхтар 

Мағауинге арадай жабылды. Ақыры не болды?

Прагада Мұхтар ағамызбен дидарласып, 

сұхбат алғанда Шыңғыс ханды жазуды амалсыз 

қолға алғанын айтқан. «Екі том болады» деп 

жо балаған сонда. Жазушы жас күнінен-ақ алда 

жаза тын шығармаларын жоспарлап қоятынын 

оқығам. Содан, Шыңғыс ханды арашалап қалу 

үшін жоспарын бұзып, т"рт том «Шыңғыс хан» 

деректі эпопеясын жазып, жалғанның жарығына 

шығарды. 

Менің қолымнан келгені – «Жұлдыз» 

журналында жарияланып жатқан «Шыңғыс 

хан» эпопеясынан үзінді алып, «Орталық 

Қазақстанда» бірталай н"мірге бастым. Ұзаған 

жоқ, жоғарыдан ескерту алдым да, амалсыз 

 до ғардым.

С"йтіп, әлем мойындаған ұлы қаған қазаққа 

оралды. Тіпті Шыңғыс ханға талас басталып 

кетті. Fркім «Біздің рудың тумасы» деп, әлі 

күнге дейін Шыңғыс ханды б"лісе алмай жүр. 

М.Мағауин ұлы қағанды Қият руынан шыққан деп 

тұжырымдайды. Қият руы туралы «Қобыланды» 

жырында айтылады.

Жошы туралы біз алғаш І.Есенбер линнің «Ал-

тын Орда» кітабынан оқыдық. Сонда Бату ханның 

әкесі Жошы туралы еске алуынан басталады 

 шы ғар ма. «Жошы, доңыз, 1227 жылы дүние сал-

ды» деп жазады Ілекең. Жошы туралы М.Мағауин 

«Шың ғыс хан» эпопеясында тәптіштеп баяндай-

ды.

«...Жошы – Еке Ұлыс тарихындағы Жебе 

ноян, Сүбітай баһадүр мен Мұқалы гойонға тете-

лес, айтулы қолбасы болып табылады...», «...әлде 

Сартауыл қарсаңы, бәлкім,  анығында осы болар, 

жорық үсті немесе Хорезмді еңсере бастаған кезде 

Шыңғыс хан Б"ртеден туған әуелгі т"рт ұлына 

жаңадан енші белгілейді. Жошының үлесі – 

Байырғы Хорезм мен Дешті-Қыпшақ және одан 

арғы, Батыстағы, татар атының тұяғы жететін 

барлық жер. Шағатайға – Мәуереннахр мен 

Жетісу. Кенже ұл Т"ленің еншісі – қара шаңырақ, 

атажұрт Татан даласы. Hкетайға – Алтай алқабы, 

Шығыс Түркістан, Тарбағатай, Еміл бойы» деп 

жазады М.Мағауин.

Алтын Орданың негізін қалаған Жошының 

ұлы Бату атасы Шыңғыс ханның тәрбиесінде 

болған. Жеті жасынан Ұлы қаған жанынан та-

стамай жорықтарына бірге алып жүрген («Алтын 

орда», І.Есенберлин). Хан кеңестерінде Шыңғыс 

ханның ордасында отырған. Тұңғыш немерені 

атасы тәрбиелейтіні к"шпенділер салтында әу 

баста болған. Түркі жұртында қазақтарда ғана 

сақталған сияқты. Осы қазір тұңғыш немересін 

атасы мен әжесі орайынан иіскеп, бауырына 

 салып алу дәстүрі әлі бар.

Бату ханның қағанның басқа немерелерінен 

асып тұруы – Шыңғыс хан тәрбиесінен. «Ежелгі 

Русьті, бүкіл Еуропаны табанына салып, Римді 

шабам» деп жүрген Бату хан. Fрине, Алтын 

ордадай алып империя құрады. Алтын Орда 

хандарының дәргейіне тізерлеп келіп, алым-

салық т"леп тұрған олар. Күш-қуаты асқан, мей-

манасы тасыған талай мемлекеттің жүні жығылып, 

қойдай жуасыған. Бұл туралы І.Есенберлин «Ал-

тын орда» кітабында жазған.

Ілияс Есенберлин ағамыз да «Алтын орда» 

мен «К"шпенділер» үшін "з қазағынан та-

лай құқай к"ргені есімде. Студент кезімізде 

жарыққа шыққан «Алмас қылышты» үлкен 

жазушымыз бен қара қылды қақ жарады дейтін 

сыншымыздан бастап, аямай сойып салғанын 

оқығанбыз. Мұны басқа жазармандар іліп алып, 

айғайға аттан қосып, "з тарихымызға лап қойып, 

талқанымызды шығара жаздаған. КСРО -ның 

ең жоғары марапаты  – Лениндік сыйлықты 

бергізбей, Мәскеуге арызды вагонмен ж"нелткен 

тағы "з зиялыларымыз. Парадокс.

І.Есенберлиннің "зін, қиямет кешіп шыққан 

сол шығармаларын әуелі қара ормандай қалың 

оқырманы мен Д.Қонаев аман алып қалғанын 

ұмытқан жоқпыз. Соңы Ілекеңнің жеңісімен 

аяқталады. Осы кітаптары ұзын саны үш миллион  

таралыммен елу рет басылыпты. Есенберлиннің 

жеңісі – қазақтың жеңісі.

Ғайыптан тайып, қолыма Қырым түбегінің 

1792 жылғы картасы түсті. Анығында, про-

фессор, математик, тарихқа бір иығын беріп 

тұратын,  Батыр Баянның ұрпағы Е.Смайылов 

ағам әкеліп берген. Лупамен жата қала қарадым. 

Жер-су аттарының бәрі – қазақ рулары мен 

атаулары. Алаш, Арғын, Қыпшақ, Найман, 

Қоңырат, Қатаған, Керей, Тама, Қият сын-

ды үлкен рулар тайға таңба басқандай түбекте 

тұнып тұр. Ырғыз, Қырықшілік, Бесік, Суықсу 

сияқты қазақ атаулары "ріп жүр. Картаны Ресей 

империясының қатын патшасы ІІ Екатерина 

картограф А.Вильбрехтке (неміс болса керек) 

жасатады. Симферопольден басқа орыс с"зі жоқ. 

Мұның "зі – грек тілінде. Қазір бұл атаулар қалды 

ма, жойылып кетті ме, біле алмадым.

Fйтеуір, Бату хан бастаған Алтын орда Еуро-

паны жапырып "тіп, дәуірлеген кезде Қырымды 

қазақ рулары жайлағанының дәлелі – осы. Ресей 

империясының, одан кейін Совет үкіметінің 

Қазақстандағы жер-су атауларын "згерте 

бастауының басты себебі бұл.

Сонымен, Жошыны ұлықтап, Алтын орданың 

750 жылдығын мерекелеу мемлекеттік деңгейде 

қолға алынғалы отыр. Түркі жұртының, Алтын 

орданың қара шаңырағы саналатын еліміз үшін 

үлкен сын. Моңғолиядан бір артықшылығымыз 

– Жошының мавзолейі Ұлытауда тұр. Шыңғыс 

ханның қайда жерленгені әлі беймәлім. Қазақ 

хандарының барлығы, соңғы ханымыз Кене-

сары Жошының кіндігінен тараған. Аруақтары 

халқымызды алқайды, Тәңірі қолдайды.

Мағауия СЕМБАЙ,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,

Президент сыйлығының иегері
ҚАРАҒАНДЫ

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында еліне 
қорған болған Сәрке батырдың құрметіне киелі 2ңір 
Қосестек ауылында ескерткіш орнатылып, құран 
бағышталып, ас берілді.

Қосестек орта мектебінде  батырдың "мір жолына  

арналған  ғылыми конференция "тті. Аудандық "нер 

мектебінің жас қылқалам шеберлері сомдаған Сәрке 

бейнесі таныстырылды.  Алқалы жиынға батыр 

"мірін зерттеп жүрген Баянғали Құлтаев жетекшілік 

етіп отырды. Жиында жазушы Қуаныш Орманов, 

тарихшы  Талғат Жұмағалиев, қоғам қайраткері,  

философия ғылымының докторы Амангелді Айталы,  

ел ағасы, облыста ұзақ жылдар басшылық еткен  

Сапар Сағынтаев, үздік  "лкетанушы Бекарыстан 

Мырзалы,  «ҚР Ақпарат саласының үздігі», «Сәрке 

батыр» дастанының авторы Нұрмұханбет Дияров с"з 

с"йледі. Бұдан әрі с"з аудан тұрғындарының ыстық 

ықыласты пікірлеріне жалғасты. Осы ауданға қарасты 

Ақ жайық  ауылының тұрғыны,  90  жасты иектеген 

Оңдасын Қуанов, ауданның дамуында елеулі үлесі 

бар Меңзада Тоқтарова "з ойларымен б"лісті. Бабаны 

ұлықтау рәсіміне облыс әкімі Оңдасын Оразалиннің 

құтықтауын ала келген, осы   тарихи маңызы бар  іс-

шараға басынан ұйытқы болған, кезінде осы  ауданға 

басшылық жасаған, бүгінде облыс әкімінің бірінші 

орынбасары Рахат Сыдықов "з с"зінде ерлікке тағзым 

жасаудың маңыздылығын атап "тті. 

Е ң с е л і  е с к е р т к і ш  с а л т а н а т т ы  ж а ғ д а й д а 

ашылғаннан кейін гүл шоқтары қойылып, іс-шара 

той қызықтарына ұласты. Аудандық мәдениет үйінің, 

"нер мектебінің "нерпаздары театрландырылған 

қойылымды сахналады.  Fн шырқалып, бишілер 

"нер к"рсетті. Ұлттық ойындар тамашаланды. 

 Балуандар белдесіп, аударыспақ, арқан тарту, соңғы 

уақытта дәстүрге айналған қой к"теруден  күш 

 сынасу бәсекелері "тті. Сәрке батырды арқау еткен  

к"ркемс"з сайысы "ткізіліп, шебер орындаушылар 

анықталды. Облыстық  деңгейдегі ақындар айтысы да 

к"пшілікті бейжай қалдырмады. 

С"йтіп, бұл күн ұмытылмастай есте қалды.

Бақыт ИМАШЕВ, 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі  
Ақт"бе облысы

Қарғалы ауданы

ЖОШЫ
СӘРКЕ БАТЫР 

ұлықталды

Жетілік шамның жарытымсыз жарығы 

астында етпеттеп «Курляндияны» оқып 

жатқан бала Айжарықты кідіртіп қойып: 

«Fй, бұл т"ңіректе Есей деген жігіт, Баян 

деген қыз болған жоқ сияқты еді ғой. 

Сонда, бұл кім болды екен» деп, бір-біріне 

сұраулы жүзбен қарап, әркім әртүрлі 

 жорамал айтып, дабырласып қалатын. Бұл 

Есей мен Баянның к"ркем шығарманың 

кейіпкерлері екенін к"мейінен жүрегі 

к"рінетін, аңқылдағанда алдына жан сал-

майтын ақк"ңіл ауыл адамдары қайдан 

білсін.

С"йтіп отырғанда бала Айжарықтың 

кірпіктері айқасып, к"здері жұмылып 

кететін. Сол адамдар кейін К"каралдан 

ірге к"теріп, тұс-тұсқа қоныс аударғалы 

қай заман. Сол ағайындардың бірқатары 

Айжарық ағамыз дүниеге әлі келмеген 

кезде әртүрлі себептермен шекаралас 

елдерге жер ауып кеткен еді. Солардың 

бірі Айжекең орта мектепті бітірген жылы 

К"каралға қыдырып келген к"рінеді. 

Ресейдегі Магнитагорскіден әкесі мен 

шешесі орыс орта мектебін бітірген 

қызымен келген. Кілең к"к к"здердің 

ортасында оқыған қыз қазақшаға шала-

лау болып бойжеткен екен. Ата-ананың 

ниеті ағайындармен құдаласу болған 

к"рінеді. Бірақ К"каралдың бойдақтары 

қызбен еркін тілдесе алмады. Сол қыз 

сол жолы Алматыға барып мединститутқа 

қабылданыпты. Айтқымыз келгені, бола-

шақ жазушы осындай ортада түлеген еді. 

Ол уақытта аудан орталығы Арал 

қаласына теңіз қолтығының тұрғындары 

тек ұшан-теңіз арқылы кемемен жетуші 

И н с т и т у т  қ а б ы р ғ а с ы н д а  о қ ы п 

жүрген әуелгі жылдары филология-тарих 

ғылымымен айналысуды армандаған 

Айжекеңнің қаламынан «Fлімнің әжесі» 

деген тұңғыш әңгімесі облыстық газетте 

1962 жылы жарияланса, қоғам қайраткері 

Жүсіпбек Арыстанбековтың «Жалынды 

жүрек» хикаяты туралы жазып к"рген 

алғашқы рецензиясы да сол жылы «Қазақ 

әдебиеті» басылымында, ал «Асуда» 

 деген алғашқы очеркі 1963 жылы "лкелік 

«Оңтүстік Қазақстан» газетінде жарық 

к"рген.

– Жазушы болу "мір бойы жазу, іздену, 

оқу, – дейді Айжекең. – Менің туған ауы-

лым К"каралда алғашқы оқыған кітабым 

Fбдіжәміл ағамыздың «Курляндия» 

 романы болса, кейін қазақ, орыс және 

шетелдік классиктердің шығармаларын 

үлгергенімше оқып зерделедім. Бірақ 

қанша ізденіп оқысам да, оқудың түбіне 

жете алмадым. Оқығандарымнан оқи 

алмағандарым жетіп артылады. Қаламгер-

лердің ілгері-кейінгі жарық к"рген шығар-

маларын үлгергенімше жата-жастана 

оқыдым және қолым қалт еткенде қайыра 

соғып оқып та жүрдім.

Расында, әсіресе теңіз стихиясы, 

балықшылар тұрмысы туралы шығарма-

ларды және т"рткүл әлемге түгел аян 

болған классиктердің әдеби дүниелерін 

к"зі ұйқыға кеткенше кеміретін. Fсіресе, 

фантас жазушы Жюль-Верннің рома-

нын, Эрнест Хемингуэйдің «Шал мен 

теңіз» хикаясын, Иван Буниннің теңіз 

табиғаты туралы әңгіме-хикаяттарын, 

қазақ әдебиетіндегі Fбу Сәрсенбаевтың, 

бастағаны еміс-еміс есіне түсіп, балалық 

шағына қайта оралатын.

Сондайда ғой, К"карал жеріндегі 

Қарат"с, Hндір, Сарша, Кәріжол сияқты 

жер атауларының шоқтығы Айжарық 

үшін басқа жерлердің Жерұйық, Жиде-

лібайсынынан анағұрлым артық сезілетін 

к"ңіліне. Қызыл шұнақ аязды, ақ басқын 

боранды Аралдың қытымыр қысында 

к"кше мұз мәрмәр тастай қатқан кезінде 

Аралдан К"каралға, К"каралдан Аралға 

үкімет жұмысымен жүрген жолаушылар 

жарамды жылқыны жегіп, қашаубай 

шанамен қатынайтын. Екі ара әжептәуір 

жер. Бірақ жер апшысын қуырған ат шана 

азанда қаладан шыққан адамды кешкі күн 

қызылқұлақтана, кейде ымырт үйіріле 

К"каралға жеткізуші еді. Осы суреттер 

оқта-текте еске түссе жаны жас, қолы 

қаламнан бір сәт босамаған, шау тартса да 

шалдықпаған ағамыздың жүрегіне мизам 

шуақтай себезгілейді.

Hзі аттай алпыс жылдан бері ажы-

рамай келе жатқан «Қазақ әдебиеті» 

газетінде жарияланған әдебиет мәселелері 

ж"ніндегі мақалаларға орай тұрақты түрде 

ой-пікірін әдеби ортада айтып, атсалы-

сып келе жатқан аға қаламгердің есімі 

журналист ретінде де қарт Қаратау мен 

айдыны Аралдың арасын жайлаған қалың 

елге етене  таныс. Алғашқы журналистік 

 жолын Қармақшы, Жалағаш аудандық 

газеттерінен бастаған Айжекең 1971-

1997 жылдардың аралығында Қызылорда 

облыстық «Сыр бойы» басылымы-

на аға тілші, б"лім меңгерушісі және 

редколлегия мүшесі болып ұзақ уақыт 

қызмет атқарған. Жазушы әр жылдары 

жазған әдеби дүниелерінің басын зей-

нетке шыққан соң ғана құрап кітап етіп, 

оқырманына ұсына бастады. Мысалы, 

қаламгердің «Аққұмның ақ түндері», 

«Ашық мұхитқа шыққан алып», «Жұмыр 

жерде біз бармыз», «Шұғыла шуағы», 

«Дарияның тұмасынан жыр боратқан», 

«Парасат майданы», «Қараша үйдің 

келіні» тәрізді деректі және к"ркем әдеби 

дүниелері жарық к"ріпті. Олары шағын 

әңгімеден бастап к"лемді хикаяттарына 

дейінгі баршасының оқырман оясынан 

шыққан сүбелі дүниелер. Ал баспа тарт-

паларында және қолында уақытын күтіп 

жатқан әдеби қолжазбалары қаншама. 

Солардың қатарында «Hлермен "мір» ро-

маны, «Теңіз жайлаған ел» жинағы баспада 

кезегін күтіп жатыр. 

Біздің қазақ әдебиетінің қашаннан 

қарапайым еңбек адамдарының тұлға-

сын жырлауда, ұлы еңбекті насихаттау-

да ілгеріден қамшы салдырмай келе 

жатқаны оқырман қауымға аян. Осы 

орайда қызылордалық прозашы Айжа-

рық   Сәдібекұлының «Жазғы демалы-

ста» деген әңгімесі ойға оралады. Fңгіме 

желісі тартымды, махаббат жыры. Теңіз 

жағасындағы ауылда "рбиді.

Ал автордың «Ректор» деген деректі 

әңгімесінде баяндалған Fділ Ермеков-

ты к"рмесем де Жеткерген Қанатбаев 

есімді ұстазды мен жастау кезімде к"рген 

болатынмын. Мейлінше қарапайым еді. 

Алматының жоғары оқу орнында оқып 

жүргенде Кеңес Одағының Батыры,  осы 

институттың ректоры Мәлік Ғабдуллиннің 

тікелей қамқорлығына б"ленген студент. 

Арал теңізінің ортасындағы К"карал 

ауылының түлегі, мектепті күміс медаль-

мен бітірген, Ұлы Отан соғысында қаза 

тапқан боздақтың баласы.

Айжекең баспас"з саласында қырық 

жылдан астам уақыт тер т"кті. Қала-

мынан әр  жылдары жарық к"рген 

мақала-очерктерінің негізгі тақырыбы 

– Арал теңізінің тағдыры және адам 

тағдыры. Тіпті кезінде Ақт"бе-Қызылорда 

 облыстары бойынша меншікті тілші бо-

лып біраз жыл қызмет атқарып, қалам 

тербеген халықаралық «Түркістан» 

басылымдарының әр бетінде қаламгердің 

уақыт тынысын аңдатқан, осы "лкенің 

тыныс-тіршілігін тамыршыдай д"п басқан 

проблемалық мақалалары, очерктері жиі-

жиі жарияланғаны есімізде. Қаламгер 

жалғыз ғана оңаша ой ойлап, жазу-сы-

зумен ғана шұғылданған жоқ. Аймаққа 

қаламы қарымды азамат-жазушы ретінде 

де танылып, қоғамдық "мірге де белсене 

атсалысқан тұлға.

Сонау тоқсаныншы жылдардағы «Не-

вада-Семей» антиядролық қозғалыс-

тың Қызылорда облысындағы ұйымын 

а л ғ а ш қ ы  ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р д ы ң 

 қа та рында болды. Осы қозғалыстың 

мүшесі ретінде мерзімді басылымдарда 

батыл үн қосқан қаламгер Қазақстан 

Журналистерінің VIII съезіне катысып 

қайтты. Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 

Грамотасымен, партия, Совет, кәсіп-

одақ, комсомол органдары мен журналис-

тер одағының мақтау грамоталарымен 

16 мәрте, 4 мәрте мемлекеттік медаль-

дармен, 2 рет жергілікті Fкімдік пен 

Мәслихаттың марпаттарына, Елбасының 

Алғыс Хатына ие болған белгілі қаламгер 

Айжарық Сәдібекұлы екі рет «Қызылорда 

облысының үздік журналисі», облыс 

Fкімінің екі мәрте стипендиаты, «Арал 

ауданының Құрметті азаматы» болды.

Журналист-жазушының "мірлік 

ұстанымы – оқырман к"ңілінен шығатын 

к"ркем де шырайлы шығармалар туын-

дату. Осы мақсатта ол ерінбей-жалық-

пай еңбек етіп келеді. Лайым, жасыңа 

жас қосылып, шығармашылықтың биік 

шыңына шыға бер деп тілейміз.

 

Толыбай АБЫЛАЕВ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі,
Жарасқан 8бдірашев атындағы 

әдеби сыйлықтың иегері

ҚЫЗЫЛОРДА

болған сияқты. Hйткені  сонау қырқыншы 

ж ы л д а р д ы ң  с о ң ы н а  қ а р а й  ш а ғ ы н 

ауылдың үлкен-кішісі балықшы әкесінің 

қоржын тамына кеш түсе жиналып, әлгі 

 романды бала Айжарыққа оқытады екен. 

 Сонда, К"каралдың шалдары сол жазу-

шы шығармасындағы Есей, Баян есімді 

кейіпкерлерін біразға дейін естеріне түсіре 

алмай, бастарын қатырып отыратын. 

еді. Кейінірек қой «Ан-2» ұшағының 

қатынай бастағаны. 

* * *

Айжекең 1968 жылдан бері Қы зыл-

орда қаласында тұрып жатыр. Алғаш қы 

тырнақалды дүниелерінен бастап осы 

күнге дейін жазған-сызғандары Сыр 

бойын дағы осы қалада жазылып, жарық 

к"ріп келеді.

Fбдіжәміл Нұрпейісовтың, Зейнолла 

Шүкіровтың, Балтық теңізін жайлаған 

елдерден шыққан қаламгерлердің теңіз, 

оның жағалауындағы адамдардың тыныс-

тіршілігі жайында жазғандарын қадағалап 

қайта-қайта оқитын. Бұны Айжекеңнің 

жаратылысына сіңген қасиеті десек те 

болады. Сондайда балықшы әкесінің қара 

қайығында ескекші болып еңбек жолын 
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Дүйсенбіде 

Мұрынның түр-түрі к"п пе, аз ба, 

санаудың не керегі бар? Гәп – оның 

ат қаратын қызметінде емес пе. Жай 

мұрын ба, май мұрын ба, қай мұрынның 

да негізгі қызметтерін білмейтін қай-

сың? Мүшемін деп мықтымсып, мін-

детін мінсіз атқарғысы келе ме, кейде 

жетелейді, кейде шегіндіреді. Бірақ, 

қитұрқысы қисапсыз. Мәселенки...

Иә, мәселенки. Fнеки, бастық. 

Каби неттің т"рін толтырып отыр. Тып-

тыныш тыныстап отырған мұрнын 

самалдың лебіндей жұмсақ жанап, әдемі 

духидың жұпарымен бірге елең еткізген 

– сың ғырлаған дауыс. 

Мұрын ілгері ұмсынды:

– Жұмыс іздеп келдім дейсіз бе? 

Жарайды. Сұлу келіншекке жәрдеміміз 

тимесе, адамшылығымыз қайсы?! 

Кәне, "тінішіңіз? Жеке парағыңызды 

қоса беріңіз. Ұялы телефоныңыз... 

ә, бар екен. Енді дұрыс. Түгендедік. 

Хабарласайық. Жалпы, қарсылығым 

жоқ. Бірақ біздегі жұмыстың да басқа 

жұмыстар сияқты қиындығы мен 

қызығы жетерлік. Оған қалай қарайсыз? 

Айтқаныңызға к"ндім, бәріне мақұл 

десеңіз, құба-құп. С"зіңізде тұра аласыз 

ба, ойланып  барып айтсаңыз. Келіс-

сеңіз, "зім тікелей қамқорлығыма ала-

мын. 

F, келістім дейсіз бе? Бәсе, бәсе, 

со ныңыз дұрыс. Адамның күні адам-

мен екенін "зіңіз де жақсы білесіз. 

Керіскеннен келіскен жақсы...

Сейсенбіде

– Hй, осы бір... кім к"рінген келе 

береді екен. Орын жоқ, қалай жұмысқа 

аламын? Мықты маман болсаңыз 

қайтейін? Биыл да, келесі жылы да 

орын болмайды деп отырған себебім, 

келісімшарттар үш жылға жасалған. 

Себепсіз ешкімді де босата алмаймын. 

Бәрінің бала-шағасы бар. 

Мынауыңыз не? А-аа, сурет пе? 

Кіміңіз? Сіңліңіз бе? F, досыңыз ба? 

Жасы к"п кіші дейсіз бе? Достық жас-

кәріге қарамайтыны рас. Досыңыз, ә? 

Fдемі болғанға, әртіс пе десем. Пай-пай, 

хордың қызы сияқты! О, шір-кіеен... 

Таныстырайын дейсіз бе? О-оой, неге? 

Қарсы емеспін. Қазақтың с"зі қандай 

ғажап: «қазаншының еркі бар, қайдан 

құлақ шығарса» деген. Сізге ешкім 

нұсқау бере алмайды, "з қалауыңыз 

біледі. Таныстырасыз ба, жабысты-

расыз ба, шешетін – "зіңіз. Ақылды 

ақылдының меселін қайтармаса керек. 

 А-аа, "тініш пе? Қол қоймағанда?! 

Бірақ, алдымен сіздің ұсынысыңызды 

жүзеге асырайық та. «Асатпай  жатып 

құлдық» дегенге "зіңіз де ұялатын 

 боларсыз.  Менің қолым қашанда 

дайын.  «Игіліктің ерте-кеші жоқ» деген. 

«Мұрыныңыз мұрын-ақ екен» дейсіз 

бе? Дұрыс айтасыз. Басқа мұрындардан 

ерекшелігі – сезімталдығында екенін 

бірден байқапсыз. Айтқызбай біліп, 

ақылмен күліп жүргенге не жетсін?! 

Дүние – жалған, екі айналып келмейді. 

Адамды адам ғып жүрген осы мұрыны 

ғой. Бұл шіркін түкті сезбесе, неме 

 керек? Шынымды айтсам, мені де Адам 

қатарына қосып жүрген – осы мұрным. 

Сезбейтіні жоқ. Сақтандырады. Fй, 

бірақ кейде лағып кетіп, арандататы-

нын да қайтерсіз?! Кілтипанның кілтін 

табуды үйреніп қалды ғой. Тәжірибесі 

асып-т"гіліп жатқанын "зіңіз де сезіп 

отырған боларсыз. 

 А? Тәрбиесі жетпейді дейсіз бе? 

О-о, оныңыз ж"н. Сол тәрбиені 

сізге сеніп тапсырсам кәйтеді де-

ген ойды қолдайтын шығарсыз деп 

сенемін. К"рейік дегеніңізге мен, 

әрине, келісем. Hйткені алғашқы 

қ а д а м ы ң ы з д ы  ә д е м і  с у р е т т е н 

бастағаныңыз – қолдауға лайық. Иә, 

иә, дұрыс айтасыз. Мұрынды дұрыс 

бағытта тәрбиелеу оңай деп кім айтты? 

Бұ құрғыр жылдан-жылға "се береді, 

ұлғая береді. Тәрбиелемесе, салбырап 

қалуы әбден ықтимал. Салбырап, 

мұртқа мініп жатқаннан г"рі алуан 

иіс аулап дағдыланғаны, сіздің с"збен 

айтқанда тәрбиеленгені абзал, әлбетте.

 Мінекиіңіз,  қол қойдым: «бір 

апта  сынақ мерзімге»  деп.  Одан 

арғысы – сіздің мұрын тәрбиелеудегі 

шеберлігіңізге байланысты. 

АЯЛДАМАДА

– «Қыздың қырық жаны бар» деген 

бекер екен. Қатты шаршап жүрмін, – 

Fсем аялдамаға бірге келген Айымханға 

мұң шақты, – не істерімді білмеймін. 

– Е, сен қыз емес, сары қарын 

әйелсің. Шаршамағанда!? Екеуміз де 

елуден асқалы қаш-шан?.. Бұған да 

шүкір десейші. 

– Ү-үүй, бүйткен «шүкірі» бар бол-

сын! Пенсияға қай жылы жетерімді 

білмей шатасатын, соза-соза мойным 

үзілетін шығар. Баяғыда-ақ елу бес 

 жаста шығара салмай. Бастықтарға 

оңай, әрине. Кабинетте отырып але-ееп,  

депутаттармен сыбайласе-ееп сайрап 

отырғаны.

– Е, біз қайдан білеміз, олардың 

нағып жатқанын?!

– Қалай білмейсің? Гәзійтте  жазып 

жатыр. Шетелге жүз алпыс жеті мил-

лиард доллардан аса қарыз екеміз. Неге 

анау Эмират құсап, елге б"ліп бер-

меске? Соған да к"п мый керек пе? 

Қайда барсаң да пара бермесең, шаруаң 

бітпейді.

– Е, оған да үйреніп кеттік қой. Амал 

қанша?..

– Fне, соны неге айтпайды екен 

к"зін шұқып тұрып?

– Ее, айтсаң қамап тастайды.

– Fне, әне, сүйтеді. Сосын қорқып, 

сорлы боп жүреміз "стіп.

– Ее, ойдан шаршап жүр екесің ғой.

– Бәрінен де. Қартайайын деген 

сияқтымын.

– Е, қартаймағанда!? Сосын шар-

шайсың.

– Енді қандай гараж?

– Қалың темірден арнайы жасалған. 

Мұндай гараж Алматыда біреу ғана. 

– Апыр-ай, ә! Қорқа бастадым. 

Қымбат емес пе?

– О-ой, жоға. Hте арзан. К"шпесем, 

сатпас едім. 

– Ғафу етіңіз,  түн ортасында 

мазаңыз ды алғаныма. Арзан болса, 

біреу алып кетер деп к"ре сала, телефон 

соғып жатқаным. Қанша тұрады?

– Сіз қызық адам екенсіз. Күнде ала 

салатын арзан бірдеңе емес қой. Алды-

мен жақсылап біліп алмайсыз ба?!

– Иә, енді... оныңыз дұрыс. Деген-

мен, «құнын алдымен біл» деп, жаным-

да әйелім тықақтап тұр.

– О-о, әйеліңіз "те ақылды адам 

екен. Құны дегені "те дұрыс. Құнсыз 

нәрсені алмақ түгілі, жолап керегі 

жоқ. Жұрттың к"бі құнсыз нәрсеге 

ұмтылып, "з қадірін "здері кетіреді. 

Сіздің "те ақылды адам екеніңізді осын-

дай ақылды әйелді жар еткеніңізден 

байқап қалдым. Бұл – біріншіден. Ал, 

екіншіден, арзан гараж іздегеніңізді 

толық қолдаймын. Менің гаражыма тап 

келген сіз – бақытты адамсыз. 

– С"зіңізден үміттеніп тұрмын. 

Таңсәріден барып к"рсем бола ма?

– Fрине, болады. Ертең таңғы алты-

да келем десеңіз де, мен мақұлмын. 

– Fйелім «бағасын айтсын да» деп 

тұр.

– Сізге құрметпен айттым ғой арзан 

деп.

аял дамаларға ілген жарнамам бойынша 

хабарласқандардың ешқайсысы да биз-

нестің әліппесін білмейді.

– Сол хабарландырудың бәрін бүгін 

іліп үлгердіңіз бе?

– Қайда-ан, он жыл болды іліп 

жүргеніме...

Телефон үзіліп кетті.

Келесі күні де телефон шылдырла-

ды. Басқа дауыс:

– «Гараж сатылады» депсіз...

К8ЙІП

Арбайған комбайнын арагідік 

теңсел тіп алып, асфальт жолмен бел-

сене қойқалаңдатып келе жатқан 

Байжарастың ойында ештеңе жоқ 

еді. Бір уақытта қарсы жолыққан 

 машинадан жоғары-т"мен ербеңдеп, 

белгі бергіштеген қол к"рінді. Қолдың 

«с"зі», әлбетте, бірден түсінікті: «Тоқта, 

тоқта!» Fш-пүш дегенше, қара джип 

«бепілдетіп» тақай бере, тоқтай қалды. 

Тісі ақсия күліп, кабинасынан дембел-

ше Дәуренбай даусымен бірге шықты:

– Оу, Байжарас, бергесеңші. Fңгіме 

бар. 

Байжарас «мұның менде не шаруасы 

болуы мүмкін?» деп таңданыңқыраса 

да, сыр білдірмей, комбайнның дары-

лын азайтыңқырап, жақындап келді. 

– Ассалаумағалейкүм!

– Fликүмассалам, Байеке. Қолың 

тисе, үш күннен кейін менің қожалы-

ғымдағы егінімді шауып бересің бе?

ау» деп, шақырғанға дейін есің кеткендей 

бір қорылдай алмаған соң, қайдағы дема-

лыс?!  Кинодан к"ріп жүр ғой о жақтың 

"мірін. Hйтіп күмпиткен курорты бар 

болсын.

Е, олар біздің кәйіпті, нағыз кәйіпті 

деймін-ау, қайдан білсін?! К"к пен 

жердің арасын кептіріп, кептеген қою 

қапырыққа қыңбай, таңсәріден к"з 

байланғанша, штурвалда отырасың. Үйге 

келгесін, салқын сумен түшіркеніп, әйда 

бір жуынып алған соң, есің жиылғаны да 

бір рақат! Екі-үш тәрелке кеспеге бипаз-

дап уақтаған сарымсақты сап жіберіп, 

қасқырдай ұлыған қарынды ризалап, 

тыңқиып алғаннан кейін тойғаның сон-

ша, орныңнан тұрғың келмей қалады. 

Бұл да бір кәйіп. К"женің кәйпі. Оны 

бизнесмендер қайдан білсін, әрине. 

Обал-ай демегенде, не дейсің мұндайда.

Ескі  текеметті  жайып тастаған 

тапшанда шалқаңнан түсіп, шалқып 

жатасың. Алқарак"к аспанда сағын-

ғандай самсаған жұлдыз-қыздарға 

әзілдеп, қысып-қысып қойған к"зіңнің 

қалай жұмылғанын да білмей қаласың. 

Fне, ол да бір кәйіп!

Анау к"рініп тұрған темір жолдан 

кейін ауыл басталатынын ойлаған Бай-

жарас тамсанып алды. Құрғақ мон-

шадай құрсаған осы ыстықта күнде 

қалған сары майдай еріп отырғаныңда, 

мынадай салқын сыраға не жетсін?! 

Осыны кім ойлап шығарды екен, ә? 

Кім болса да, миы бар біреу. Осы күні 

елдің бәрі бірдеңе ойлап шығарғыш. 

компьютерге жолап керегі жоқ. Сынды-

рып қоясыз. Басқасын әперуге бәрібір 

ақшаңыз жетпейді... 

Мәссаға-ан, теміржолдан "тетін 

бекеттің тура алдында МАИ қызметкері 

тұр. Енді қайтті?! Жаңағы сырадан бекер-

ақ ұрттаған екен. Қа-ап! Қазір тоқтатып 

тексерсе, бітті. Құртады. Куәлігін алып 

қояды, ішіп алыпсың деп, ауданға апа-

рып қамап қоймаса де. 

«Біттің, Байжарас» деді "зіне "зі. Кім 

болса да, куәлігінен айырылары с"зсіз. 

Ал, сен, не істер екенсің? 

Жүрегі дүрсілдеді. Қарашы. Тарта 

алмай жатқан мотор сияқты. «Айна-

лайын бауырым, ұрттағаным сыра ғой. 

Fшейін сусын емес пе? Егін біткен соң, 

ақшамызды аламыз. Ыштырапыңды 

с" гезде т"лейін. Куәлігімді кәзір алып 

қойсаң, қалай жұмыс істейім? Бала-

шағам бар, кәйтіп бағам?» десем, әй, 

к"нбейді-ау, к"нбейді бұ к"ксоққандар. 

«Пара бергің кеп тұр ма?» деп, одан 

сайын әкіреңдемесіне кім кепіл? Қап, 

компьютерді ойлаймын деп, байқамай 

қалғанын-ай.

Енді... басқа амал қалмады. Қош, 

сорлы комбайным, айыптұраққа  баратын 

болдың. Кілең сүп-сүйкімді, жеп-жеңіл, 

жұтынып тұрған шетелдік машиналардың 

қасында ыңыршағы айналған "зіміздің 

"гіз құсап, "ңкиіп тұр енді. Обалың 

маған, әрине... 

Бәрінен бұрын кәйіп бұзылды-ау. 

Қайран, кәйіп! 

Емпеңдеп келе жатқан комбайн 

теміржолға елу метрдей қалғанда, есі 

шыққандай кілт тоқтады. Жейдесінің 

етегін түсіріп жіберіп, ышқырына б"тел-

кені кептеп тыққан Байжарас қарғып 

түсіп, жолдың жиегіне жақын жүгеріге 

қарай дию қуғандай тұра қашты. Лезде 

қалың жүгеріні патырлата қойып кетті. 

«Бұған не болды?» дегендей таңдана 

әрі тосырқап қарап қалған полиция-

ны байқамағансып, жүгерінің ішімен 

далақтап жүгірді. Сабақтары сояуланып 

пісіп тұрған жүгерінің шашақтарынан 

т"гілген тозаң терлеген мойнын, бетін 

қышытып, қасыған сайын ашытып 

жіберген соң, еріксіз тоқтады. 

«Fй, қазір қуып жетеді. Жас жігіт 

екен. Жалақтап, демде жетіп келетіні 

с"зсіз. Не амал бар? Қой, с"йтейін...»

Б"телкенің түбінде қалған сыраны 

жерге шұрылдатып, д"ңгелете т"кті. О, 

ғажап, құдды... несін жасырады, қатты 

ұқсайды, к"бігі быжылдап, т"ңкеріле 

к"піршіп жатыр. Дәл "зінікі сияқты. 

Құдай берді деген осы. МАИ келсе, «ей, 

бауырым, міне, не істеп тұрғанымды 

к"рмейсің бе! Жасың кіші болғасын, 

 сенен ұялып, мына жүгерінің ішіне 

қойып кеттім ғой. «Үлкеннен үлгі, ініден 

ізет» деген, әдеп сақтамасақ бола ма?» 

демей ме? 

Осы күні МАИ-дың бәрі оқыған, 

әдепті жігіттер ғой. Ұялып қалар, бәлкім.

Айтпақшы, тоқта, тоқта. «Шалба-

рыңыздың ауы түймелеулі. Қалай неттіңіз 

деуі мүмкін-ау. Қой, шешіп к"рсетіп 

тұрайын».

Б"телкені құлаштап тұрып лақтырып 

жіберді  әлдеқайда.  Шалбарының 

 сыдырмасын зыр еткізіп, т"мен түсірді. 

«Hзінікін» шығарып тұрып, іштей 

сүйсінді: «Құдай біледі, біздің бизнес-

мендердің осындай қысылшаңда аяқ 

астынан осындай амал таба қоюы, әй, 

қайдам. Біздікі түгіл жапон, немісің де 

бүйтіп ойлай алмас. Қап, әттеген-ай, 

Байжарас Америкада оқығанда, Гейтстің 

"зі келіп ақылдасып тұрар ма еді, қайтер 

еді? Ойласам, менің кәллама да бірдеңе 

келеді екен, ә! Қалай "зі... аяқ астынан...

қызық-ей. 

Ойын МАИ-дың даусы б"ліп жіберді. 

Айғайлап с"йлеген жігіттің с"зі анық 

естілді:

– Аға-а, комбайныңызды жолдан 

былай алып кетіңізші. Машиналар "те 

алмай, кептеліп жатыр. Қорықпаңыз, 

праваңызды алмаймын. Тезірек "тіп 

кетіңіз. 

«Fп, бәлем, солай ма екен! Деген-

мен, кім біледі, алдаусыратып шақырып 

тұрған шығар».

– Шын айтасың ба? Куәлігімді 

алмайсың ба? 

– Ойбай, алмаймын! Сіздің праваңыз 

кімге керек?! Тезірек "тсеңізші енді. 

Кәзір ойда жоқта бастықтар кеп қалса, 

әкемді танытады. Менің де бала-шағам 

бар ғой. Аясаңызшы адамды, – деп, шыр-

пыр болып тұрған МАИ қызметкерінің 

"зіне де, бала-шағасына да қатты жаны 

ашыған Байжарас «"зінікін» орнына 

ұқыптап салған соң, "з тапқырлығына 

қуан ғаны соншалық, жүгері тоғайының 

ішінен күндей күлімдеп, шығып келе 

жатты.

Асфальт жолға шығып, МАИ қызмет-

керіне к"з қиығымен ұрлана қарағанда, 

«Тексеріп қалмас па екен?» деген күдігі 

селт етіп оянып кетті. Бері беттесе, 

жүгерінің ішіне қайта қашуға дайын 

еді. Бірақ бойшаң, жас жігіт бұған мой-

ын бұрған да жоқ. Бірдеңе іздегендей 

ерсілі-қарсылы ағылған  машиналарды 

бақылап, "з шаруасымен тұрған тәрізді.

К"ңілі жайланған Байжарас тағы 

да жымиып, іштей күбірледі: «Ойпыр-

ай, ә! Ішкен сырадан т"ккен сыраның 

кәйпі анағұрлым артық болады деп кім 

ойлаған? Осыны келіншегіне айтса, 

әй, сенбейді-ау. Құдай біледі, сенбейді. 

І-іии, оған айтып та керегі жоқ. Сенгісі 

келіп немесе шынымен сеніп қалғансып, 

үйге әлдеғандай ғып әкелген мақпал 

сыраны «кәйпің күшті болсын!» деп, 

қасақана т"гіп тастап жүрсе, несі жақсы?! 

Одан ондай-ондай шыға-ады...

– Құлқын сәріден жұмысқа баруың 

керек. Ананы бір, мынаны бір істеп, 

еш тыным жоқ. Қайтқанда қаланың 

бір шетінен екінші шетіне жеткенше 

бақандай екі сағат, аялдамадан үйге 

жеткенше тағы жарты сағат. Дүкеннен 

оны-мұны алып жоғары, сонау бесінші 

қабатқа "ліп-талып шығасың. Тамақ 

істеп, оны шалыма, бала-шағаға беріп, 

ыдыс-аяқты жуып...

– Е! Балаларың жумай ма?

– Қайдағы?! Саусылдаған бес ұл. 

Үлкені отыздан асты. Бәрі бойдақ.

– Е, үйлендірмейсің бе? 

– Той жасауға ақша жоқ. Несие 

алайық деп ек, бермеді. Жалақыларың 

аз, үйлерің ескі, кепілге қоюға жара-

майды деп. Қазіргі қыздар да сұмырай. 

Баланың мәшинесі, не үйі болмаса, ти-

мей жүріп алады. Сүйтіп жүріп бір күні 

қалай құдай атқанын "здері де білмей 

қалады. 

– Е, солай де. 

– Солай. Қалжырап, енді адам 

сияқты бір ұйықтайын дейсің. К"зің 

іліне бергенде, шал мазаңды кетіреді. 

– А?! Қойшы-ій! Fлі мықты ма? 

Қандай бақыттысың!

Fсем қолын бір сілтеді:

– Қайдағы бақыт? 

– Ұйқы бермесе, әйелге одан артық 

не керек?!

– Ұйықтай алмайтын жалғыз мен 

дейсің бе? Қабырғаның ар жағынан 

к"р шілер тоқылдатады «қатты қорыл-

дамаңдар!» деп.

«ГАРАЖ САТЫЛАДЫ!»

Кереуеттің қасындағы орындыққа 

қойған ұялы телефон шылдырлап қоя 

берді. К"зі ілініп кеткен Мүшекең селт 

етті. Бір жамбастап жатқан қалпы үміт-

теніп, қолын созды:

– Алло. Сізді мұқият тыңдап тұрмын. 

– Хабарландыруыңыз бойынша. «Га-

раж сатылады» депсіз. Қанша тұрады?

– Хабарландыруды қайдан оқы-

дыңыз?

– Даңғылдың бойындағы бағанға 

жапсырған екенсіз. Содан.

– Қай даңғылдың? Достық па? Абы-

лай хан ба?

– Бәрібір емес пе? Достықтың 

бойын дағы бағаннан. Бағасы қанша 

болды екен?

– Бағасы сатып алушыға "те тиімді. 

– Сонда...

– Не «сонда»?

– Бағасы қанша деймін?

– Айтып тұрмын ғой, сізге қолайлы 

бағаға беремін деп.

– Сонда қанша енді? Бағасын 

айтсаңызшы?

– Hте арзан. Алсаңыз, "кінбейсіз. 

Hле-"лгенше, рақмет айтасыз. 

– Алдын-ала рақмет, олай болса. 

Арзандау гараж іздеп жүр едім. Бағасын 

айта салсаңыз.

– Алдымен жай-жапсарын біліп 

алғаныңыз дұрыс болар. Менікі жай 

гараж емес. 

– Нақты айтсаңызшы. Біз асығып 

тұрмыз. Fйелім «ұйықтайық» деп... 

– Асыққан – сайтанның ісі. «Асығыс 

түбі – қапылыс» деген. Қандай нәрсені 

де асықпай, біліп барып алғаныңыз 

ж"н.

– Тү-үу, ал, жарайды. Асықпайық. 

Бағасы...

– Менің әйелім де күңкілдеп жатыр: 

«малтаны езбей, бірден айтсаңшы» деп. 

Жалпы әйел деген халықтың ақылы 

мүлде жоқ емес, бар. Дажы әжептәуір! 

Бірақ, бизнестен хабары шамалы. Оңай 

нәрсе к"реді. Кім айтты оңай деп?

– О-ооу, бағасын қашан айтасыз? 

Біз шаршадық.

– Шаршағаныңыз дұрыс. Сіз – 

нағыз азамат екенсіз. Кейбіреулер 

шаршадық деп қиналмайды. Керісінше. 

Hзіңе дүрсе қоя береді. Оңбаған дей ме, 

қырт дей ме, алаяқ дей ме, есуас дей ме – 

айтпайтыны жоқ. Мен соның барлығын 

естісем де, шыдап келе  жатырмын. 

Маған ескерткіш қою керек. 

– Апыр-ай, ә! Сізге обал екен. 

Расында, бизнес оңай емес. Бірдеңе 

ғыларсыз. Гаражыңыздың бағасы 

қанша сонымен?

– Е, міне, осы сұрағыңыз дұрыс.

– Апыр-ау, бағанадан бері сұрап 

тұрғаным сол ғой!

– Е, айту қиын емес. Айта салсам, 

гараждың шын, нақты бағасын білмей, 

арманда қаласыз. Оны жасауға қанша 

уақыт кеткенін, қоятын орнын табу 

үшін, металл іздеу, оның архитекту-

расын ойластыру, т"зімділігін, жел-

ден, сыз-дымқылдан, ыстық-суықтан, 

ұрылардан сақтау мен сақтану шарала-

рын жүзеге асыру үшін қыруар еңбек 

сіңірілгенін, машақатын білмесеңіз, 

гараждың "зіне лайықты бағасын 

білуіңіз мүмкін емес. Дәнекерлеушіні 

ойдан да, қырдан да іздегенімді айтсам, 

әңгіме к"бейіп кетеді. Таңдап жүріп, 

қаладағы ең мықтысын тапқаныма, 

"зіме-"зім "лгенше сүйсіндім. 

– О-оой, онда қымбат шығар. Алуға 

ақшамыз жетпес. Дегенмен, ақыры 

сұрап қалдым, айта салсаңыз...

– Ну, братан, бәрінің де бірден 

сұрайтыны осы ғана. Басқасын білгісі 

келмейді. Шіріп тұр ма, қисайып, 

құлайын деп тұр ма, оны білмейінше, 

қалай сатып алуға болатынын мен түсіне 

алмаймын. Бизнесте ұсақ-түйек деген 

болмайды. Fр винтик, әр гайканың "з 

орны бар. И еще, бар болғанда қандай! 

Ал, гараж деген – машинаның үйі. 

Осыған айрықша мән беру керек. Менің 

қайран қалатыным – жалпы жұрттың 

бизнестен хабары жоқ. 

– Бизнесі құрсын, бағасын айт-

саңызшы.

– Қазір айтам ғой. Сіз басқалардың 

барлығынан да ақылды адам екеніңізді 

ішім сезеді. Басқа даңғылдардың, 

 мә се лен, Абылай хан, Рысқұлов, 

Райым бек, Момышұлы даңғылдарында, 

ба ра холкадағы, к"к базардағы, басқа 

да барлық базарлардағы, Алматының 

к"п теген к"шелеріндегі бағандарға, 

– Жәрәйді.

– Келістік. Үш күннен кейін саған 

келем. Үйіңе. Айтпақшы... 

Джиптің жүксалғышын ашты да, 

әлдебір жәшіктің ішінен бір б"телке сы-

раны алып ұсынды. – Мә, мынау тастай 

суық. Қалғаны осы-ақ. Ш"лдеп келе 

жатқан шығарсың. 

– Машинаның ішінде кәйтіп қайнап 

кетпейді? – Сұп-суық сыраны қолына 

алған Байжарас еріксіз таңырқады.

– Е, кәзір с"мке-тоңазытқыштар бар 

ғой. Проблема жоқ. Егінімді орып бер. 

Сосын сыраға сылқитайын.

– Жарайды. – Таңдайы кеуіп, ерні 

кеберсіген Байжарас қолма-қол б"тел-

кенің тығынын ашып, ұяты аздау ұртына 

құйып жіберді. – Оһ, мұздай екен. Тама-

ша! Ал, жақсы, сау бол!

– Сау бол, Байеке! Кездесеміз ғой.

Ызғып ала ж"нелген қара машинаға 

жымиып бір қарап қойған Байжарас 

комбайнға жайғасты. Шыдамай тастай 

сырадан үнемдеп қана тағы екі ұрттады. 

– Оһ, шіркін, үйге барып, мына ыстықта 

жан шақырып, бір кәйіп алам ғой енді. 

Кәйіптің аты – кәйіп! Шаршап келген-

де, алма ағаштың к"леңкесіндегі тап-

шанда сыраны сыздықтате-еп, демалып 

жатсаң, одан артық кәйіпті кім береді?! 

Ел естімеген немесе біздің ауыл к"ре 

қоймаған ит арқасы қияндағы теңізге 

барып, "з денеңді "зің күнге қақтап, 

азабым не десеңші. О-оой, күннің оты 

жидітіп жібереді-ау, жидітіп. Теңіздің 

тұз татыған жылымшы ауасынан г"рі 

тапшанға иісі бұрқыраған бір уыс жу-

санды тастап қойып, тыныстаған қандай 

рақат! Жусанның дәмін алмаған биз-

несмен байғұстарға содан кейін кәйтіп 

жаның ашымасын?!? Шетел деген не "зі? 

Азан-қазан музыка, сапырылысқан адам, 

бас айналатын жын-ойнақ. Біреуді біреу 

біліп болмайды.

Одан г"рі салқын сырадан ұрттап 

қойып, "ткен-кеткенді еске алып, 

шүйіркелесіп отырғаным кәйіп емес пе. 

Ара-арасында кеу-кеудің қолпашымен 

домбыраны дыңғырлатып жіберіп, «әу» 

деп әуелетіп алсаң, кімнің мешәйті бар?! 

Тіршілігі түсініксіз шетелде не жоғалттым 

десейші. Не тілін білмейсің, не жолын 

білмейсің. Қараптан қарап, мүсәпір 

сияқты... О-ой, қойшы соны. Ашылып 

с"йлесетін ауылдасың жоғын ойласаң, 

қайда барарыңды білмей, кіржиесің. 

Таң атар-атпастан қораз қанатын қағып-

қағып жіберіп, «к"ке-ке-а-ау, к"ке-ке-

Сондай бірдеңе ойдың тым құрыса біреуі 

маған неғып келмейді? Fй, құдай біледі, 

ойлағыштардың барлығы – байдың 

 балалары. Оқымайтын бәлесі жоқ. Сосын 

еріге-еп отырып, бірдеңе ойламағанда, 

не істейді? Мен сияқты не комбайнда, не 

тракторда үп еткен леп жоқта пора-пора 

болып терлеп жүрсе, к"рер едім. 

Осы жексенбіде қолы бос. Кешке 

дейін жатып алып, ойланып к"ру керек 

екен. Бизнесмендер с"йтіп бірдеңені ой-

лайды да жатады дейді. Олардың менен 

несі артық?! Жоғары класта оқитын ба-

ласы айтпаса, қаперінде ештеңе жоқ еді. 

Оның компьютер біліп алғаны мұндай 

жақсы болар ма, бизнестің түрлері к"п 

деп к"рсетті. Fрі қарап, бері қарап, «әй, 

мынауың біздің ауылға қол емес екен» деп, 

бір қайырды. Бірақ ұлы тоқтай қоймады. 

Жұмыр жердің үстіндегі жаңалықтарды 

былай қойып, астындағысын ақтарды, 

оны місе тұтпай, "зімен "зі, тып-тыныш 

аңырайған аспандағы бірдеңелерді ай-

тып басын қатырды. Бұл үйренбейін деді 

ме, қылқылдап қоймаған соң, қасына 

қонжиып еді:

– Fке, ақырын, – деген ұлының 

даусынан шоршып кетті. – Бұл сізге 

комбайн емес қой. Мына түймелерді 

саусақтың ұшымен ақырын бас саңыз шы. 

Сіздің бір саусағыңыз екі түймені бір-ақ 

соғады. Мә-ә, саусақтарыңыз қандай 

жуан! Мұндай добал саусақтардың 

ұштарын жіппен орап, жіңішкертіп 

барып баспасаңыз, клавиштерді екіден 

т"мпештеп, құртып қоясыз.

– Е, "зің ғой үйретем деген. Сенен 

сұрадым ба? Fй, осы сен ертеден қара 

кешке дейін еңкейіп, тесіліп отырғанда, 

мойның қарысып қалмай ма? Қой, айна-

лайын, "зің-ақ ойнай бер, содан мүйізің 

шықса. 

Сосын есіне бірдеңе түскендей ұсы-

нысын айтты: 

– Fй, сен енді әлгі ноутбук дегеніңді 

алсаң бар ғой, кір жуатын машинадай 

үлкенін алшы, айналайын. Мынауың не 

"зі, итиіп қалған бірдеңе. Ең болмаса, 

мәшеңке сияқты сыртылдаған дыбысы 

да шықпайды екен. Жұмыс істеп тұр ма, 

жоқ па, аңғармай қаласың. 

– Комбайн мен трактордың дарылы-

на әбден үйреніп қалғасыз ғой, – деп ұлы 

тырқылдап кеп күлді. 

Бір жақсысы, ұлы "зі сияқты жуас. 

Ыржың етіп, тағы бір күлді де:

– Мынадай саусақтармен, – деп, ба-

сын шайқады, – планшет, ноутбук түгіл, 
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Байахмет Жұмабайұлы тағдырдың 
айдауымен қиыр қонып, шет жай-
лап, үркіншілікте туған мекеннен 
үдере көшкен әулеттің өкілі. Жат 
жерде туса да ата-баба дәстүрін 
жастанып өскен азамат. Ұлттық 
дәстүр-салтымызды жай ғана 
күнделікті өмірде қолданып қана 
қоймай, ғылыми тұрғыдан зертте-
ген, жинақтаған, этнографиялық 
құндылықтарды жүйелеп, тасқа 
 басып кітап етіп шығарған. «Ою-
өрнек әлемі», «Жартастар үн 
қатады», «Балбалдар мен кешен-
дер», «Сауда мәдениеті» сынды 
оншақты кітаптың авторы. Туған 
Отанға оралғанына он жылдың ғана 
бедері болыпты. Ұлттық дәстүр-
салтымыз бен ою-өрнегімізді 30 
жылдан аса уақыт зерттеп, зерделеп 
келе жатқан этнографтың жанкешті 
еңбегінің бір парасын оқырман 
 назарына ұсынуды жөн санадық.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына 
Жолдауында «Халықтың денсаулығын 
жақсарту мәселесі айрықша назар ау-
даруды талап етеді. Барлық жастағы ел 
азаматтары арасында бұқаралық спортты 
дамыту маңызды. Дене шынықтыруды 
өркендету ісі жаңа чемпиондар шыңына 
шығатын пирамидаға айналуы тиіс.

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

Қадірлі айтыс сүйер ағайын! Спорт алаңы ашылды

«Бейнеу аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

ҚҰЛАҚҚАҒЫС ЖАСТАР ЖЫЛЫ

КОНКУРС

Алматы қаласында «Nur Otan» партиясының  

қолдауымен «Отан отбасынан басталады» атты 

тұңғыш отбасылық ақындар айтысы "теді. 

Елбасының «Рухани жаңғыру» мақаласы ая-

сында "тетін жыр сайысының мақсаты – ұлттық 

құндылықтарды ұлықтап, т"л "неріміздің "ркен 

жайғаны сонша, бір отбасынан бірнеше мықты айты-

скер шығып отырғанын дәріптеу.

Бұл додада Егеухан Мұқамәдиқызы немересі 

Ардагерей Кәпұлымен,  Бекарыс Шойбеков  інісі 

Дәуренмен, Рүстем Қайыртайұлы әкесі Қайыртаймен, 

Иранғайып Күзембаев ағасы Талғатпен, Дидар Қамиев 

інісі Ұланғасырмен,  Ержан Fміров інісі   Бекжанмен, 

Амангелді Панабердиев   ағасы Серікболмен  айтыса-

ды. Кештің арнайы қонағы – Т"реғали Т"рәлі. 

Отбасындағы тәрбие, ата мен ананың үлгісі, 

сыйластық пен жарасым, ауыл мен қала тұрмы сын-

дағы ерекшеліктер, нарық заманына бейімделудің 

к"ріністері, бала тәрбиесі, жаңа, жас ұрпаққа білім 

берудің "зекті мәселелері секілді іргелі тақырыптар 

айтыс "зегіне айналады. Тапқырлық, ұтқырлық, 

к"ркемділік, суырып салу – айтысты бағалаудағы 

басты талаптар.

Айтыстың бас демеушісі – «Nur Otan» партиясы. 

Ақпараттық қолдау к"рсетуші «Қазақстан» Ұлттық 

арнасы. 

Жыр жәрмеңкесін бірге тамашалайық ағайын! 
Айтыс  Алматы қаласында 30 қыркүйек күні 

 «Республика сарайында» сағат 19:00-де басталады.
Билеттер: Алматы қаласындағы барлық кассалар-

да сатылады.

Бұл салауатты әрі белсенді жастардың, 

түптеп келгенде, қуатты ұлттың негізін 

қалыптастырады»  деген  болатын. 

Соған орай, Мемлекет басшысының 

бас тамасын қолдай отырып, спорттық 

инфрақұрылымның барынша қолжетімді 

болуын қамтамасыз ету үшін Қ.Жұбанов 

атындағы Ақт"бе "ңірлік мемлекеттік 

университеті жаңа шағын футбол алаңын 

ашып, спорт кешенін қайта қалпына 

келтірді. Осы орайда, Қ.Жұбанов атындағы 

АHМУ ректоры Бауыржан Ердембековтің 

бастамасымен  оқу ордасы  жанынан бой 

к"терген жаңа шағын футбол  алаңының 

ашылу салтанаты болды. 16 мыңнан  аса 

студенті  бар оқу ордасында бұрын-соңды 

спорт алаңы болмаған.  Бірақ, бұған 

қарамастан, жас спортшылар әлем, Азия, 

республика  чемпионаттарында жүлделі 

орындарға ие болып жүр. Аталмыш нысан 

Қ.Жұбанов атындағы АHМУ-де жастар 

арасында салауатты "мір салтын насихат-

тау, бұқаралық спорт түрлерін дәріптеу 

мақсатында ашылып, студенттердің 

игілігіне берілді. Мұнда студенттер бос 

уақыттарын тиімді пайдалануға мүмкіндік 

алады.

Спорт алаңының ашылуына универ-

ситет ректоры, профессор Бауыржан 

Ердембеков  қатысып, құттықтау с"з 

с"йледі.  «Президентіміз "зінің Жолдауы 

аясында дене шынықтыру және спортпен 

айналысуы керектігін атап "ткен бола-

тын. Мемлекет басшысының спортқа 

зор к"ңіл б"ліп, бұл саланы әрдайым 

мемлекеттік маңызды басым бағыттар 

санатына қосатындығы қуантады. Міне, 

соның нәтижесінде саңлақтарымыз 

үлкен ареналарда ел намысын абырой-

мен қорғап, к"к байрағымызды биіктен 

желбіретіп жүр.  Ақт"бе – футболдың 

мекені .  Біздің футболшыларымыз 

Байахмет Жұмабайұлының осы бір 

қажырлы еңбек, қарпулы ізденісінің 

нәтижесінде дүниеге келген «Ою- 

"рнек әлемі» атты кітабының к"терген 

тақырыбы да, оқырманына ұсынатын 

идеясы да осы бір халық даналығы сынды  

ұлылықты ұрпаққа таныту. Ендеше,  

осынау даналықты ашу үшін де оған 

үлкен қажыр, зерделі қабілет, объектінің 

тәуелді ортасына сай дұрыс ұлттық 

ұстаным қажет болады. Байахметте 

осының бәрі де болды. Мен ұлт тірлігін 

әріден тануға үлкен құлшыныстар  жасап 

жанкешті еңбегімен «Балбалдар мен 

кешендер», «Жартас жазулары», «Ою- 

"рнек әлемі» қатарлы үлкен дүниелермен 

қауыштырған Байахмет Жұмабайұлының 

әуелі шығармаларымен, сосын "зімен 

танысқаныма да ширек ғасырдан асты. 

Fуелі ол жасампаздық еңбек жолын 

шағын прозалық шығармадан бастап, 

әдеби шығармашылықтың қай жанрына  

да тайсалмай қалам тартып, отызға жуық 

кітабын оқырманына ұсынған қарымды 

қаламгер. 

Ал оның келесі бір керемет қыры 

– халқымыздың естен шыға ескіріп 

бара жатқан тұрмыс-салтына, халық 

фольклорына қатысты ізденістері мен 

зерделі зерттеу еңбектері. Мұнан сырт 

арғы-бергі елдегі қазақ халқы  жасап 

жатқан қоғамдағы ұлт азаматтары-

мыз бойынан к"рініп қалып жата-

тын түрлі келеңсіздіктер мен кейбір 

қоғамдық формацияларда жүз беретін 

қисынсыздықтарға да ол үнсіз қалмайды. 

Оның осындай мазмұнда к"птеген 

сыни шығар малары жарық к"ріп, 

жақсы қоғамдық пікірлер тудыра алған 

қайраткерлік қасиеті деп білемін. Жалпы 

алғанда, Байахмет Жұмабайұлы ешқандай 

мақтанға, атаққа, пайда к"стікке бой 

алдырмаған қарапайым да қажырлы, 

ізденгіш, рухқа бай, қай елде жүрсе де 

бойында бардың бәрін елінің бүгіні мен 

ертеңіне арнаған арда мінезді азамат.

Б ү г і н  т і л г е  т и е к  е т і п  о т ы р ғ а н 

2019 жылғы «18» қазан күні сағат: 14:00-де Бейнеу 

ауы лы,  Д.Тәжиев к"шесі аудандық әкімдік ғимаратының 

2-қабатында жолаушылар мен багажды автомобильмен 

ауылішілік тасымалдау маршруттарына қызмет к"рсету 

құқығына арналған конкурс "ткiзілетіні туралы хабар-

лайды.

 Конкурсқа мынадай маршруттың пакетi (маршрут-

тар) шығарылады: №1ЛОТ –  «№4» маршруттарының 

пакеттері шығарылады.

Конкурсқа меншiк нысанына қарамастан, меншiк 

құқығында немесе "зге де заңды негiздерде авток"лiк 

құралдары бар кез келген жеке және заңды тұлғалар 

қатысады.

Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдiрушiлер конкурстық 

құжаттардың жиынтығын алуға жазбаша "тiнiмдi 

аудандық әкімдіктің 2-қабатына «Бейнеу аудандық 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар 

к"лігі және автомобиль жолдары б"лімі» мемлекеттік 

мекемесіне ұсынуы тиiс.

Конкурстық құжаттарды алуға "тiнiмдердi қабылдау 

конкурс жарияланған күннен басталады және конкурсқа 

қатысуға "тiнiмдердi қабылдаудың соңғы мерзiмi: 2019 

жылғы «07» қазан.

2019 жылғы «13» қыркүйекте конкурстық Комис-

сия конкурсты "ткiзу мәселелерi ж"нiндегi конкурс 

алдындағы конференцияны "ткiзедi.

Анықтама алу үшiн телефондар: 2 20 41; 2 22 68.

мықты, жанкүйерлеріміз одан да мықты 

екенін білесіздер. Сондықтан әлемдік 

бәсекелерде к"рінетін мықты спортшы-

ларымызды біз дайындау керекпіз деп 

ойлаймын» деп, жастарды салауатты "мір 

салтын ұстануға шақырды.

Алаңның ашылу салтанатында Ақт"бе 

облыстық футбол федерациясының 

президенті Асхат Қалжанов, облыстық  

д е н е  ш ы н ы қ т ы р у  ж ә н е  с п о р т 

басқармасының орынбасары  Нұрбол 

Сыдықовтар с"з с"йлеп, жиналған 

спорт сүйер қауымды құттықтады. 

Шағын  футбол алаңының ашылуында 

алғашқы жолдастық кездесу кәсіби-

шығармашылық факультеті мен эко-

номика және құқық факультеттерінің 

студенттік командалары арасында "тті.

Айта кетейік, инфрақұрылымды 

 дамытумен қатар, Жұбанов университеті 

спортшы студенттеріне қолдау к"рсетеді. 

Мәселен, осы оқу жылының басында  «Дене 

шынықтыру және спорт» мамандығының 

2 студентіне демеушілер есебінен 200 мың 

теңге к"лемінде стипендия, әлеуметтік 

қолдау мақсатында 1-курс студенттеріне 

университет есебінен арнайы гранттар 

б"лінді. Осы жылдар ішінде 2019 жылдың 

наурыз айында «ARSU League» студенттік 

шағын футбол құрылған, университеттің 

ұлттық құрамасы Универсиада чемпионы 

және  студенттер арасындағы Қазақстан 

чемпионатының күміс жүлдегері атанды.

Жаңа футбол алаңының лентасын 

профессор Т"леген Ботағариев  пен 

о б л ы с т ы қ  д е н е  ш ы н ы қ т ы р у  ж ә н е 

спорт басқармасының орынбасары  

Нұрбол Сыдықов қиды. Университет  

"нерпаздары би билеп, "лең-жырдың 

тиегін ағытты. Бұдан соң, қонақтар мен  

университет ұжымы қайта жаңартылған 

спорт кешені мен бас ғимараттағы к"рме 

залының ашылуына қатысты.

Қайта жаңғыртылған спорт кешенінде   

студенттердің баскетбол, жеңіл атлетика, 

тоғызқұмалақ, үстел теннисі, шахмат, 

 волейбол, ату, шаңғы, черлидинг, дзюдо, 

самбо, бокс және тағы да басқа спорт сек-

циялары жұмыс жасайды. Университет-

те республикалық, облыстық турнир-

лер, спорттық және жеңіл атлетикалық 

турнирлер мен чемпионаттар спорт 

кешендеріне үнемі "ткізіліп тұрады. 

Ал жаңадан ашылған к"рме залында 

кәсіби-шығармашылық факультетінің 

студенттерінің ең үздік жұмыстарын 

тамашалауға болады.

Сандуғаш БАЙҒҰЛҚЫЗЫ
АҚТHБЕ

ликасының құрушысы Мао Цзэдун 

замандардағы ұлтсыздандыру үрдісі ба-

сым болған коммунизмдік жүйеде атал-

мыш "неріміз де к"зі құртылуға тиісті 

«Т"рт к"ненің» бірі болып, осынау 

ұлттық "нердің иесі де, киесі де болған 

Қазақ халқының тұрмысынан шеттетіле 

қудаланған. Кейін осы бір таптық күрестен 

к"з ашпай, халықтың аяқ-қолын сая-

си науқанмен шырмап, қоғамды ұзақ 

уақыт тұмшалап ұстаған жүйеге "згеріс 

жасап билікке келген әйгілі реформатор 

ақсақал, жалпы халықты ұлтына, діни 

сеніміне, қолданыстағы тіліне, салт-

санасына қарамай, жасап жатқан "ңірлік 

ерекшелігі негізінде қолынан не кел-

се соны жасап базарға салу, мүмкіндігі 

болғандардың бәрін де мемлекет және 

жергілікті билік қолдап тиімді саясат 

жүргізу сынды базар шаруашылығын 

ортаға қойды. Осы дәуірлік ерекшеліктен 

тиімді пайдалана білген Мори қазақ 

автономиялық аудандық үкімет арнайы 

кестешілік негізіндегі байырғы ұлттық 

"нерді жандандырып базарға салу қоғамын 

құрды. Халық ішінен ұлттық "нердің к"не 

үлгілерін жиды. Арнайы кесте шеберлерін 

тәрбиеледі. Тек  кесте ғана емес, ел ішіне 

танымал әйгілі ұста Қамбар бәкісінің 

үлгісімен «Мори бәкісі», әйгілі алтын-

күміс айшық ер шебері ағайынды Сейіт, 

Қабыштардың үлгісімен «Мори айшықты 

ері» қатарлы ұлттық "нер аз-ақ жыл ішінде 

Мори ауданының үлкен қол"нер кәсібінің 

негізі болып қалыптасып, к"птеген жастар 

тәрбиеленіп, мыңдаған адамдар жұмыспен 

қамтылды. Ауданнан шаңырақ к"терген 

кестешілер қоғамы күллі Шыңжаңға, 

Іле қазақ автономиялық облсының Ал-

тай, Тарбағатай, Іле аймақтарына дейін 

"ріс алып, Барк"л, Ақсай автономиялық 

аудандары мен басқа да қазақ ұлты 

қоныстанған "ңірдің бәріне тарады. Кейін 

ішкі қытайдың ірі халықаралық базары 

болған Гуанжоудағы әлем нарығына 

шығып және жаңашыл рухы күшті Жапон 

халқын таңдандырып, Мори ауданының 

әйгілі кесте маманы К.Жәнімханқызы 

бастаған топ қазақ кестешілігі туралы 

Токио қаласында арнайы оқу дәрежесіне 

дейін к"терілді. Бүгінде тәуелсіз елімізде 

қолға алына бастаған осы бір халықтық 

"нердің сол Мори ауданынан қайта тіріле 

түлеп, ұшқыннан үдеп осыншама ел 

аттаған ұлттық брендке айналып бара 

жатқанын ұмытпауымыз керек. Міне, 

бұған биліктің шындап мән беру-бермеуі 

маңызының не іске болса да аса зор екенін 

білуіміз керек. Hзге елде "рісін кең ашқан, 

қанда бар қасиетпен келген киелі "нер — 

түп тек атажұртында онан ары кең "рістеп, 

әлем нарығына құлаштай араласуына 

әбден қақылы деп қараймын. Осындай 

болғанда ғана оның "міршеңдік қуаты 

артып, ұлт брендіне айналатын аса қымбат 

мәдени үлгіге айнала алады.

Қасиетті  "неріміздің қанаттана 

қарыштай дамуына Алла сәтін, билік 

орайлы м"рін беріп, мамандарымыз 

пейілдене, "неріміз "рістене бергей!

Жұмашәріп ШАҺАДАТҰЛЫ

одан айрылып қалмау. Халқымыздың ұзақ 

ғасырларға жалғасқан тағдырлы тарихы 

неқилы саяси қойылымдарды басынан 

кешті. Ұзаққа созылған шапқыншылыққа 

қарсы соғыс жылдарында болсын, онан 

кейінгі «б"ліп ал да билей бер» сынды  

б"лшектей әлсіретуді негізгі тәсіл еткен  

заманда болсын, біздің дін, діл, тіл 

сынды рухани "мірімізде, қолданбалы 

"нерімізде күрделі қауіп-қатер астында 

қала қойған жоқ. Жасыратыны жоқ, дін, 

діл, тіл сынды ұлт рухының жан тамы-

рын қармана жүріс-тұрыс, киер киім, 

ішер тамаққа дейін араласа бір қалыпқа 

түсіруге мәжбүрлеген заманда ұлт 

құндылықтарының біразынан айрылдық. 

Ою-"рнек те сол к"з жазып қала жаздаған 

ұлт мәдени құндылықтарының бірі 

болды. Ендеше, оның халқымыздың 

мәдени "міріндегі  орнын таныту, 

тұрмысымыздағы қажеттілік әлемін 

ашу ұлт болмысындағы маңызы жоғары 

ерекше  белгілердің бірі екенін ұрпақ 

 санасына сіңіру, оны тұрмыста орнын 

таба жарасымды қолдану мәселелері 

де қазіргі таңдағы рухани жаңғыру 

үрдісімен қолға алынуға тиісті маңызды 

міндеттердің бірі деп қараймыз. 

Үшінші, ою-"рнек болмысындағы 

тұлғалық қасиетіне құрмет ете оты-

рып, бейімдік ерекшеліктеріне қарай 

түрлендіре дамыту. Мұны автор ою-

"рнектерде қамтылған ішкі мазмұндар 

мен эстетикалық бейімдерін  аша 

к"рсеткен. Бұл осы "нерді түрлендіре 

дамытудағы басты негіз. Біз — ішкі 

заңдылыққа құрмет ете отырып қажетке 

қарай ұсақтау, ірілеу, біріктіру және 

кіріктіре күрделі тұлға жасау негізінде 

онан ары байыта кемелдендіруіміз керек. 

Т2ртінші, ою-"рнектердің тұлғалық 

пішімі мен тарихи қолда нысына қарай "з 

орындарына қоя қолдануды игеру. Автор 

кітабында ою-"рнектердің неше жүздеген 

түрлерін к"рсетіп оның жоғарылық, 

т"мендік (тағандық), босағалық, жиектік, 

орта және бұрыштық түрлері мен үлгілерін 

к"рсеткен. Бұл қасиетті "нерімізден к"з 

жаза қайта қауышқан бүгінгі дәуірде ор-

нын таба қолданудағы басты заңдылық 

ретінде қарастырылуы тиіс. 

Бесінші, бүктеу, қию, ою, шабу, тап-

тау, тігу, бояу, шаптау, т.б жасалу жолда-

рын үйрену және түрлендіре тереңдей 

зерттеу. Fрқандай "нер атаулының 

бәрінің жасалу жолдарында "зіндік 

рет тәртіп те, әдістемелік үлгі де 

болады. Автор оның бәрін де 

тайға таңба басқандай к"рсетуге 

барын сала тырысқан. Оны 

онан ары кемелдендіру, киіз, 

шүберек, түсті метал, ағаш, тері, 

қағаз, пластмас, т.б. заттардан 

қалай жасау, жобалау істері – 

ғаламдық мәдени "мірге жара-

сымын тауып кірігу мәселелері де 

кезек күтпей қолға алынуға тиісті 

міндет. 

Бәрін айт та бірін айт, жоғарыда 

д ә р і п т е л г е н  д ә й е к т е р д і ң  б ә р і н 

ұрпақ  жадына ұялату керек. Ол үшін 

о с ы  м а з м ұ н д а р  н е г і з і н д е  ш а ғ ы н 

еңбек оқулықтарын жасап,  оқыту 

бағдарламасына кіргізу ғана тиімді де 

жұғымды "міршең тәсіл деп қараймын. 

Қасиетті "неріміздің қазіргі таңдағы 

қолданыс к"лемін арттырып, "рісін 

кеңейтуде әр дәрежелі биліктің шын-

дап мән беруі мен кәсіп орындардың 

арнайы бір ұлттық "нер құндылығы 

ретінде қолға алуы ауадай қажет. Бұл 

ж"нінде Қытай  реформаторы Дэн Сяопин 

тұсында мынадай тамаша тәжірибеге куә 

болғанбыз. Қытай елінің коммунистік 

партиясының к"семі, халық респуб-

ОЮДА 

ҰЛТТЫҢ 
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рихы ұзақ осы бір киелі "нерді жоғарыда 

үшжақты к"рсеткендей, халықтың 

тұрмыс қайнарынан тудыра зерделеп 

ұрпақ к"зін жеткізуге құлшынған. Бұл, 

әрине, зерттеу әдіснамасындағы үлкен 

заңдылық. Автор осы заңдылықты "те 

жақсы ұстанған. 

Екінші,  түрлі дәуірлердегі саяси 

мақсаттарға байланысты әрқандай тық-

паланған б"где мәдениет үлгілері арқылы 

«Ою-"рнек әлемі» атты үлкен еңбек 

кесек дүниесіне қайта оралайық. Ою-

"рнек – ұлт мәдениетіміздегі негіздік 

жауһарлардың бірі. Ол қазақ халқының 

бүкіл "мірінің әр саласына біте қабыса 

кіріп кеткен ең үлкен ұлттық б"генай, 

айқындық белгі. Байекең бір ұлттың тұтас 

"міріндегі киім-кешек, үй жиһаздары, 

ер-тұрман, ыдыс-аяқ, жеке бастық сән- 

салтанат әсемдік бұйымдары, т.б. қатарлы 

жақтарының бәрінен ойып орын алған 

ою-"рнектің келіп шығу, қалыптасу 

 т а р и х ы н  х а л қ ы м ы з д ы ң  к " ш п е н д і 

"міріндегі әлеуметтік жай-күйімен бай-

ланыстыра зерттейді. Атап айтқанда, 

біріншіден, ою-"рнек — жазу мәдениеті 

қалыптаспаған есте жоқ ескі замандағы 

ұлт тұлғаларының елі, жері, ұлысы үшін 

жасаған игі еңбектері мен жанбағыс 

тәсілдерінің ым-ишаралық "рнегі болған 

балбалдар, кешендер, жартас жазулары 

қатарлы тарихи деректердегі аңдардың 

мүйізі, құстардың қанаты, садақ-жебе 

қатарлы тұлғалық қимыл к"ріністерден 

бастау алғандығы дәлелді де нанымды 

к"рсетіледі. Екіншіден, ою-"рнектің 

халқымыздың к"шпенді "міріндегі 

жағрапиялық ортасы болған тау- дала, 

орман-су, ш"п-жапырақ қатарлы ұлы 

табиғаттың к"ркем к"ріністерінен 

туындағандығы да к"птеген құнды 

д ә л е л д е р м е н  д ә л е л д е н е т і н д і г і . 

Үшіншіден, ою-"рнектің — халқымыздың 

ең негізгі тірлік қайнары болған мал 

шаруа шы лығы мен аңшылық кәсібіндегі 

к"здерінен таса болмайтын т"рт түлік 

мал мен олармен жандаса "мір сүретін 

аң-құстардағы мүйіз-тұяқ, қанат-құйрық, 

бас-к"з, "ркеш, табан, т.б. мүшелерінен 

бейімдік ұқсау таба туындағандығы 

да ойға қонымды ашылады. Ұлт 

"міріндегі осы ең негізгі  үш 

 саладан тыс армандау, ұлықтау, 

тілек білдіру жақтарынан да 

образдық ұқсатулар таба ою-

"рнек  тарихын ойға ұнамды, 

"мірге жанасымды ете байыта 

түседі. 

Тарихи материалық даму 

к"зқа расы бойынша қандай 

заттың да, құбылыстың да туу, 

даму, шарықтауы болады. Жоғарыда 

баяндалғандар ұлтымыз мәдениетіндегі 

үлкен эстетикалық әсем "нер — ою-

"рнектің "нертанушы ғалым Байахмет 

Жұмабайұлының к"кірек к"зімен "ріле 

"лшенген тек туу, қалыптасу және түрлене 

даму барысы ғана. Ал оны бір арнайы 

ғылыми "нер биігіне к"теріп, шарықтау 

шегіне жеткізу тәуелсіз ел билігінің 

де, жетелі ұрпақтың да мойнындағы 

бұлтармас міндет. Ұлтқа да, ұрпаққа да 

керегі осы. Ендеше, «Ою-"рнек әлемінің» 

астарында не жатыр? 

Біз маманның ой түйіндері арқылы 

саралап к"рейік. 

Бірінші, халықымыздың т"л мәде ние-

ті болған ою-"рнекті оның туу, қалып тасу 

жолы арқылы еш күмәнсіз ұрпақ санасы-

на ұялату. Мұнда автор тамыры терең, та-

ретінде қ
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8лемдегі ең к2п тілді мемлекет – 
Папуа Жаңа Гвинея. <зі шағын ел бол-
ғанына қарамастан, папуалықтардың 
қолданысында 820 тіл бар екен. 

Қолданыстағы тілдердің к"бі, тіпті 

бір топтағы туыс тілдерге жатпайды. Бұл 

к"рсеткіш әлемдегі тілдердің 12 пайызын 

құрайды. Дегенмен, аталған сан әрдайым 

"згеріп тұрады. Себебі кейбір тілдер 

жоғалып кетсе, кейде, керісінше, жаңадан 

қосылып жатады. Оның себебі ежел-

ден жергілікті тұрғындардың ел ішіндегі араластығы т"менгі 

деңгейде болған. Шағын ауылдардың "зі орман-тоғайлардың 

қалың болу есебінен екінші ауыл адамдарымен араласа алмай-

тын болған. Аталған елде үш мемлекеттік тіл бар: ток-писин, 

хири-мотуа және ағылшын тілі. Іс жүзінде халықтың 2 пайызы 

ғана ағылшын тілін біледі. Түрлі ауылдар мен аймақтардың 

тұрғындары "зара бір тілде с"йлессе, "зге аймақтармен араласу 

үшін мемлекеттік тілдердің бірін меңгеру керек. 

Көп тілді мемлекет
Естімеген елде көп 

А Т А М Е К Е Н

Жатады жерде, 

Т"седім т"рге, 

Іргеден соққан. 

Болсын дем қамсау 

Ыза мен желге. 

(Текемет).

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

8зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Арықтың бәрі ғаріп емес, 

Ғаріптің бәрі арық емес. 

Ал әріп арық та емес, ғаріп те емес, 

Барып к"р, барып кеңес. 

Раушангүл тұқымдасы қос жарнақ-
тыларға жататын бұта, ағаш тәріздес бір 
не екі жылдық 2сімдіктер. Жер шарында 
кең таралған, негізінен, қоңыржай аймақта 
2седі. 

Оның 100-ден аса туысы, 3 мыңнан 

астам түрі белгілі. Қазақстанның барлық 

жерінде кездесетін 36 туысы, 200-ден 

артық түрі бар, оның 12-сі "те си-

рек кез десетін "сімдіктер, сондық тан 

қорғауға алынып, Қазақстанның «Қызыл 

кітабына» енгізілген. Раушангүл тұқымдасына жататын "сімдік-

тердің жапырақтары күрделі, кезектесіп орналасады, бүтін 

жиекті, қосалқы жапырақшалары болады. Гүл кестесі бесеу, 

ата лығы мен аналығы к"п, гүлқоршауы к"біне екі қатарлы 

болып келеді. Бұл тұқымдасқа жататын "сімдіктер арқылы 

тозаңданады. 

«Ана тілі» газетінің ұжымы белгілі айтыскер ақын, журналист Ермек 

Жұматаевқа ардақты әкесі 

ОРЫНБАСАРДЫҢ 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к"ңіл айтады.

Уикипедия – дүниежүзіндегі ең ірі әрі танымал веб-сайт тардың 
бірі. Оған күніне 550 миллионнан астам адам кіреді. 

Уикипедияда әртүрлі тілдегі 25 миллионнан астам мақала 

бар. Оның 4 миллионы – ағылшын тілінде. Олардың барлығын 

дерлік сол тілдердің дамуына мүдделі жанашыр жеке адамдар 

жазып отыр. Оларды бір ауыз с"збен уикипедияшылар деп атауға 

болады. 

Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша, қазақша 

Уикипедия мақалалардың саны ж"нінен түркіт ілдес 

Уикипедиялардың арасында екінші орынға к"терілді. Бірінші 

орын түріктерге тиесілі. Қазақ уикипедиясындағы белсенді 

(ерікті) редакторлардың саны – 328-ге жетті. 

Күміс – Аg элементтерінің периодтық 
жүйесінің І тобындағы химиялық элемент 
болып саналады.

Табиғатта тұрақты екі изотопы бар. 

Күміс "те ерте заманнан бастап адам 

тұрмысында пайдаланылып келеді. Мы-

салы, Мысыр перғауыны – Менес зама-

нында (б.з.б. 3600 ж.) күміс алтыннан 2,5 

есе қымбат болған. Одан күміс теңгелер, 

зергерлік бұйымдар жасалған. Күміс XVI 

ғасырдан ХІХ ғасырдың аяғына дейін 

Еуропа елдерінің ақша айналымында болған. ХІХ ғасырдың 

аяғында елдердің к"пшілігі алтынға ауысты. Күміс валютасы 

Қытайда, Иранда, Ауғанстанда ХХ ғасырдың 30-жылдарына 

дейін сақталды. 

Күміс қорғасын-мырышты, мыс, алтын-күмісті кентастар-

дан алынады. Оның басқа металдармен қорытпасы зергерлік 

бұйымдар жасауда, медицинада күміс қосындылары, кино 

және фото"неркәсіптерінде, химия, электртехникалық және 

электрондық "неркәсіптерінде қолданылады. Аg+ иондары 

суды жақсы тазартады. Қазақстанда күміс Бозшак"л, Қоңырат, 

Ақтоғай, Айдарлы, Бақыршық кен орындарында кездеседі. 

Раушангүл 

Ең танымал сайт 

Күміс жөнінде не білеміз? 
Cіз білесіз бе? 

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Өсімдіктер әлемі 

Білгенге – маржан

Жасылк"лдің даңқы елімізде таныл-

маса да, Еуропаға танымал. Fйгілі саяхат-

шылар Томас пен Люси Аткинсондардың 

қазақ даласындағы саяхатының бір бағыты 

осы Жасылк"л болыпты. Т.Аткинсонның 

Қазақстанға алғашқы сапары 1847 жылы 

басталды. Ол Алтай арқылы оңтүстікке 

қарай Риддер, Hскемен қалаларына бағыт 

алып, Зайсан мен Арқанда болды, К"кпекті 

тауындағы монастырьді к"ріп, солтүстіктегі 

даланы аралады.

Hзінің екінші саяхатында, 1848 жылдың 

тамыз айында Т.Аткинсон жұбайы Люси-

мен бірге қазіргі Солтүстік және Шығыс 

Қазақстанның аумағында болды. Сібірдің 

Алтай "лкесінен жолға шыққан олар Жоңғар 

Алатауының бойымен Зайсан және Алак"л 

к"лдерін кесіп "тіп, Қапал бекетіне дейін 

жетті.

Ү ш і н ш і  с а п а р ы м е н  Қ а з а қ с т а н д а 

Т.Аткинсон 1852 жылы болды. Ол сол кезде 

солтүстік Моңғолия мен солтүстік Жоңғар 

арқылы шығыстан келді, одан соң Қапалға 

оралып, Текеліге және оңтүстікке Іле "зеніне 

дейін барды. Hзінің саяхаттары кезінде   Т. 

Аткинсон 600-ге жуық сурет салған.

Бұл экспедиция әлі де жалғасын тауып  

жатыр. Тамыздың соңғы күндерінде 

дәл осы Жасылк"л аумағында саяхат-

шы, жазушы және к"ркем суретші 

Томас Аткинсон және оның жұбайы 

Люси Аткинсонның "мірлерін зерт-

теу мақсатында ағылшын саяхатшы-

сы, журналист, жазушы Ник Фелдинг 

"зінің жұбайы Роузбен бірге Қазақстанға 

келіп кеткен болатын. Бұл туралы Қазақ 

географиялық қоғамы әлеуметтік желідегі 

парақшасында хабарлаған еді. Былтырғы 

жылғы экспедицияның қатысушылары 

Аткинсондардың бағдарын Аманб"ктер 

ауылынан бастап Жасылк"л к"ліне дейін 

қайталап "тіп шыққан. «Томас пен Люси 

Аткинсондар ізімен» экспедициясы екінші 

жалғасын тапты. Экспедиция 10 адамнан 

тұрады, солардың ішінде шетелдіктер: экспе-

диция басшысы Ник Фелдинг,  фотосуретші 

Дэвид О’Нил, альпинист және саяхатшы 

Харви Фелдинг, альпинист және жабайы 

табиғаттың сарапшысы Мэтью Томс бар. 

Е ң  б а с ы н д а  б а ғ ы т  Ж а с ы л к " л д е н 

 бастау алып, Алак"л к"ліне дейін "ту 

 керек  болатын. Бірақ қазір ол жақта "рт 

қаупі туындағандықтан, сол бағдардан бас 

тартылды. Жоспарлар "згеріп, басқа да 

бағдарларды зерттеу шешімі қабылданды. 

Саяхатшылар мемлекеттік ұлттық Жоңғар-

Алатау саябағының Сарқант б"лімшесінің 

батыс б"лігін зерттеп жүр. Келер жылы 

Тарбағатай тауларына қарай экспедиция 

жоспарлануда.

Ғаламторда орыс тіліндегі ақпараттар 

жетерлік. Қазақ оқырманы үшін деректер аз. 

Тіпті мардымды дүние жоқ. К"л туралы осы 

к"ктемде Алматыдағы туризм к"рмесінде 

Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи 

паркінің экологиялық ақпараттандыру 

б"лімінің маманы Айдана Тұрысбековадан 

к"п мәлімет алған едік. Жаздың соңы 

жол түсіп, журналистік қызығушылықпен 

Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық 

табиғи паркіне тартып отырдық. Алматы-

дан Сарқанға дейін 421 шақырым жол 

жүрдік. Айта кетейік, ұлттық парктің бас 

кеңсесі Сарқан қаласында орналасқан. 

Басшылықтан рұқсат алысымен, бізге 

ұлттық парктің рекреация, экологиялық 

ағарту және туризм б"лімінің басшысы 

 Ринат Беделханов Т"менгі Жасылк"л к"ліне 

дейін жол к"рсетіп барды. 

Ғафур АБДУЛХАЛЫҚОВ,
Жоңғар Алатауы ұлттық табиғи 
паркі «Жалаңаш» инспекторлық 
б2лімшесінің инспекторы: 

– Биыл т�менгі Жасылк�лдің суы 
50 см-ге т�мендеп кеткен. Оны 
к�лдің жағалауында шығып тұрған 
тастың �зі к�рсетіп тұр. Біз осы 
арқылы, су деңгейін үнемі қарап, 
бақылап отырамыз. Менің ұлттық 
паркте бақылайтын аумағым – 
3450 га. Бұл т�менгі Жалаңаштан 
басталып, Кен �зенінің т�менгі 
жеріне дейін. Күніне 10-20 
шақырым аралап шығамыз. 

Ринат БЕДЕЛХАНОВ,
Жоңғар Алатауы ұлттық табиғи 
паркінің рекреация, экологиялық 
ағарту және туризм б2лімінің бас-
шысы:

– Жоңғар Алатауы ұлттық 
табиғи паркінде 9 туристік 
маршруты мен 4 экологиялық 
соқпағы бар. Екінші туристік 
маршрут «Т�менгі Жасылк�л». Бұл 
к�л 300 жыл бұрын қатты жер 
сілкінісінен Ағынықатты �зенінің 
арнасы бекітілу нәтижесінде пай-
да болған. Суы суық және балық 
мекендемейді. Т�менгі Жасылк�л 
– 1630 м биіктікте орналасқан. 
Ұзындығы – 400 м, тереңдігі – 89 
м, шығыс және батыс жағалаулары 
тік жартасты, суы суық. Ал 
Т�менгі Жасылк�лден 13 шақырым 
қашықтық жоғарыда Жоғарғы 
Жасылк�л (2262 м) орналсқан. 
Ұзындығы – 3200 м, ені – 300 м, 
тереңдігі – 109 м. Жағалаулары 
тік жартасты, суы �те суық. 
Биыл Жасылк�лге 500-ден аса 
 турист демалған. Алдағы уақытта 
к�л жағалауындағы үлкен тасқа 
к�лдің атауын жазып, қайықпен 
серуендеуді қолға алуды жоспарлап 
отырмыз. 

Бағыттары: 1. Сарқан қаласы – 
Тополёвка ауылы – «Жалаңаш» 
орманшы үйі – Т�менгі Жасылк�л 
– «Жалаңаш» орманшы үйі – Топо-
лёвка ауылы – Сарқан қаласы;
2. Сарқан қаласы – Лепсі ауылы – 
«Жалаңаш» орманшы үйі – Т�менгі 
Жасылк�л – «Жалаңаш» орман-
шы үйі – Лепсі ауылы – Сарқан 
қаласы.

Қас қарайып, түн түңлігін қымтай  жауып, 

қоюланған шақ. Біз қою түнді қақ жарып, 

Жоңғар Алатауынан бір-ақ шықтық. Ал-

дымыздан парктің қонақүйлері к"рінді. Біз 

таң атқанша осы үйлердің біріне аялдадық. 

Бұл аумақта туристерге ұсынылатын 

қызметтердің орман шаруашылығы және 

жануарлар дүниесі комитеті бекіткен 

тарифтері бар. Мәселен, туристік соқпақтар, 

тамашалау алаңдарын, демалу алаңқайларын 

ұсыну, он адамға дейін бір топ күніне – 500 

теңге, шатырлы лагерьлер немесе оларды 

орналастыру үшін орындар ұсыну, бір шар-

шы метр, бір күнге – 1050 теңге, к"лікке 

арналған тұрақтар ұсыну, бір орын, бір 

күнге – 400 теңге. Мемлекеттік табиғи-

қорық қоры, табиғи және тарихи-мәдени 

мұра объектілерінде болу және оларды 

зерделеу кезінде қызметтерді ұсыну, 20 

адамға дейінгі бір топқа күніне, аудармашы 

– 4 000 теңге, экскурсия жүргізуші – 4 626 

теңге, инспектор-жолсерік – 2500 теңге. Ал 

қонақүйде тұру – 2000-5500 теңге аралығы 

(жайлылығына қарай), аттарды жалға беру 

– 1 000 теңге, кәсіби кино, кәсіби бейне 

түсірілімдерін жүргізу – 50 074 теңге, ал 

кәсіби фото түсірілімдерін жүргізу – 22 000 

теңгені құрайды. 

Таң ата «Жалаңаш» орманшы үйінен 

Т"менгі Жасылк"л к"ліне жолға шықтық. 

Бізді Т"менгі Жасылк"л к"ліне мемлекттік 

инспектор Ғафур Абдулхалықов бастап бар-

ды. Бұл Ғафур Сафарғалиұлының күнделікті 

жұмысы деуге болады. Hйткені бұл соқпақ 

Ғафур мырзаның бақылауындағы аумақ. 

Hзі к"ңілді әрі әңгімешіл инспектор екен. 

Шатқалда жүрудің барлық ескертпелерін ай-

тып, түсіндіргеннен кейін, жер-су атаулары-
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ANA TILI

ОСЫ ЖҰРТ

БІЛЕ МЕ ЕКЕН?
ЖАСЫЛКӨЛДІ

Біз өз жеріміздің сұлу табиғатын тани алдық 
па? Табиғат ананың бізге тарту еткен кереметтерін 
бағалай алып жүрміз бе? Сұрақ көп. Бірақ жауап 
іздеу үшін саяхаттап, аралаған жөн. Елбасының «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының Қазақстанның сакралды 
орындарын анықтауға бағытталған жобасы да осы 
сұрақтарға жауап іздейді. Бір ғана жер жаннаты – Жетісудың 
өзінде біз біле бермейтін көркем жерлер көп. Соның бірі 
– Көлсай, Қайыңды, Есік, Үлкен Алматы көлдерінен кем 
түспейтін Жоңғар Алатауындағы Жасылкөл көлі. 
Жасылкөл үнемі жұрт назарынан қалып қояды. Бір қызығы, 
көлге келетін туристердің басым көпшілігі шетелдіктер. 

Әсіресе, Германия, Ұлыбритания, Франция, Польша, 
Ресей, Испаниядан келетіндердің қатары көп. 

Бірақ осы көлдің өзін көрмек түгілі, атын да 
естімеген отандастарымыз бар. 

Сонда қалай? 

мен таныстырып, "зі бақылайтын аумақтың 

ерекшеліктері жайлы сыр шертті.  

Жан-жағымызды жасыл желек жамылған 

Жоңғар Алатауының орманы қоршап келеді. 

Fсіресе, ағаштар мен теректер жұтып ала-

тындай. Аспаннан күн к"зі ғана сығалайтын 

тұстары бар. Бірде жазық болып кетеді. 

Инспектордың айтуынша, біздің алдымызда 

ғана аю жүріп "ткен. Адам бойынан келетін 

ш"птер тапталып, жұлынып қалған. Біз 

к"лге дейін т"рт шақырым жаяу к"терілдік. 

Hйткені Жасылк"лге жаяу, я болмаса атпен 

ғана жете аласыз.

Hзен-к"лдердің к"гілдір-жасыл түсі 

ерекше  рақатқа б"лейді. Ол құдды бір аспан-

нан т"гіліп түскен м"лдір жақұт тәрізді. Ал к"л 

аспанында бұлттары мың құбылып, к"лдің 

түсін минут сайын бояп жатады. Тұнық ай-

дыннан ағып шығатын Ағынықатты "зені 

т"ңірекке табиғи әуен сыйлайды. Шатқал 

ішін жел үрлесе болғаны, Ағынықаттының 

дауысы да к"теріліп, бейне бір к"л суы 

 тасып бара жатқандай үрей туғызады. Ал к"л 

кескінін толық к"ру мүмкін емес. Hйткені 

жағалау маңын қалың шырша мен шақпақ 

тастар қоршап алған. Қарсы беттегі тауларға 

шығу үшін басқа соқпақпен к"терілуіңіз 

қажет. Сондықтан к"лді жақыннан, я 

болмаса жоғарыдан к"ру үшін жеке-жеке 

 жоспар құрғаныңыз дұрыс болады. Hйткені 

барлығын бір күнде тамашалау мүмкін 

емес. Ескерте кететін жайт, бұл туристік 

соқпақтарды тек инспектор-жолсерікпен 

ғана аралағаныңыз ж"н. Тауда соқпақтар 

к"п және адасып кету ықтималдығы жоғары 

әрі шекаралық аймақ. Сондықтан мамандар-

мен ғана серуендеген дұрыс.

Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ
(Суреттерді түсірген автор)
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