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ТАРИХЫҢДЫ ТАНЫ

ҚАЗАҚ ҮШ БІРДЕЙ

АШАРШЫЛЫҚТЫ БАСТАН КЕШКЕН
Биыл 1921-22 жылдардағы
ашаршылыққа 100 жыл,
нәубеттің 30-шы жылдардағы
екінші кезеңіне 90 жыл толып
отыр. Ғасыр бұрынғы нәубеттің
сабағын бүгінгі қазақ қалай елепекшейді? Өткеннің қасіретін қалай
таразылайды? Тәуелсіздігіміздің
30 жылдық биігінде мемлекет
бұл мәселеге айрықша назар аударып отырғаны белгілі.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат»
мақаласында ашаршылық
тақырыбына арнайы тоқталып,
тарихымыздың ақтаңдақ беттерін
мұқият зерттеу керек екенін де
айтқан болатын. Иә, ашаршылық
тақырыбын көтеру – егемендіктің
қадірін терең түсіну үшін,
тәуелсіздігімізді нығайту үшін
қажет.
«Ашаршылық тақырыбын
зерттеу – тәуелсіз тарихи сананы
қалыптастыруға мол үлесін қосады.
Тарихи сана ткен оқиғаларға
қатысты ұжымдық кзқарастан
туындайды. Ал ортақ тарихи
таным біртұтас ұлттық сананы
қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл,
түптеп келгенде, мемлекеттігімізді
және тәуелсіздігімізді күшейтетін
шешуші фактор екені сзсіз.
Ашаршылық тақырыбы тарихтан
тағылым алу үшін де қажет. Біздің
жүріп ткен тарихымыз – рлеген
кезеңдермен бірге тақсіретке де
толы тарих. Сондықтан оның ащытұщы тағылымы мол. Осыған орай
ткенімізді терең пайымдап, озық
тұсымыздан неге тауып, қиналған
сәттерден қорытынды шығару
керек» дейді Сенат трағасы Мәулен
+шімбаев.
Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық
академиялық кітапханада Сенат
трағасы Мәулен +шімбаевтың
қатысуымен «Азаттық жолындағы
ақтаңдақтар: Ашаршылық зардаптарына шынайы тарихи кзқарас»

тақырыбындағы дңгелек үстел
тті. Дңгелек үстел жұмысына
Парламент депутаттары, Ақпарат
және қоғамдық даму министрі
Аида Балаева, Білім және ғылым
министрі Асхат Аймағамбетов,
Мәдениет және спорт министрі
Ақтоты Райымқұлова, ұзақ жыл
бойы осы тақырыпты індете зерттеген белгілі ғалымдар мен зиялы

Алдағы нөмірден оқитындарыңыз:
САҒЫНЫШ СӨЗ

ЖҰРТБАЕВ
НЕГЕ ЖЫЛАДЫ?
ЗИЯЛЫНЫҢ СӨЗІ
Есберген АЛАУХАНОВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
заң ғылымының докторы, профессор:

ЖУРНАЛИСТ БЛОГЕР
БОЛА АЛАДЫ, АЛ
БЛОГЕР ЖУРНАЛИСТ
БОЛА АЛМАЙДЫ
Журналистердің жұмысын блогерлер атқара алмайды.
Бүгінде кім крінген блогер. Оның жоғары білімі бар ма, мірлік
тәжірибесі бар ма, оған ешкім қарамайды. Қазір бәлеқордың
бәрі атақты болып кетті. Халықты адастырып, ел ішін ала құйын
қылып отырған инстажұлдыздар баршылық. Сондықтан мен
блогерлерге шектеу қою керек деп ойлаймын. Блогер арнайы
курстардан тіп, қолында сертификаты мен лицензиясы болуы
керек. Бұл – адамның құқығын шектеу емес, бұл бұқаралық
ақпарат құралдары кеңістігіндегі заңдылықты сақтау тәртібі.
Журналистер – кәсіпқой мамандар. Олардың жазған
сараптамалық мақаласын, эфирдегі 1 минуттық сюжетін немесе
кейіпкер портретін ашудағы сұхбатын басқа сала маманы жасай
алмайды. Бүгінде журналистердің жұмысын блогерлер атқара
алады дегенге саятын жаңсақ пікір ара-тұра айтылып қалып жүр.
Журналистика жүректің қалауы, кез келген журналист блогер
бола алады, ал блогер журналист бола алмайды.
©7Ò5.,67$1ªʋɚΙɩɚɧ

қауым кілдері қатысты. Алқалы
жиын Парламент Сенатының, Білім
және ғылым министрлігіне қарасты
Мемлекет тарихы институтының
және Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының
ұйымдастыруымен тті.
«Қазір әлемдік ахуал те күрделі және құбылмалы екенін
кріп отырмыз. Күн ткен сайын

қарама-қайшылық тереңдеп,
түрлі қақтығыс қарқын алып тұр.
Еліміздің егемендігіне де тнетін
сын-қатерлер жоқ емес. Дәл осындай жағдайда тәуелсіздігімізді
мызғымастай берік ету – басты міндетіміз. Сол үшін оның
қадіріне жете білуіміз қажет. Ал
Тәуелсіздікті қадірлеп, ұлықтау тл
тарихымызды және оның шешуші

кезеңдерін терең танудан басталады» деді Мәулен Сағатханұлы.
Сенат трағасы, осыған орай, отандық тарихшы ғалымдарға үлкен
жауапкершілік жүктелетінін айтып,
нәубет жыл дардың тасада қалған
тұстары әлі де болса кп екеніне
назар аударды. Ол бұл жұмыста тарихи фактілерге сүйенген терең әрі
жан-жақты зерттеулер керек екеніне
баса мән берді. Сондай-ақ архив
деректеріне, оның ішінде крші
мемлекеттердегі материалдарға қол
жеткізудің, оларды жүйелеу және
мұқият зерделеудің, ңірлермен,
ондағы ашаршылық тақырыбын
зерттеп жүрген ғалымдармен тығыз
байланыс орнатудың және аштықты бастан кешкен куәгерлердің
естеліктерін жинақтаудың маңызы
зор екенін айтты.
«Ашаршылық – барша адамзаттың алапат гуманитарлық қасіреті» деген Сенат трағасы Мәулен
+шімбаев объективті ғылыми
қорытынды жасау үшін сол кездегі
кеңестік жүйені толық қамту керегін
және сол тұстағы большевиктік
биліктің мақсаты, жоспары қандай
болды, оны қалай жүзеге асырды, қандай қателіктері болды
деген сауалға нақты жауап іздеу
қажет екенін кпшілікке жеткізді.
Ұжымдастырудың дайын емес ортада жүргізілуі, жоспарлау ісінде
жергілікті жердің тұрмыс-тіршілігі
мен шаруашылығы ескерілмеуі
және сол кездегі режімнің кздеген
мақсатқа жету үшін адам мірін
есепке алмауы сияқты факторлар
елді ашаршылыққа ұрындырғаны
анық. Сенат трағасы ашаршылық
кеңес үкіметі кезінде жабық тақырыптардың бірі болғанын, тек
тәуелсіздіктің арқасында Елбасымыз
Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен тарихымыздағы ақтаң дақтар мемлекеттік деңгейде
ктеріле бастағанын да атап тті.

16+

БҮГІНГІ САНДА:
БІРЕГЕЙ

Баркөрнеуден
басталған жол

5-бет

БІР СУРЕТ – БІР БАЙТАҚ

Алма ағашы
гүлдегенде

8-бет

ТАЛАНТ ТАЛАНТ ТУРАЛЫ

Шынайы
шығарманың
шындығы өлмейді
8-бет

Беттің бетке айтары

ЗАМАННЫҢ
ӨЗГЕРГЕНІН СЕЗБЕУ –
НАДАНДЫҚ!

(Жалғасы 6-бетте)

Сұлтанмахмұт ТОРАЙҒЫРОВ

ШАҺАР

«ЖАҢА АЛМАТЫ» ЖАҢАРА БЕРЕДІ
Әлемдегі және еліміздегі пандемияға қарамастан өткен жылы Алматы қаласын даму бағыттары
бойынша жұмыс тоқтаған жоқ. Күш пен назардың басым бөлігі коронавирусқа қарсы іс-қимылға
жұмсалып жатса да, «Шетсіз қала» қағидаты бойынша дамуды жалғастырып, «Жаңа Алматыны» дамытудың бес жылдық кешенді жоспары қабылданды. Елімізде орын алған пандемия
әсерінен алматылықтардың қандай дағдарысқа ұшырағаны да белгілі. Халық едәуір қажып,
қалада тыныштық орнады. Дегенмен, осындай қиын жағдайға қарамастан Алматы қаласының
экономикасының өсімі қамтамасыз етіліп, жұмыс істеп тұрған шағын-орта бизнес субъектілерінің
саны артқан. Бұл туралы Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев халықпен есепті кездесу кезінде кеңінен тарқатып айтып, қала тұрғындарының сұрағына жауап берді. Сонымен қатар
тұрғындар көтерген мәселелерді шешу жолдарын қарастырды.
ІНДЕТ КЕЗІНДЕГІ
АХУАЛ
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*ткен жыл ешқандай елге оңай
тиген жоқ. +лемдік пандемия
қоғамның мірін түбегейлі згертіп,
менталитетке, мір сүру дағдысына
ықпал етті. Қала тұрғындарының арасында инфекцияның кең таралуына жол бермеу мақсатында Алматы
әкімдігі әлеуетсіз шығындардан бас
тартып, бюджетті оңтайландырды,
COVID-19-ға қарсы күреске 19 108,4
млрд тг блді. Осының арқасында
қысқа мерзім ішінде 2 модульді клиника, РВ-90 инфекциялық стационардың,
патологоанатомиялық бюроның
құрылысы аяқталды. Клиникалардың
материалдық техникалық базалары 41,8
млрд тг нығайтылды. Медициналық
препараттар мен дәрі-дәрмектердің
тапшылығын болдырмай, Тұрақтылық
қорын құру үшін қалалық бюджеттен 10
млрд тг блінді.
Жедел жәрдемнің және алғашқы
медико-санитарлық кмектің жұмыстары күшейтілді. Қадамдық медициналық қызметпен қамтамасыз етудің
үш жылдық қалалық жоспарының

аясында 16 амбулатория іске
қосылып, жедел жәрдем қызметі жаңа
реанимобильдермен қамтамасыз
етілді. Заманауи құрылғылармен
жабдықталған 135 жедел жәрдем клігі
сатып алынды.
Кадрлар резерві жасақталып,
медицина қызметкерлерінің жалақысы
30%-ға ктерілді. 50 мыңнан астам
медициналық қызметкерлерге 16,7
млрд клемінде жалақыларына қоса
үстеме ақы тленді. Қалалықтарға
қашықтан кеңес беру үшін Телемедицина орталығы құрылды.
Сонымен қатар қала әкімі есеп беру
жиынында пандемияға қарамастан,
Алматы экономикасының сімі қамтамасыз етілгенін атап тті. Оның айтуынша, мега полистің экономикалық
крсет кіштерінің суі қамтамасыз
етілген.
Мысалы, неркәсіптің 4,6%-ға суі
қамтамасыз етілді, құрылыс жұмыста рының клемі 10,6%-ға ұлғайып,
тұрғын үйді пайдалануға беру — 14,2%ға, байланыс қызметтерінің клемі
8,2%-ға скен.
«Біз теріс (кері) сценарийді іске
асыруға жол бермедік және іс жүзінде

барлық экономикалық крсеткіштерді
арттырдық. Саудадағы, тасымалдаудағы
және қоймаларда сақтаудағы құлдыраудың экономиканың басқа салаларындағы сіммен телуіне қол жеткіздік. Сонымен қатар жаңа перспективалы секторларды – цифрландыру
мен смарт-индустрияны, креа тивті
экономика мен туризмді дамытуға
серпін бере алдық» деді Б.Сағынтаев.
Сонымен қатар 2020 жылы Алматы әкімдігі шағын және орта бизнесті
қолдау және оларды қалпына келтіру
бойынша дағдарысқа қарсы шараларды
жүйелі түрде жүзеге асырды. Салықтық
ынталандыру, несиелендіруді кеңейту,
инфрақұрылымды дамыту, ндірісті
қолдау және жұмыспен қамтуды сақтау
бойынша қабылданған шаралардың
нәтижесінде жұмыс істеп тұрған ШОБ

субъектілері санының 3,6%-ға ссе,
бизнесті несиелендіру клемі 2020
жылы 1,7 есе сіп, 1,4 трлн теңге асқан.
*неркәсіп саласында 1,4 мың
жұмыс орнын құрумен 39,7 млрд тг
11 жоба, оның ішінде индустриялық
аймақта — 848 жұмыс орнын құрумен
29,9 млрд тг 4 жоба жүзеге асырылған.
Фармацевтикалық препараттарды,
медициналық бұйымдар мен техниканы ндіру бойынша медициналық
кластер құрылды.
«Алматы Бизнес-2025» ңірлік
бағдар ламасы аясында 3 шағын
нер кәсіп паркі ашылды, «Qoldaý»
кәсіпкерлік орталығы бизнеске 91
мыңнан астам кеңес және басқа да
сервистік қолдау крсеткен.
(Жалғасы 2-бетте)
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«ЖАҢА АЛМАТЫ» ЖАҢАРА БЕРЕДІ

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ana tili»
(Басы 1-бетте)
ҚАЛА ЭКОЛОГИЯСЫ
+кімнің есептік кездесуінде
қаланың экологиялық жағдайын
жақсарту жніндегі ұзақ мерзімді
міндеттер мен жоспарлардың алдын ала нәтижесі айтылды. *ткен
жылы ЖЭО-2-ні жаңғыртып, оны
табиғи газға ауыстыруға байланысты
кпжылдық мәселе шешімін тапқан.
Жекеменшік секторды толық газдандыру жұмысы аяқталуға жақын
болса, ағаш егу бойынша үш жылдық
«Жасыл Алматы» бағдарламасы
қабылданған. Соның бір крінісі,
былтыр 282 мыңнан астам жасыл
желек отырғызылды.
Сондай-ақ қала әкімі қоғамдық
клік газбен электр энергиясына ауысатынын мәлімдеді. Дизель
техникасын сатып алуға тыйым
салынды. «Алматыэлектротранс»
коммуналдық автопаркі 150 автобус жеткізуге келісімшарт жасап,
алғашқы 41 автобус бағыты жолға
шықса, қалған 109-ы жақын арада
келеді. Сонымен қатар жеке тасымалдаушылар 83 автобус, соның
ішінде 38 электробус сатып алуды
жоспарлап отыр.
Айта кетейік, қала экологиясын
жақсарту аясында биыл 350 мыңнан
астам жасыл желек отырғызу,
сондай-ақ шеткері жерлерде бес
жаңа саябақ салу, қалаға кіреберісте
19 экобекет орнату жоспарланған.
«*ткен жылы қала бойынша
халықты кеңінен құлақтандыру
мақсатында ауа құрамына мониторинг жүргізетін 10 датчик орнатылды. Биыл тағы 10 датчик қойылады.
Деректер LED-экранда крсетіліп,
онлайн-картада крінетіндей
экологиялық деректердің бірыңғай
базасына түседі. Стансалар атмосферадағы ластаушы заттардың
клемін, ылғалдылық параметрлерін,
температураны, қысымды, желдің
бағыты мен жылдамдығын лшейді.
Бұған қоса кезең ішіндегі және
тәуліктік орташа шекті рұқсат етілген
концентрация клемі крсетіледі»
деді Бақытжан Сағынтаев.
Қала әкімдігінің тапсырмасымен
жүзеге асқан бұл жобаның мақсаты
— қатардағы қала тұрғындарына,
сарапшылар мен мамандарға
деректерді онлайн форматта ұсыну.
«Қаланың экологиялық жағдайы
Алматы әкімдігінің жұмысындағы
маңызды мәселелердің бірі болып
табылады. Бұл үлкен кешенді жұмыс,
экологиялық проблемаларды шешуге барлық жағынан қарау керек. Ең
бастысы – ЖЭО-2 газға ауыстыру
туралы шешім қабылданды. *ткен
жылы бұл мәселе шешілді. Газға
кшірудің әртүрлі схемалары болды,
биыл «Самұрықэнерго» жобалаусметалық құжаттаманы дайындауда.
2022 жылдан бастап әрбір алты ай
сайын екі қазандықтан жаңғырту
жүргізіледі. 2025 жылдың соңына
қарай барлық сегіз қазандық агрегатын газға кшіруді аяқтау жоспарлануда. Қаржыландырудың тиісті
схемасы мен газ жеткізу клемін
Үкімет шешіп үлгерді, Энергетика

министрлігі «Самұрықэнергомен»
бірге бұл мәселемен айналысып
жатыр. Біз қала тұрғындарына бастаманы қолдағаны және бұл мәселені
үнемі қадағалап отырғандары үшін
алғысымызды білдіреміз» деді әкім.
Сонымен қатар қала экологиясын жақсарту мақсатында, кліктен
блінетін қалдықтар мәселесі де
шешіліп жатқаны белгілі болды.
Алматыда 500 мыңнан астам клік
тіркелсе, күн сайын 250 мыңнан
астам клік кіреді екен. Пандемия
кезінде ауа тазарғанын байқаған
шаһар басшысы бірнеше жобаны
қолға алыпты.
«Қапшағай, Талғар, Қаскелең
тарапынан кептеліс болмауы үшін
біз қала бойынша жолайрықтар
салып жатырмыз. Индустрия
министрлігімен жолдарды кеңейту
мәселесін пысықтап жатырмыз.
Қала маңынан электр пойыздарын
іске қосуды ұсындық, қазіргі уақытта
жеке қаражат есебінен Талғар
бойынша келіссздер жүріп жатыр.
Дәл осындай жұмысты Қаскелең
жағына қарай жүргізіп жатырмыз»
деді Бақытжан Сағынтаев.
ТҰРҒЫНДАР ҚОЙҒАН
СҰРАҚТАРДАН...
Алатау ауданының тұрғыны:
Зерделі ықшамауданындағы апатты үйлерде қашанғы үреймен мір
сүреміз? Жндеу жұмыстары қалай
болады?
%кім: Мен бұл мәселе бойынша
зде ріңізбен жиі кездесіп отырдым. Екі-үш апта бұрын тағы барып
қайтқанмын. Жүргізіліп жатқан
жұмыстарды бақылауға алдым.
Биылғы жылдың соңына дейін 10
үйді қалыпқа келтіреміз. Қалған
үйлерді жндеу жұмыстары келесі
жылы аяқталады. Бәрін бірден
жндеу мүмкін емес екенін түсінуіміз
керек.
Бүгінгі күні берілген қорытындыға сәйкес (№1/180, 1/160,
1/161, 1/165) үйлердің іргета сын
нығайту бойынша жұмыстар жүргізілді, №1/167, 1/168 үйлер бойынша жұмыстар қолға алынды.
Үйлердің іргетас тарының негізін
нығайту жніндегі жұмыстар

Қаланың
экологиялық
жағдайы
кешенді
жұмысты
талап етеді.
Алматыда 500
мыңнан астам
көлік тіркелсе,
күн сайын 250
мыңнан астам
көлік кіреді.
Қапшағай,
Талғар,
Қаскелең тарапынан кептеліс
болмауы үшін
қала бойынша
жолайрықтар
салынады.
«Нұрлы жер»
мемлекеттік
бағдарламасы
аясында жалпы
ауданы 294,4
мың шаршы
метр болатын
3902 пәтер
пайдалануға
берілді.

аяқталған соң қасбеттер сырланады
және тұрғын үйлердің кіреберістері
жнделеді.
Бостандық ауданының тұрғыны:
Бостандық ауданы мен Іле-Алатау
саябағының шекарасындағы «Сулпак» дүкені маңындағы ағаштардың
кесілуіне қатысты іс қалай жалғасып
жатыр?
Алматы қаласы полиция департаментінің бастығы Қанат Таймерденов: Иә, сіз атап отырған мәселе
қоғамда үлкен дау тудырғаны белгілі.
Бұл факт бойынша іс ҚР ҚПК 300бабы бойынша аяқталды және іс қала
прокуратурасына жіберілді. Бәрін
жіті бақылап отырмыз.
Түрксіб ауданының тұрғыны: Пандемия кезінде жұмысынан айырылғандар кп болды. Енді тұрғындарды
жұ мыспен қамту мәселесі қалай
шешіледі?
%кім: Пандемия кезінде қиын
жағдайға тап болған халыққа қолдау
шаралары крсетіледі. Халықты
жұмыспен қамтамасыз етуге ерекше
кңіл блеміз. Бұйырса, биыл 50
мың жаңа жұмыс орны ашылады,
оның 30 мыңы тұрақты. 2021 жылға
Жұмыспен қамтудың жол картасын
іске асыру жалғасып жатыр. Қала
экономикасының 34%-ы саудадан
тұрады, сондықтан ол карантин
кезеңінде тмендеді. Бізге қызметтің
басқа бағыттарын дамыту қажет.
Олар: қызмет крсету саласы, цифрландыру және т.б. Біз з тарапымыздан кәсіпкерлерге қаржылай

кмектесеміз. Қосымша жұмыс
орындарын құру үшін несие береміз.
Жетісу ауданының тұрғыны: Сіз
вакцинация алдыңыз ба? Қарапайым
тұрғындарға вакцинацияны ақылы әрі
кезексіз алуға бола ма?
%кім: Біздің Казковид бойынша
екі мыңдай ерікті азамат екпеден тті.
Екі уколын да алды. Ешқандай қиын
жағдайлар болған жоқ. Аздап жанама
әсерлер болғанымен, басқасының
бәрі дұрыс. *зім де вакцинация алуға
дайынмын.
Квота бойынша бірінші жартыжылдықта Алматыда жүз елу мың
доза қабылданады. Қазір вакциналарды инфекциялық ста ционарлардың, жедел жәрдемнің дәрігерлері, емханалардың фильтрлі және
қызыл аймақтарда жұмыс істейтін
дәрігерлері мен медбикелері, сондайақ санитарлық-эпидемиологиялық
қызметтің қызметкерлері алады.
2 наурыздан бастап полиция
қызмет керлері, әскери қызметкерлер, орта мектептердің, жоғары оқу
орындарының мұғалімдері, медицина
қызметкерлері вакциналаудан теді.
Сәуір айынан бастап мектеп-интернаттардың, мектепке дейінгі мекемелердің мұғалімдері, оқушылар және созылмалы аурулары бар адамдар егіледі.
+рі қарай тілек білдірген азаматтар вакцина ала алады. Вакцина
тегін және әзірше вакциналауға ақша
қарастырылмаған.
Алматы облысының тұрғыны: «Алтын орда» базарының маңындағы жол
кептелісінің мәселесі қашан шешіледі?
Күнделікті трт сағатымыз осы жолда
«ліп», шаршатты ғой.
%кім: Осы сұрақ маған те кп
қойылады. Бірақ бір нәрсені
ескерулеріңіз керек, «Алтын орда»
базары Алматы қаласына кірмейді.
Сондықтан бұл мәселеде мен ештеңе
шеше алмаймын және жауап бере алмаймын. Бұл жолдың да шешімі табылады деп үміттенемін. Күтейік.
Жетісу ауданының тұрғыны:
Былтыр Кемел ықшамауданының
кшелерін жарықтандыру туралы уәде
бергенсіз. Біз әлі де әр кеште бойымызды қорқыныш билеп, қараңғы
кшелермен тіп жүрміз. Бұл мәселе
қашан шешіледі?
%кім: Кемел ықшамауданындағы
жарықтандыру мәселесі бойынша
жұмыстар жалғасын табуда. Бізде
жарықтанбаған 600-дей кше қалды.
Бірінші жартыжылдықтың соңына
дейін аталмыш кшелерді жарықтандыратын боламыз. Қаржы блінген,
мердігерлер жұмысын атқаруда. Аудан
әкімдері де қадағалап отыр.

Осылайша, диалогқа негізделіп, сұрақ-жауап форматында өткен әкімнің есеп беру жиынында Алматы
қаласының әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту мен қоғамдық кеңістіктер салу мәселелері де қозғалды.
Қала бойынша мектеп, балабақша мен емхана деген қажеттілік ескерілу керек-ті. Мысалы, Алатау ауданында 22 үйден тұратын «Мәдениет» тұрғын үй кешені салынып жатса, жобамен 120 орындық балабақша
құрылысы қарастырылған. Қайрат шағын ауданында 41 үйдің құрылысы басталып, жобада 1500 орындық
мектеп, 260 орындық балабақша, емхана қарастырылған. Ал Әуезов ауданында 2020 жылы 205 аула, 9 сквер
жөнделіп, 2 жағалау аймағы абаттандырылған. 10 шағын аудандағы жаяу жүргіншілер аймағы жөнделіп
жатыр. Сонымен қатар «Жаңа Алматы» кешенді жоспары аясында инженерлік және көлік инфрақұрылымын
дамыту жалғасады. 40,4 шақырым жаңа жол салынып, 200 шақырымнан астам жолды орташа жөндеуден
өткізіп, үш жолайрығының құрылысын жалғастыру жоспарлануда. Сондай-ақ «Сарыарқа» және «Достық»
метро стансаларының құрылысын аяқтау және «Қалқаман» стансасының құрылысын жалғастыру
жоспарланған.
Сонымен қатар кезекте тұрған алматылықтарға 8 мыңнан астам пәтер беру жоспары да талқыланды. Өткен
жылы қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету мақсатында 2948 пәтер бөлінсе, мың жас отбасы «Алматы
жастары» бағдарламасы бойынша жеңілдетілген несие арқылы баспанаға қол жеткізді. Ал «Нұрлы жер»
мемлекеттік бағдарламасы аясында жалпы ауданы 294,4 мың шаршы метр болатын 3902 пәтер пайдалануға
берілді. Биыл мемлекеттік және қалалық бағдарламалар аясында 8292 пәтер бөлінеді. «Шаңырақ»,
«Кредиттік баспана», «Бақытты отбасы», «Алматы жастары» бағдарламалары жалғасын табады.

КІТАП – ҚАЗЫНА

АЛТАЙДЫҢ
СЫРШЫЛ ҚАЛАМГЕРІ
Жақында ҚР Ұлттық кітапханасында
к/рнекті жазушы, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының
лауреаты %лібек Асқаровтың 70
жасқа толған мерейтойына орай
шығармашылық кездесу және «%лібек
Асқаров» атты библиографиялық
к/рсеткіштің тұсаукесері /тті.
Іс-шараны ҚР Ұлттық кітапханасының
директоры Бақытжамал Оспанова ашып,
+лібек Асылбайұлын 70 жылдық мерейтойымен құттықтап, Ұлттық кітапхананың
110 жылдығына арналған мерейтойлық
медалімен марапаттады.
Библиография қызметінің жетекшісі
Майра +білова +лібек Асқаровтың
мірі мен шығармашылығына арналған
библиографиялық крсеткішті таныстырды.
Сонымен қатар «Атамұра» баспасы
қайта басып шығарған +.Асқаровтың «*р
Алтай, мен қайтейін биігіңді...» кітабының
таныстырылымы ткізілді. Мұнан соң
кітапхана директоры Б.Оспанова, баспагер, «Атамұра» корпорациясының
президенті Рахымғали Құл-Мұхаммедті
де Ұлттық кітапхананың кітап қорын
толықтыруға, оқырманға кең таралуына,
насихаттауға қосқан зор үлесі үшін ҚР
Ұлттық кітапханасының 110 жылдығына
арналған меретойлық медалімен марапаттады.

«АРУАНАНЫҢ»
ОРАЛУЫ
Белгілі ақын, Қазақстан Республикасы Ұлттық мемлекеттік кітап
палатасы директорының орынбасары Маралтай Райымбекұлының
«Аруана» кітабының тұсаукесері /зі
қызмет істейтін Ұлттық кітап палатасы мекемесінде /ткізілді.

Кездесу барысында мерейтой иесіне
арнап айтыскер ақын Талант Арғынғали
«Арнау» әнін, Ұлттық кітапхана қызметкері
Таңжарық Орманбеков терме орындады.
Жазушыға мерейтойына орай
М.+уезов атындағы сыйлықтың лауреаты К.Сегізбаев, ақын, Қазақстан Жазушылар одағы трағасының орынбасары
Б.Жақып, мемлекет және қоғам қайраткері
Т.Мамашев, жазушы, ҚР Мемлекеттік
сыйлығының иегері Б.Нұржекеұлы, ақын
+.Қайырбеков жылы лебіздерін білдірді.
Шара қонақтары мен қатысушыларына
ҚР Ұлттық кітапханасының қорынан
ұйымдастырылған +.Асқаровтың мірі мен
шығармашылығына арналған «Алтайдың
сырлы қаламгері» атты кітап крмесі жанжақты таныстырылды.

Алғашқы сзді Ұлттық мемлекеттік
кітап палатасының директоры +діл
Қойтанов алып, ақынның жаңа туындысына ақ жол тілеп, Алтын Орданың 750
жылдығы қарсаңында шыққан елеулі
шығарма екендігін атап тті.
+рі қарай кітап авторы сз алды.
«Мен бұл еңбекті жазу туралы ойға
осыдан жиырма жыл бұрын келген
едім. Ұлы Жібек жолының бойындағы
Каир мен Бағдаттан бір кемдігі жоқ
Сарайшықтың халі жаныма батып, сол
жолда іздене бастадым. Қанша дүние
таптық, материал жинадық. Бір кісі
«Роман дайын, тек соны жазып шығу
ғана қалды» деген екен. Сол сияқты біз
де санада қорытқан еңбегімізді айналасы
жиырма күннің ішінде қағазға түсірдік.
Түсіре салып, бастырғанымыз жоқ.
Ел ағаларына – айтулы жазушыларға,
белгілі актерлерге крсетіп, пікірін
сұрадық.
Бұл шығарманың ішіндегі оқиғалар
– ХІІІ ғасыр кейпі. Тарихи құжаттар
арқылы сол заманға сапарладық.

*з замандасым, марқұм +мірхан
Балқыбекті, оның жары – Мархабатты
кейіпкер етіп қостым. Осы еңбекке
материал жинағанда қатты толғандым,
тебірендім. Берке мен Бейбарыстың
қарым-қатынасын, Бейбарысқа
ұзатылған Беркенің қызы Қисса-диннің
парасатын, данышпандығын крдім,
бәрін жаныммен, түйсігіммен сезіндім.
Кітаптың «Аруана» аталу себебі:
Бейбарысқа ұзатылып кеткен Қиссадиннің жетегінде аппақ ботасы болыпты. Бейбарыстан Берке дейтін ұл туып,
кейін Бейбарыс патшаны да, артынша таққа отырған оның ұлын да улап
лтіргеннен кейін елге қайтқан Қиссадин, уағында зі жетектеп кеткен ақ
ботаны – аруананы жетелеп қайтыпты.
Сарайшық топырағында ткен осынау
ұлы оқиғалардың желісі тебірентпей
қоймады» деді ақын.

МІНБЕР
Нұр
Нұрперзент
ДОМБАЙ
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ТІЛГЕ

ТӨҢКЕРІС ҚАЖЕТ
Қазіргі күні қазақ тілі жөнінде жиі сөз қозғалып жүр.
Мұны түсінуге болады.
Қазақстан деген елдің мемлекеттік тілі қазақ тілі болса,
алайда нақты өмірде бұл тілдің орнын басқа тіл басып
отырса қалай күйінбессің, қалай намыстанбассың.
«Басып отырса» дегенге туламай-ақ қойыңыз.
Шындық солай болса, оны қайтіп бүркерсің. Басқа елді
мекендерді қайдам, ірі қалаларымыздың орысшасы
адам шошытады. Әлі де болса көп адам кеңестік психологиядан арыла алмай жүргендей көрінеді. Тәуелсіз
елде өмір сүріп жатқанымызды сезінбейтін сияқты. Өзге
тілде бұлбұлша сайрап жүргендер өз қандастарымыз.
Олардың ішінде кішісі де, үлкені де бар.
Не істемек керек? Осылай бірбірімізге мұң-шерімізді ақтарып,
қапаланып отыра береміз бе?
Жоқ, іске кіріспесек болмайды.
«Мемлекеттік
Алдымен «Тіл туралы» Заңдағы
тілді білу –
«орыс тілі мемлекеттік тілмен
Қазақстанның
қатар қолданылады» деген бапәрбір азаматының
тан құтылғанымыз жн. Қазір
парызы. Міндет
бірдеңе дейтін болсаң: «Заңда
деп айтуға боласолай жазылған ғой» дейді. Ал енді
ды».
бұлтарып кр. Ештеңе дей алмайсың.
Заңның аты – заң. «Сіздікі жнсіз» деп айту қиын. Сол себепті
заңға түзету қажет не жаңадан заң қабылдануы тиіс. Дегенмен
де, сол түзетуді, жаңадан қабылданар заңды күтіп отыруды уақыт
ктермейді. Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен
қымбат» атты мақаласында атап крсеткендей: «Мемлекеттік
тілді білу – Қазақстанның әрбір азаматының парызы. Міндет
деп айтуға болады». Олай болса, бұл мемлекеттік маңызды істе
себеп, сылтауға жол беру орынсыз. Кңілге демеу болатын жайттар да бар. Парламент Мәжілісінің қазіргі депутаттары Қазыбек
Исаның, Берік +бдіғалиұлының тілге қатысты ұстанымдары
кпшілік кңілінен шығып отыр.
Біздің заңымызда атаулардың екі тілде жазылатыны айтылады. Алдымен қазақша, сосын орысша дегендей. Крмейсіз бе,
крші мемлекеттің тілі кенеше жабысып, қалмай келе жатыр.
Осыдан кейін қайтіп қазақ тілінің ксегесі кгермек?!
Тілімізге тңкеріс керек. Қазір тұсаулы ат секілді. Алға жылжуы қиын.
Қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту үшін әр тарапты кп
жұмыс істелуі керектігі әбден белгілі. Сол мың сан шаруаның
біреуіне ғана тоқталсақ дейміз. Мәселен, кше, мекеме аттарын алайық. Неге осыларды бір ғана тілде – мемлекеттік тілде
жазбасқа.
Негізі адамға кзбен крген немесе құлағына естіліп тұрған
нәрсенің әсері ерекше болады. Егер кше аттары тек қана
қазақ тілінде: «Абай даңғылы», «Мұхтар +уезов кшесі» деп
жазылған болса қандай жақсы. Осыны крген адам, біріншіден,
зінің Қазақ елінде тұрып жатқанын сезінсе, екіншіден, қазақ
тілінің орнын түсінеді. +рі тілді білуге деген ынтасы күшеймек.
Бір қарағанда ұсақ, болмашы нәрсе. Бірақ олай ой түйсек,
қателесеміз. Үлкен іс осындай шағын дүниелерден басталса
керек.
Қазір елдегі жағдай қалай? Кше аттарын жазуға мән
берілмейді. Бір қалада үш тілде, енді бірінде екі тілде, тағы
біреуінде бір ғана тілде. Жүйе жоқ. Қадағаланбайды. Баяғы
белгілі сз: «Онда тұрған не
Бізде Президент
бар?». Бір саладағы жайЖарлығымен бекітілген аса
күйіміздің сиқы осындай.
жоғары атақ-дәрежелер бар.
Осыдан кейін жұрт қазақ
Мәселен, «Қазақстанның
тілін қайтіп құрметтейді?
Еңбек Ері», «Халық
Тілді үйренуге құлшынысы
қаһарманы» деген сияқты.
қалай болмақ?
Осыларды кейбір орыстілді
Бір іс басталды ма,
басылымдар «Герой Труда
соны шырайын шығарып
Казахстана», «Народный
аяқтаған дұрыс. «Даңғыл»,
Герой» деп аударып беріп
«кше» деген сздерді
жатады. Бұл дұрыс емес.
аударудың не қажеті бар.
Мемлекеттік тілде қалай
«Неге олай емес?» деп
жазылды, газет бетінде солай
ешкім ренжи қоймас.
көріну керек. Атақтар аудаОтыз жылда осы екі сздің
рылмайды.
мағынасын түсінбеген адам
жүз жылда да біліп жарытпайды. Ал білуге құмартқан адамға тіл үйренудің еш қиындығы
жоқ.
Мекеме атауларын да бір тілде жазатын уақыт келді. Осыған
кшкендер де бар. Нұр-Сұлтан қаласындағы бір ғана тілде кзге
ұрып тұрған: «Үкімет үйі», «Жоғарғы сот», «Бас прокуратура»...
дегендерді алайық. Жұрттың кзі үйренген. «Бұл қалай?» деп
шошып жатқан адам жоқ.
Қазір елдегі үлкен қалалардың кшесіне шықсаңыз, алуан
жазулардан кзіңіз тұнады. Солардың дені мекеме, сауда,
қонақүй, мейрамхана аттары. *кінішке қарай, заңда атап
крсетілген атаулар екі тілде жазылсын деген талап солардың
бәрінде сақталып отырған жоқ. Араларында тек қана орыс
тілінде менмұндалап тұрғандар жетерлік. Екі тілде жазу керек
дегенді алға тартып, нәтижесінде үйлесімсіз сздерге жол беріп
алғандар да кездеседі. Кафе маңдайшасынан мынандай жазуды
ұшыраттық: «Кафесі «Кеш жарық» кафе». Міне, әлгіндей алақұлалық, түсінбестік болмауы үшін, ең бастысы тіліміздің беделі
үшін мекеме не қызмет крсету орындарындағы атаулар бір тілде
– мемлекеттік тілде крініс тапқаны те маңызды.
Мынаны да айтпай кетпесек болмас. Бізде Президент
Жарлығымен бекітілген аса жоғары атақ-дәрежелер бар.
Мәселен, «Қазақстанның Еңбек Ері», «Халық Қаһарманы» деген
сияқты. Осыларды кейбір орыстілді басылымдар «Герой Труда
Казахстана», «Народный Герой» деп аударып беріп жатады. Бұл
дұрыс емес. Мемлекеттік тілде қалай жазылды, газет бетінде солай кріну керек. Атақтар аударылмайды.
Осының барлығын не үшін тілге тиек етіп отырмыз? Мақсат
– мемлекеттік тілге деген құрметті арттыру. Мемлекеттік
тіл деген дардай аты болғаннан кейін оның з елінде, з
топырағында артықшылығы, басымдығы болу керек. Біздің
айтпағымыз, сол артықшылықты, басымдықты біреулерге ұсақтүйек боп крінер осындай істерден бастасақ. Қалай болғанмен
де ел халқы мемлекеттік тіл мәртебесіне ие қазақ тілінің
салмағын, құдіретін сезінуі тиіс.
Неге тілге тңкеріс керек деп отырмыз. Себебі сз кп те,
ісіміз мардымсыз. Сондықтан тұтас елдің, ұлттың тағдыры үшін
білек сыбанып қарекет танытатын сәт келді.

Қасым-Жомарт
ТОҚАЕВ:

ANA TILI

М

емлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаевтың
2019 жылғы 21 қазандағы
латын графикасы негізінде
қазақ тілі әліпбиін
жетілдіру жөніндегі
тапсырмасын орындау
аясында әліпбидің 40-тан
астам нұсқасы, сондайақ қазақ тілінің емле
ережелерінің жобалары мен пернетақтадағы
әріптердің орналасу
тәртібі қаралды. Ал
биыл қаңтар айының
соңында ҚР ПремьерМинистрі Асқар Мамин
қазақ тілі әліпбиін латын
графикасына көшіру
жөніндегі ұлттық комиссия отырысын өткізіп,
латын әліпбиінің соңғы
нұсқасы таныстырылды.
Жетілдірілген әліпби
нұсқасы қазақ тілінің
дамуына жаңа серпін
беріп, оның заманауи
үрдістерге сай
жаңғыруына ықпал
етеді. Жаңа әліпбиге
кезең-кезеңімен көшу
2023-2031 жылдары
аралығында жоспарланып отыр. Біз осы орайда
филология ғылымының
докторы, профессор,
А.Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институты Грамматика бөлімінің
меңгерушісі Бағдан
МОМЫНОВАҒА латын
әліпбиіне негізделген
қазақ әліпбиінің соңғы
нұсқасының жасалу жұмысына қатысты
сұрақтарды қойдық.

±Ԛɤɿɦɟɬɥɚɬɵɧɝɪɚɮɢɤɚɫɵɧɞɚԑɵ
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ԕɚɛɵɥɞɚɭɦɟɧɟɦɥɟɟɪɟɠɟɥɟɪɿɧɞɚɣɵɧɞɚɭɤɟɡɿɧɞɟԧɪɲɢɞɿԔɚɡɚԕɬɿɥɿɧɿԙɬɚɪɢɯɵɧɞɚɨɫɵɧɞɚɣɠɚԑɞɚɣɥɚɪɠɵɥɵ
ԥɥɿɩɛɢɝɟɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɚɣɬɵɫɬɚɪɬɭԑɚɧɞɚ
ɠɵɥɵ©Ԕɚɡɚԕɠɚԙɚɟɦɥɟɫɿɬɭɪɚɥɵ
ɞɟɤɪɟɬª ԕɚɛɵɥɞɚɧԑɚɧ ɤɟɡɞɟ ɛɚɣԕɚɥɞɵ
Ɉɥɤɟɡɞɟɝɿɚɣɬɵɫɬɚɪɡɢɹɥɵɥɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚ
ɛɨɥɞɵɚɥԕɚɡɿɪɝɿԥɥɿɩɛɢɚɣɬɵɫɵɧɚɯɚɥɵԕ
ɬɚ ԕɚɬɵɫɵɩ ɨɬɵɪ Ⱥɲɵԕ ɠɚɪɢɹ ɬԛɪɞɟ
ɛɨɥԑɚɧɞɵԕɬɚɧ ɤԧɩ ɩɿɤɿɪɥɟɪ ɚɣɬɵɥɵɩ
ɯɚɥɵԕɛɟɥɫɟɧɞɿɥɿɤɬɚɧɵɬɵɩɠɚɬɵɪ
Ԥɥɿɩɛɢɚɭɵɫɬɵɪɭ±ԕɚɣɟɥɝɟɛɨɥɦɚɫɵɧ
ԛɥɤɟɧɫɵɧɇɟɝɟɟɤɟɧɿɛɟɥɝɿɫɿɡɤԧɩɲɿɥɿɤ
ɥɚɬɵɧԑɚ ɤԧɲɭɝɟ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ ɛɚɪɥɵԕ
ԥɥɿɩɛɢɧԝɫԕɚɫɵɧɌɿɥɛɿɥɿɦɿɢɧɫɬɢɬɭɬɵ
ԝɫɵɧԑɚɧɞɟɩɨɣɥɚɣɞɵɈɥԕɚɬɟɩɿɤɿɪԔɊ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɿɧɿԙ ɲɟɲɿɦɿɦɟɧ ɛɟɤɿɬɿɥɝɟɧ
ɛɿɪɚԕ ɫԥɬɫɿɡ ɲɵԕԕɚɧ ɚɥԑɚɲԕɵ ԥɥɿɩɛɢ
ɧԝɫԕɚɥɚɪɵɦɟɧ ɯɚɥɵԕ ɬɚ ԑɚɥɵɦɞɚɪ
ɞɚ ɬɚɧɵɫ ɛɨɥɦɚɞɵ ȺȻɚɣɬԝɪɫɵɧԝɥɵ
ɚɬɵɧɞɚԑɵɌɿɥɛɿɥɿɦɿɢɧɫɬɢɬɭɬɵԝɫɵɧɵɩ
ɨɬɵɪԑɚɧɠɟɬɿɥɞɿɪɿɥɝɟɧɫɨԙԑɵɧԝɫԕɚԕɵɡɭ
ɬɚɥԕɵɥɚɧɭɞɚɈɧɵԙɞɚɢɧɬɟɪɧɟɬɛɟɬɿɧɞɟ
©ԕɵɞɵɪɵɩª ɠԛɪɝɟɧɿɧɟ ɛɿɪɚɡ ɛɨɥɞɵ
Ɉԙ ɞɚ ɬɟɪɿɫ ɬɟ ɩɿɤɿɪ ɤɟɡɞɟɫɟɞɿ Ȼɿɪɚԕ
ԥɥɟɦɞɿɤ ɠɟɬɿɥɝɟɧ ԥɥɿɩɛɢ ɧԝɫԕɚɥɚɪɵɧɚ
ɬԥɧ ɵԙԑɚɣɥɵɥɵԕ ԕɨɥɚɣɥɵɥɵԕ ©ɛɿɪ
ɞɵɛɵɫԕɚ ± ɛɿɪ ԥɪɿɩª ɬɛ ɩɪɢɧɰɢɩɬɟɪɿ
ԝɫɵɧɵɥɵɩɨɬɵɪԑɚɧԥɥɿɩɛɢɧԝɫԕɚɫɵɧɞɚ
ɫɚԕɬɚɥԑɚɧ
Ʌ ɢ ɧ ɝ ɜ ɢ ɫ ɬ ɢ ɤ ɚ ɥ ɵ ԕ  ɿ ɥ ɿ ɦ ɞ ɟ ɪ ɞ ɿ ԙ
ɬ ɚɪɢɯɵ ± ɠɚɡɭɞɵԙ ɬ ɚɪɢɯɵ Ɍɿɥ ±
ԕɚɪɵɦԕɚɬɵɧɚɫɬɵԙ ɧɟɝɿɡɝɿ ԕԝɪɚɥɵ
ԥɪɿ ɠɚɧɞɵ ԕԝɛɵɥɵɫ ɛɨɥԑɚɧɞɵԕɬɚɧ
ԧɡɝɟɪɿɫɬɟɪ ɛɨɥɵɩ ɠɚɬɚɞɵ ɋɨɥ ɬɿɥɞɟɝɿ
ԧɡɝɟɪɿɫɬɟɪ ɦɟɧ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɠɚɡɭɦɟɧ
ɵɪɵԕɬɚɧɞɵɪɵɥɵɩ ɨɬɵɪɚɬɵɧɞɵԕɬɚɧ
ɬɿɥɞɟɝɿɞɵɛɵɫɬɚɪɞɵɬɚԙɛɚɥɚɣɬɵɧɠɚɡɭ
ɛԝɪɵɧ ɞɚ ԕɚɡɿɪ ɞɟ ɬɿɥɞɿԙ ɛɨɥɚɲɚԑɵɧ
ɚ ɣ ԕ ɵ ɧ ɞ ɚ ɣ ɬ ɵ ɧ  ɮ ɚ ɤ ɬ ɨ ɪ ԑ ɚ  ɠ ɚɬ ɚ ɞ ɵ 
ɀɚɡɭ ԧɧɟɪɿ ± ɝɪɚɮɢɤɚ ɚɥ ɝɪɚɮɢɤɚɥɵԕ
ɬɚԙɛɚɥɚɪɞɵԙ ɞɚɦɭ ɬɚɪɢɯɵ ԝɡɚԕ ɀɚɡɭ
ԧɧɟɪɿɧɿԙ ɧɟɝɿɡɝɿ ɦɚԕɫɚɬɵ ± ɟɫɬɿɥɟɬɿɧ
ɫԧɡɞɿԙ ɞɢɫɤɪɟɬɬɿɥɿɝɿ ɹԑɧɢ ɫԧɡ ԥɪɬԛɪɥɿ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟɪɞɟԥɥɞɟɧɟɲɟɪɟɬԕɚɣɬɚɥɚɧɫɚ
ɞɚ ԥɪɬԛɪɥɿ ɚɣɬɵɥɵɩ ɞɵɛɵɫɬɚɥɫɚ
ɞɚ ɛɿɪɤɟɥɤɿ ɬɚɧɵɥɭɵɧ ɬɚԙɛɚɥɚɧɭɵɧ
ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡ ɟɬɭ ɋɨɥ ɦɚԕɫɚɬ ɠɨɥɵɧɞɚ
ɚɞɚɦɡɚɬ ɛɚɥɚɫɵ ɠɚɡɭ ɩɪɨɬɨɬɢɩɬɟɪɿɧ
ɩɢɤɬɨɝɪɚɮɢɹɢɞɟɨɝɪɚɮɢɹɥɨɝɨɝɪɚɮɢɹ
ɬɛ ɠɟɬɿɥɞɿɪɟɨɬɵɪɵɩɢɞɟɨɝɪɚɮɢɹɥɵԕ
ɩɪɢɧɰɢɩɬɟɧ ɫɢɥɥɚɛɢɤɚɥɵԕ ɛɭɵɧɞɵԕ 
ɠԥɧɟ ɚɥɮɚɜɢɬɬɿɤ ԥɪɿɩɬɿɤ  ɩɪɢɧɰɢɩɤɟ
ɤԧɲɿɪɞɿ ɕԙԑɚɣɥɵ ԥɥɿɩɛɢɝɟ ɤԧɲɭɞɟ
ɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚ ɚɩɨɫɬɪɚɮɬɚɪɞɵԙ ɤԧɦɟɝɿ
ɚɡ ɛɨɥɦɚԑɚɧ Ԝɫɵɧɵɥɵɩ ɨɬɵɪԑɚɧ
ԥɥɿɩɛɢɞɟɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚɥɵԕɬɚԙɛɚɥɚɪɛɚɪ
Ⱦɢɚɤɪɢɬɢɤɚɥɵԕɬɚԙɛɚɥɚɪԑɚɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ
ɚɣɬɚɪɵɦɵɡԕɚɡɿɪɝɿԕɨɥɞɚɧɵɩɠԛɪɝɟɧɤɢɪɢɥɥԥɥɿɩɛɢɿɧɞɟɞɟɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚɥɵɿɣ–
ԥɪɿɩΟɫɬɿԥɪɿɩɿɲɿɥɿɤ ԧ Ωɪɿɩɚɫɬɵ ԝ ɦɟɧ
Ωɪɿɩɛɨɣɵ ԑ ɬɚԙɛɚɥɚɪɛɚɪɋɨɧɞɵԕɬɚɧ
ɠɨɛɚɞɚԑɵ ɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚɥɵԕ ɬɚԙɛɚɥɚɪɞɵ
ɠɚɬɵɪԕɚɭɞɵԙ ɪɟɬɿ ɠɨԕ ɀɟɬɿɥɞɿɪɿɥɝɟɧ
ɠɨɛɚɞɚɯɚɥɵԕɚɪɚɥɵԕԥɦɛɟɛɚɩɬɵԕɫɢɩɚɬ-
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ɛɚɹɧɞɚɦɚ ɫԧɡɿɧɿԙ ɠɚɡɵɥɭɵ ɨɫɵ ɤԛɧɝɿ
ɠɚɡɵɥɭɧԝɫԕɚɫɵɦɟɧɛɿɪɞɟɣɘ ɞɵɛɵɫɵ
ɢɭɦɟɧɠɚɡɵɥԑɚɧ ɂɭɝɨɫɥɚɜɢɚ ȿɤɿɧɲɿ
ɛɭɵɧɵɧɞɚɹɠɚɡɵɥɚɬɵɧɨɪɵɫɫԧɡɞɟɪɿɧɞɟ
ԥ ɠɚɡɵɥԑɚɧ ɈɤɬΩɛɪ  Ɉɪɵɫɬɵԙ ɷ
ɞɵɛɵɫɵԕɚɡɚԕɬɵԙԥɞɵɛɵɫɵɧɵԙɨɪɧɵɧɚ
ɠɚɡɵɥԑɚɧ ɋɷɥɿɦɬɛ ɐɞɵɛɵɫɵɧɵԙ
ɨɪɧɵɧɚɛɿɪɚɡɭɚԕɵɬԕɚɞɟɣɿɧɫɤɟɣɿɧɧɟɧ
ɰɧɵԙ ԧɡɿ ɠɚɡɵɥԑɚɧ ɊɟɞɚɤɫɢɚΕɚ 
Ԕɚɡɿɪɝɿ ԥɥɿɛɢɞɟ ɰ ɞɵɛɵɫɵ ɠɨԕ ɨɪɧɵɧɚ ɫ ɠɚɡɵɥɚɬɵɧ ɛɨɥɚɞɵ ɗ ɤɟɥɟɬɿɧ
ɠɟɪɥɟɪɞɟɟɠɚɡɵɥԑɚɧ ɟɧɟɪɝɢɚɟɤɨɧɨ
ɦɢɤɚ Ԕɚɡɿɪɝɿԥɥɿɩɛɢɞɟɷɞɵɛɵɫɵɠɨԕ
ɹԑɧɢ ɷ ɤɟɥɟɬɿɧ ɠɟɪɥɟɪɞɟ ɟ ɠɚɡɵɥɚɞɵ
Ԕɚɡɿɪɝɿ ɤɟɡɞɟ ɯ ɠɚɡɵɥɚɬɵɧ ɠɟɪɥɟɪɞɟ ԕ ɠɚɡɵɥԑɚɧ Ιɚɛɚɪɥɚɣɦɵɡ ΙɚɥΙɵ
ΙɚɬɵȻɿɪɚԕɪɚɯɦɟɬɯɚɛɚɪɫԧɡɿɛɿɪɞɟ
ɯɦɟɧɟɧɞɿɛɿɪɞɟΙɚɛɚɪ ɬԛɪɿɧɞɟ ɠɚΝɚ
Ιɚɛɚɪɥɚɪ ɠɚɡɵɥԑɚɧɏԢԑɚɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ
ɞɚԧɡɝɟɪɿɫɬɟɪɠɚԙɚԥɥɿɩɛɢɞɟɛɚɪԔɚɡɿɪɝɿ
ɤɟɡɞɟԕɦɟɧɠɚɡɵɥɚɬɵɧɤɟɣɛɿɪɫԧɡɞɟɪ
ɨɥ ɤɟɡɞɟ ɯɦɟɧ ɠɚɡɵɥԑɚɧ: ɯɚɫɢɟɬɬɿ
ɯɚɫɢɟɬɬɿ ɛɨɪɵɲɵ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹɧɵΝ
ɯɚɫɢɟɬɬɿ ɬɭɵ  ɕ ɿɦɟɧ ɠɚɡɵɥɚɬɵɧ ɫԧɡɞɟɪɞɿԙ ɛԥɪɿɵ ɿɫɿɡ ɬԛɫɿɪɿɥɿɩ
ɠɚɡɵɥԑɚɧ Οɤɦɟɬ ɚɛɪɨɣɦɟɧɵɫɪɚɛɵɧɚ 
ɕɚɪɬɵԕԕɨɫɵɥɵɩɠɚɡɵɥԑɚɧ ɞɚΝɵΙΙɚ 
©Ԝª ԥɪɩɿɧ ©ɭª ԥɪɩɿɧɿԙ ɬԧɛɟɫɿɧɟ ɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚ ԕɨɣɵɩ ɠɚɡԑɚɧ ʆɪɵɫɬɚ  ©Ԛª
ɞɵɛɵɫɵɧ ©ɭªɦɟɧ ɬɚԙɛɚɥɚԑɚɧ (ɤɭɲ
ɤɟ Ⱥɥɢɹԕɨɫɚɪɥɚɧɵɩɤɟɥɟɬɿɧɠɟɪɥɟɪɞɟ ɵɹɧɵԙ ɠɚɡɵɥɭɵ ɠɚɪɵɹ
ɠɚɧ ΙɵɹɪɥɵΙ  ɬɛ ɟɪɟɤɲɟɥɿɤɬɟɪ
ɛɨɥԑɚɧȻԝɥɠɚɡɭɬɚɪɢɯɵɬɚɪɢɯɬɚɧ
ɤɟɪɟɝɿԝɬɵɦɞɵɫɵɫԝɪɵɩɬɚɥɚɞɵ

ɫ ɚɧɚɥɚɬɵɧ ɬɟɥɟɞɢɞɚɪɞɚ ԥɞɟɛɢɤԧɪɤɟɦ
ɠɭɪɧɚɥɞɚɪɞɚɬɿɩɬɿɚɭɞɚɪɦɚԥɞɟɛɢɟɬɩɟɧ
ɨԕɭɥɵԕɬɚɪɞɚ ɤԧɲɟɞɟɝɿ ɠɚɪɧɚɦɚɥɚɪɞɚ ɦɚԙɞɚɣɲɚɥɚɪɞɚ ɤɟɡɞɟɫɟɞɿ Ԥɫɿɪɟɫɟ
ԕɚɥɚɥɚɪɞɚ ɨɫɵɧɞɚɣ ɚɬɚɭɥɚɪ ɚɹԕ ɚɬɬɚɩ
ɛɚɫԕɚɧɫɚɣɵɧɤɟɡɞɟɫɟɞɿɆɵɫɚɥɵԕɚɡɚԕ
ɬɿɥɿɧɿԙ ɤԧɪɤɟɦɞɿɝɿɧ ɛɚɣɥɵԑɵɧ ɩɚɲ
ɟɬɭɝɟ ԕɵɡɦɟɬ ɟɬɟɬɿɧ ԥɞɟɛɢԥɥɟɭɦɟɬɬɿɤ
©ɀԝɥɞɵɡªɠɭɪɧɚɥɵɧɵԙԧɡɿɧɞɟɞɟɨɫɵɥɚɣ ɠɚɡɵɥɭ ԛɪɞɿɫɿ ɛɚɪ ©Ⱥɥɦɚɬɵɥɵԕ
ɦ ɭɡɵɤɚɧɬɬɚɪɞɵ ԕɨɥɞɚɭ ԛɲɿɧ ɚɪɧɚɣɵ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɥɚɪ ԕԝɪɵɥɵɩ ԧɧɿɦɞɟɪɿ
L7XQHV<DQGHɯ 6SRWLI\ ɬɚԑɵ ɞɚ ɛɚɫԕɚ
ɡɚɦɚɧɚɭɢ ɰɢɮɪɥɵ ԕԝɪɚɥɞɚɪ ɚɪԕɵɥɵ
ɬɚɪɚɬɵɥɚɬɵɧɛɨɥɚɞɵª ©ɀԝɥɞɵɡª
ʋɛ ©Ɉɧɵԙɞɚɦɭɵԥɥɟɭɦɟɬɬɿɤ
ɠɟ ɥ ɿ ɥ ɟ ɪ  ɦ ɟ ɧ  ɛɥ ɨ ɝ  ɩ ɥ ɚɬ ɮ ɨ ɪɦ ɚ ɥ ɚ ɪ
ɬɚɧɵɦɚɥɞɵԑɵɧɵԙ ɚɪɬɭɵɧɚ ɞɚ ɬɿɤɟɥɟɣ
ɫɟɪɩɿɧ ɛɟɪɞɿ <RXWXEH ,QVWDJUDP
7ZLWWHU ɫɟɤɿɥɞɿ ɬɢɿɦɞɿ ɤɨɧɬɟɧɬ ԕԝɪɵɩ
ɠɚԕɫɵɬɚɛɵɫɬɚɛɭԑɚɦԛɦɤɿɧɞɿɤɛɟɪɟɞɿª
ɀԝɥɞɵɡʋɛ Ȼԝɥɦɵɫɚɥɞɚɪɠɭɪɧɚɥɞɵԙɠɟɬɿɥɞɿɪɿɥɝɟɧԥɥɿɩɛɢ
ɬɚɥԕɵɥɚɭԑɚ ԝɫɵɧɵɥɦɚɫɬɚɧ ɛԝɪɵɧԑɵ
ɧԧɦɿɪɥɟɪɿɧɟɧɚɥɵɧԑɚɧɌɚɧɵɦɚɥ7ZLWWHU
<DQGHɯɫɢɹԕɬɵ ɚɬɚɭɥɚɪɫɨɥɤԛɣɿɧɞɟɠɚɡɵɥɵɩɬԝɪɈɫɵɥɚɣɠɚɡɭԑɚɤԧɡɞɟԕɨɥɞɚ
ԛɣɪɟɧɝɟɧɎɢɪɦɚɥɚɪԛɲɿɧɛԝɥԕɨɥɚɣɥɵ
ɬɚɭɚɪɵɧɵԙɬɚɧɵɦɚɥɞɵԑɵԧɬɿɦɞɿɥɿɝɿɚɪɬɚ
ɬԛɫɟɞɿȿɤɿɧɲɿɫɟɛɟɩɚɥԑɚɲԕɵɫɟɛɟɩɬɟɧ
ɤɟɥɿɩ ɬɭɵɧɞɚɣɞɵ ԥɪɬԛɪɥɿ ɬɿɥɞɟɪɞɿԙ
ɢɟɥɟɪɿ ɬԝɬɵɧɭɲɵɥɚɪɵ ɟɥɞɟɪ ɦɟɦɥɟɤɟɬɬɟɪ  ɚɪɚɫɵɧɞɚԑɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɥɵԕ
ɫɚɹɫɢ ɠԥɧɟ ɦԥɞɟɧɢ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɚɪɞɵԙ
ɧɵԑɚɸɵ ɠɚɩɩɚɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɥɟɧɞɿɪɭ
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ɬɵɭɦɥɚɭɬɦɚɤɪɨɧɫɟɞɢɥɶɛɪɟɜɢɫɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚɥɚɪɵɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥԑɚɧԥɪɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚԧɡɿɧɞɿɤԑɵɥɵɦɢɧɟɝɿɡɞɟɪɿɧɟԕɚɪɚɣ
ɿɪɿɤɬɟɥɞɿɍɦɥɚɭɬ±ɞɚɭɵɫɬɵɞɵɛɵɫɬɵԙ
ɠɿԙɿɲɤɟɥɿɝɿɧ h  ± Ԛԛ  ɛɿɥɞɿɪɟɞɿ ɚɥ
ɦɚɤɪɨɧ±ɭ ԝɭ ԝԛԝԕɫɚɫɬɚԙɛɚɥɚɪɞɵԙ
ɿɲɿɧɞɟԝɧɵ ǋǌ ɛɪɟɜɢɫ±ɠɭɵɫɵԙԕɵ
ɞɚɭɵɫɫɵɡɞɚɪɞɵ ö÷±Ԑԑ ɫɟɞɢɥɶ ùú±
ɒɲ ԕɚɬɚԙɞɚɭɵɫɬɵɧɵɬɚԙɛɚɥɚɣɞɵ
±Ȼԝɥԥɥɿɩɛɢ©ɛɿɪɞɵɛɵɫ±ɛɿɪԥɪɿɩª
ɩɪɢɧɰɢɩɿɧɟɬɨɥɵԕɫԥɣɤɟɫɤɟɥɟɦɟ"
± Ԥɪɢɧɟ ɤɟɥɟɞɿ Ⱥɥɞɵɦɟɧ ɬɿɥɞɟɝɿ
ɞɵɛɵɫɚɬɚɭɥɵɧɵԙɛԥɪɿɧɟɞɟɬɚԙɛɚɛɟɪɭ
ɦԛɦɤɿɧ ɟɦɟɫɿɧ ԝԑɵɧɭ ɤɟɪɟɤ Ԥɪɿɩɩɟɧ
ɛ ɚ ɡ ɚ ɥ ɵ ԕ  ɞ ɵ ɛ ɵ ɫ ɬ ɚ ɪ  ɬ ɚ ԙ ɛ ɚ ɥ ɚ ɧ ɚ ɞ ɵ 
Ɍɚɪɢɯɬɚɧ ɛɟɥɝɿɥɿ ԕɚɞɵɦ ɠɚɡɭɵɧ ɟɫɤɟ
ɬԛɫɿɪɿɩɤԧɪɟɥɿɤȺɪɚɛɧɟɝɿɡɞɿɟɫɤɿԕɚɡɚԕ
ɠɚɡɭɵ ɦԝɫɵɥɦɚɧɞɵԕɩɟɧ ɛɿɪɝɟ ɟɧɞɿ
ɤɜɚɡɢԥɥɿɩɛɢɥɿɤɫɢɩɚɬɬɵɟɞɿԧɣɬɤɟɧɿɨɧɞɚ
ɞɚɭɵɫɫɵɡɞɵɛɵɫɬɚɪɞɵԙɬɚԙɛɚɥɚɧɭɵɧɚ
ɛɚɫɵɦɞɵԕ ɛɟɪɿɥɞɿ ԑɵɥɵɦɞɚ ɦԝɧɞɚɣ
ԥɥɿɩɛɢɥɟɪ ɤɨɧɫɨɧɚɧɬɬɵ ԥɥɿɩɛɢ ɞɟɩ
ɚɬɚɥɚɞɵȺɪɚɛɠɚɡɭɵɨԙɧɚɧɫɨɥԑɚԕɚɪɚɣ
ɠɚɡɵɥɚɞɵɨɧɞɚɬɚԙɛɚɛɨɥɞɵԤɪɛɿɪ
ɬɚԙɛɚ ɛɿɪ ɞɚɭɵɫɫɵɡ ɞɵɛɵɫԕɚ ɚɪɧɚɥɞɵ Ⱦɚɭɵɫɬɵ ɞɵɛɵɫɬɚɪɞɵ ԥɪɿɩɬɟɪɞɿԙ
ɚ ɫ ɬ ɵ  ԛ ɫ ɬ ɿ ɧ ɟ ɧ  ɠ ɚ ɡ ɵ ɥ ɚɬ ɵ ɧ  ɚ ɪ ɧ ɚ ɣ ɵ
ɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚɥɵԕ ɛɟɥɝɿɥɟɧɿɦɞɟɪ ɹԑɧɢ
ԥɪɿɩɬɟɪɞɟɧ ɛԧɥɟɤ ԕɨɫɵɦɲɚ ɬɚԙɛɚɥɚɪ
ɛɿɥɞɿɪɞɿ Ⱥɪɚɛ ɬɿɥɿɧɞɟɝɿ ɞɚɭɵɫɬɵɥɚɪ ԝɡɵɧ ɫɨɡɵɥɵԙԕɵ  ɠԥɧɟ ԕɵɫԕɚ
ɛɨɥɵɩ ɛԧɥɿɧɟɬɿɧɞɿɤɬɟɧ ɤɟɣɛɿɪ ɞɚɭɵɫɫɵɡ ɞɵɛɵɫ ɬɚԙɛɚɥɚɪɵ ɠɚɡɭ ɤɟɡɿɧɞɟ
ɫɨɡɵɥɵԙԕɵ ɞɚɭɵɫɬɵɥɚɪɞɵ ɬɚԙɛɚɥɚɭ
ԛɲɿɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥԑɚɧ Ԕɵɫԕɚ ɚɣɬɵɥɚɬɵɧ ɞɚɭɵɫɫɵɡɞɚɪ ԕɨɫɵɦɲɚ ɛɟɥɝɿɥɟɪ
ɹɤɢ ɯɚɪɚɤɚɬɬɚɪ ɚɪԕɵɥɵ ɠɚɡɵɥԑɚɧ
Ⱥɥ ©ɚª ©ɢª ©ɭª ɞɚɭɵɫɬɵ ɞɵɛɵɫɬɚɪɵɧɚ ɠɟɤɟ ɬɚԙɛɚɥɚɪ ɚɪɧɚɥԑɚɧ Ȼɿɪɚԕ
ɨɫɵԛɲɬɚԙɛɚԧɡɝɟɞɟԝԕɫɚɫɞɵɛɵɫɬɚɪɞɵ ɬɚԙɛɚɥɚɭɞɚ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɚɞɵ ©ɚª
ɬɚԙɛɚɫɵ ©ɤª ©ɝª ɞɚɭɵɫɫɵɡɞɚɪɵɦɟɧ
ɬɿɪɤɟɫɿɩɤɟɥɝɟɧɞɟ©ԥªɧɿɞɟɬɚԙɛɚɥɚɞɵ

ɧɚɦɵɫɚɥ Ε˴ϥ˸ϭ˶ϱϥ ρ˶ϑ˸ϝ˲ ɀɚɡɚɬɵɧɚɞɚɦ
ɬɟɤɞɵɛɵɫɬɚɪԑɚɚɪɧɚɥԑɚɧԥɪɿɩɬɟɪɞɿɬɚɧɭɞɚɧɛԧɥɟɤԕɨɥԕɢɦɵɥɵɧɤԧɛɿɪɟɤɩɚɣɞɚɥɚɧɞɵɠԥɧɟԕɨɫɵɦɲɚɛɟɥɝɿɥɟɧɿɦɞɟɪɞɿԙ
ԧɡɿɧ ɢɝɟɪɭɿ ɤɟɪɟɤ ɛɨɥɞɵ Ɇԝɧɵ ɚɣɬɵɩɨɬɵɪԑɚɧɫɟɛɟɛɿɦԕɚɡɿɪɝɿɤɟɡɞɟɝɿɢ
ɵɣɿɣ ɭ ԝɭԛɭ ɠɚɡɵɥɭɵɧɵԙɞɚɭɥɵ
ɛɨɥɭɵɧɵԙ ɛɚɫɵɧ ɨɫɵ ԕɚɞɵɦɧɚɧ ɿɡɞɟɭ
ɤɟɪɟɤ ɫɢɹԕɬɵ ɤԧɪɿɧɟɞɿ ɤɟɣɞɟ Ԥɪɢɧɟ
ɡɚԙɞɵɥɵԕ ɬɚ ɛɚɪ Ԧɣɬɤɟɧɿ ɨɫɵ ɟɫɤɿ
ɠɚɡɭɞɚ ɭɞɵԙ ԝɭ ɞɵɛɵɫɵɧ ɞɚ ɤɟɣɛɿɪ
ɠɚɬɠԝɪɬɬɵԕ ɚɞɚɦ ɚɬɬɚɪɵɧ ɠɚɡԑɚɧɞɚ
ɠɚɥԑɵɡ ԥɪɿɩ ɬԛɪɿɧɞɟ ©ɭª ɞɵɛɵɫɵɧ ɞɚ
ɬɚԙɛɚɥɚɣɬɵɧɵɞɟɪɟɤɬɟɪɞɟɧɛɚɣԕɚɥɚɞɵ
əԑɧɢɟɫɤɿɠɚɡɭɞɚɢɭɞɵɛɵɫɬɚɪɵɠɚɪɬɵɥɚɣɞɚɭɵɫɬɵɥɚɪԑɚɠɚɬԕɵɡɵɥɵɩɤɟɥɝɟɧɄɟɣɿɧɧɟɧɨɫɵɠɚɡɭɞԥɫɬԛɪɿɧɿԙɟɫɤɿ
ɲɚԑɚɬɚɣɥɵԕ ԛɥɝɿɧɿԙ ȺȻɚɣɬԝɪɫɵɧԝɥɵ
ɛɚɫɲɵԑɚɪɭɲɵɛɨɥԑɚɧ©Ԕɚɡɚԕªɝɚɡɟɬɿɧɞɟ
ɫɚԕɬɚɥԑɚɧɵɛɚɣԕɚɥɚɞɵ©Ԕɚɡɚԕªɝɚɡɟɬɿ
ɬԧɬɟɦɟɧ ɭɫɭɥɠɚɞɢɞ ɲɵԕɬɵɌԧɬɟɞɟɝɿ
ɢɬɚԙɛɚɫɵ ɟɤɿɧԛɤɬɟԥɪɿɩɬɚԙɛɚɫɵɧɵԙ
ɚɫɬɵɧɚɤԧɥɞɟɧɟԙɿɧɟɧɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧ ɤɟɣɞɟ
ɵɧɵ: ɛɨɥΕɚɧɞɵΕɵ ɩɚɞɲɚɫɵɧ ɤɟɣɞɟ
ɢɞɿ ɲɟɬɬɿɥɞɿɤ ɫԧɡɞɟ ɞɚɭɵɫɬɵ ɞɟɫɟɤ 
Ɋԝɦɵɧɢɚԑɚ ɛɿɪ ɫԧɡ ԕԝɪɚɦɵɧɞɚ ɤɟɥɝɟɧɞɟ ԥɪɿ ɵɧɵ ԥɪɿ ɢɞɿ  ɬɚԙɛɚɥɚɭɞɚ
ԕɨɥɞɚɧɵɥԑɚɧɫɨɥɫɢɹԕɬɵɿɧɿɤԧɪɿɧɟɞɿ
ɫɬɟɭɿɧɟɧ ɤɟɣɞɟ ɣɞɿ ɬɚԙɛɚɥɚɣɞɵ
ɤɟɥɦɟɣɞɿ ɬɛ ɋɨɧɞɚ ɛɿɪ ԑɚɧɚ ɬɚԙɛɚ
ɛɿɪɧɟɲɟ ɞɵɛɵɫɬɵ ɠɚɬ ɫԧɡɞɟɪɞɿ ɟɫɟɩɬɟɝɟɧɞɟ  ɬɚԙɛɚɥɚԑɚɧ ɠԥɧɟ ɟɤɿ ɪɟɬ
ԕɚɣɬɚɥɚɧɵɩɠɚɡɵɥԑɚɧɞɚɢɿɠԥɧɟɵɣɿɣɞɿɛɿɥɞɿɪɝɟɧɦɵɫɚɥɵɬɢɢɫɞɟɩɠɚɡɵɥԑɚɧ
ɛɿɪɚԕԕɚɡɿɪɝɿɠɚɡɭɦɟɧɬɢɿɫɞɟɩɨԕɵɥɚɞɵ
ɋɨɧɵɦɟɧ ɛɿɪɝɟ ©ɵª ɠԥɧɟ ©ɿª ɞɵɛɵɫ
ɬɚɪɵ ɤɟɥɟɬɿɧ ɛɚɪɥɵԕ ɩɨɡɢɰɢɹɥɚɪɞɚ
ɟɦɟɫ ɤԧɛɿɧɟɫɟ ɬԥɭɟɥɞɿɥɿɤɬɿԙ ɠɚԑɵɧ
ɛɿɥɞɿɪɝɟɧɞɟ ɠɚɡɵɥԑɚɧ ɦ ɚɠɢɥɢɫɢɧɟ
ɬԧɪɢɧɟɬɛȾԥɥɨɫɵɫɵɧɞɵɠɚԑɞɚɣɭԑɚ
ɞɚ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ ȿɫɤɟɪɬɟ ɤɟɬɭ ɤɟɪɟɤ
ɦ ɵɫɚɥɞɚɪ ɝɚɡɟɬɬɿɤ ɧԝɫԕɚɫɵ ɧɟɝɿɡɿɧɞɟ
ɤɢɪɢɥɥԥɪɿɩɬɟɪɿɦɟɧɠɚɡɵɥɵɩɨɬɵɪ

Ⱦɢɚɤɪɢɬɢɤɚɥɵԕɬɚԙɛɚɥɚɪԑɚɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɚɣɬɚɪɵɦɵɡԕɚɡɿɪɝɿ
ԕɨɥɞɚɧɵɩɠԛɪɝɟɧɤɢɪɢɥɥԥɥɿɩɛɢɿɧɞɟɞɟɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚɥɵɿɣ±ԥɪɿɩԛɫɬɿ
ԥɪɿɩɿɲɿɥɿɤ ԧ ԥɪɿɩɚɫɬɵ ԝ ɦɟɧԥɪɿɩɛɨɣɵ ԑ ɬɚԙɛɚɥɚɪɛɚɪɋɨɧɞɵԕɬɚɧ
ɠɨɛɚɞɚԑɵɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚɥɵԕɬɚԙɛɚɥɚɪɞɵɠɚɬɵɪԕɚɭɞɵԙɪɟɬɿɠɨԕ
ɀɟɬɿɥɞɿɪɿɥɝɟɧɠɨɛɚɞɚɯɚɥɵԕɚɪɚɥɵԕԥɦɛɟɛɚɩɬɵԕɫɢɩɚɬɬɵɭɦɥɚɭɬ
ɦɚɤɪɨɧɫɟɞɢɥɶɛɪɟɜɢɫɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚɥɚɪɵɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥԑɚɧԥɪɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚԧɡɿɧɞɿɤԑɵɥɵɦɢɧɟɝɿɡɞɟɪɿɧɟԕɚɪɚɣɿɪɿɤɬɟɥɞɿɍɦɥɚɭɬ±ɞɚɭɵɫɬɵ
ɞɵɛɵɫɬɵԙɠɿԙɿɲɤɟɥɿɝɿɧ h±Ԛԛ ɛɿɥɞɿɪɟɞɿɚɥɦɚɤɪɨɧ±ɭ ԝɭ ԝԛ
ԝԕɫɚɫɬɚԙɛɚɥɚɪɞɵԙɿɲɿɧɞɟԝɧɵ ǋǌ ɛɪɟɜɢɫ±ɠɭɵɫɵԙԕɵɞɚɭɵɫɫɵɡɞɚɪɞɵ ö÷±Ԑԑ ɫɟɞɢɥɶ ùú±ɒɲ ԕɚɬɚԙɞɚɭɵɫɬɵɧɵɬɚԙɛɚɥɚɣɞɵ

Ⱥɥ ϱ˸  ԥɪɩɿ ©ɫɭɤɭɧª ɬɚԙɛɚɫɵɦɟɧ ɛɿɪɝɟ
ɟɧɿɬɚԙɛɚɥɚɞɵ©ɢªɬɚԙɛɚɫɵ©ɵªɚɧɵԕ
ɟɫɬɿɥɟɬɿɧ ɛɭɵɧɞɚɪɞɚ ɠɭɚɧ ɟɫɬɿɥɟɬɿɧ
ɞɚɭɵɫɫɵɡɞɵɛɵɫɬɚɪɦɟɧɤɟɥɿɩ©ɵªɧɵ
ɛɿɥɞɿɪɝɟɧɬɛɟɪɟɤɲɟɥɿɤɬɟɪɤԧɩɛɨɥɞɵ
©ɍªɞɵɛɵɫɵɤɥɚɫɫɢɤɚɥɵԕɚɪɚɛɬɿɥɿɧɞɟ
ԧɡɝɟɪɿɫɫɿɡ ԕɨɥɞɚɧɵɥɚɞɵ ɛɿɪɚԕ ɤɟɣɞɟ
ɞɢɚɥɟɤɬɿɥɿɤɫԧɡɞɟɪɞɟ©ɨªɧɵɬɚԙɛɚɥɚԑɚɧ
Ɉɫɵɞɚɭɵɫɬɵɞɵɛɵɫɛɟɥɝɿɥɟɧɿɦɞɟɪɿɧɟɧ
 ɯɚɪɚɤɚɬɫɭɤɭɧɮɚɬɯɚ ɛԧɥɟɤɨɥɚɪɞɵԙ
ɚɣɵɪɵɦɬԛɪɥɟɪɿɛɚɪɈɥɚɪɞɵ©ɬɚɧɜɢɧª
ɞɟɩɚɬɚɣɞɵɌɿɩɬɿ©ɫɭɤɭɧªɧɵԙԛɲɬԛɪɿ
ɛɚɪɛɿɪɿ±ɞɚɭɵɫɫɵɡɞɵɛɵɫɬɵԙɠɨԑɵɧ
ɛɿɥɞɿɪɫɟ©ɲɚɞɞɚª±ɞɚɭɵɫɫɵɡɞɵɛɵɫɬɵԙ
ԕɨɫɚɪɥɚɧɵɩ ɬԝɪԑɚɧɵɧ ɤԧɪɫɟɬɬɿ ɚɥ
©ɯɚɦɡɚª ± ɟɤɿ ɞɚɭɵɫɬɵ ɞ ɵɛɵɫɬɵ ɛɿɪ
ɛɿɪɿɧɟɧɚɠɵɪɚɬɬɵɀɨԑɚɪɵɞɚɚɣɬɵɥԑɚɧ
ԕɨɫɵɦɲɚɬɚԙɛɚɥɚɪɦɟɧɫԧɡɞɿԙɠɚɡɵɥɭɵ-

Ɉɞ ɚ ɧ  ɤɟ ɣ ɿ ɧ ɝ ɿ  ɤɟ ɡɞ ɟ   ɥ ɚɬ ɵ ɧ ɧ ɚ ɧ
ɤ ɢɪɢɥɥ ԥɥɿɩɛɢɿɧɟ ɤԧɲɭɞɿԙ ɚɥԑɚɲԕɵ
ɭɚ ԕ ɵ ɬ ɵ ɧ ɞ ɚ             ɠ ɵ ɥ ɞ ɚ ɪ ɵ 
ɟɦɥɟɥɿɤɮɨɧɟɬɢɤɚɥɵԕɟɪɟɤɲɟɥɿɤɬɟɪɤԧɩ
ɛɨɥԑɚɧ  Ʌɚɬɵɧ ɠɚɡɭɵɦɟɧ ɠɚɡɵɥԑɚɧ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɞɚɪɞɚ ɟɤɿ ԥɥɿɩɛɢ ɞɟ ԕɚɬɚɪ
ԕɨɥɞɚɧɵɥԑɚɧɚɡɭɚԕɵɬɬɚ ɯԕԥɪɿɩɬɟɪɿ
(ɯɚɬ Ιɚɬɵɧɚɫɭ  ɥɚɬɵɧɧɵԙ ɛɿɪ ԑɚɧɚ
q ԥɪɩɿɦɟɧ ɬ ɚԙɛɚɥɚɧԑɚɧ  Ʌɚɬɵɧ
ɠɚɡɭɵɦɟɧ ɛɚɫɵɥԑɚɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥɞɚɪɞɚɵ
±ɞɵɛɵɫɵɴ±ɛɟɥɝɿɫɿɦɟɧɹ±ɤɢɪɢɥɥɞɿԙ
ԥԥɪɩɿɦɟɧɿɞɵɛɵɫɵj-ɦɟɧɬɚԙɛɚɥɚɧԑɚɧ
(RNWΩEUDWWDQɴVEDVWDOɴEΩLJMOM ɬɛ Ȼɿɪɚԕ
ɤɢɪɢɥɥɠɚɡɭɵɧɵԙɚɥԑɚɲԕɵɤɟɡɟԙɿɧɞɟɹ
ɞɵɛɵɫɵɣɚɦɟɧɠɚɡɵɥԑɚɧ ɚɣɚɧɛɚɫɚΝ
ɚɣɚɦɚɣ ɤɨɦɢɫɫɢɚ ɚɪɦɢɚɬɛ Ԕɚɡɿɪɝɿ
ԝɫɵɧɵɥɵɩɨɬɵɪԑɚɧɟɦɥɟɟɪɟɠɟɥɟɪɿɧɞɟ
ɞɟɨɫɵɥɚɣɠɚɡɭԝɫɵɧɵɥɵɩɨɬɵɪ Ȼɿɪɚԕ

Ȼԥɪɿɧɛɿɪɞɟɣԧɡɝɟɪɿɫɫɿɡԕɚɣɬɚԕɚɛɵɥɞɚɭ
ɦԛɦɤɿɧ ɟɦɟɫ ȻɿɪɚΙ ɚɞɚɦɡɚɬ ɠɚɡɭɥɚɪɵɬɚɪɢɯɵɧɞɚɛΡɪɵɧΕɵɞɚΙɚɡɿɪɝɿɞɟ
ɠɚɡɭɬɢɩɬɟɪɿɛɿɪɮɨɧɟɦɚɛɿɪɝɪɚɮɟɦɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɧ ΡɫɬɚɧΕɚɧɦɟɧ ɬɚɡɚ ɛɿɪ
ɩɪɢɧɰɢɩɩɟɧΩɥɿɩɛɢΙΡɪɚɫɬɵɪɭɦΟɦɤɿɧ
ɞɿɝɿΙɚɲɚɧɞɚɚɡɛɨɥΕɚɧ
Ɉɧɵ ɬԛɫɿɧɭ ԛɲɿɧ ɥɚɬɵɧԑɚ ɤԧɲɭ
ɛɚɫɬɚɥԑɚɧɞɚԝɫɵɧɵɥԑɚɧԥɥɿɩɛɢɠɨɛɚɥɚɪɵɧ ɟɫɤɟ ɬԛɫɿɪɟɣɿɤ Ɍɟɤ ɞɢɝɪɚɮɬɚɪɞɚɧ
ɬԝɪɚɬɵɧԥɥɿɩɛɢɞɿԙɛɿɡɞɿԙɚɝɝɥɸɬɢɧɚɬɢɜɬɿ

ԑ ɵ ɥ ɵ ɦ  ɦ ɟ ɧ  ɬ ɟ ɯ ɧ ɢ ɤ ɚ ɧ ɵ ԙ  ɞ ɚ ɦ ɭ ɵ 
ɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕ ԕԝɪɚɥɞɚɪɞɵԙ ԕɨɥɠɟɬɿɦɞɿ
ɛɨɥɭɵɲɟɬɬɟɧɟɧɟɬɿɧɫԧɡɞɟɪɞɿɤԧɛɟɣɬɟɞɿ
Ɉɧɵԙɿɲɿɧɞɟɠɚɡɛɚɬԝɪɩɚɬɵɫɚԕɬɚɥɚɬɵɧ
ɛɪɟɧɞɦɚɪɤɚɚɬɚɭɥɚɪɵɧԧɡɝɟɪɿɫɫɿɡɠɚɡɭ
ԥɛɞɟɧɞɚԑɞɵԑɚɚɣɧɚɥɚɛɟɪɟɞɿɋɨɧɞɵԕɬɚɧ
ɠɨɛɚɞɚ&;:ɬɚԙɛɚɥɚɪɵɦɟɧɠɚɡɵɥɚɬɵɧɛɟɥɝɿɥɿɦɚɪɤɚɥɚɪɛɪɟɧɞɚɬɚɭɥɚɪɵɧ
ɫɨɥɤԛɣɿɤԧɲɿɪɿɩɚɥɭɹԑɧɢɦԥɬɿɧɞɟɞɟ
ɠɟɤɟɬԝɪԑɚɧɞɚɞɚɰɢɬɚɬɚɥɵԕɩɪɢɧɰɢɩɩɟɧ
ɠɚɡɭԝɫɵɧɵɥԑɚɧԤɥɟɦɝɟɛɟɥɝɿɥɿɛɪɟɧɞ

Ɍԧɥԥɪɿɩɬɟɪɫɿɡɬɿɥɬɿɥɛɨɥɚɦɚ"ԦɬɤɟɧԑɚɫɵɪɞɵԙɠɵɥɞɚɪɵɋȺɦɚɧ
ɠɨɥɨɜɬԧɥɞɵɛɵɫɬɚɪɬɭɪɚɥɵ©Ɉɫɵɠɚɡԑɵɬԝɪɵɦɨɪɬɚɥɵԕɠɚԙɚ
ԥɥɿɩɩɟɤɨɦɢɬɟɬɿɛɚɪɥɵԕԝɥɬɬɚɪԑɚԧɡɿɧɞɟɝɿTRԥɭɶԧԥɪɿɩɬɟɪɿɧ
ɚɥɵɩɬɚɫɬɚɭɞɵԝɫɵɧɞɵɈɥɚɪɞɵԙɤɟɦɿɫɛԧɝɟɬɿԕɨɥɚɣɫɵɡɞɵԑɵ
ɤԧɩȻɿɪɚԕɦԝɧɵԝɫɵɧɭɚɥɞɵɧɞɚɀɚԙɚԥɥɿɩɛɢɤɨɦɢɬɟɬɿԥɪԝɥɬɬɵԙ
ɟɪɟɤɲɟɥɿɝɿɦɟɧɫɚɧɚɫɩɚԑɚɧɵɤԧɪɿɧɿɩɬԝɪɈɪɵɫɬɚTԧԥɪɩɿɠɨԕɟɤɟɧɿ
ɪɚɫɨɥɚɪԑɚɨɥԥɪɿɩɬɟɪɞɿԛɣɪɟɬɭɞɟԕɢɵɧɟɤɟɧɿɪɚɫȻɿɪɚԕɨɪɵɫɬɚ
ɠɨԕɬɵɠɨɣɵɩԝɥɬɬɿɥɿɧɟɛɚɥɬɚɲɚɛɭԑɚɛɨɥɚɦɚ"ªɞɟɝɟɧɟɤɟɧɬԧɥ
ɞɵɛɵɫɬɚɪɞɵԙɬɚԙɛɚɫɵɧɫɚԕɬɚɩԕɚɥɭɬɭɪɚɥɵɋɨɧɞɵԕɬɚɧɬԧɥɞɵɛɵɫ
ɬɚɪɠɟɬɿɥɞɿɪɿɥɝɟɧɠɨɛɚɞɚɫɚԕɬɚɥԑɚɧ

ɹԑɧɢɠɚɥԑɚɦɚɥɵɬɿɥɿɦɿɡɞɿԙɬɚɛɢԑɚɬɵɧɚ
ɫɚɣ ɤɟɥɦɟɣɬɿɧɿ ɞԥɥɟɥɞɟɧɞɿ Ⱥɣɬɚɥɵԕ
ɲɚɲɭ ɞɟɝɟɧ ɫԧɡɞɟɝɿ ɲ VK  shashu 
ɬɚԙɛɚ ±úɚúX ԕɚɡɿɪɝɿɠɨɛɚɞɚɬɚԙɛɚ 
ɫɚɥɵɫɬɵɪɵɩɛɚɣԕɚɣɵԕԔɚɣɫɵɫɵɧɠɚɡɭ
ԕɨɥɚɣɥɵ"Ԥɥɿɩɛɢɚɩɨɫɬɪɨɮɩɟɧɚɤɭɬɩɟɧ
ԝɫɵɧɵɥɵɩɨɬɵɪɫɚɞɚɤɟɣɛɿɪɞɵɛɵɫɬɚɪ
ɞɢɝɪɚɮɬɚɪɦɟɧ ɛɟɪɿɥɞɿ (sh, ch), ɹԑɧɢ
ɬɚɡɚ ɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚ ɚɹɫɵɧɚ ɞɵɛɵɫɬɚɪɞɵ
ɫɵɣɞɵɪɚɚɥɦɚԑɚɧȺԕɵɪɵɧɞɚɞɢɝɪɚɮɬɚɪ
ɠɨɛɚɥɚɪɞɵԙɠɚɪɚɦɫɵɡɛɨɥɵɩɲɵԑɭɵɧɚ
ԥɫɟɪ ɟɬɬɿ Ⱥɩɨɫɬɪɨɮɬɵ ԥɥɿɩɛɢɞɟ ɛɿɪ
ɫԧɡɞɿԙ ԕԝɪɚɦɵɧɞɚԑɵ ԥɪɿɩɬɟɪɞɿԙ ԧɡɿ
ɛԧɥɟɤɬɟɧɿɩɬԝɪԑɚɧɞɚɣɤԧɪɿɧɞɿɦɵɫɚɥɵ
NX¶ELUV\E\UGDQV¶X¶L¶LUHWLQɀɚɡԑɚɧɤɟɡɞɟ
ɚɩɨɫɬɪɨɮɬɵԥɪɿɩɩɟɧɟɤɿɫԧɡԕɚɬɚɪɤɟɥɫɟ
ɛɚɫԥɪɿɩɛɨɥɵɩɠɚɡɵɥɵɩɤɟɬɭɿɛɚɣԕɚɥɞɵ
Ԕɨɥɚɣɥɵɲɪɢɮɬɬɟɪ/XVLGD+DQGZULWLQJ
+DUULQJWRQ2OG(QJOLVK7H[W0W$JHQV\%
$ULDO$ULDO8QLFRGH0V&DOLEULɛɨɥɞɵɚɥ
ԕɨɥɚɣɫɵɡɲɪɢɮɬɬɟɪ7ÕPHV1HZ5RPDQ
%ULWDQQLF%ROG%RGRQL0W%ODFNɈɫɵɥɚɪɞɵԧɬɤɟɧɤԛɧɧɿԙɟɧɲɿɫɿɧɞɟԕɚɥɫɚɞɚɚɣɬɵɩɨɬɵɪԑɚɧɫɟɛɟɛɿɦɿɡ±ɛԛɝɿɧɝɿԥɥɿɩɛɢɞɿ
ɬɨɥɵԑɵɪɚԕ ɬɚɧɭԑɚ ɞԝɪɵɫ ɛɚԑɚɥɚɭԑɚ
ɫɟɩɬɿɝɿɬɢɟɪɞɟɝɟɧԛɦɿɬɋɨɧɵɦɟɧԕɚɬɚɪ
ԕɚɡɿɪ ԕɨɥɞɚɧɵɩ ɨɬɵɪԑɚɧ ɤɢɪɢɥɧɟɝɿɡɞɿ
ԥɥɿɩɛɢԥɪɿɩɬɟɧɬԝɪɚɞɵɚɥԝɫɵɧɵɥɵɩ
ɨɬɵɪԑɚɧɠɨɛɚɞɚԥɪɿɩɛɚɪɬɚԙɛɚɥɚɪ
ɫɚɧɵ ɝɟ ԕɵɫԕɚɪԑɚɧ Ԕɵɫԕɚɪɫɚ ɞɚ
ԥɪɛɿɪɬԧɥɞɵɛɵɫԕɚɠɟɤɟɬɚԙɛɚɛɟɪɿɥɝɟɧ
Ʉɥɚɫɫɢɤɚɥɵԕ ɥɚɬɵɧ ԥɥɿɩɛɢɿɧɟ ɤԧɡɿ
ԛɣɪɟɧɝɟɧɞɟɪɤɟɣɛɿɪɬɚɧɵɦɚɥɬɚԙɛɚɥɚɪɞɵ
ɿɡɞɟɣɞɿɈɥɚɪɞɵԙɨɪɧɵԕɚɥɚɣɬɨɥɬɵɪɵɥɞɵ"Ɍɚɩԕɵɪɥɵԕɩɟɧɲɟɲɿɥɝɟɧɦԥɫɟɥɟɧɿԙ
ɛɿɪɿ ɞɟɩ ɠɚԙɚ ԥɥɿɩɛɢ ɧԝɫԕɚɫɵɧɞɚԑɵ
ɰɢɬɚɬɚɥɵԕ ɩɪɢɧɰɢɩɬɿ ɚɣɬɭԑɚ ɛɨɥɚɞɵ
©&;:ɬɚΝɛɚɥɚɪɵɰɢɬɚɬɚɥɵΙɩɪɢɧ
ɰɢɩɩɟɧɠɚɡɵɥɚɬɵɧɲɟɬɬɿɥɞɿɤɫΫɡɞɟɪɞɟ
Ιɨɥɞɚɧɵɥɚɞɵª ɇɟɥɿɤɬɟɧ ɨɫɵ & ;:
ɬɚԙɛɚɥɚɪɵ ɠɚԙɚ ԥɥɿɩɛɢ ɧԝɫԕɚɫɵɧɞɚ
ɚɣɪɵԕɲɚɥɚɧɵɩ ɛɟɪɿɥɞɿ" Ɉɧɵԙ ɧɟɝɿɡɝɿ
ɫɟɛɟɩɬɟɪɿɧɿԙɛɿɪɿɧɲɟɬɬɟɧɟɧɟɬɿɧɬԛɪɥɿ
ɦɚɪɤɚ ɛɪɟɧɞ ɚɬɚɭɥɚɪɵɧɵԙ ԥɥɿɩɛɢ
ɚɭɵɫɬɵɪɭɬɭɪɚɥɵԥԙɝɿɦɟԕɨɡԑɚɥɦɚɫɬɚɧ
ɛԝɪɵɧɲɟɬɬɿɥɞɿɤɧԝɫԕɚɫɵɦɟɧԧɡɝɟɪɿɫɫɿɡ
ɠɚɡɵɥɚ ɛɚɫɬɚɭɵɧɚɧ ɿɡɞɟɫɬɿɪɭ ɤɟɪɟɤ
Ɉɫɵɧɞɚɣ ɬԛɪɿ ɦɟɧ ԕɚɥɩɵ ɫɚԕɬɚɥɚɬɵɧ
ԧɡɝɟɪɿɫɫɿɡ ɚɥɵɧɚɬɵɧ ɲɟɬɬɿɥɞɿɤ ɫԧɡɞɟɪ
ȻȺԔɬɚ ɜɢɡɭɚɥɞɵ ɚԕɩɚɪɚɬ ԕԝɪɚɥɵ

ɚɬɚɭɥɚɪɵɧԧɡɝɟɪɬɩɟɣɠɚɡɭɤԧɩɬɿɥɞɟɪɞɟ
ɛɚɪԕԝɛɵɥɵɫȻԝɥɚɬɚɭɥɚɪԧɡɞɟɪɿɟɧɝɟɧ
ɬɿɥɞɟɝɢɛɪɢɞɬɟɪɫɚɧɚɥɚɞɵɫɟɛɟɛɿɨɥɚɪԑɚ
ԕɚɡɚԕɬɿɥɿɧɿԙԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪɵɠɚɥԑɚɧɚɞɵ
ɦɵɫɚɥɵ <DQGHɯɬɟɧ :RUGɩɟɧ ɋɨɫɚ
ɋɨODɧɵԙɬɛ
± ɀɚԙɚ ԥɥɿɩɛɢɝɟ ɤɟɡɟԙɤɟɡɟԙɿɦɟɧ
ɤԧɲɭɠɵɥɞɚɪɵɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚ
ɠɨɫɩɚɪɥɚɧԑɚɧ Ȼɿɡ ɨԑɚɧ ɚɥɞɚԑɵ 
ɠɵɥɞɚɬɨɥɵԕɬɚɣɞɚɣɵɧɛɨɥɚɚɥɚɦɵɡ
ɛɚ"
± ɠɵɥ ԥɥɿɩɛɢ ɚɭɵɫɬɵɪɭ ԛɲɿɧ
ɚɡ ɭɚԕɵɬ ɟɦɟɫ  ɠɵɥɞɚ ɤԧɩ ɦԥɫɟɥɟ
ɟɤɲɟɥɟɞɿɠԛɣɟɝɟɬԛɫɟɞɿȻɿɡɛɿɥɭɝɟɠԥɧɟ
ɟɫɤɟɪɭɝɟɬɢɿɫɛɿɪɚԕɢԕɚɬɛɚɪȿɧɞɿɛԝɥ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɨԕɬɚɦɚɣɞɵ ɚɥԑɚ ɠɵɥɠɢɞɵ
ɀɵɥɠɵԑɚɧ ɫɚɣɵɧ ɥɚɬɵɧԑɚ ɤԧɲɭɝɟ
ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɤɟɡɤɟɥɝɟɧɦԥɫɟɥɟɨɞɚɧԥɪɿ
ɠɟɬɿɥɟɛɟɪɟɞɿ
±ȻɿɪԕɭɚɧɬɚɪɥɵԑɵԘɠԥɧɟȱɫɢɹԕɬɵ
ɬԧɥԥɪɿɩɬɟɪԧɡԕɚɥɩɵɧɫɚԕɬɚɩԕɚɥԑɚɧ
ɟɤɟɧəԑɧɢɛԝԑɚɧɞɟɣɿɧɝɿɫɵɧɟɫɤɟɪɬ
ɩɟɥɟɪɟɫɤɟɪɿɥɝɟɧɿɛɚɣԕɚɥɚɞɵԔɚɡɚԕ
ԥɥɿɩɛɢɿɧɿԙɬԧɥԥɪɿɩɬɟɪɿɧɿԙɫɚԕɬɚɥɭɵ
ɬɭɪɚɥɵɬɚɪԕɚɬɵɩɚɣɬɵɩɛɟɪɫɟԙɿɡ"
± Ɍԧɥ ԥɪɿɩɬɟɪɫɿɡ ɬɿɥ ɬɿɥ ɛɨɥɚ ɦɚ"
ԦɬɤɟɧԑɚɫɵɪɞɵԙɠɵɥɞɚɪɵɋȺɦɚɧ
ɠɨɥɨɜ ɬԧɥ ɞɵɛɵɫɬɚɪ ɬɭɪɚɥɵ ©Ɉɫɵ
ɠɚɡԑɵ ɬԝɪɵɦ ɨɪɬɚɥɵԕ ɠɚԙɚ ԥɥɿɩɩɟ
ɤɨɦɢɬɟɬɿɛɚɪɥɵԕԝɥɬɬɚɪԑɚԧɡɿɧɞɟɝɿTRΩ
ɭɶΫԥɪɿɩɬɟɪɿɧɚɥɵɩɬɚɫɬɚɭɞɵԝɫɵɧɞɵ
Ɉɥɚɪɞɵԙ ɤɟɦɿɫ ɛԧɝɟɬɿ ԕɨɥɚɣɫɵɡɞɵԑɵ
ɤԧɩȻɿɪɚԕɦԝɧɵԝɫɵɧɭɚɥɞɵɧɞɚɀɚԙɚ
ԥɥɿɩɛɢɤɨɦɢɬɟɬɿԥɪԝɥɬɬɵԙɟɪɟɤɲɟɥɿɝɿɦɟɧ
ɫɚɧɚɫɩɚԑɚɧɵ ɤԧɪɿɧɿɩ ɬԝɪ Ɉɪɵɫɬɚ T ԧ
ԥɪɩɿɠɨԕɟɤɟɧɿɪɚɫɨɥɚɪԑɚɨɥԥɪɿɩɬɟɪɞɿ
ԛɣɪɟɬɭɞɟԕɢɵɧɟɤɟɧɿɪɚɫȻɿɪɚԕɨɪɵɫɬɚ
ɠɨԕɬɵɠɨɣɵɩԝɥɬɬɿɥɿɧɟɛɚɥɬɚɲɚɛɭԑɚ
ɛɨɥɚɦɚ"ªɞɟɝɟɧɟɤɟɧɬԧɥɞɵɛɵɫɬɚɪɞɵԙ
ɬɚԙɛɚɫɵɧ ɫɚԕɬɚɩ ԕɚɥɭ ɬɭɪɚɥɵ ɋɨɧ
ɞɵԕɬ ɚɧ ɬԧɥ ɞɵɛɵɫɬɚɪ ɠɟɬɿɥɞɿɪɿɥɝɟɧ
ɠɨɛɚɞɚ ɫɚԕɬɚɥԑɚɧ Ɉɥɚɪɞɵԙ ԥɪԕɚɣ
ɫɵɫɵɧɵԙ ԥɪɩɿ ɛɚɪ ɀɨԑɚɪɵɞɚ ɚɬɚɥԑɚɧ
ɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚɥɵԕ ɬɚԙɛɚɥɚɪ ɬԧɥ ɞɵɛɵɫ
ɬɚɪɞɵԙ ɬɚԙɛɚɥɚɧɭɵɧɚ ɠԥɪɞɟɦ ɟɬɿɩ
ɬԝɪ$Dɦɟɧ ԑɵɥɵɦɢ ԥɞɟɛɢɟɬɬɟ ɚɧɵԙ
ɚɥɥɚɮɨɧɵ ɫɚɧɚɥɚɬɵɧ Ää ԥ  ± ɤɨɪɪɟɥɹɬɬɚɪ *J ɦɟɧ ԕɚɡɚԕɬɵԙ ɬԧɥ ɞɵɛɵɫɵ
ö÷ ԑ ɧɵԙ ɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚɦɟɧ ɚɠɵɪɚɬɵɥɵɩ ɛɟɪɿɥɭɿ 1Q ɇɧ  ɦɟɧ ƽƾ Ԙԙ 
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ɬɚԙɛɚɥɚɪɵɧɵԙɤɟɫɤɿɧɞɟɥɭɿOoɦɟɧहऺ
ԧ  ɫɨɧɞɚɣɚԕ Ss ɦɟɧ ùú ɲ  Uu ɍɭ
Ρɭ  ɬɚԙɛɚɥɚɧɭɵ ԝԕɫɚɫ ǋǌ Ԝԝ  Üü
Ԛԛ ɞɵɛɵɫɬɚɪɵɧɵԙɟɤɿɬԛɪɥɿɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚɦɟɧ ɚɠɵɪɚɬɵɥɭɵ ɞɚ ɡɚԙɞɵ ,Õ ȱɿ 
ɛɚɫ ԥɪɩɿ ɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚɫɵɡ ɛɟɪɿɥɿɩ ɨɬɵɪ
Ⱦɢɚɤɪɢɬɢɤɚɧɵ ɤԧɛɟɣɬɩɟɭ ɦɚԕɫɚɬɵɧɞɚ
ɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚԕɨɣɵɥɦɚɞɵɛԥɥɤɿɦɠɢɿɥɿɝɿ
ɫԧɡ ɲɟɧɿɧɞɟ ɤɟɥɭɿ ɫɢɹԕɬɵ ɦɚԙɵɡɞɵ
ɮɚɤɬɨɪɥɚɪɟɫɤɟɪɿɥɝɟɧɿɧɟɧɞɟɛɨɥɚɪƽƾ
(ԙ  ùú ɒɲ  ԥɪɿɩɬɟɪɿɧɿԙ ɬɚԙɛɚɥɚɧɭɵ
ɞɚɤԧԙɿɥɝɟԕɨɧɵɦɞɵɫԧɡԛɫɬɿɧɞɟɝɿɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚɥɚɪɞɵɚɡɚɣɬɚɞɵȺɥԙɬɚԙɛɚɫɵ
ɫɨɧɞɚɣɚԕɫɨԙԑɵɠɨɛɚɛɨɣɵɧɲɚɛɚɪɥɵԕ
ɲɟɲɿɦɞɚɭɵɫɛɟɪɭɦɟɧԕɚɛɵɥɞɚɧɞɵȺɥ
ԑɵɥɵɦɢɤԧɡԕɚɪɚɫɬɚɪɦɟɧɤɟɥɿɫɩɟɭԕɚɪɫɵ
ɛɨɥɭԕɚɣɲɵɥɵԕɬɚɪɛɨɥɭɵԕɚɥɵɫԕɚɥɭ
±ɡɚԙɞɵɥɵԕ
Ɉɪɵɫ ɬɿɥɿ ɞɵɛɵɫɬɚɪɵɧɵԙ ԥɥɿɩɛɢ
ɠɨɛɚɫɵɧɞɚ ɛɨɥɦɚɭɵ ɧɚɡɚɪ ɚɭɞɚɪɭԑɚ
ɬԝɪɚɞɵ Ȼԛɝɿɧɝɿ ԝɪɩɚԕ ɛԝɥ ԥɪɿɩɬɟɪɞɿ
ɠɚɡɵɩ ԕɨɥɞɚɪɵ ɞɚ ɤԧɡɞɟɪɿ ɞɟ ԛɣɪɟɧɿɩ
ԕɚɥԑɚɧɞɚɪɞɵԙ ԕɚɬɚɪɵɧɚ ɠɚɬɚɞɵ ɛɿɪɚԕ
ɤɟɥɟɪԝɪɩɚԕɨɪɵɫɬɿɥɿɧɟɧɟɧɝɟɧɫԧɡɞɟɪɞɿԙ
ɫɨɥ ɬɿɥɞɟ ɠɚɡɵɥԑɚɧ ɧԝɫԕɚɫɵɧ ɟɦɟɫ
ԝɫɵɧɵɥɵɩ ɨɬɵɪԑɚɧ ԥɥɿɩɛɢ ɚɪԕɵɥɵ
ɟɧɝɿɡɿɥɝɟɧԕɚɡɚԕɲɚԑɚԥɛɞɟɧɛɟɣɿɦɞɟɥɝɟɧ
ɧԝɫԕɚɫɵɦɟɧ ԑɚɧɚ ɠɚɡɚɬɵɧ ɛɨɥɚɞɵ
ȿɪɬɟԙɝɿԝɪɩɚԕMLXNLXTLDUVLDɞɟɩɛɿɪɞɟɧ
ɚԕ ɠɚɡɚɞɵ ɸɦɟɧ ɹɦɟɧ ɠɚɡɛɚɣɞɵ 
Ʉɿɪɦɟɴɶ ɛɟɥɝɿɥɟɪ ɳɬɛɞɵɛɵɫɬɚɪɵɧ
ɠɚɡɭɞɵԕɚɩɟɪɿɧɟɞɟɚɥɦɚɣɞɵɫɨɧɞɚɣɚԕ
ɷɨɪɧɵɧɚɟɧɿɺɨɪɧɵɧɚöɧɿɰɠԥɧɟɫɰ
ԥɪɿɩɬɿɪɤɟɫɿɨɪɧɵɧɚs (VLUNVHPHQW ɠɚɡɚɬɵɧɛɨɥɚɞɵɄɿɪɦɟɫԧɡԕԝɪɚɦɵɧɞɚԑɵɞɚɭɵɫɬɵɞɵɛɵɫɬɚɪɞɵԙɠɭɚɧɧɟɠɿԙɿɲɤɟɥɿɝɿɧ
ɚɣɵɪɚɬɵɧɴɶɛɟɥɝɿɥɟɪɿɠɚɡɭɞɚɟɥɟɧɛɟɣɞɿ
ɛɿɪɚԕ ɫԧɡɝɟ ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪɞɵԙ ɠɭɚɧ ɧɟ
ɠɿԙɿɲɤɟ ɠɚɥԑɚɧɭɵɧɵԙ ɡɚԙɞɵɥɵԕԕɚ
ɫɚɣ ɛɨɥɭɵ ɟɫɤɟɪɿɥɟɬɿɧ ɛɨɥɚɞɵ ɋɨɥ
ɫɢɹԕɬɵ ɫɫ ɦɦ ɥɥ ɬɬ ɮɮ ɧɧ ɛɛ
ɪɪ ɩɩ ɝɝ ɞɞ ɤɤ ɭɭ ԥɪɿɩɬɟɪɿɧɿԙ ɛɿɪɿ
ɬԛɫɿɪɿɥɿɩ ɠ ɚɡɵɥɭɵ ɫԧɡɞɟɪɞɿ ԕɚɡɚԕɲɚ
ɚɣɬɵɥɵɦԑɚɠɚԕɵɧɞɚɬɚɬԛɫɟɞɿ SURVHVRU
DWHVWDWDVRQDQVGLVRQDQVDNDXQWDNRUG
YDNXP ɬɛ Ɉɫɵ ɫɢɹԕɬɵ ԧɡɝɟɪɿɫɬɟɪ
ԝɫɵɧɵɥԑɚɧɞɚ ɫԧɡɝɟ ԕɨɫɵɦɲɚɥɚɪɞɵԙ
ɞԝɪɵɫɠɚɥԑɚɧɭɵԛɧɞɟɫɭɞɵɛɵɫɬɚɪɞɵԙ
ԛɣɥɟɫɿɦɿ ɦɟɣɥɿɧɲɟ ɟɫɤɟɪɿɥɟɞɿ Ȼɿɪɚԕ
ɛɚɪɥɵԕ ɲɟɬɬɿɥɞɿɤ ɫԧɡɞɟɪɞɿ ɛɿɪ ԛɥɝɿɝɟ
ɫɚɥɭ ɤɟɣɞɟ ɦԛɦɤɿɧ ɛɨɥɚ ɛɟɪɦɟɣɬɿɧɿ
ɛɚɣԕɚɥɞɵɀɨɛɚԑɚԕɚɪɚԑɚɧɞɚɟɪɬɟԙɟɦɟɫ
ɛԛɝɿɧɧɿԙԧɡɿɧɞɟɨɪɵɫɫԧɡɞɟɪɿɧɿԙɨɪɵɫɲɚ
ɧԝɫԕɚɫɵ ɟɦɟɫ ԕɚɡɚԕɲɚԑɚ ɛɟɣɿɦɞɟɥɝɟɧ
ɧԝɫԕɚɫɵ ɬ ɚɧɵɦɚɥ ɛɨɥɚɬɵɧɵ ɫɟɡɿɥɟɞɿ
Ʉɿɪɦɟɧɿԙɛɿɪɿ±ɮɞɵɛɵɫɵԥɥɿɩɛɢɞɟɛɚɪ
ɨɫɵԑɚɧɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵԧɡɨɣɵɦɞɵɛɿɥɞɿɪɟ
ɤɟɬɟɣɿɧ Ɏ ± ԕɚɡɚԕ ɠɚɡɭɵ ɬ ɚɪɢɯɵɧɞɚ
ԕɚɞɵɦɧɚɧɛɟɪɿɤɟɥɟɠɚɬԕɚɧɞɵɛɵɫɎɢɤɪ
ɮΩɧɢɫɢɹԕɬɵɞɿɧɢɫԧɡɞɟɪɞɟɠɚɡɵɥɚɞɵ
ɟɫɤɿ ɠɚɡɛɚɥɚɪɞɵԙ ɛɿɪɟɝɟɣɿ ɫɚɧɚɥɚɬɵɧ
Ԥɛɿɥԑɚɡɵɧɵԙ ©ɒɟɠɿɪɟɫɿɧɞɟª ɞɟ ɮɚɫɥ
ɫɢɹԕɬɵ ɫԧɡɞɟɪ ɮɦɟɧ ɠɚɡɵɥԑɚɧ ɚɥ
ԕɚɡɿɪɝɿ ɞɿɧɢ ԥɞɟɛɢɟɬɬɟ ɠɢɿ ɤɟɡɞɟɫɟɞɿ
Ɉɧɵɟɤɿɧɿԙɛɿɪɿɛɿɥɦɟɝɟɧɦɟɧɮɢɥɨɥɨɝ
ԥɞɟɛɢɟɬɲɿɥɟɪ ɛɿɥɭɝɟ ɬɢɿɫ ɋɨɧɞɵԕɬɚɧ
ɮɧɵԙ ԥɥɿɩɛɢ ԕԝɪɚɦɵɧɞɚ ɠԛɪɭɿɧ ɬɟɤ
ɨɪɵɫɬɿɥɿɦɟɧɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɪԑɚɧɞԝɪɵɫɛɨɥɦɚɫԔɚɥɚɣɞɟɝɟɧɦɟɧɲɟɬɬɿɥɞɿɤɫԧɡɞɟɪɞɿ
ɠɚɡɭԛɥɝɿɥɟɪɿɛԛɝɿɧɝɿɤԛɧɧɿԙɫԝɪɚɧɵɫɵɧ
ԧɬɟɣɞɿɟɪɬɟԙɝɿɤԛɧɧɿԙɬɚɥɚɛɵɧɫɚɣɛɨɥɚɞɵɞɟɝɟɧԛɦɿɬɛɚɫɵɦȺɥɩɿɤɿɪɬɚɥɚɫɬɚɪ
ɦɟɧ ɤԧɡԕɚɪɚɫ ɚɥɭɚɧɞɵԑɵ ɩɥɸɪɚɥɢɡɦ 
ɿɫɬɿ ɿɥɝɟɪɿɥɟɬɟɞɿ ɞɚɦɵɬɚɞɵ Ԥɥɿɩɛɢ
ɚɭɵɫɬɵɪɭԑɚɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɩɿɤɿɪɬɚɥɚɫɬɚɪɞɵ
ɦɟɧɨɫɵɬԝɪԑɵɞɚɛɚԑɚɥɚɣɦɵɧ
± Ȼԝԑɚɧ ɞɟɣɿɧ ɞɚɭ ɬɭɞɵɪԑɚɧ ɩɟɪ
ɧɟɬ ɚԕɬɚ ɦԥɫɟɥɟɫɿ ԕɚɥɚɣ ɲɟɲɿɥɦɟɤ"
ɀɟɬɿɥɞɿɪɿɥɝɟɧԥɥɿɩɛɢɨԑɚɧɧɟɝɿɡɞɟɥɝɟɧ
ɛɟ"
± Ԕɨԑɚɦ ԥɪɬԛɪɥɿ ɬɨɩɬɚɧ ԥɪɬԛɪɥɿ
ɤԧɡԕɚɪɚɫ ɢɟɥɟɪɿɧɟɧ ɬԝɪɚɞɵ Ԥɪɛɿɪ
ԝɥɬɬɵԙ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɬɿɤ ԥɞɟɛɿ ɛɚɪ ɨɥ
ԝɥɬɬɵԙɬɿɥɝɟɞɟɝɟɧɤԧɡԕɚɪɚɫɵɧɟɝɿɡɿɧɞɟ
ԕɚɥɵɩɬɚɫɚɞɵȺɥɬɿɥɞɿɤԕɚɪɵɦԕɚɬɵɧɚɫ
ԝɥɬ ԧɤɿɥɞɟɪɿɧɟ ԕɚɬɵɫɬɵ Ϋɡɿɦɿɡ ɠԥɧɟ
ɛɚɫΙɚɥɚɪɞɟɩɛԧɥɭɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿɧɬɭԑɵɡɚɞɵ
Ԕɚɡɚԕ ԕɨԑɚɦɵɧɚ ɤԧɩ ɟɥɞɟ ԕɚɥɵɩɬɚɫԕɚɧ
ɨɫɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɠɟɤɟ ɬɿɥɞɿɤ ɬԝɥԑɚɧɵԙ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹɫɵɧԕԝɪɚɣɬɵɧɛɟɥɝɿɥɟɪ
ԛɣɥɟ ɫɩɟɣɞɿ Ԕɚɡɚԕɫɬ ɚɧɞɚԑɵ ɬɿɥɞɿɤ
ɨ ɪɬɚɧɵ ɦɵɧɚɞɚɣ ɠɿɤɬɟɥɿɫɤɟ ɬԛɫɿɪɭɝɟ
ɛɨɥɚɞɵɚ ԕɚɡɚԕɲɚɨɣɥɚɩɨɣɵɧԕɚɡɚԕɲɚ
ԕɚԑɚɡ ɛɟɬɿɧɟ ɬԛɫɿɪɟɬɿɧ ԕɚɡɚԕɬɿɥɞɿɥɟɪ
ԥ  ɨɪɵɫɬɿɥɞɿ ԕɚɡɚԕɬɚɪ ɚɧɚ ɬɿɥɿɧ ɦԛɥɞɟ
ɛɿɥɦɟɣɬɿɧ ԕɚɡɚԕɬɚɪ  Ⱥɥ ԧɡ ɬɿɥɿɧɞɟ
ɫԧɣɥɟɦɟɣɬɿɧɚɞɚɦɧɵԙɨɣɥɚɭɠԛɣɟɫɿɦɟɧ
ɬɚɧɵɦɵ ɞɚԑɞɵɫɵ ɦԥɫɟɥɟɧɿ ɬɚɥɞɚɭɵ
ɫɨԑɚɧɫɚɣԥɪɟɤɟɬɟɬɭɿɞɟɛԧɥɟɤɛɨɥɚɞɵ
ɛ ɲɚɥɚԕɚɡɚԕɬɚɪȻԝɥɚɪɚɧɚɬɿɥɿɧɚɭɵɡɟɤɿ
ɬɿɥɞɟԙɝɟɣɿɧɞɟɛɿɥɝɟɧɦɟɧɨɣɵɧԕɚԑɚɡԑɚ
ɨɪɵɫɬɿɥɿɧɞɟɬԛɫɿɪɟɬɿɧɞɟɪɋɨԙԑɵɟɤɿɬɨɩ
ɛɿɪɟɧɫɚɪɚɧԧɤɿɥɞɟɪɞɟɧԑɚɧɚɬԝɪɦɚɣɞɵ
ɨɥɚɪɞɵԙɫɚɧɵɤԧɩɹԑɧɢɛԝԕɚɪɚɥɵԕɫɢɩɚɬɵɛɚɪɋɨɧɞɵԕɬɚɧɩɟɪɧɟɬɚԕɬɚԑɚɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɬԛɪɥɿɩɿɤɿɪɥɟɪɚɣɬɵɥɭɵɡɚԙɞɵ
Ȼɿɪɚԕɨɥɞɚɞԝɪɵɫɲɟɲɿɦɿɧɬɚɛɚɞɵɞɟɝɟɧ
ɨɣɞɚɦɵɧɫɚɥɚɦɚɦɚɧɞɚɪɵɛԝɥɬԝɪԑɵɞɚ
ɞɚɩɿɤɿɪɥɟɪɿɧɛɿɥɞɿɪɭɞɟɒɟɲɿɦɬɚɛɚɬɵɧɵ
ԥɥɿɩɛɢɞɟɝɿɤɨɪɪɟɥɹɬɞɵɛɵɫɬɚɪɞɵԙɨɪɧɚɥɚɫɭɬԥɪɬɿɛɿɧɟɧɫɟɡɿɥɟɞɿɈɨΪΫɬɛɠԥɧɟ
ԥɪɿɩɬɟɪ ԕɨɥԑɚ ɵԙԑɚɣɥɵ ɩɨɡɢɰɢɹɥɚɪԑɚ
ԕɨɥɞɚɧɵɫɠɢɿɥɿɝɿɫɢɹԕɬɵɟɪɟɤɲɟɥɿɤɬɟɪɿɧɟ
ԕɚɪɚɣɨɪɧɚɥɚɫɚɬɵɧɛɨɥɚɪ
± Ȼԝɥ ɠɨɛɚɧɵ ɫɨԙԑɵ ԥɪɿ ɧɚԕɬɵ
ɞɟɭɝɟɛɨɥɚɦɚ"Ԥɥɞɟɚɥɞɚԑɵɭɚԕɵɬɬɚ
ɛɚɫԕɚɞɚɧԝɫԕɚɥɚɪɬɚɥԕɵɥɚɭԑɚԝɫɵ
ɧɵɥɚɦɚ"
± Ɉɫɵԑɚɧ ɞɟɣɿɧ ɞɟ ԧɬɟ ɤԧɩ ɧԝɫԕɚ
ԝɫɵɧɵɥԑɚɧɵɛɟɥɝɿɥɿԜɫɵɧɵɫɢɟɥɟɪɿɬɟɤ
ɬɿɥɲɿԑɚɥɵɦɞɚɪɟɦɟɫɨɥɚɪɞɵԙɚɪɚɫɵɧɞɚ
ԥɪɬԛɪɥɿԥɥɟɭɦɟɬɬɿɤɬɨɩԧɤɿɥɞɟɪɿɞɟɛɨɥɞɵ Ⱥɥ ɫɨԙԑɵ ɧԝɫԕɚ ɬɿɥɲɿԑɚɥɵɦɞɚɪԑɚ
ɛɟɪɿɥɝɟɧɦԛɦɤɿɧɞɿɤɚɹɫɵɧɞɚԝɫɵɧɵɥɵɩ
ɨɬɵɪɠԥɧɟԑɵɥɵɦɢɧɟɝɿɡɿɛɚɪɀɨɛɚɧɵԙ
ɬɚɥԕɵɥɚɧԑɚɧɵɧ ԥɞɿɫɬɟɦɟɥɿɤ ɬԝɪԑɵɞɚɧ
ɫɵɧɚɦɚɞɚɧ ԧɬɤɟɧɿɧ ɤԧɩɬɟɝɟɧ ɲɚɪɚɥɚɪ
ɚɬԕɚɪɵɥԑɚɧɵɧɟɫɬɟɧɲɵԑɚɪɭԑɚɛɨɥɦɚɣɞɵ
±Ԥԙɝɿɦɟԙɿɡɝɟɪɚԕɦɟɬ
Ԥԙɝɿɦɟɥɟɫɤɟɧ
ȺԕɛɨɬɚɆԜɋȺȻȿɄԔɕɁɕ
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Айдарды
жүргізетін
Кәрімбек
ҚҰРМАНӘЛИЕВ,
академик,
филология
ғылымының
докторы,
профессор
Қазақ тіл білімінің тағы бір
көрнекті қайраткерлерінің бірі,
Ұлттық Ғылым академиясының
мүшесі, филология ғылымының
докторы, профессор,
Қазақстанның ғылымына еңбек
сіңірген қайраткер – Мәулен
Балақаевтың (1907-1996) өнегелі
өмірі «Тіл тарландарының»
кезекті санында сөз болғалы отыр.

зі де мәдениетсіздіктің белгісі екені
белгілі, ал халыққа қызмет крсетер
қызметкерлердің, білім және ғылым
мекемелері кілдері сйлегенде тіл
мә дениетіне мән беру маңызды екенін
з ғылыми еңбектерінің зегі етіп алған,
Ұлттық Ғылым академиясының мүшесі,
профессор Мәулен Балақаев тіл мәдениетіне нұқсан келтіретін басты кемшілік
қатарына орфографиялық, орфоэпиялық
және стильдік қателерді жатқызады.
Осыдан елу жыл бұрын жазылған
«Қазақ тілінің мәдениеті» ғылыми еңбегін де крсетілген бұқаралық ақпарат
құрал дарында, кітаптарда, тіпті монография лық еңбектерде сздердің қате
жазылуы, біріккен, дублет сздерді жазумен, тіпті орфографиялық
сздіктердің зінде де кемші лік
жиі кездесетінін сынаған еді.
Сондай-ақ сздердің айтылу
нормасы және сол норманы
сақтап сйлеу ескерілмейтінін
ескеріп, әрбір сздің дұрыс
айтылу нормасын сақтап
сйлеуді – тіл мәдениетінің
басты талаптарының бірі етіп қою
керектігін ктерген еді. Сонымен

БІЛІМПАЗ

Аға буын кілдеріне тән ерекшеліктер
ретінде, олардың барлығы тіл білімінің
белгілі бір саласын ғана зерттеп қоймай,
бірнеше саласын зерделегенін, олар
жазған еңбектерге кз жібере отырып анық
байқауға болады.
Мәулен Балақайұлы да, қазақ тіл
білімінің лексикология, грамматика, емле,
стилистика, терминология, лексикография
салаларымен қатар, ерекше еңбектерінің
негізін қалаған сз тіркесі синтаксисі
мен қазақ тілі мәдениеті бойынша қалам
тербеген жүз елуден астам ғылыми
мақалаларын, монографиялық еңбектері
мен оқулықтарын ғана атасақ жеткілікті
болар.
Ғалымдықпен қатар, әкімшілік жұмыстарының тізгінін тең ұстап, бірнеше
лауазымды қызметтерге де қол жет кізгенін жұртшылыққа хабардар ете кеткеніміз артық болмас. Орда бұзар отыз
жасында институттың кафедра меңгерушісі, зім оқыған Алматы шетел
тілдері институтының ректоры, 20 жылдай
(1961-1981) Тіл білімі инсти тутының тіл
мәдениеті және грамматика блімінің
меңгерушісі бола жүріп, сз тіркесі мен тіл
мәдениеті саласының дамуына лшеусіз
үлес қосып, екі саланы да қазақ тіл білімінің
дербес саласы етіп қалыптастырудағы
еңбегі ғылыми орта тарапынан жоғары
бағаға ие болғанын екпін түсіріп айтуға
әбден болады.
Бір мақалада академиктің еңбектерін
түгел қамту мүмкін еместігін ескеріп,
тіл мәдениетін арттыру мен шешендік
нер туралы ой-пікірлерін бүгінгі күннің
сұранысымен салыстыра-салғастыра
жеткізуді жн крдік.
Халықтың тіл мәдениетін арттырудың
ккейкесті мәселелерін қаузаған ғалымның
артында қалдырған мұралары әлі күнге
дейін мәнін жоймағаны, қазіргі кезде де
ол крсеткен кемшіліктердің орын алу
фактілері жиі кездесетінін бұқаралық
ақпарат құралдары жазып та жатыр.
Сйлеу деген осы екен деп,
қалай болса солай сйлей берудің

қатар ой дәлдігіне, дп басып сйлеудің
тіл мәдениетін дамытуға қосар үлесін
айтпаса да түсінікті болар. Академик
крсеткен кемшіліктерден қазір де аяқ
алып жүре алмайтын халге ұшырадық. Тіпті
ршіп кетті десек те болады. Мәселенің
мәнісі мынада. Кеңестік кезеңде шығатын
кітаптарда, газет-журналдарда, оқулықтар
мен монографиялық еңбектерде арнайы
редакция жұмыс жасап, корректорлар
қатесін түзеп, редакторлар жазу стиліне мән
беріп, сйлемдердің дұрыс құрастырылуына
жауап беретін еді. Ол кезде Мемлекеттік
баспа комитетінің бес жылға арналған

Тіл мәдениетіне қатысты құнды
пікірлер айтумен қатар, ғалым іс жүзінде,
яғни күнделікті тіршілікте де, сырлы
сздің мәйегін тамызып, жұрттың
жанына ауыр тимейтін, рнектелген әдемі
сзімен де әсер ете алу қасиеті бар екенін
қатарластары мен әріптестері сағынышпен
еске алады.
Ғалымның құрдасы, академик Ісмет
Кеңесбаев кпшіл, қонақжай, зі де қонаққа
баруды жақсы кретін жан еді деседі кзін
кргендер. Қонақ дегеннен шығады,
институттың бір жас қызметкері блім
жетекшісі болып тағайындалуына байла-

Екі сөздің басын қоса алмай, «жаңағыны» жүз рет қайталап,
тыңдаушыны мезі қылатынын көріп те, естіп те жүргеніміз жасырын
емес. Шешендік өнер - тек не болса, соны сайрап сөйлеу емес, ойлап
сөйлеу, орынды шешім қабылдауға негіздемені меңзей сөйлеу екенін
түсінетін уақыт жетті. Сондықтан білім және ғылым мекемелерінің
басшыларын, жоғары оқу орындарының ректорат мүшелерін,
мемлекеттік қызметкерлер мен халық қалаулыларын академиктің
«Шешендік өнер туралы» еңбегімен таныстырып, ой-түзесе деген ізгі
тілегімізді жеткізгіміз келеді.
бас жоспары түзіліп, алдын ала кітаптың
аннотациясының каталогы жарияланып,
ақпарат таратылатын еді.
Қазіргі таңда кітаптар, газет-журналдар
шығару кшедегі дүңгіршектерді ашудан да
жеңіл болып кетті. «Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді» дегендей, «+й дейтін
– әже, қой дейтін – қожа» болмаған соң,
елде кптеген шала сауатты газет, оқулық
пен монография қаптап кетті. Бастысы –
тіл мәдениетіне үн қосу емес, қаржы болса
болды, «жалт-жұлт еткен» кркем суретпен
безендірілген басылымдар шығару белең
алып жатқанын крсе, ғалым қандай
кейіпте боларын айтпақ түгілі, кз алдыңа
елестетудің зі қиын. Қысқасы, айтайын
дегеніміз – сырлы сздің сұлтаны, академик Мәулен Балақаевтай атақ-дәрежесіне,
абырой-беделіне қарамай, «Мынауың қате
ғой, айналайын! Жазуда құнттап, ұқыпты,
сауатты болу керек қой» деп жнге салатын
ардақты абыз ақсақалымыздай бір адам
керек-ақ болып тұрғаны, тағы да шындық.

нысты мекеме басшылығын үйіне қонаққа
шақырады. Аға буын кілдері І.Кеңесбаев,
М.Балақаев, Ғ.Мұсабаев, А.Ысқақов
бастап, +.Қайдаров, Ш.Сарыбаев,
Р.Сыздықовалар қостап қонақта болады.
Батыр тұлғалы, ірі денелі, сұңғақ бойлы
академик Ісмет Кеңесбаев дастарқанға
қол салады, қол салғанда мол салады ғой...
Мұны байқаған құрдасы Мәулен Балақаев:
«Бұл үйде де бала-шаға бар шығар?!» деп
саусақтарының ұшымен ғана астан дәм татады. Орынды айтылған ескертпеге бергісіз
«сз мәдениетінің слін сорған» Мәкеңнің
осы бір жылы шырайлы сзі әсер етіп,
Ісмет Кеңесбайұлы жан-жағындағыларға
бір қарап, «Алып отырыңыздар!» деп ары
қарай дым болмағандай, сйлеп жнеле
кеткен екен дейді.
Дрекі мінезділерді, зім білем дейтіндерді, «Ұрда-жық» басшылардың здерін
дауыс ктермей, жылы сезіммен, сыпайы
сзімен орнына қоятын қасиетін ғылыми
орта жақсы білетін еді деседі. Сз құдіреті

деген осы шығар! Ұстазым, академик
Шора Сарыбаевтың жанында кп жүрген
соң ба, тіл білімінің тарландары туралы кптеген әңгімелерін тыңдадым.
Солардың ішінен кркем мінезді, сырлы да сымбатты, келісті қыр мұрынды,
сырлы сздің сұлтаны деуге болатын тау
тұлға – Мәулен Балақаев ұстазым деп
отыратын еді, жарықтық. «Қандай биік
қызметте болсаң да, «қаздың айғырындай
қоқырайма», «ашуға жақын болмай,
күлкіге ерік бер! Күлкі – мірдің мүлкі,
әрдәйім күліп жүру керек, ол міріңді де
ұзартады, ешқашан әкіреңдеп сйлеме,
жауыңмен де жақын тартып, сыпайы
сйлес» деген ұстазымның ұстанымы,
елмен қарым-қатынаста қандай болу
керектігі ұстазымның ұстазы –
академик М.Балақаевтан бастау
алатынын аңғару қиын емес еді.
Академиктің тіл мәдениетін
дамытып қана қоймай, шешендік
нерде де шебер қолдану туралы
айтқандары да ккейкестілігін
жойған жоқ. Ертеректе шешендер дау-дамайларды, ел арасындағы бірін-бірін түсінбей қалған
кикілжіңдерді мәмілеге келтіретін
тұлғалар ретінде бағаланғаны белгілі.
Қазіргі шешендік нер кілдері тойтомалақтарда асабалық жасап, жиналған
жұртты ойлы сздермен, ойнақы әзілқалжыңымен қарқ қылып жүргенін кріп
жүрміз.
Біздің ойымызша, академик М.Балақаев
айтқандай, іс ба сындағы азаматтарда да
болуға тиісті шешендік нердің рістеуін қолдауға әбден болады. Кейбір
депутаттардың, әкім-қаралардың сз саптауына қарап, қарның ашады. Екі сздің
басын қоса алмай, «жаңағыны» жүз рет
қайталап, тыңдаушыны мезі қылатынын
кріп те, естіп те жүргеніміз жасырын емес.
Шешендік нер – тек не болса, соны сайрап
сйлеу емес, ойлап сйлеу, орынды шешім
қабылдауға негіздемені меңзей сйлеу
екенін түсінетін уақыт жетті. Сондықтан
білім және ғылым мекемелерінің басшыларын, жоғары оқу орындарының ректорат
мүшелерін, мемлекеттік қызметкерлер
мен халық қалаулыларын академиктің
«Шешендік нер туралы» еңбегімен таныстырып, ой-түзесе деген ізгі тілегімізді
жеткізгіміз келеді. Бір мысал ретінде, жарымжан жарнамаларын кшедегі бильбордтарда жаздыртып қойған басшылардың
тіл мәдениетін арттыруда құлықсыздығын
бірден байқауға болатынын айтсақ та
жеткілікті.
Тіл нерін оқып-үйренгісі келетіндер
– ғалымның елдік, мемлекеттік мүдде
биігінде халықты топтастыруға, бірлікке
шақыруға, ықыласты ынтымаққа, жарасымды жақсылыққа үндейтін ұтымды
ұсыныстарға толы ой-пікірлерімен жақын
танысса, олардың з ұжымында, ңірлерде,
ары қарай еліміздегі биік мінберлерден сз
алып, ақпарат құралдары мен телеарналарда ұйымдастырылатын ток-шоулардың
кркін келтіріп, танымалдығы артатынын
айтқымыз келеді.
Мақаламыздың н бойында академик
М.Балақаевтың тіл мәдениеті, сйлеу
мәдениеті, яғни сз және шешендік
шеберлікке екпін түсіре айтуымыздың
мәнісі зор. *йткені бүгінгі күнде де
ғалымның айтқандары маңыздылығын
жоғалтпағанын, керісінше, қазіргі кезде
тіпті зекті болып отырғаны анық. Егер
кп болып, шұғыл түрде қолға алмасақ,
туған тілімізді тұғырына қондырамыз,
мемлекеттік тіл мәртебесін арттырамыз деген игі істеріміздің игілігін кру
кейінге шегеріліп кету тәуекелдігі бар
екеніне оқырманның назарын аударып,
тіл мәдениетін арттыруға барлығымыз
атсалысайық дегіміз келеді.

«Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де,
болашағынан да қол үзеді» депті Ғабит Мүсірепов. Қалай
дегенмен де, сөз шеберінің бұл қанатты сөзінің нысанаға дөп
тигені анық. Қарап отырсақ, бүгінде жоғары мемлекеттік
қызметтің тұтқасын ұстаған азаматтардың көпшілігі қазақ
тіліне келгенде кісенделген аттай шорқақтап қалатыны бар.
Ресми тілге келгенде асаулыға тұсау салдырмайды-ау.

БАР ГӘП –
НИЕТТЕ

Жалпы мемлекеттік деңгейдегі, қала берді кәсіпкерлік саладағы
жиындардың бісімілләсі қазақша басталып, бес минут тпей ресми
тілге ауыса жнелетін жиын кп. Бір жиында жастарға ақыл айтып
қоймай қойған шенеунікке: «*зіңіз қазақ бола тұра неге қазақша
сйлемейсіз? Ана тіліңізге деген құрметіңіз осындай болғанда,
басқалар мемлекеттік тілде неге сйлеуі керек? Қазаққа керек
болмаған тілдің басқа ұлтқа керегі қанша? Сйте тұра, жастарға
патриоттық рухта тәрбие беру туралы сз айтасыз» демей ме, журналист орыс жігіті. Мұны күтпеген зал тып-тыныш.
Алғашында сзден тосылып қалған шенеулік, тез есін жиып
алды да:
– Уважаемые журналисты, объясните пожалуйста своим коллегам, что я говорю на понятном всем языке. Итак дорогие мои
друзья! Ми...
Жаңағы жігіт орнынан атып тұрып:
– Сіз ананың сүтімен, әкенің қанымен берілетін ана тіліңізді
ұмытқаныңыз үшін арыңыздың алдында жауап бере аласыз ба?
Егер де еліміздің болашағын ойлағыңыз келсе, қазірден бастап
қазақ тілін қолға алып, үйренгеніңіз жн болар еді, – деп ұлттық
ар-намысын оятуға тырысады.
Қазір қазақ тілін меңгеріп алған зге ұлт кілдері аз емес.
Олардың дені жастар. Бұл, әрине, қуантарлық. Мемлекеттік тілде
еркін сйлейтін зге ұлт кілдері
тіл білмейтін қандастарымызға
жиындарда қазақ тілінде сұрақ
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Бізде орыстілділер мен
қазақтілділер әлеуметтік желіде айтысады да жатады. Бұл кешеден
келген жүйенің қалыптастырған кемшілігі, бүгін мемлекет құрушы
ұлт мұның зардабын тартуда. Себебі мемлекет біреу, ал тілі – екеу.
Бұл мәселені де біржола реттейтін кез жетті. Осы орайда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен
қымбат» атты мақаласында: «Еліміздің басты нышандарының бірі
– мемлекеттік тіл» деп атап туі қазақ тіліне деген үлкен серпілісті
тудырғаны аңғарылады.
Бәз біреулер үшін «Мемлекеттік тілді игеретін бағдарлама жоқ»
деген жай сылтау ғана, оларда ниет жоқ. Президентіміз айтқандай
барлығы – ниетте. *з елінде тұрса да, мойындағысы келмейтін
орысша ойлайтын отандастар мұны анық түсінуі тиіс.
Бүгінгі таңда біздің алдымызда тұрған басты міндет – ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық рухты лтірмей, тілімізді жаһандану
үрдістерінен сақтап қалу. Рух лсе – тіл де леді.
Байқап қарасаңыз, бүгінде тілімізге түсініксіз жаңа терминдер
кптеп еніп кетті. +сіресе ағылшын тілінің терминология сын
тықпалау үрдіс алып бара жатқандай. Оның мағынасын қарапайым
халық түсіне де бермейді. Мәселен, инуграцияны алайық, қазақша
ұлықтау. Ирригациялық жүйелер дейді, неге зіміздің тл тілде суару желісі демеске. Бірде газет қарап отырып, бір мақалада осындай
ондаған түсініксіз терминге кездескенім бар. Олар «Канвассинг»,
«Преференция», «Кссенофобия», «Праг матикалық», «Флагманы»... осылай жалпы тілімізде жоқ сздер жалғасып кете береді.
Кп тіл білген артық етпейді, бірақ сздік қорымызды, терминологиямызды шет тілімен толтыра беретін болсақ, Абай
айтпақшы, «*зге тілмен былғанса сз арасы, ол ақынның дым
білмес бейшарасы» болмай ма?
Тілге деген махаббат мен қазақпын деген адамның бойында
болады. Сонда ғана тіліміз ркендеп дамиды. Ұлттық болмысты
сақтау – қазақ тілін жетік білуден басталады.

АҚЫН ӨМІРІНІҢ ЖАЛҒАСЫ
Марфуға Бектемірованың есімі талантты ақын, қоғам қайраткері ретінде
республикамыздан тысқары жерлерге де белгілі. Ол 10-нан аса кітаптың
авторы, орыс тіліне аударылған өлеңдері «Белый парус мечты» деген атпен
«Единая Россия» партиясы мен Ресей Мемлекеттік Думасының қолдауымен
Мәскеуде таралымы 10 мың данамен жарық көрді. Өлеңдері 10 томдық Қазақ
поэзиясы антологиясының 7-томына енді.

Нұр-Сұлтан қаласындағы ҚР Ұлттық
музейінде ҚР Мәдениет қайраткері,
белгілі ақын Марфуға Бектемірованың
мемлекеттік тапсырыс бойынша шыққан
екі томдық «Таңдамалы шығармалар»
жинағының тұсаукесері мен жеке заттарын музей қорына салтанатты түрде
тапсыру рәсімі тті.
Салтанатты ҚР Ұлттық музейінің

ғылыми хатшысы, тарих ғылымының
кандидаты Саялбек Ғиззатов ашып,
жүргізіп отырды. Ол Марфуға
Бектемірова қаламынан жыр тгілген
крнекті ақын ғана емес, сонымен бірге
шебер аудармашы, қарымды журналист,
сазгер болғанын, бүгін қолымызға тиіп
отырған қос томдық жинағына сүйікті
Отанымыздың тәуелсіздігі, туған жердің

сұлу табиғаты, адамдар арасындағы
махаббат пен адал достық жайлы жырлары жинақталғанын, музей қорының
ақынның жеке заттарымен толығып
отырғанына қуанышты екенін тілге тиек
ете келе, сан қырлы шынайы талант
иесінің қазақ поэзиясына, журналистикасына сіңірген зор еңбегін атап тті.
Кеште жазушы, Қазақстанның
Еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Ұлттық
академиясының академигі Уәлихан
Қалижан «Поэзия – қазақтың жан
дүниесі, мұң-шері, ойы, тілі. Сол
поэзияны жасайтын ақын қандай болу
керек? Күнді, аспанды, мірді жырлау керек пе? +рине, жырлау керек.
Қоғамда болып жатқан күллі оқиғалар
ақынның жүрегі арқылы теді. Содан
жүрегі ауырғаннан кейін жырын жазады, мұңын жазады. *з басым құрмет
тұтатын дарынды Марфуға ақын да
жүрегінен жауһар жырларын тгілтіп,
халқына сыйлады. Алтын желінің бірі
– Марфуғаның лирикасынан туған
жерге деген сағынышын, халқына деген
махаббатаны креміз. Бұл жинақ аты
да, заты да лмейтін ақын мірінің
жалғасы»,-деп тебірене сйледі.
Алқалы жиынға келген жазушы,
әдебиеттанушы, кинодраматург
Айгүл Кемелбаева «2006 жылы ҚР
Мәдениет және ақпарат министрлігі
«Қазақмыс» корпорациясымен бірлесіп
ұйымдастырған ҚР тәуелсіздігінің 15
жылдығына арналған «Отанымыздың
тәуелсіздігіне – тарту» тақырыбында
жариялаған республикалық конкурста

қазылар алқасының құрамында болып,
бірлесіп түскен шығармаларды іріктеген
едік. Сонда Марфуға Бектемірованың
«Тәуелсіздік – тірегім» поэмасы тіл
шеберлігімен, ұтқыр ойларымен,
оқиғалардың тартымдылығымен кзге
түсті. Сол поэмамен ақын жүлдегер
қатарынан крініп, кейін ол жинақта
жарық крді. Марфуға шын мәнісінде
сыршыл, ойшыл ақын. Мұны оның қай
леңін оқысаң да байқайсың» деп, ақын
шығармашылығын жоғары бағалады.
ҚР Мәдениет және спорт ми нистр лігінің кілі Гүлзия Алшымова
әдебиеттің, соның ішінде поэзияның
қоғам мірінде маңызды орын алатынын, бұған мемлекет тарапынан назар
аударылып отырғанын, соның жарқын
мысалы ретінде елге танымал ақын
Марфуға Бектемірованың қос томдық
таңдамалы шығармалар жинағының
мемлекеттік тапсырыс бойынша жарық
кргенін, леңдерін сүйіп оқитынын,
жырларының тәлім-тәрбиелік мәні бар
екенін атап крсетті.
Жазушы, журналист, қонаевтанушы
Ораз Қауғабай: «Марфуғаның леңдерін
ерте кезден сүйсіне оқып жүретінмін.
*кініштісі, мірден ерте кеткені. Бірақ
екі томдық таңдамалы шығармалар
жинағының жарық круі әдеби
міріміздегі елеулі оқиға. Бұл ақын
жырларының мәңгілік жасай беретінін
крсетеді» десе, әдебиет зерттеушісі,
филология ғылымының докторы, профессор Сәуле Тапанова: «Марфуға
Бектемірова тек талантты ақын ғана

емес, сонымен бірге бұқаралық ақпарат
құралдарында жемісті жұмыс істеген
майталман журналист, іскер редактор. Біз ақынды осы қырынан зерттеп,
ғылым саласына айналымға енгіздік.
Менің тікелей жетекшілігіммен журналистика факультетінің түлегі «Марфуға
Бектемірова – дарынды журналист,
крнекті публицист, редактор» деген
тақырыпта диплом жазып, сәтті қорғап
шықты, ең жақсы деген жоғары баға алды.
Біз осы бағыттағы зерттеу жұмыстарын
одан әрі жалғастыра бермекпіз. *ткен
жылдың қараша айында «Ақиқат» журналында қарымды қаламгер жайлы
жазған мазмұнды мақалам жарияланды»
деп з ойын ортаға салды. Ақын, профессор Бақытжан Тобаяқов: «Марфуға
– ғажайып ақын. Мен оны орыстың
атақты ақыны Марина Цветаевамен
салыстырғым келеді. Ол поэзия айдынында қаздай қалқып, аққудай
сылаңдап жүрді» десе, Қазақстанның

Марат ҚҰЛИБАЕВ,
журналист

Еңбек сіңірген қайраткері Тортай
Сәдуақасов «Айдын клдің айдынында
бір аққу» атты ақынға арнаған леңін
оқып берді. Ақын +бжан +білтай:
«Бүгінгі кештің тағылымдық мәні зор.
Марфуғаның тамаша жырлары екі том
болып оқырманға жол тартты. Енді
халқымыз, әсіресе скелең ұрпақ сол
жырларды сусындап оқып, рухани
ләззат алады, содан тәлім-тәрбие алып,
жақсылыққа ұмтылады деп ойлаймын»
деп пікірін білдірді.
Кеш соңында Марфуға Бек те мірова ның жұбайы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, жазушы
Есенгелді Сүйінов: «*лең жазу қай
кезде де оңай емес. Бала тәрбиесі, үй
шаруасы, жұмыс істеу әйел адамның
кп уақытын алады. Соған қарамастан,
Марфуға лең жазуға уақыт табатын.
Талай жылдар бойы кз майын тауысып жазған лирикалық леңдері адам
жанын қозғайды, кңілді сергітеді,
ізгілікке бастайды. *мірден ерте озған
Марфуға Бектемірованың екі томдық
таңдамалы шығармалар жинағын
мемлекеттік тапсырыспен шығаруға
ҚР Мәдениет және спорт министрі
Ақтоты Райымқұлова жанашырлық
танытып, қол ұшын берді. Осындай игі іске ұйтқы болған қазақтың
бетке ұстар қайраткер қызы Ақтоты
Рахметоллақызына отбасымыздың,
туған-туысқандарымыздың, бүкіл
әдебиет сүйер қауымның атынан алғыс
айтқым келеді. Біз елге елеулі еңбегі
сіңген, арамызда жоқ таланттарды
әрқашан ұмытпай, қадірлеуіміз керек»
дей келіп, музей қорына ақынның домбырасы мен қолжазбаларын табыс етті.
Нұркен ЖАНД%УЛЕТҰЛЫ
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БІРЕГЕЙ
да, Қоскүмбез де, кк шалғынға оранған,
гүлмен кмкерілген кең шалқар
лке де осы Баркрнеуден анық
байқалады...
Атыңнан айналайын атамекен,
Кім сені Баркрнеу деп
атады екен?
Қайғы мен қапаны да кремісің,
Саған да соның зілі бата ма екен?..
+нін де, сзін де зі жазған жазушының
осы бір әні қаламгердің жүрек сзі екені анық.
Заманалар бойы талай жұрт Баркрнеуге
ктеріліп, жаз жайлады, осы тау арқылы
мыңғырған малын айдап тіп, жайлауға
шықты, ел үркінде осы тауды паналап, тірі
қалудың қамын жасады, талай қанды-қасап
соғыста сорғалап аққан адам қаны осы
жердің топырағына сіңіп жоғалды, бәлкім
талай адамның кз жасы да осы жерде қалды
ма екен? Бәрі де тті-кетті... Баркрнеу
қалды. Осы маңда қоныстанған жұрттың
тілегін, аңсарын, арманын естіген,
бостандыққа ұмтылысының,
күрескерлік рухының үнсіз
ғана куәгеріне айналған
Баркрнеу қалды. Оған тіл
бітсе талай заманның сырын ақтарыла айтар еді, та-

«тірі жеткен» Шәйі – азаттыққа аман жеткен
қазақ іспетті.
Есте болса, оның «Күтумен кешкен ғұмыр»
романы да тәуелсіздік жолындағы обалсауапты кркем сзбен кестелейді. «Күтумен
кешкен ғұмыр» романым – негізінен атам
Ешмұханбеттің айтып отырған әңгімелерінің
әсерінен туған шығарма. Бас кейіпкерім +тіке
– +птіке батыр мен +сет ақынның қосынды
тағдыры. Атам зінің екі баласына жергілікті
батырлар +тіке мен Нұржекенің атын қойған.
*з әкесі Тұрғанды орыс әскері жүйрік атына
бола жайлауда атып кеткендіктен, күйеуіне
ара түскен шешесі *скелеңді мылтықтың
дүмімен ұрып жыққандықтан, о кісінің
ішінде күйік боп қатқан кегі де ле-лгенше
зімен бірге кеткен болуы керек. Маған
соның бәрін жиі айтушы еді, бәрі болмаса
да біразы есінде қалсын деп айтқан болар,
сірә» дейді жазушының зі бұл шығармасы
туралы. Сұраусыз кеткен +тікенің құнын
кім теп бермек, оны мір бойы күтумен
ткен Қайныкештің де толық бақытты ғұмыр
кешуге деген құқығының орнын енді кім
толтырмақ? Шекара маңындағы елдің үркінге
ұшырауының обалы кімнің мойнында?
Не лісі, не тірісі белгісіз +тікенің мысалы арқылы қаламгер Кеңес Одағының
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Бір алыстан, бір жақыннан ғажап әуен мені
қораның тбесіне шегелеп тастады. Сәлден
кейін әннің сзін ажырата бастадым:
– Қараймын қарайғанға қабан ба деп,
Атымды қамшылаймын шабам ба деп.
Сұраймын ткеннен де, кеткеннен де,
Ауылы бауырымның аман ба деп?!
Ол кезде амандықтан артық бақыт жоқ
еді. Соғыстың сызы жүректі сыздатып тұрған
жылдар...
Сол ызыңдаған ән әлсін-әлсін құлағыма әлі
естіледі. Кзіме жас үйіріледі. Елді асыраған сол
әйелдерді ұмыттық қой. Ұмытпастай оларға не
істедік? Кезінде оларды ауылдың үлкен-кішісі
сыйлады.
Бір анық білетінім: менімен бірге оқыған
Қаншайымның шешесі Бәтішке кімет Ленин
орденін берді. Оған да шүкір.
Сол әйелдердің сұңқылдап салған әні
менімен бірге летін шығар? Оны менен басқа
кім естиді дейсің?»...
«ЖЫЛАТПАҢДАР МЕНІ»...
«Маған тимеңдер! – деді (Шәйі) олардың
ұятын оятқысы келіп. – Ішімде балам бар...
Сендердің әпкелерің, қарындастарың жоқ
па? Жылатпаңдар мені!» («+й, дүние-ай»).

«Жолдың бәрі Жидебайға бастайды» деген сөзді осы
күні көбірек айтып жүрміз ғой. Қазаққа Абайдай
дараны сыйлаған, Абайдай тұлғаның кіндік қаны
топырағына сіңген, сол майда топырақ Абайдай
тұлғаның табанына кілем болып төселген Жидебайға
жолдың бәрі тірелетіні заңдылық шығар. Айтпағымыз
– бәріміздің де бала күнімізде бір ұзақ жолымыз
болғаны туралы әңгіме еді. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз,
көрнекті жазушы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының
иегері Бексұлтан Нұржекеұлының жазушылық һәм
азаматтық ұзақ әрі айбынды жолы Баркөрнеуден
басталған сияқтанады да тұрады.

АРКӨРНЕУДЕН
басталған жол

Қарагөз СІМӘДІЛ
«Ana tili»
ТАУМЕН
ТІЛДЕСКЕН
Жаркенттің тріне шықсаңыз, тамыры
тереңге кеткен, бірнеше ғасырда осы жерді
мекендеген талай жанның арзу-арманын
алып діңіне сыйдырып тұрған +улиеағаш
бар. Сол +улиеағаштың саясына бір тыныстап алып, тамырын бойлай ағып жатқан,
осы күні жылтырап қана крінетін бұлақтың
шипалы суынан дәм татып, ұзына жолға
түсесіз...
Осы жолмен біз де бірнеше рет Китіңге
ктерілген едік. +сіресе әр уақытта әртүрлі
адамдарды: Салқам Жәңгірдің рухын
сезінгісі келген қонақтарды, тарихи жерлерді
з кзімен кріп, жүрегіне сіңіремін деген
жастарды, кне шежірені ккірегіне байлап
әкелген, ендігіні «қолымен ұстап крмекке»
ұмтылған үлкендерді бастап Бексұлтан
Нұржекеұлы Китің арқылы Ордың бұлағына
бірнеше рет алып шықты.
Китіңге жеткенде ескі жұрттың орны
крінеді. «Бұл жерде заманында ел отырған»
– Бексұлтан аға бұлақ суын алақанымен
ксіп алып былай дейді: «Ал, балалар, мына
судан дәм татыңдар, бабаларыңның тілегі
сіңген жер ғой, жарықтық»...
Сол Китіңнен ары қарай Шетқарағайлы,
Қарабастау мен Қарағайлыдан ткен соң,
Кәрібексай алдыңнан қол бұлғайды. Осы
сайды кктей тіп Баркрнеуге шығасыз.
Демек, Баркрнеуіңіз Китіңнен күнбатысқа
қарай бір сағаттық жол. Одан әрі Қайшыға,
Ыршуық арқылы Ақжазыққа түсіп кетесіз.
Хош, әзірге бағытымыз Ақжазық та,
Ыршуық та емес, Орбұлақ қой. Сондықтан
Китіңнен тіп, Баркрнеуге жетіп алған
соң Сырлытамнан асамыз. Одан әрі жауынды күні соқпақ жолы шайылып, тайғаққа
айналатын Қызылқия менмұндалайды.
Демек, Орбұлақ «қол созым жерде» тұр.
Міне, біз тәптіштеп айтып ткен талай
бел мен талай су, талай жар мен талай асу
осы Баркрнеуден анық крінеді. Қайшы

лай дәуірдің үнін күмбірлете жеткізер еді.
*кініштісі, Баркрнеу сйлемейді.
Жоқ, сйлейді екен. Ұғатын адам болса...
Иә, Бексұлтан Нұржекеұлы ел сзін ғана
емес, кітап сзін ғана емес, жер мен тау сзін
де ұққан қаламгер...
Т%УЕЛСІЗДІК БАЯНЫ

Бірден айта кетейік, бүгінгі материалымызда жазушы шығармаларын талдап,
әдеби сын тезіне салуды мақсат етпейміз.
Себебі осы уақытқа дейін ол шығармалар
сыншылар тарапынан да, қаламгерлер тарапынан да з бағасын алып қойды. Біз
з кезегімізде қаламгер шығармаларында
тәуелсіздіктің, азаттықтың, бостандықтың
қалай сипатталғанын крсеткіміз келеді.
Мысалы, Мемлекеттік сыйлыққа лайық
деп танылған «+й, дүние-ай» романын
жазу үшін қаламгер «орыстың, қазақтың
сотқа берген бірнеше мәліметін қарап, оқып
шықтым. М.Тынышбаев, Т.Бокиннің жазбаларын крдім. Жаркенттің бір-екі орысы
жолда кргенін жазыпты. Тіпті жазалауға
қатысып жүрген орыс офицері, солдаттардың
жазғандары да бар екен. Кейбірі ктерілісші
емес екенін, бірақ оның дүниесін тартып алу
үшін әдейі атқандарын айтады» дейді.
Иә, осы орайда әдеби сыншылар дың
айтқанына толық қосыламыз, «+й, дүниеай» романы – тәуелсіздіктің кркем баяны. 1916 жылғы ұлт-азаттық ктерілістің
арғы оқиғасынан бастап қозғалған тарих керуені ғасырға жуық уақытқа созылып, тәуелсіздіктің сүйінші жаңалығымен
аяқталады. Бұл романнан біз білген,
білмеген, таныс әрі бейтаныс жандардың
сыры мен мұңын сезінеміз. Тәуеліздік
жолындағы обал-сауаптың қаншалықты
кп болғанын, оны осы кезге дейін түгендей
алмағанымызды, әлі де түгендеп біте
қоймасымызды анық ұғына түскендей боламыз.
Бұл Шәйінің ғана емес, күллі ұлттың
басынан ткен қасіреті, қорлығы, ерлігі,
табандылығы. Небір ауыр жолдардан тсе
де, ет жақынынан айырылса да тәуелсіздікке

Тарих нақты фактіге, шындыққа жүгінуге тиіс. /р халықтың тарихы сол халықтың з тілінде де, ол
халықты зерттеушілердің ана тілінде де жазыла береді. Олар бірін-бірі толықтырады. Дегенмен, халық
тағдырын зерттеген адам: «Бұл халықтың з тілінде де бірдеңе жазылмады ма екен? Оқи алмасам да
сұрастырайыншы, бар болса, білейінші» деп ілтипат жасаса, халықты сыйлаудың іргесі содан басталған
болар еді. Қазақ тілінде жазылған қыруар материалдарды оқымай-білмей, қазақ халқының тарихындағы
ақтаңдақ кезеңдер туралы кесіп-пішіп билік айтатын және ең дұрыс пікір біздікі дегенді аңғартатындар
амалсыз ашу шақыртады. Халықтың ана тіліндегі деректерді менсінбей, білмей тұрып, халық тағдырына
олайша араласу – сыйламаудың және сол сыйламаудан қысылмаудың к рінісі екендігі даусыз. Дәл қазіргі
шынайы интернационализмге бет бұрған кезімізде мұның те зиянды іс екенін айтқан лазым.
***
Дәл қазір қазақ тілін әлдекімнен, әлденеден қорғау керек дегенге мен илана бермеймін. Оны әуелі қазақтың
зіне үйрету керек, сыйлату қажет. Сонда оның к п мәселесі з- зінен шешіледі. Жасыратын несі бар,
ткен ғасырдың аяғында к біміз орысша кітап шығаруға, орысша лең оқуға, қолымыздан келсе, Мәскеудің
зінде кездесу ткізуге ұмтылдық. =йту заман итермелеген әдет болатын. Мүмкін болса, қазір де йтудің
әбестігі жоқ деп білем. Бірақ з қазағың с йлемей жатқан тілді згеге зорлап сыйлатам деу – саяси
асығыстық. Біз алдымен з қазағымызға: «=з еліңің ертеңін жарқын еткің келсе, з тіліңді үйрен!» деп
ұқтыруымыз керек. =кімет ашып беріп жатқан мектепке немере-ш берелеріміз сыймай, кіметтен тағы
мектеп ашуды талап етіп жатуға тиіспіз. Патриотизм деп, меніңше, соны айтады.

қыспағынан қанша адамның тағдыры
бұлыңғырланып кеткенін меңзегендей. *ткен
ғасырдың басындағы талай қанды қасап
қырғында қаншама қазақ патшалы Ресейдің,
кеңестік жүйенің қолымен қидай сыпырылып
кете барған жоқ па еді? +р шаңырақты сол
заманнан бір кініш, бір үміт алға жетелеп
келе жатқаны анық...

Нұржекеұлы шығармаларының зегі – әйел
тақырыбы болса, жазушының зі айтпақшы,
әйел арқылы халық туралы жазуды мақсат
тұтса, қаламгер шығармашылығының
мақсаты – әйелді (ұлтты) жылатпау. Осы
орайда ақиық Мұқағалидың «Отаным жылап
жатқанда» деген лең жолдары еріксіз еске
түседі.

Жазушы оқырманды ойламай отырып, жаза алмайды. Ол шығармасын сыншыға емес,
оқырманға арнап жазады. Сондықтан ол оқырманның қажетін табуға тырысады,
бірақ оқырманның ығында кетпей, оны «алдап соғуға» ұмтылады. Яғни оқырманға оның
керегін бере отырып, оған з керегін де ткізіп жібереді. Түсінікті болу үшін, оны сәл
қарабайырландырып айтсам: жалпы оқушыға алдымен қызғылықты оқиға керек, сонан соң барып сол оқиғалардан туындайтын идея қажет; ал жазушыға алдымен зінің
айтпақ идеясы қымбат, бірақ ол сол идеясын тіке айтса, оқырман одан әсерленбейді,
әсерленбеген соң, әрине, қабылдамайды.
***
Елді ашаршылық жайлағанын, малмен қоса халықтың қырылғанын, қырылғанда да
екіден, үштен емес, миллиондап қара шыбынша қырылғанын; мал басы ғана емес, адам
басының да ойсырай кемігенін неге айтпаймыз?! Оны айтпайынша, тарихымызды анық
тарих деп қалай айта аламыз? Бұрын айтқызбаған болса, қазіргі жариялылық заманда
біз білуге ұмтылатын ең басты шындық осы емес пе?
Елдің қолын тоқшылыққа жеткізуге тиіс коллективтендіру қалайша бізді
ашаршылыққа ұшыратты? Ашаршылыққа, әрине, коллективтендірудің зі емес, оны
жүргізу барысында жіберілген қателік ұшыратты. Ондай қателік тек Қазақстанда
ғана емес, басқа жерлерде де жіберілді, бірақ солай бола тұра қалайша қазақ халқы
айрықша трагедияға тап болды? Оның ең басты себебі – ұлттық ерекшелікті ескермеу, онымен санаспау.

«ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ
%ҢГІМЕ»
Бексұлтан Нұржекеұлының сз әлемінде
оның этнографиялық дүниелерге терең бойлайтынын да айта кету парыз. Себебі ол табиғатқа
етене жақын буынның тәрбиесінде сті. Таумен
сйлесіп жүргені де сол болса керек. Осы күні
біз ғой, «таумен сйлеседі, тастың тілін біледі»
десе мырс ете қалатынымыз. *зіміз крген атаәжелер, аң-құсты былай қойғанда, жайқалған
ағашқа да, сылдырай аққан суға да жан сырын
айтып, құстың қанат қағысынан, малдың жайылысынан күннің райын, суық пен ыстықтың
хабарын ұға қоятын. Міне, сондай бір мінез
Бексұлтан Нұржекеұлы шығармаларынан
да айқын аңғарылады. Табиғатпен етене
жақындықтан туатын ерекше сезімталдықтан
адам баласының айырылып бара жатқанына
жазушының күйінетіні де содан болса керек:
«Бұрын дары иен далада жалғыз салт атпен
келе жатсаң, ту сыртыңнан біреу бақылап келе
жатқандай болады. Жалт қарасаң, расында біреу
келе жатады. Ал қазір біз ондай сезімнен арылып кеттік» дейді ол.
Айтқандай, этнографияны ауызға алдық
қой, осы орайда қаламгердің «Ақжазықтың
адамдары» атты клемді дүниесі сыншы қауымның кзіне кп түсе қоймағаны кінішті. Себебі
оның дәл осы шығармасында да ұрпақ жалғастығы, ткеннің шежіресі, танымы, сенімі мен
серті айқын байқалады. Мысал келтіре кетелік:
«Мен дүниенің бір құпия сырын ашқан
адамдай едім. Қарды мыжыған арбаның
сықыры, әр арбаға отырып бір әнді жабыла
айтқан алты-жеті әйел тек мен үшін, менің
тыңдап тұрғанымды біліп ән салғандай еді.

Сол романда Шәйінің шбересі Кәусен
құрбан болған соң Шәйіге мән-жайды
түсіндіруге келген адам: «Кәусеннің ктеріліске
қалай қатысқанын егжей-тегжейлі білетін заң
қызметкерімен жолықтым. «Кәусенді лтірген
– намыс» демейтін бе еді?
Иә, жазушының қай шығармасын
оқысаңыз да, мейлі ол кркем шығарма болсын, мейлі ксемсз болсын («Күтумен кешкен
ғұмыр», «Жау жағадан алғанда», «Ойұшқын»,
«*нер құдіреті», т.б.) жазушы кейіпкерлерінің
кз жасын сүртіп жүргендей. +р кейіпкердің
тағдырын крсету арқылы ендігіде мұндай
тағдырларды жылатпайық дейтіндей...
«ДАУЫСЫҢНАН ТАНЫДЫМ»...
Жақын араласып жүрген адамдар біледі,
осы күні Бексұлтан Нұржекеұлының кзінің
круі нашарлаған. Есесіне, дауысты айнытпай
таниды. Яғни сені түріңнен емес, дауысыңнан
ажыратып, «дауысыңнан таныдым» дейді.
Мұны жазушының әр адамның дауыс ырғағын
сақтап алу қабілетінен дейміз бе, әлде есте
сақтау қабілетінің мықтылығынан дейміз
бе, оны оқырман зі шешсін. Айтпағымыз,
жазушының жүрегіндегі дауыс туралы әңгіме.
+сет, Дәнеш, Манарбек, Күләш, Жамал,
Жәнібек, т.б. жезтаңдай әншілердің мірі мен
нерін қағаз бетінде рнектеген жазушының
зі де ән әлемінен алыс кете қоймаған секілді.
Иә, негізінде әр адамның жүрегінде бір әуен
соғып тұратыны анық қой. Біреулер оны музыка
қылып тгеді, біреулер қара сзбен жырлайды...
Бізге белгілісі жазушы жүрегінен ән болып
құйылған екі әні. Екеуін де дауысы бұлбұлдай
әнші Нұржан Жанпейісов орындап жүр. Бір
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С з нері дертпен тең. Ондай дертке екінің бірі шалдыға бермейді.
Сен шалдықтың. Ол да тәңірдің
саған берген үлкен сыйы. Бұл күнде
сен з шығармаларыңда жиі жазатын жалғыз Суанның ғана емес, исі
қазақтың мақтанышына айналдың.
Күркіреп аққан Күйтіндей зенін кешіп
скен, алты адамның құшағына сыймайтын әулие ағаштың киесін бойыңа
бала жастан сіңіріп скен, Белжайлау мен Сырлытамдай бұ дүниенің
жұмағында еркін к сіліп ер жеткен,
үш зеннің басы қосылған Орбұлақтың
қиясында қиындық пен қиялға толы
балалық шағын ткізген, Қызылқияның
аршалы беткейінен бүлдірген теріп,
Айдарлының жазығы мен Аққайқының
рінде тайдай құлдырай шауып,
бозбалалық дәуренге алғаш аяқ
басқан, жетімдік пен қиыншылықтың
бесігінде ерте тербеліп, достық пен
бауырмалдықтың бар қасиетін ерте
аңғарып ес жиған саған, сен сияқты
зерделі балаға, се келе жазушы болудан басқа жол жоқ еді. Сен оны
түсіндің. Түсінгенің сол болар, партия-совет қызметінде алдыңнан
үлкен болашақ мен мұндалап тұрса да,
Орталық комсомол комитетіндегі үпүлкен қызметіңмен сыпайы қоштасып,
с з әлеміне бет бұрдың. Бұл кезде сенің
қазіргі алпысқа толып жатқан біраз
құрдастарың екі-үш кітаптың авторы
боп үлгерген еді. Балағың мен жеңіңді
түріп алып, баяғыда қозғалып кеткен к штің соңынан шаңдатып қуа
ж нелдің. К п ұзамай жеттің де. /неміне дегенше, «кімсің? – Бексұлтан!»
боп шыға келдің. Сені әуелде комсомол
мен партияның бір басшысы болады
деп күткен жерлестерің ол үмітті
ақтамай, жазушылықтың бұлыңғыр
жолына түскеніңе іштей налып та
қалды. Бірақ сенің түпкі ойыңда зіңе
ғана белгілі үлкен мақсат жатты.
Ол – еліңнің, ұлтыңның тарихын
жазу, әдебиетте олардың к ркем
бейнесін қалдыру. Менің байқауымша,
жерлестерің сенің сол үлкен
мақсатыңды енді-енді шын жүрегімен
түсінген секілді. Басқа кітаптарың
бір т бе, сен ашқан Орбұлақ тарихы
бір т бе. Егер сен бел шешіп кіріспесең,
сен шырылдап жүріп дәлелдемесең,
Орбұлақ бекінісі туралы, бәлкім, әлі
күнге дейін білмес те едік.
Дулат ИСАБЕКОВ,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты

ерекшелігі бұл әндер жазушының нақты бір
романдарын жазу үстінде дүниеге келген.
«Күтумен ткен ғұмыр» атты романының
рухындағы «Баркрнеу» әнінің бір шумағын сз
басында мысалға келтірдік.
«+й, дүние-ай» романын жазғанда да сз бен
саз қатар құйылған:
+й, дүние-ай, шіркін,
*терсің бір күн.
*теріңді еске сап тұр,
Дүркін-дүркін...
Қаламгердің жүрегін з әні ғана тербемейтінін жоғарыда айттық қой. Ол, сонымен бірге
ел аузындағы халық әндері мен байырғының
әншілері туралы да деректі ерінбей-жалықпай
жинап, зерттеп жүрген жазушы. Осы кезге
дейін Жамбылдың серігі болған, Құлмамбетпен
айтысқан Шаншар ақынның дерегі мен әндерін
елге танытса, ата-әжесінен естіп, құлағына
құйылып қалған «Бпем-ай» атты кне халық
әнін Н.Жанпейісовке айтып беріп, қазір бұл
ән М.+уезов атындағы +дебиет институтының
халық әндері жинағына енген. *зі де дәстүрлі
әншілердің шығармашылығын жіті бақылап,
әндерін қалт жібермей, пікір-ұсыныстарын
айтудан жалыққан емес.
ҰСТАНЫМЫ ТЕМІРДЕЙ
Қазақтың қабырғалы қаламгері
+біш Кекілбаев турасында Бексұлтан
Нұржекеұлының «+бекеңнің кез келген
шығармасын оқыңызшы, арғы жағында бір
тарихтың елесі тұрады» дегені бар. Міне,
Б.Нұржекеұлы шығармашылығында да,
мақалаларында да тарихтың сзі қозғалады.
1993 жылы 4 шілдеде жазушының қозғауымен Орбұлақ шайқасының 350 жылдығын
атап ту жніндегі Үкімет қаулысы шыққаны
белгілі. Міне, сол заманнан бергі уақытта
жазушы жанкештілікпен, біреуге ұнап,
біреуге ұнамай жүріп, ел тарихындағы айбарлы оқиға – Орбұлақ шайқасын ұлт жадында
оята алды. Халық жүрегіне азаттықтың рухын
сол шайқастың орнын, тарихи оқиғаларды
ояту арқылы шеше белді. Одан ары қазсақ,
1986 жылы Б.Нұржекеұлының «Тарихи
тбе» деген мақаласы жарық кріп, онда
1916 жылы болған ұлт-азаттық ктерілістің
құрбандарын еске салатын кне ескерткіш –
«Ереуілтбені» қалпына келтіру мәселесін де
ктерген. Тарихи тақырыптарда ұстанымы
темірдей жазушы з бағытынан тайған,
ауытқыған емес. Оған қоса әр сзін «зім
білемдікке салынбай» деректерден мысал
келтіре отырып, түйіндейтіні де бар.
Жазушының қаламынан «шашылып
түскен» ксемсздері де ерекше айтып туге
тұрарлық. Оның әр жылдары жарық крген
«Тарих билікпен емес, білікпен танылмақ»,
«Қасіретті күндердің бір белгісі», «Отар ма
едік, әлде қатар ма едік?», «Қазақ қай кезде
күшті?», «Қазақ тарихына билік айтатын
Могильный ма? Шостакович және соған
қуанатын қазақтар туралы», «Тілге құрмет –
елге құрмет», «Кеудемізге ұят ұяласа екен»,
«Тіл заңдылықтарын сақтайық», «Халық
бәрінен жалықты», «Сақта қазақ бірлігін»
секілді мақалаларындағы айтылған ой әлі де
маңызды.
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Іс-шара барысында М.Қозыбаев атындағы
СҚУ жанындағы «Қазақстан халқы Ассамблеясы»
кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымының
кандидаты Людмила Гривенная 1920 жылдардың
басындағы қазақ даласындағы аштық тарихын
ұзақ жыл бойы зерттеп келе жатқанын әңгімеледі.
Тарихшының айтуынша, 100 жыл тсе де ашаршылықтың себептері, ауқымы мен зардаптары әлі
күнге дейін тиісті бағасын алған жоқ. Себебі Кеңес
заманында бұл мәселе биліктің шындықты жасыруға
және аштықтың құрбаны болған миллиондаған
адамның мірі үшін жауапкершілікті з мойнынан
алып тастауға тырысуымен байланысты болды. Алапат зұлматтың ақиқаты жазылған құжаттар әлі күнге
дейін архивтерде «аса құпия» таңбасымен сақталып
келеді. 1920 жылдардың басында аштықтан қаза
тапқандардың нақты саны әлі күнге дейін белгісіз.
Мемлекет тарихы институтының директоры, тарих
ғылымының докторы, профессор Еркін +біл:
«Мәселені объективті тұрғыдан зерттеу үшін эмоцияны қалдырып, ашаршылықты ғылыми феномен
ретінде зерттеу қажет» дейді. Жиын барысында бейнежазба арқылы Мэрилэнд Штаты Университетінің
профессоры (АҚШ) Сара Камерон осы тақырыпқа
қатысты пікірін білдіріп, ашаршылық тақырыбының
маңыздылығын атап тті.
Жиынды Сенат Трағасы Мәулен +шімбаев
түйіндеп, болашақта ашаршылық тақырыбын зерттеу қорытындылары ғылыми ортада ғана қалып
қоймай, қоғамға толық таныстырылуы керек екенін
айтты.

ЖЫРАУЛАРДЫҢ
жалғасындай

ҚАЗАҚ ҮШ БІРДЕЙ

АШАРШЫЛЫҚТЫ БАСТАН КЕШКЕН
Талас ОМАРБЕК,
%л-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы Орталық Азиядағы дәстүрлі /ркениеттерді зерттеу орталығының директоры, тарих ғылымының докторы, профессор:

Тәуелсіздік
қадірін тәуелділік
трагедиясын
білгенде ғана
терең түсінеді
екенбіз.
Ғылымда, зерттеуде ғана емес,
ұлттық санасезімімізде де
ақтаңдақ бар.
Іс жүзінде
ашаршылық
кеңес билігімен
бірге келген
болатын. 19171919 жылдары
Түркістан
Республикасына
қараған қазақтар
ашықты. Ташкент
большевиктері
олардың
жылқысын,
малын «әлемдік
революция
жасауға тиіс»
Қызыл Армия
үшін сыпырып
алып, күнкөрісіне
қажет азықтүлік бөлуден бас
тартты.

– Алғашқы 1921-1922 жылдардағы ашаршылық
деректері архивтерде ашық және олар кеңестік
қазақстандық тарихшылар еңбектерінде біршама
зерттелген. Кезінде большевиктердің здері
жариялаған ресми деректерге жүгінер болсақ,
1921-1922 жылдардағы ашаршылықта құрамына
Орынбор, Қостанай, Ақтбе, Орал, Бкей, Торғай
губерниялары кірген Батыс Қазақстанда халық

1917-1923 жылдар аралығында 981384 адамға кеміп
кетті. Бұл аймақтардағы ауыл халқы 1917 жылмен
салыстырғанда 1920 жылы 9,7%-ға азайса, 1923
жылы 1917 жылмен салыстырғанда 38%-ға азайды.
+сіресе, алапат қырғын 1921-1922 жылдардағы
ашаршылықта болды. Тек 1921-1923 жылдар
аралығында ғана аталған ңірде ауыл халқының
саны 31,4%-ға азайды.

Смағұл ЕЛУБАЙ,
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық /нер академиясының профессоры, жазушы:
– Тәуелсіздік қадірін тәуелділік трагедиясын
білгенде ғана терең түсінеді екенбіз. Ендеше,
«қызыл патшаға» тәуелді болған алғашқы 15 жыл
ішінде қазақ крген тозақты еске алайық. Яғни 1918
жылдан бастап 1933 жылға дейін қазақ елі бастан
кешкен үш ашаршылықты еске алайық. Бірінші
ашаршылық 1918-1919 жылдары қазақ ауылы аққызыл болып шайқасқан Азамат соғысының табанында қалды. Билікке келген қызылдар контрибуция дегенді ойлап тауып, халықтың қолындағы
наны мен малын тартып алды. 1919 жылы ткен
Түркістан кеңестерінің ттенше съезінде Тұрар
Рысқұлов осы 1918-1919 жылдары қырылған

қазақтардың саны 1 млн 214 мың адам болды деп
мәлімдеді. 1921 жылғы екінші ашаршылыққа
қызыл кіметтің «азық-түлік салғырттығы» саясаты
ұрындырды. Қызыл кімет «берсең – қолыңнан,
бермесең – жолыңнан» деп, тағы да шаруалардың
қолда барын тартып алып, азық-түліксіз қалдырды.
Сол кезде ашаршылықпен күрес комиссиясында
болған Мұхтар +уезов 1921 жылғы ашаршылықта
1 млн 700 мың қазақ қырылды деп мәлімдеген
болатын. Ал 1992 жылы құрылған Парламенттік
комиссияның қорытындысы бойынша, 1931-1933
жылдары ашаршылықтан қырылған қазақтың саны
2 млн 300 мың адам деп аталып жүр.

Бейбіт ҚОЙШЫБАЕВ,
жазушы, публицист, тарих ғылымының кандидаты:
– Ашаршылық шындығын ашу тәуелсіздіктің
алғашқы жылдары бірден қолға алынған болатын.
Жоғарғы Кеңестің арнайы комиссиясы Қазатком
мен Халкомкеңестің кәмпеске туралы декретін,
оған қарсылық крсеткендерді жауапқа тарту,
ұ ж ым дастыру, к улактар мен бай ларға қарсы
күресу жайлы қаулыларын зерделеп, салдарларын мұқият зерттеді. Іс ж үзінде ашаршылық
кеңес билігімен бірге келген болатын. 1917-1919
жылдары Түркістан Республикасына қараған
қ а за қ тар а ш ы қ т ы. Та ш кен т бол ьшеви к т ері
олардың жылқысын, малын «әлемдік революция

жасауға тиіс» Қызыл Армия үшін сыпырып алып,
күнкрісіне қажет азық-түлік блуден бас тартты.
1917-1933 ж ы л дары трт жарым ми л лион дай
адамның мірін жалмаған Ұлттық апатты терең
зерттеп, адам шығынын мейлінше нақтылауға
арнайы қаржы блген дұрыс. Еліміздегі, крші
е л де рдег і а рх и в т е рд і, же рг і л і к т і б а сп а с  з
материал дарын саралаған жн. Салық кздерін
анықтау үшін патша әкімшілігі әр ауылды барлық
адаммен, мал-мүлкімен тізімдеп, қағазға түсірген
екен. Бұл үрдіс Кеңес дәуірінде де жалғасыпты.
Енді соларды мұқият қарастыру қажет.

Берік %БДІҒАЛИҰЛЫ,
Парламент Мәжілісінің депутаты, саяси ғылым кандидаты:
– Бұл тақырып біз үшін күні бүгінге дейін толық ашылмай
келеді. Ғылымда, зерттеуде ғана емес, ұлттық сана-сезімімізде
де ақтаңдақ бар. +р отбасында нақты кімнің қайтыс болғанын
білмейміз. Ашаршылық туралы айтуға жасқанамыз. Ал құрбан
болған қандастарды ұмытпау, ұмыттырмау мәселесі тек
қалыптасқан ұлтқа ғана тән қасиет екенін ескермейміз. Мәселен,
әйгілі Холокост бүкіл бір ұлтты біріктірді. *кінішке қарай, бүгінде
отандастарымыздың басым кпшілігі ашаршылық жылдарын
мүлде ұмытып барады. Осы олқылықтың орнын толтыруымыз
қажет.

Зиябек ҚАБЫЛДИНОВ,
Ш.Уәлиханов атындағы
Тарих және этнология
институтының директоры,
тарих ғылымының докторы,
профессор:

Өкінішке
қарай, біз
ашаршылыққа
деректердің,
мұрағаттардың көзімен
қараймыз да, қарапайым
қазақтың көзімен
көрген дүниелерін
ескермейміз.

– 1931-1933 ж ы л дар ғ а қ ат ыс т ы
мұрағат қорларын зерттейтін уақыт
к е л д і . С он д а й- а қ Қ а з а қ с т а н н ы ң
барл ы қ обл ыстары на ғ ы л ы м изерт теу ж ұ мыстарын ж үргізіп,
жергі лікті жерлерде конференци ялар ұ йым дастыру керек. *к інішке
қарай, біз ашаршылыққа деректердің,
мұрағаттардың кзімен қараймыз да,
қарапайым қазақтың кзімен крген
дүниелерін ескермейміз. Осы мәселеге
на зар аударат ы н кез кел д і. Бізд і ң
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 3-4 жыл клемінде
Жамбыл облысы бойынша 3 том еңбекті
жарыққа шығарды. Бұл еңбекте ауданауданға бле отырып, жасы 90-ға, 100ге келген, ашаршылықты з кзімен
крген адамдардың естеліктері топтастырылды. Осы тәжірибені жалғастыру
қажет.

Өткен ғасырдың жетпісінші жылдары. Жамбыл технологиялық
жеңіл және тамақ өнеркәсібі институтында, кешкі факультеттің
деканы қызметін атқарып жүрген кезім. Институтымыздың
ашылғанына он шақты ғана жыл болғандықтан оқытушылар
арасында ғылым кандидаттары санаулы. Бір күні «институттың
бухгалтерлік есеп және шаруашылық қызметті талдау кафедрасына жаңа меңгеруші тағайындалыпты, экономика ғылымының
кандидаты екен, Мәскеуде диссертация қорғапты» деген хабар
есіттім. Кезекті бір мәжілісте кездесіп, таныстық. Сол кісі – Нұрымов
Алданыш Арыстанғалиұлы болып шықты. Палуан денелі, кісіге
сынай қарайтын отты көзі, келісті түрі бар, өзіне сенімді, білімді әрі
әдепті жас жігіт әріптестерінің және студенттердің арасында өте
беделді болды.
Жоғары оқу орындарында білімдар ғалымдар жұмыс істегенмен,
олардың кейбіреуі з білімін студенттерге жеткізе алмай жатады.
Алдекең лекция оқығанда айтатын ойын шеберлікпен, шешендікпен
жеткізе білетін, сйлегенде ұшқыр ой мен тапқырлықты, жүйелілік
пен нақтылықты ұштастыра отырып, аудиторияны з еркіне ұйыта
алатын. Бар болмысынан адамгершілігі сезіліп, жігерлі музыкалық
дауыспен екпіндей сйлейтін. Кп ұзамай-ақ, Алдекең есепэкономикалық факультетінің деканы, одан соң институт партия
ұйымының хатшысы қызметіне тағайындалды.
Он жылдай бірге қызметтес болдық. Ол достығымыз кейін
Алданыш Арыстанғалиұлы Қазақстан компартиясының Жамбыл
облыстық комитетінде, облыстық атқару комитетінде, сондай-ақ
республикамыздың деңгейіндегі жоғары лауазымды қызметтер
атқарғанда да үзілмей, осы күнге дейін жалғасып келеді.
+сет Найманбайұлы Кемпірбай ақынның кңілін сұрай
барғанда Кемпірбай: «Біреумен ашық-жарқын дос болуың,
зіңнің бойға біткен пиғылыңнан» деген екен. Осы сз Алдекеңе
қаратылып айтылғандай. *зінің досқа деген адалдығымен,
бірқалыпты мінезімен, табиғаттан берілген нерімен, Алдекең
жүрген жерінде, отырған ортасында құрметке бленіп, қазақтың
«сегіз қырлы, бір сырлы» деген сипаттамасына толық сай келеді.
Алданыш Арыстанғалиұлы есеп және аудит саласының
ккейкесті проблемаларын терең зерттеп, экономика ғылымына
мол үлес қосқан ғылым докторы, профессор, академик, кптеген
шәкірт баулыған ұстаз.
«Сыр елі – жыр елі» дейді халқымыз. Арал, Қазалы ңірінен
талай жырау, ақын, әншілер шықса, Алдекең солардың осы
заманғы жалғасы, солардың асыл мұрасын бүгінгі ұрпаққа жеткізіп
насихаттаушы деуге әбден болады. *зі ешқандай қиялға кнбейтін
есеп-қисап саласының маманы бола тұра, жоғары кәсіби түрде
домбыра тартып, лең, терме айтуы Алдекеңнің ішкі дүниесінің
жылылығын, ресінің биіктігін крсетеді.
Кңілді бір отырыстарда, қалтасынан ұзақ сақтап, кп
қолданғаннан сарғайыңқырап қалған ән мен терме, әзіл-сықақ
мәтіндерін жайлап шығарып, домбыраны қолына алып «аралша»
шалып, қоңыр да әсем даусымен ән бастағанда, елең етпейтін жан
болмайды. Және де «ертеден салса кешке озған, ылдидан салса
тске озған» жүйрік секілді ән салған сайын қызып, Біржан салдың
«қара тер шыққан сайын кетем ағып» дегеніндей ұзаққа сілтейді.
«Нұртуған, Нұрмағамбет, Жаңаберген, кешегі жыраулардың
жалғасымын» деп, Арал ңірінің мірден ертерек ткен белгілі
жырауы Бекұзақ жырлағандай, халқымыздың асыл мұрасын Құдай
берген нерінің арқасында ұрпаққа жеткізіп, ұлттық нерімізді
асқақтатып жүрген Алданыш Арыстанғалиұлына, оны білетін
барша замандастарына құрметпен қараймыз. Салқынқанды
есеп-қисаптың адамы бола тұра серілігін кріп, қызметіне қалай
қарайды екен, мүмкін атүсті, жүрдім-бардым шығар деген ой
да келіп қалуы ғажап емес. Ал, шындығында мүлде олай емес,
керісінше, жұмыста те мұқият, талап қоя білетін және оны орындататын, әділдікті қолдайтын және оны құптай білетін азамат.
*ткен уақытқа кз жүгіртсек, әдетте, бастауыш партия ұйымының
хатшысы мекеменің басшысының ыңғайымен жұмыс істейтін,
басшының бұрыс әрекеттеріне ашық түрде қарсы шықпайтын.
Алданыш Арыстанғалиұлы олай емес, басшылықтың жұмысын
халықтың кзімен сараптап отырды, ақиқатын айтуға тырысты.
Осындай ұстанымдары арқылы партия ұйымының хатшысы
Алданыш Нұрымовтың абыройы институт ректорынан кем болмады, кейде басшының бұрыс айтқан сзі мен ісін түзетіп, оны
да орнына қойған кездері болды. Бірақ, абыройым бар екен деп,
әріптестеріне иық крсеткен емес. «Халқыңа қоңыраймай қоғамды
бол, белгілі ел басқарған ксемдерше!» деп, Майлықожа бабамыз
айтқандай, әріптестеріне қамқор бола білді. *мір бір қалыпта
тұрмайды, қысылтаяң шақта зіме де арқа сүйер, ақыл қосар аға
болған да осы Алдекең.
Ал, енді мектепте зімен бірге оқыған жеңгеміз Жаңабикемен
жастайынан қосылып, тәрбиелі ұл-қыздар сіріп, немере сүйіп
отырғаны, балаларымыздың бір-бірімен жолдас болып, біздің
достығымызды жалғастырып жүргендері з алдына үлкен
әңгіме.
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ә, з басым бұл кісіні ең алғаш
дәл жоғарыдағыдай жағдайда
кргенмін. 1970 жылдың қысы еді.
КазГУ-ге оқуға түскеннен кейін жатақхана
тимей қиналып жүрген кезім. Сондай күндері
екі-үш бала болып пәтер жалдап тұрған Кіші
станицаға Баққожа Мұқаев атты туыс ағам
іздеп келді. Сз ретіне қарай айта кетейін, ол
кезде бұл кісінің зі де студент-тін. Журфактың
4-курсында оқиды. Аман-саулық сұрасқан соң
алды-артыма қаратпастан тез жиналуымды
бұйырды. Сйтіп, ай-шай жоқ жанына ертіп
алған күйі 19-автобус аялдамасына қарай тартты. Жолда келе жатып айтқаны, таяуда үйленеді
екен. Жатақханадағы орнын 1-курс студенті
маған беруді сұрап, декан Амандосовқа кіріпті.
Сйтіп, бәрін шешіп шығыпты. Енді соның
құжаттарын комендантқа тапсырып, берілген
орынды крсетуге алып келе жатқан беті.
Қайран бауырмал ағам-ай!.. *зі студент болып
жүріп, қалаға жаңа келген маған алаңдағанын
крмейсіз бе?!
– Бұл менің інім, – деді ол кісі КазГУ-дің
Киров кшесіндегі 176-үй жатақханасының
4-қабатындағы блме есігін ашқан курстасына. – Ал мына жігіт Жақау деген ағаң болады.
Фамилиясы – Дәуренбеков. Осы азаматтың
артынан ерсең жаман болмайсың. Айтқан тілін
ал. Жарай ма?
Блмеге үркектей кірген мен үнсіз басымды изедім. Сйттім де, алдымдағы бейтаныс жанға қарадым. Атжақты, қыр мұрынды,
аққұба ңді ағай екен. Млдіреген тұп-тұнық
кзінде ойлылық бар. Жүрісі жылдам. Үні
биязы. Ал желкесін жапқан қалың, бұйра
шашы ше? Бұған ұстарамен ұзын да, қысқа
да емес, басып қойған қаумет сақал-мұртын
қосыңыз. Осының бәрі ол кісінің орта бойлы,
жинақы денесіне жарасып-ақ тұр.
Мен келгенде бұл блмеде Жақау аға
ғана бар еді. Күн еңкейе бере оның
«тұрғындары» мұнда біртіндеп жинала бастады. Содан кешкі шай үстінде түрлі жайттар сз болды дейсіз. +ңгіме тақырыбының
дені здерінің күні бойғы университет пен
кітапхана және кинотеатрларға барғандағы
крген-білгендері. Сз арасында олардың
кз қырынан араларына жаңа келген мен
де қағыс қалғаным жоқ. Таныстырып, екі
ортаға дәнекер болып жүрген, әрине, Жақау
аға. Сонымен 411 деп аталатын бұл блмеде
Дәулет Сейсенұлы, Шмішбай Сариев,
Смағұл Елубаев және Сұлтанәлі Балғабаев
тұратын болып шықты. Мына фамилияларды
естігенде таң-тамаша күйге түстім де қалдым.
*йткені бұл есімдер елге «Қазақстан пионері»,
«Лениншіл жас» және «Қазақ әдебиеті»
газеттері мен Қазақ радиосының «Ұшқын»
бағдарламасы арқылы танылған талант иелері
еді. Танысып-білісу барысында олардың
мерзімді баспасз беттерінде крінулерінен
басқа да творчестволық жетістіктері тілге
тиек етілмей қалған жоқ. +ңгіме арасындағы
үзік-үзік сздерден ұққаным: осы блмедегі
Дәулет ағаның прозалық шығармалары жас
жазушылардың 1968 жылы жарық крген
«Бәйшешек» ұжымдық жинағына, Шмішбай
ақынның леңдері 1969 жылы дәл сондай
мақсатпен құрастырылып шыққан «Жас
керуен» поэзиялық топтама кітабына кіріп
үлгерген екен. Смағұл мен Жақау ағаларға
келсек, олардың алғашқысының 1969 жылы
«Жалын» альманағына «Ойсылқара» повесі,
екіншісінің 1970 жылы «Жазушы» баспасынан «Бген ауылының балалары» атты суретті
кітапшасы жарық кріп, жұртшылық назарын
здеріне аудартқан. Қараңыздаршы, студент
болып жүріп... Алға қарай қалай және қандай
ұмтылыс жасаған десеңізші, бұл буын кілдері.
Сздің қысқасы, бірінші курстың басында
мен, міне, осындай тегеурінді топ ортасына
түстім. Оған сол кезде, одан кейін де қатты
таңданғанмын. Қазір де таңғаламын. «Тәубе!»
– дей отырып келмес күндердің сол бір керемет
кездерін сағынышпен еске аламын. «Неге?» –
дейсіздер ғой. Біріншіден, ол ағаларым маған
бала деп қарамай, здерімен тең санады. Және
жатақханадағы тменгі курс студенттеріне
әлімжеттік жасайтын тентек топтардан қорғай
білді. Ал бұл сол уақыттағы те керек те қажет
нәрсе еді. Екіншіден, олар здерінің жүрістұрысы, киім киісі және блмедегі тазалық пен
кезекшілік кестесін қатаң сақтаулары арқылы
тәртіп пен реттілікке үйретті. Үшіншіден, бұл
ағаларымыздың ой-пікіріне қарағанда, журфак студенттері тек сабаққа барып, лекция
тыңдап, берілген тапсырманы орындаумен
шектеліп қалмауы керек сияқты. Мұнымен
бірге олар университет қабырғасында жүріп,
творчество деген қасиетті ұғымның тұңғыш
қадамдары – жазу мен сызуға мықтап бет
бұрып, машықтануы керек екен. Содан кейін
оқу бағдарламасындағы кітаптардан басқа,
мәселен, жылымық жылдарындағы «Новый
мир» журналында жарық кре бастаған жарияланымдар тектес тағдырлы туындыларды да
тауып оқу Жақау аға мен оның курстастарына
тән қасиет болып шықты. Ал олардың здерінің
мірге әкелген әңгіме, лең, очерктерін бірбіріне крсетіп пікір сұрау, талқылауы ше?
Бұл да 411-блме «тұрғындарының» негелі
істерінің бірі-тін. Сзім құрғақ болмас үшін
бұларға тмендегідей мысалдармен жауап
берейін.
Бірде блмеде кезекшілік атқарып жүріп,
Жақау аға тсегінің жанын дағы тумбочка
үстінен «Л.Гумилев. «Древние тюрки». Москва. Издательство «Мысль». 1967 г.» деген
сұр мұқабалы кітапты кріп қалдым. +уесқойлықпен аударып-тңкеріп қарамаймын ба.
Бірақ түк ештеңеге түсінбедім. Сйтіп, орнына
қайта қойдым. Осыдан соң Смағұл ағаның
тсегі жаққа жақындайын. Ондағы жастық
шетінде де жарым-жартылай ашылған туынды
жатыр екен. Сыртында «И.Бунин. Рассказы.
Москва. Издательство. «Художественная литература. 1962 г.» деген жазуы бар қаракк түсті
кітап. Аттарын естімеген адамдар. Еңбектері
еш жерде крінбеген авторлар... Жылымық
жылдарында ғана аз тиражбен шыға бастаған
кітаптар...
Кешке жақын жоғарыдағы жайттарды
Жақаңнан сұрамаймын ба? «+, ол былай, –
деді ағамыз. – КазГу-дің филфагы мен журфагы арасында әдеби немесе зерттеу еңбектерді
салыстырып оқу деген үрдіс бар. Бұл жазушы
+біш Кекілбаевтың студенттік кезінен қалған
ізгі із. Ол кісі 1957-1962 жылдары осында
оқығанда те ізденгіш студент болыпты. Ілімбілімге деген құштарлығы сондай, университет бағдарламасындағы шығармаларды місе
тұтпай, бір кездері сол туындылармен қатар
мірге келген басқа да кркем дүниелерді
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мен оқытушылардан оқымаған жан қалмады.
Қазір ойлап
Сйтіп, сюжеті зоологиялық тақырыптағы
қарасам, өзім сөз еткелі
форма арқылы берілгенімен, кшедегі
отырған бұл ағамды алғаш көріп,
қаңғыбас қанден ит тірлігінің меңзеу
танысқаныма көп, өте көп жылдың
астарындағы ой университетті дүр
жүзі болыпты. Нақтылап айтқанда, артықсілкіндірген еді. Кп кешікпей Жақау
кемі жоқ, тура жарты ғасыр. Таңғалатыным,
ағаның лирикалық очеркі де жасодан бергі уақыт аралығында ол кісі онша көп
стар басылымында жарық кргені
бар. Ол Аралдағы 4 балықшы
өзгермеген. Болмыс-бітімі де, кескін-келбеті де.
жігіттің қысқы маусымдағы ерен
Олай дейтінім... Сөзі баяғыдай салмақты. Мінезі
орнықты. Ісі тиянақты. Жүріс-тұрысы ширақ. Айна- еңбегі туралы қызғылықты миниатюралардан тұратын туындыласына сирек те жіті қарап, шалт қимылдайды. Өн
тын. Бұлардың барлығы, яғни
бойынан шашау шыққан артық нәрсені көрмейсің. курстастардың творчестволық
«Киімінде қылау жоқ», – дейтін сыпа жанның өзі. тұрғыдағы ақыл-кеңесін тыңдау,
Тоқ етерін айтқанда, бәрі де тап-тұйнақтай.
оған құлақ асып барып, газет-журОсыған қарап кейіпкерімізді құдды бір
нал редакцияларының есігін ашу сол
кездегі жас талап бізге үлкен үлгі, неге
қайыспас та майыспас мық шеге,
еді. Кп кешікпей, оның игілігін крдік
қандай жағдайда да сақпандай
те. «Жақсыдан шарапат» деген осы.
сарт ете түсуге әзір сұр жебе
...Арада жылға жуық уақыт ткен.
дерсің.

ҮЛГІ

Қысқы, жазғы семестрлерді бітіріп, студенттік
құрылыс отряды құрамында Целиноград
облысында жұмыс істеген біз күзде оқуға
қайта оралмаймыз ба?! Тағы да қиындық...
Жатақханадан орын жоқ. Кураторымыз
+білфайыз Ыдырысовқа: «Бұл қалай?»
деп барсақ: «Сендер Алматы, Талдықорған

тауып, солармен танысуды әдетке айналдырған
ғой. Мысалы қазір зіміздің журфактағы орыс
әдебиеті сабағында бізге реалистік бағыттағы
Д.Бедный, В.Маяковский, А.Серафимовичтің
туындыларын оқыта тынын жақсы білесің.
Ал сол уақытта +бекең, +біш аға бұл ақынжазушылармен заманы бір болып, бірақ оқу
бағдарламасына зге ағымдағы кзқарастары
үшін енбеген декадент А.Ахматова мен футурист О.Мандельштамды, эмигрант И.Бунинді
олардың 20-30 жылдардағы жарияланымдарынан тауып оқып отырған екен. Ендеше,
біз де неге солай етпеске? Білмегенімізді неге
солай білуге тырысып, дүниетанымымызды
дамытпасқа?
Сол сәтте маған «Университеттегі білім
адам бойына осылай дарып, жиналады екенау. Мұндағы оқу тек оқу үшін ғана емес, з
бетіңше ізденіп, тынбай еңбектенуден ғана
тұра ма, қалай зі?» деген ой келген. Кейін
байқағанымдай, шынында да, ол солай болып
шықты. *йткені әдебиет пен нер әлемі
шетсіз де шексіз мұхит айдынындағы бір
блігі су бетінде, ал алты блігі оның астында
орныққан алып айсберг секілді екен. Университет пен институт бес жыл ішінде студенттерге сол үлкен мұз тауының су үстіне шығып
тұрған бір блігіндей ғана білім бере алатын

ңірінің балаларысыңдар ғой. Ауылдарың
жақын. Қалада таныстарың бар. Далада
қалмассыңдар. Ал біз алыстан келіп оқуға
түскен Гурьев, Орал, Қостанай облыстарының
қыз-жігіттеріне жағдай жасауы мыз керек.
Мұнда олардың ешкімі жоқ» деген уәж айтады.
Жасы үлкен кісі. Тәжікелесу ұят. Қынжылып
тұрдық та екі-үш студент бірігіп, тағы да пәтер
іздеуге кірістік.
Осылай аптаға жуық уақыт ткен. Бір
күні деканаттағы хатшы қыз: «Лениншіл жас»
газетінен Дәуренбеков деген ағай телефон
соқты. Редакцияға келіп кетсін дейді» демесі
бар ма?! Сабақ бітісімен жастар басылымы орналасқан Коммунистік проспектідегі 63-үйге
алып-ұшып жетейін. Сйсем, онда Жақаң отыр.
Жұмысқа таяуда ғана қабылданыпты. Кңілді.
– «Лениншіл жас» пен «Қазақстан
пионері» газеттерінде, – деді ол кісі амандасып болғаннан кейін, – мақалаларымен жиі
крініп, ндірістік практикаларын осында
үлгілі ткізіп жүрген журфак студенттерін 4-5
курстардан бастап жұмысқа алатын жақсы
дәстүр бар. Мәселен, біздің алдымызда
оқыған Бекділда Алдамжаров пен Жарасқан
+бдірашев сияқты ағаларың кезінде бұл жерге
осылай орналасқан. Біз де, міне, мұнда солай
келіп қалдық.

сияқты. Ал руханият дүниесінің қалған
жауһарлары ше? Айсбергтің су астындағы алты
блігінде қатталған қазыналарды айтамын
да... Оған кімдер қалай, қайтіп қол жеткізе
алады? Бұған жоғарыдағы +бекең жол салып,
кейін оны КазГу-дің зге талантты кілдері
жалғастырған үрдіс септесері анық дер едік.
Қуаныштысы, Жақау аға және оның курстастары салыстырып оқу атты жоғарыдағы
сз еткен дәстүрді здеріне темірқазық етіп
ұстаныпты. Сйтіп, оны белсенді мірлік
бағдарларына айналдырып, оған қажет ізденіс
атты ізгі ұғымды дана Абайдың: «*зіңе сен,
зіңді алып шығар, Еңбегің мен ақылың екі
жақтап» деген сиетпен сабақтастыра біліпті.
Мақаламыздың басында біз бұл талантты топқа тән тағы бір тағылымды нәрсе деп
олардың күнделікті лекция, семинардан
қолдары босай қалса, отыра қалып әңгіме,
лең, мақала жазуды әдетке айналдырғанын
айтқан едік. Және соның нәтижесінде мірге
әкелген үлкенді-кішілі туындыларын курстастарына крсетіп, пікір сұрау секілді жақсы
қасиеттерді де сз еткенбіз. Иә, творчество
атты ұлы ұғым, оған ұдайы дағдыланып,
машықтану Жақау аға мен оның курстастары
үшін керемет қастерлі іс-тін. Кеш түсіп, шам
жамырағанда 411-блмедегі кейіпкерлеріміздің
бірі тсегінің ар жағындағы тумбочканы зіне
жақындатып алып, оны стол орнына пайдаланатын да жазуға отыратын. Екіншісі жатақхана
түкпіріндегі қызыл мүйіске барып, ойға
алған туындыларының соңын сонда аяқтап
шығуға тырысатын. Үшіншісі, жексенбі күні
А.С.Пушкин атындағы орталық кітапханаға
беттейтін де ондағы оқу залының тыныш
түкпірінде қағаздан бас алмайтын. Сз ретіне
қарай айта кетейік, олардың сйтіп мірге
келтірген шығармаларының соңы мұнымен біте
қоймайтын. Кешкі шай үстіндегі басқосуларда
бұл туындылар талқылауға түсетін. Мұндайда
пікір айтып, ұсыныс жасайтындар, әрине,
Шмішбай Сариев, Сұлтанәлі Балғабаев және
Дәулет Сейсенұлы сияқты ағаларымыз. Бірде
Смағұл Елубаевтың «Бұралқы» әңгімесі, Жақау
Дәуренбековтің «Мұз үстіндегі квартет» очеркфрагменті талқыланып, жақсы баға алғаны
бар. «Сарапшылар» сонда бұл дүниелердің
алғашқысын журфактағы студенттер қауымы
қызығып оқитын «Жас қалам» қабырға газетіне
шығаруға, соңғысын «Лениншіл жасқа» апарып круге кеңес бергені әлі есімде. Нәтижесі
жаман болған жоқ. Аты қабырға газеті демесе,
Смағұл ағаның онда ұсынған әлгі әңгімесін
зіміздің журфак қана емес, КазГУ-дегі барлық

Осылай деген ол кісі тмендегі әңгімені
айтуға кшті. Одан ұққаным: Жақау аға
құрамында былтырғы курстастары бар топпен бірге биыл да жатақхана алыпты. Бірақ
ондағы Смағұл Елубаевқа берілген орын
бос тұр екен. Мұның себебі оның ауылдағы
әкесі: «Ұл-қыздарым есейіп қалды. Қалада
бір үйіміздің болғаны дұрыс» деп, Алматы
іргесіндегі Горный гигант колхозынан пәтер
сатып алыпты. Осыған байланысты Смағұл
аға енді жатақханада емес, сонда тұрмақшы
екен. Блмедегі қалған жігіттер ақылдаса келіп,
оған ткен жылғыдай мені орналастыруды
ұйғарыпты. Мұны деканат білмейді. Комендантпен арадағы «келіссзге» қарағанда ол
илігіп, қарсы емес екенін білдірген сияқты.
Сздің қысқасы, сонымен мен Виноградов кшесіндегі 88-үйдегі жатақхананың
52-блмесінде 5-курс студенті Смағұл Елубаев
болып тұрып, вахтадан осы фамилияға
толтырылған куәлікпен кіріп-шығып жүруім
керек екен.
п кешікпей, бұл зі солай болды
да. Мұндағы менің айтпағым,
жатақхана мәселесіне байланысты
з басымнан ткен «Одиссей оқиғасын»
жұртқа жыр ғып баяндау емес. *мірде болған
осы мысалмен сол кездегі Алматыда оқитын
қазақ студенттерінің азаматтығын сз ету.
Олардың ауызбіршілігі мен ынтымағын және
бауырмалдығын бүгінгі ұрпаққа үлгі ғып
крсету. Адамгершілік атты асыл қасиеттеріне
құрмет сезімін білдіріп, сүйіспеншілікпен
еске алу. Иә, ол уақытта үлкен-кішіміз бар
бәріміз бір үйдің баласы секілді, бір жағадан
бас, бір жеңнен қол шығарып тірлік кешпесек болмайтын еді. *йткені республика астанасы деп аталатын Алматыда 60-70
жылдары қазақтар те аз-тын. Бұған дәлел:
мұндағы жергілікті ұлт кілдері осы қаладағы
15 жоғары оқу орнында білім алып жатқан
қаракздерді қосып есептегеннің зінде 12
пайыздан аспайтын. Ал ондай азшылық орын
алған жерде келімсектердің кердеңдік танытып, кеудемсоқтық крсетуі з-зінен
түсінікті жағдай. Міне, сондай кезде згені
айтпай-ақ қояйын, зіміздің университеттегі
Баққожа, Смағұл, Жақау, Сұлтанәлі секілді
ағаларымыздың жоғарыдағыдай жан
жылуын жете сезгенбіз. Жанашырлығын
білгенбіз. Қамқорлығын кргенбіз. Кейін біз
де қолымыздан келгенше солардай болуға
тырыстық. Солай етуге ұмтылдық. Үлгі, неге
туралы сз қозғалғанда оған байланысты
қатып қалған ереже жоқ шығар, сірә. Ол
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Азаматтың суреті
жоғарыдағыдай ізгілік иірімдерінен бастау
алып, ркен жаяды ғой деп ойлаймын. Ал оны
ұмытпай айту – бізге парыз.
...Сонымен, мен тағы да арманы асқақ,
арынды да дарынды топтың ортасындамын.
Олардың университетті бітірер жылдағы
диплом жұмысына байланысты ізденістері мен
газет-журнал, радиода стажер ретінде жұмыс
істей бастауы, баспалардан тұңғыш кітаптарын
шығаруға деген талпыныстары маған тағы да
бір тағылымды мір сабағы болды дер едім.
Соның ішінде Жақау ағаның еңбекқорлығы
мен табандылығы және тиянақтылығы ерекше
әсер еткенін айтпай кете алмаймын. Олай
дейтінім, бұл кісі те ерте тұрып, тез киінеді де
жатақхананың Никольск базары жанындағы
трамвай аялдамасына тартады. Содан күні
бойы зі жаңа ғана қызметке орналасқан
«Лениншіл жастың» қым-қуыт тірлігімен
жүріп, блмеге қас қарайғанда бір-ақ оралады.
Бізбен аз-кем әңгімелескеннен кейін термостан құйып алған қара шайды ұрттап қойып,
редакциядан зімен еріп келген жұмысқа ден
қояды. Ол оқырман хаттарына жауап жазу,
автор мақалаларын қорыту, газет макетін
жасау дер едік.
Макет демекші, бұл те күрделі тірліктін. +лденеше рет сызылып, қайта-қайта
бұзылып, содан соң барып мірге келетін
дизайндық дүние еді ол. Сондай бір газет
нмірі нобайының... Иә, қағаз жүзіндегі
сызбасының... *зіміз сз етіп отырған
жатақхана блмесінде Жақаңның қолымен
жасалып, кейін мірі ұзақ үздік жоба ретінде
бағаланатынын сол уақытта ағамыздың зі де
сезбеген болар, сірә. Ал оған біз куәміз. Ол
былай болған еді.
1971 жылғы ақпанның аяғы не наурыздың
басы ғой деймін. Анау-мынауға кп абыржи
қоймайтын Жақау аға сол айларда қатты
мазасызданып жүрді. Жұмыстан келе салысымен жоспар құруға отыру... Макеттің әлденеше
нұсқасын сызу... Оған қажет хабар мақала,
леңдердің клемін анықтау... Кейін белгілі
болғанындай, бұл «Лениншіл жастың» «кктем
нмірі» деп аталатын арнаулы шығарылымына
дайындық екен. Бастама иесі – редактор
Сейдахмет Бердіқұлов. Ал оны жүзеге асыруға
жауаптылар: Серік +бдірайымов, Кәдірбек
Сегізбаев, Жанат Елшібеков және Жақау
Дәуренбеков. Идея мынадай. 22 наурыз күні
күнделікті нмірден згеше жарияланым
жарық круі керек. Ондағы материалдар еркін,
жылы, табиғи болуы тиіс. Басылымның трт
бетін түгел қамтитын үлкенді-кішілі олардың
бәрінің зегіне кктем тақырыбы темірқазық
болып тартылып, оларға аталмыш жыл
мезгілін білдіретін күн шуағы, бүр жарған бұта,
қауызын ашқан гүл, табиғаттың сол айларына
қатысты халық мақал-мәтелдері з крінісін
табуы қажет. Мақсат – осы арқылы бұрын
болған, бірақ кеңестік кезеңде ұмыт қалған
кктем мерекесі – наурызды жұртшылыққа
астарлы түрде жеткізіп, оны ел есіне салу.
Жарты ай бұрын айтылған тапсырманың
түйіні шешілді-ау деймін, бір күні кешке
жақын Жақау аға блмеге те кңілді оралды. Келе сала қасына мені отырғызып алып,
кмектесуімді, онда не істейтінімді қысқаша
түсіндіре бастады. Сондағы бірінші міндетім
ағамызға қарындаш ұштап беріп отыруым
керек екен. Ол кезде фломастер жоқ. Макет
түрлі-түсті бояумен сызылады. Ал бұл
қарындаштың жұты. Одан кейінгі айтқаны
редакциядан зі әкелген үлкен папка ішінен
сұраған материалдарын тез тауып алып беруді
қамтамасыз етуім қажет. Солардың бәрін реттеп болған ағамыз іле-шала кптен күткен ісін
бастап кеп кеткені!
Қарап отырмын, алдымен баспаханадағы
стандартпен басылған макет парағы шетіне «1»
деген белгі қойылды. Содан соң оның тбесіне
бүкіл 4 бетті ұстап тұратын әрі нмірдің негізгі
мән-мағынасын ашып крсететін «Армысың,
армандай ару кктем!» атты сйлем айшықтала
жазылды. Ал тура жүрек тұсқа қауызын енді
ашқан суреті бар «Бәйшешек» этюді орын
теуіп, оның қатарына Мұқаң, Мұқағали
Мақатаевтың «Ей, менің шуақ кктемім!»
деген ақ жаңбырдай адуын жыры жайғасқаны
да қандай жарасымды еді десеңізші! Бұдан
кейінгі 2-3 беттерге кезек келгенде, оған
редакция қызметкерлері Сейітқазы Досымовтың «Егіздің сыңары» суреттемесі, Мағира
Қожахметованың «Аққуым аспанда емес»
эссесі, Серік +бдірайымовтың «Гүл теріп
қайтар ем...» лирикалық очеркі, ақын
Тұман бай Молдағалиевтің «Қайыңдар,
аппақ қайыңдар!..» леңіне шығарылған
ән нотасы шағын штрихтармен әдемілеп
тұрып сызылғаны әлі күнге есімде. Бұлардағы
бірден кзге түсіп тұрған ерекшелік, ол сол
материалдардың бәрінің бұрышында «Кктем
– жыр», «Кктем – сыр», «Кктем – еңбек»,

«Кктем – жастық», «Кктем – ән», «Кктем
– мір» деген айдарлар еді. Мұның зі нмірдің
тұтастығын сақтауға септесетін тәсіл-тін.
Осылардың нүктесін 4-беттегі «Наурыз» тақырыбымен берілген сз-толғау түйіндегендей.
Онда бұл кктем мейрамының ұлттық салтдәстүрден тұратын халықтық мереке екені
ашық жазылған. Сйтіп: «Бұл – ұлы күн. Бұл
– біздің жаңа жыл!» деп анық айтылған. Міне,
жаңалық! Ұмытылып кеткен ұлттық мерекені
ұлықтау үшін бұдан артық қандай үгіт-насихат
керек енді халыққа?! Мақаланың астында
О.Дәулетов деген фамилия тұр. Кейін белгілі
болғандай ол Орекең, Оралхан Бкеевтің
бүркеншік аты екен.
сы арнаулы нмір арада бір жеті
ткенде жарық кріп, оқырманды
айран-асыр қалдырды дейсіз. Кзге
бірден түсер ерекшелік – сол басылымдағы 4
беттің 4-еуі де жасыл бояумен шыққандығы.
Иә, кктем десе, «кктем нмірі». Осы
жыл мезгіліне тән жасыл жапырақтың
түсі мен желкілдей скен кк шптің иісі
байқалатын одан кнекздер бір кездегі наурыз мейрамының жаңғырығын сезді. Ал
Кеңес кіметі кезінде мірге келген жас ұрпақ
еліміздің тарихында сондай ұлық мерекенің
болғанын білді. Сз арасында газеттің, осы игі
идеясының міршеңділігін де айта кеткеніміз
жн. Олай дейтініміз, сол кезден басталған
бұл жоба жыл сайынғы 22 наурызда шығып
отырып, тәуелсіздік атты ақжарылқап күнге
жетті. Содан кейін... Иә, содан кейін айтатын нәрсе бұл атақты нмірді «Лениншіл
жастың» бүкіл ұжымы болып бірігіп жасаған
еді. Солардың қатарында Жақау ағаның да
болып атсалысқаны біз үшін үлкен қуаныш.
...1974 жылғы сәуірде 5-курс студенті мен
жастар газетіне жұмысқа қабылдандым. Оған
КазГУ-ге түскеннен бастап осы басылымға
мақалаларымды шығаруға жиі келіп, берген
тапсырмаларын тиянақты орындағаным,
сйтіп, редакцияның «полк баласы» болып
скендігім себеп болған еді. Бастығым, блім
меңгерушісі Қуанышбай аға Құрманғалиев
мір крген, жаны жомарт, жақсы адам.
«Жас жігітті келе сала қинап, бетін қайтарып
алмайын» дегендей, жұмыстың ауырын зі
алып, жеңілін маған береді. Соған қарамастан,
мен оқушы және студент жастар бліміндегі
Жақау ағаға баруға құштармын. Үйреніп
қалған әдет, қолым қалт етсе, сол кісіні
жағалап, кргім келеді де тұрады. *стіп
жүріп ағамыздың бойынан редакциядағы
жұмысты меңгеруге қажет бір-екі қасиетін
байқап қалған жайым бар. Оның алғашқысы
ұйымдастырушылық қабілет те, одан кейінгісі
ұшқырлық еді.
Газетте істегендер біледі, мұндағы тірлік
тек мақала жазып, түрлі тапсырмаларды
орындаумен бітпейді. Редакциядағы жұмыс
идея іздеп, тақырып табу, оларды тез жүзеге
асыратын ұйымдастырушылық істермен қатар
жүреді. Мұны кзге елестетіп түсіндіру үшін
редакцияда болған бір оқиғаны мысалға ала
отырып баяндайық. 1975 жылғы мамыр айының
аяғы. Газет басшылығы республикадағы мектеп бітіретін оқушылардың соңғы қоңырауына
арнап бет беру қажет деп шешті де, оны
Жақау аға жұмыс істейтін блімге тапсырды.
Сонда бұл кісі оған байланысты не істеді
дейсіздер ғой. Алдымен «Ақ бантик» деген
ортақ тақырып ойлап табылды. Содан соң
қолда ешқандай материал болмаса да макет
сызылды. Бұрын олай емес-тін. Қажетті
дүниелер тілшілерден жиналып алынған соң
барып бетке түсетін. Мұның з қиыншылығы
бар еді. Хабар, суреттемелердің белгіленген
орындарға біреуі сыймай, екіншісі жетпей
реніш туып жататын. Осыны білетін Жақаң
бұл жолы алдымен макет сызып алды да содан
соң барып тілшілерден қажетті материалдарды
талап етті. Сйтіп, макет арқылы материал
жазу, идеяны макетке бағындырып алып
жүзеге асыру нәтижесінде жасалған бет те
сапалы әрі мазмұнды болып шықты. Олай
дейтінім, арада кп уақыт тсе де ондағы
кейбір дүниелердің есімде ұмытылмастай
болып сақталып қалғаны. Олар: «Сіздің мектеп бітірер кезіңіздегі соңғы қоңырау. Сол сәт
есіңізде ме?» деген газет сауалына академик
Орынбек Жәутіков ақсақалдың қысқа да
нұсқа жауабы, содан соң жазушы Қарауылбек
Қазиевтің 60-жылдардың аяғында мірге
келіп, оқырман сүйіспеншілігіне бленген «Ақ
бантик» әңгімесінен шағын үзінді. Және... Бет
ортасындағы рімдей ұл мен қыздардың алтын
ұя мектебі жанындағы «Қоштасқым келмейді»
деген тақырыппен берілген кең панорамалы
суреті...
Кейіпкеріміздің бойындағы жоға рыда
айтылған екінші ерекшелік – ұшқырлыққа
келсек, иә, бұл мәселеде редакцияда ол
кісіге талас жоқ-тын. Сзім құрғақ болмас
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үшін оған тағы да нақты оқиғаны мысалға
келтіре отырып жауап берейін. 1977 жылғы
мамыр айы. Алыстағы Болгарияның Сопот
қаласындағы халықаралық нер фестивалінде
шынашақтай қазақ қызы топ жарды. Сйтіп,
бас жүлде – Алтын Орфейді жеңіп алды. Ол
сол кездегі Қазақ елінде есімі жаңа мәлім бола
бастаған Роза Рымбаева еді. Шет жұрттан
жеткен жоғарыдағы ақжолтай хабардан соң
редакцияға хат қардай жауды дейсіз. Соның
бірі Батыр ана, Еңбек Ері, Одақ Жоғарғы
Кеңесінің депутаты Ұлбала Алтайбаеваның
«Дауысыңнан айналдым!» деген жүрекжарды
лебізі еді. Мұны крген газет басшылары:
«Ардақты ананың осы хатын пайдалана отырып, ән жұлдызын жұртқа тез таныстырайық»
деген шешім қабылдады. Оны орындауға кім
таңдалды дейсіздер ғой. Жақаң. Жақау аға.
Содан ол кісі Қазақстан ЛКСМ Орталық
Комитетіне жнеп кеп кеткен. Тілшіні
қабылдаған сектор меңгерушісі Перизат
Ниятова қарамағындағыларға кмектесу
керектігін айтып пәрмен берген. Соның
нәтижесінде олар фестиваль сапарынан жаңа
оралған Роза Рымбаеваны Орталық Комитет
үйіне шақыртып алып, «Лениншіл жас»
қызметкерімен жүздестірген. Содан қойшы,
кездесуден те кеш шыққан Жақаң бірден
үйіне қарай тартып, жазуға отырған. Ағамыз
ертесіне редакцияға келгенде, қолындағы
600 жолдық «Ақ қанат ән» атты материалы
дайын еді. Аз-кем уақыттан соң басшылық
батасын алған сұхбат-очерк баспаханадағы
терімге жіберілсін. Макетке түссін. Келесі күні
«Нмір беттеліп жатқанда» деген жаңа айдармен газетке жарқ ете қалсын! Ескерте кетейік,
Жақау аға Дәуренбековтің осы мақаласы
сол кездегі қазақ газет-журналдарындағы ән
жұлдызы Роза Рымбаева туралы жарық крген
алғашқы клемді дүние еді.
...Жақаң «Лениншіл жаста» 1979 жылдың
жазына дейін істеді. Содан соң «*нер»
баспасына блім меңгерушісі болып ауысты.
Оның алдында бір жыл бұрын ол кісіге
редакция үш блмелі жаңа пәтер берген еді.
Ағамыздан босаған үйге мен кіретін болдым.
«Есіңде ұста. Ескі демесең, бұл зі құтты
пәтер» деген-тін ол кісі маған оның кілтін
беріп жатып. Кшіп келгенде байқадым, балконында қарлығаштың ұясы бар екен. Сонда
отбасымыз болып бәріміз оны жақсы ырымға
балағанбыз. Кп кешікпей, кршілерімізбен
де таныстық-білістік басталды. Солардың бірі
Орал атты ақсақал еді. Сйлесе келсек, бұл
баяғы Орал, 1956 жылы Хан-Тәңірі шыңына
шығу кезінде қар кшкіні астында қалып, одан
аман қалған альпинист Орал Үсенов болып
шықты. «Білесің бе, – деді ол кісі әңгімелесіп
тұрып. – Бұл үйде, мына сенің алған пәтеріңде
60-жылдардың ортасында жазушы Герольд
Бельгер тұрған. Так что...». Мен бұған сенгенім
жоқ. Бірақ рас екен. Оған жазушы Дүкенбай
Досжановтың кейінгі кітаптарының біріндегі
«Үш тілді тел емген» эссесін оқығаннан кейін
барып кзім жетті. Онда: «...Алғашында Гера
Алматының Каблуков кшесіндегі 97-үйде
тұрды. Сондағы зайыбының айтқан әңгімесі
қызық. Тәржіме жасап отырған ол бірде тауық
жұмыртқасының қосымша баламасын таба
алмай қатты қиналады. Ақыры кшенің арғы
бетіндегі бақша суарып жүрген қазақ шалына
ерінбей барады. Сйтеді де сол ақсақалдан
бәрін біліп қайтады» деп жазылған еді. Эсседегі
Каблуков, 97 сол біздің үй. Жақау ағаның
маған қалдырып кеткен пәтері.
...Иә, кейіпкеріміз 1979 жылдан бастап
«*нер» баспасында жұмыс істей бастады.
Онда блім меңгерушісі, бас редактордың
орынбасары қызметтерін атқарып, кейін
«Ана тілі» баспасы директорының лауазымын иеленген еді. Баспа және полиграфия
ісімен шұғылданған содан бергі 42 жыл
ішінде ағамыз туралы анық білетінім онша
кп емес. Тек бір-екі-ақ нәрсе. Алғашқысы,
жазушылық атты қиын да қызықты тірлікке
бел шеше кіріскендігі. Оның ыстығына
күйіп, суығына тоңып, әдебиеттегі проза
жанрының күрмеуі кп күрделі қыр-сырын
игеруге дендей енгендігі. Сйтіп ел-жұрты
қадір тұтар қаламгерге айналғандығы. Оған
шығармашылық иесінің әр жылдары баспадан шыққан «Саяқ», «Күн ұясы», «Бір нәзік
сәуле», «Қолтаңба», «Кктемір», «Ойдауа»
атты кітаптары анық дәлел. Тілі бай, кркемдігі
келісті, оқиғасы қою бұл шығармаларды
жіліктеп айтып, талдап түсіндіру әдебиет сыншылары мен зерттеушілерінің міндеті екені
анық. Сондықтан мен оқырман ретінде Жақау
Дәуренбеков туындыларындағы зім байқап,
білген үш ерекшелікке тоқталғым келеді.
Бірінші, кешегі 1941-1945 жылдардағы
соғыс, ондағы майдан мен тылдағы түрлі
оқиғалар туралы қаламгерлеріміздің кбі
жазып-ақ жүр. Бірақ мұндағы бір мәселе осы
күнге дейін шет қалғаны шындық. Жақаң,
міне, соған бара білген жан. Мұны түсіндіру
үшін крші елдер әдебиетіндегі әлгі ақтаңдаққа
арналған туындыларды еске түсіруге тура
келеді. Олар: Шыңғыс Айтматовтың «Бетпебет», Василий Песковтың «Қашқын»,
Валентин Распутиннің «*мір сүр де ұмытпа»
және Василь Быковтың «Жан дауысы»
хикаяттары. Сз еткен тақырыптары соғыстан
қашып тірлік кешкен міскіндер. Бұл – сирек
жағдай. Бірақ факт. Сол кездегі адамдардың
кейбіреуінің басында болған мір шындығы.
Трагедия. Қазір оларды кінәлап, күстәналау
қиын. *йткені бәріне кінәлі соғыс. Соның
лаңы. Егер ол кесапат болмаса, з тірлігімен
жүрген жандардың ондай жағдайға ұрынып
несі бар. Жазушы Жақау Дәуренбеков
шығармаларының ішіндегі «Саяқ» хикаяты,
міне, осы тақырыпқа арналған. Ол біздің
қаламгерлеріміздің арасында аталмыш
тақырыпқа алғашқылардың бірі болып қалам
тартуымен ерекшеленеді.
Екінші, Қазақ еліндегі ақыл-кркімен
кзге түскен, есімдері ерлігімен ел аузында
қалған арулар... Бегімдер мен ханшайымдар... Олар бізде аз болған жоқ. Мысалы, VI
ғасырда қызылбастарды Тұран даласынан
түре қуып шыққан сақ патшайымы Тұмар
ханым, ХІІ ғасырдағы қыпшақ аруы Аппақ
сұлу...Ал ХV ғасырда ежелгі Русь жеріне
билік еткен Грозный патшаға бас имеген
қайсақ қызы Сүйімбике ше? Бұлардың бәрі
әлденеше роман, дастанға арқау болатын
тұлғалар. Қазақ әдебиетінде олар жнінде
ештеңе жоқ, жеткілікті жазылмады демейміз.
Жазылған. Бірақ аз. Олар: қаламгерлер
Болат Жандарбековтің «Томирис», Сәуірбек
Бақбергеновтің «Брте – Шыңғысханның
әйелі», Мұхтар Мағауиннің «Қыпшақ аруы»
және Шәрбану Бейсенованың «Сүйімбике»
шығармалары. Солардың қатарына енді Жақау
Дәуренбековтің «Кктемір» романы қосылып
отыр. Қуанышты оқиға. Сүйінішті жағдай.
(Жалғасы 10-бетте)
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БІР СУРЕТ – БІР БАЙТАҚ
ТАЛАНТ ТАЛАНТ ТУРАЛЫ
Кейде осы әдебиет болмағанда «адам
жаратылысының жұмбағы шешілмей,
болмысының құпиясы ашылмай, әріберіден соң жанында тұнып тұрған тағдыры,
азап-шері айтылмай кетер ме еді?..» деген
ой келеді. Жұмыр басты пенде итшілеген
тірлікке әуелде өзінің көзімен қарап
үйренген. Бірақ оның жанында тұнған
қалың қайғы, ауыр мұң толқытатын бір
құбылыс болмаса ашылмаған жұмбақ арал
сияқты қала береді ғой. Адамның жанары
өзінің жүрегіне көп түсе бермейді. Адампенденің көзі жүрегіне түскен күнде де,
өзінің жанынан көп ештеңені көре алмауы
мүмкін. Содан да бәлкім адам дейтін
күрделі жаратылыстың тағдыр-талайы жіті
зерттеліп, тасқа көп басыла қойған жоқ.

Сондай-ақ кеше мен бүгіннің аражігін
талдап, таразылап крсетеді. «Қасқыр
емгенбіз». «Қазір енді бтелке емеміз».
Сол баяғы үшеудің әңгімесі бұл.
Бірақ осы екі сйлемнен жүрегіңнің
зырқ ете қалғаны зіңе байқалмауы
мүмкін. Осы бір-екі ауыз сзде қоғам,
заман демейік, азып-тозған адамның
нақты мінезі мен тағдыры жатыр
деуге болады. Жазушының ойын
мірі ойран қылып тұратын «кеше
қайдан келдің, ертең қайда барасың?»
деген мәңгілік сауалдарға жауап
іздегені деп ұқтық. «Ертеңінде Т.
қаласының тұрғындары тегіс қасқырға
айналып кетті. Б лтіріктерін ерткен
үйірлі к кжалдар жалаң қағып, әсем
шаһардың к шелерін кезіп жүрді»
деген жазушының шығарманы ру

ANA TILI
де беймәлім құ былыстар, бәлкім,
еркінен тыс болатын дүниелер күні
бүгінге дейін толық ашыла қойған
жоқ. Мәселен, жоғарыда сз еткен
«Брісоқпақ» әңгімесіндегі қала
тұрғындарының қасқырға айналып
кету хикаясы, сондай-ақ «КірекейКүнекей» әңгімесіндегі аңшының
әйелін ұрлап әкеткен Қара Дүлейдің
оқиғасы, одан жыландардың ксемі
Бапы Балқы әңгімесі, міне, мұның
бәрі де адамның болмысынан алыс
емес дүниелер. Габриэль Гарсиа
Маркестің «Жүз жылдық жалғыздық»
деген романындағы Макондо кентінде ткен оқиғалар да, әйелдің
құй рығы бар бала туудан қорқып,
жүкті болудан қашатыны, Орхан
Памуктың «Ақ қамал» романындағы

ШЫНАЙЫ ШЫҒАРМАНЫҢ
ШЫНДЫҒЫ ӨЛМЕЙДІ

АЛМА АҒАШЫ
гүлдегенде

Қали СӘРСЕНБАЙ
«Ana tili»

Қазақтың тұңғыш кәсіби мүсіншісі Хакімжан Наурызбаев дегенде, ең алдымен,
Алматыдағы Абай ескерткіші еске түседі. Ұлы Мұқаңның биік бағасына ие болған
алып өнер туындысы бүгінде жарты ғасырдан астам уақыт ұлт рухына қызмет
етіп келеді. Атақты мүсіншімен өмірінде бірнеше мәрте кездескенде өзінен гөрі
ұлтымыздың ұлық тұлғалары туралы көп тебіреніп айтатынын аңғарып едім.
Сонау бір балшық илеп жүрген бала күнінде, Торғай даласында аса көрнекті
мемлекет және қоғам қайраткері Нұртас Оңдасыновтың көзіне түскен баланы ол
кісі ұмытпай жүреді екен. Күндердің бір күнінде тұлпарды тай кезінен таныған ол
баланы Алматыға алдырып, оқуға түсіреді. Сөйтіп, оның жолын ашады. Хакімжан
ағаның «Нұртас аға болмаса мен кім болар едім?» деп жиі күрсінетіні де содан.

+

Ғабеңнің ана
тақырыбында
жазған бірденбір қаламгер
екені әмбеге
аян. Мына
суреттегі
әңгіменің
арқауы сол әйел,
ана бейнесі
туралы болды.
Сол жолы Ұлпан
бейнесін қалай
жасағандығы
жөнінде көп
сұрадық. «Мен
әйелді өмір
бойы жазып
келе жатырмын. Бірақ
әлі түсінген
жоқпын» деп еді
сонда.

лгінде айтқанымдай, ол мір жолында
қолтығынан демеп, қолдау жасаған
біртуар тұлғалар туралы айтуға әсте
жалықпайтын. Бірде Қазақстаннан қолдау крмей,
збек еліне кеткен біртуар суреткер, Қазақстан мен
Орта Азия суретшілері арасынан шыққан тұңғыш
кркемнер академигі Орал Таңсықбаев туралы
былай деген еді:
– 1952 жылы +білхан аға екеуміз Ташкентте
тұратын Орал Таңсықбаевқа бардық. Осы күндері
әйгілі суретші туралы зиялы қауым арасында
алуан түрлі әңгіме жүретін. Елге танымал үлкен
ағаларымыздан «Орал ана жақта збектің суретшісі
болып жүр ғой» деген жан ауыртатын сзді жиі
еститінбіз. Осындай бір сз намысымызға тиіп,
+бекеңді ертіп Ташкентке тарттық. Оралдың үйінде
аунап-қунап біраз күн жаттық. Ол *збекстанның
атақты суретшілерін шақырды. Сондағы Оралдың
ақылдылығы, парасаттылығы әлі күнге есімде. Жаратылысы мүлдем блек суреткер еді. +бекең екеуі
құрдас қой, әзілдері жарасып, ұзақ қауқылдасты.
Е, бауырларым, әркімге туған жері, туған халқы
ыстық қой. Мен оны сезсем керек. Байқап жүрген
боларсыңдар, менің атамекенге деген сағынышым
– шығармаларымда. Бұл збек те бір туысың,
арысың. Қай қиырда жүрсең де, з ұлтыңа кір
келтірмей ткенге не жетсін! Мен қазақтың
қонақжайлылығын, мәрт мінезін, мынау збектер
кзі отыр ғой, кңілдеріне келмесін ұдайы айтып отырамын. Қайда жүрсем де осы тілектің
үстіндемін. Бір-бірімізді қадірлеп жүрейік деп еді,
сонда қайран Ораға. Сол сапардан кейін +бекең
Орал туралы кп айтатын, кп толқитын.
Қарапайымдылықтан құйыла салғандай қазақ тың қалақтай қара шалының әр әңгімесі әр
тұлғаның осындай ерекшеліктерін ашып айтуымен есте қалатын еді. Қайсыбір жылы Қаныш
Сәтбаевтың ескерткішін з ауласында сомдап
жатқан кезінде кездестік. Кейіннен осы алып
туынды з орнын тапты ма, жоқ па, ол жағынан
хабар білмедік. Есесіне, сол жолы осы суреттің
түсірілу жайын сұрағанымыздағы ағаның ақ жарылып айтқан әңгімесі есіме түсіп отыр.
– Зымыран уақыт-ай! Бұл сурет те тарих
қойнауына кетіп барады. Оған да 15 жылдың жүзі
болып қалған екен. Ғабеңнің арамызда жүргені
кеше ғана еді.
Менің бір Ольга Николаевна Кудрявцева деген
ұстазым болды. Ғажап адам еді. Сол кісі айтатын:
мүмкін болса з ұлтыңның атақты адамдарымен
араласқанның, таныс болғанның пайдасы кл-

ксір. Бұл – оларды бгде бір мақсатқа пайдалану
үшін емес, әрине. Сен суретшісің, шығармашылық
адамысың. Суретші бәрін де кру керек, білу керек.
Атақты адамдар қашан да ортаймайтын қазына,
ақылдың кені дейтін.
Сол кісі айтпақшы, ұлтымыздың әйгілі адамдары Дина, Күләш апай, Қанабек, Құрманбек,
Ғабиден, Сәбит, Ғабит ағалардың алдын
кргенімізге, әңгімесін тыңдағанымызға зімізді
армансыз сезінеміз. Олардың қай-қайсысы да
болсын заман алға озған сайын биіктей беретін
тұлғалар. Ал Ғабеңнің биіктігі турасында мен
тереңдей айта да алмаспын. Бірақ дәмдес болған аз
уақыттың ішінде ол кісінің бойындағы сан-алуан
асыл қасиеттерге әлі күнге қайранмын. Мына бір
фотосурет біздің отбасының альбомында ең қымбат
дүниедей сақталып, бейнелеу нерінде Ғабең
бейнесін қалдырсам деп сонау бір арман қанатында
жүрген жылдарды еске түсіреді. Тәйірі, Ғабеңді кім
бедерлемеді дерсіз.
Талант деген жылдар жылжыған сайын әр
қырынан ашыла береді ғой. Ғабеңнің әңгімесін
тыңдау, жүріс-тұрысынан тағылым алу, әрбір
детальға дейін бағу қажет болды. Осындай ұзақ
мехнаттан соң мүсін туады. Ал бірден ұқсата салып,
еш қимылсыз жасай салу түк те емес. +лгіндей
әрекеттерге бару, қиын да қызықты күй кешу
блек болады. Міне, осындай мақсатпен Ғабеңмен
бірнеше жылдар бірге болып, алдын крдім. *з
қолынан талай дәм таттық. Соның бәрінде де, міне,
таптым деп бір шешімге келу қиын еді. Сондықтан
ба екен, бәлкім жүрексіндім бе, кзі тірісінде бейнелей алмадым. *мір бойы жазып келемін. +бден
иі қанғанша бір тоқтамға келмеуім де сондықтан.
Есесіне қазір бір ұлы сағыныш бойды билеп алған.
Енді осы фотосурет туралы бірер сз. Бұл 1980
жылдың шілдесі. Ұлым, сәулетші Нұртастың з
бағымызда түсірген суреті. Алма ағашы гүлдеген шақ
еді. Сондай бір күні ол кісіні қонаққа шақырдым.
Сол жақтағы академик Манаш Қозыбаев. Менің
есіл-дертім Ғабеңнің әр қимылында, әр сзінде,
ісінде. +детте суретші деген халық әйел баласын
бізден артық жазатын жан жоқ деп біледі. Ғабеңнің
ана тақырыбында жазған бірден-бір қаламгер
екені әмбеге аян. Мына суреттегі әңгіменің арқауы
сол әйел, ана бейнесі туралы болды. Сол жолы
Ұлпан бейнесін қалай жасағандығы жнінде кп
сұрадық. «Мен әйелді мір бойы жазып келе жатырмын. Бірақ әлі түсінген жоқпын» деп еді сонда.
Сірә, ұлылық пен қарапайымдылықтың қабысуы
осы шығар. Бұйыртса Ғабеңнің мүсінін тоқсан
жылдығына орай бітірсем бе деген ойдамын.
Бұл суретте мен зімді крсетсем деген ойдан
аулақпын. Ұлы суреткерлердің ашыла беретін сәті
кп болмайды. Ал мына бір фотосуретте Ғабеңнің аса бір толғанысты күй кешкен сәтіне ортақтасуымызды з басым мір бойы бақыт кремін.
...Ғабеңдер елі ғұмыр бойы сағыныш етер тұлға
ғой...
Уақыт дегеніңіз ағын судай ағады. Бүгінде Ғабең
де, Хакімжан аға, Манаш аға да жоқ. Архивімде
сақталып қалған осы бір суретті ұлт үшін аттан
түспей атпал тірлік жасаған ағалардың бейнесін
оқырманымыз кріп, бір кзайым болсын деген
ниетпен ұсынып отырмын.

Жетісу әдеби клубы құрылды
Талдықорған қаласындағы Тіл
сарайында «Janr» Жетісу әдеби
клубының ашылуына орай
тұсаукесер рәсімі /тті.
Бұл әдеби клуб Алматы облысы
Мәдениет, архивтер және құжаттама
басқармасының жанынан құрылды.
Құрамына 45 жасқа дейінгі,
шығармашылықпен айналысатын
азаматтар мүше бола алады. Клубтың
заңды жарғысы, Алматы облысындағы
әдебиет және мәдениет саласын
дамытуға байланысты мақсаты бар.
Тұсаукесер рәсімінде осы мақсаттар
айтылып, клубқа мүшелікке қабыл-

данатын азаматтарға ресми куәлік
берілді. Клуб жарғысы бойынша
құрылған Ақылдастар алқасы
жастардың шығармашылық әлеуетін
бағалап, бағыт-бағдар береді.
Айта кетсек, ақиық ақын Мұқағали
Мақатаевтың 90 жылдығына орай
«Janr» әдеби клубы әлеуметтік желіде
ақын леңдерін оқудан челлендж
бастаған еді. Бұл бастама республика
бойынша жалғасын тапты.
+деби клубтың ақылдастар алқасының трағасы – журналист, «Jetisy»
телеарнасының директоры Серік
+бікенұлы, клубтың президенті – жазушы Есболат Айдабосын, атқарушы

директоры – ақын, әдебиеттанушы
Айнұр Тлеу, клуб президентінің
орынбасары – ақын, Жазушылар
одағының мүшесі Жангелді Немеребаев. Клубтың ашылу салтанатында
Алматы облысы Мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының
басшысы Марлен Қапашұлы «Janr»
әдеби клубын заңды түрде тіркелген,
зінің жарғысы мен мрі бар ресми
ұйым екенін, клуб жұмысын облыс
әкімшілігі толық қолдайтынын айтып,
жиналған қауымға мақсатын таныстырды.
Н.ДҮТБАЕВА

Жазушы
Дәурен Қуаттың
«Бөрісоқпақ»
кітабы хақында
Қоғамда қазір кейіпкер кп
дейміз. Бір қарағанда анау да, мынау
да кейіпкер болуға лайықты сияқты.
+сіресе қазіргідей түрлі тә сіл дер
арқылы, заманның барлық мүмкіндіктерін пайдаланып зін крсеткісі келіп тұратындар жетіпартылады. Бірақ соның бәрі әдебиет
дейтін ұлы әлемнің күрделі талабына жауап бере ала ма?! Шын
жазушының кзіндегі кейіпкерлердің
жан әлемі мүлде блек. Тағдыры да.
Шынайы шығарманың шындығы
лмейді. Бұрынғыдай бағланның
балбыраған етіне тойып, сары
қымыз сапырып ішіп, соңынан
кекірік атып отыратын байдың да,
сіңірі шығып, қой соңында жүретін
тақыр кедейдің де образы бүгін
жоқ. Керісінше, жанында азап-шері
толқыған, тағдыры тартысқа толы
кейіпкерлер галереясы қалыптасты.
Жазушы Дәурен Қуаттың «Мүйіз
тарақ» әңгімесіндегі жалғызбасты
Рымкеш кемпірдің жағдайы адамның
болмысын екі қырынан крсетеді.
Кемпірдің зі мірдің талай теперішін
крген, сонда да сынбаған рухтың
иесі. Оған күміс тарақ сыйлаған ағасы
Тұрсынахметтің бейнесі қосылады.
Алайда екеуі де заманның құрбандары
еді. Екінші «ақ жағалы дкейлер
қауымы» және оның жанындағы
ләббай-тақсырлаған әлдекімдердің
бейнесі. Мұндай екі түрлі бейнелер
барлық қоғамда болған. +лі де бар.
Ілгеріде Рымкеш кемпірдің үйіне келген «нәшәндік орысшалап былдырға
басқанда», жанындағы «майысқақ
қазақ ынсапсыз ыржиды». Бұдан әрі
жазушы сол «майысқақ қазақтың»
аузына: «Сосын: – Жолдас, – деді, –
Жазушы «Тас монша» әңгімесінде осындай
дүниені ескертеді. Мұнда да тән тазалығы мен
жан тазалығы қатар өріледі. Тоз-тозы шыққан
ауылдың жан ауыртар көрінісі. Шығармадағы
ең бір жаны таза кейіпкер Ақжан: «Бұл
ауылдағы жұрттың тәнін настық, тәнін әбілет
басқан» деген қорқынышты сөзді айтады. Осы
арқылы бүкіл адамзаттың трагедиясын ашып
көрсетеді.
сіздің қызметіңізге, дәміңізге мына
үлкен кісі рақметін жаудырып жатыр.
Сіз де қысылмай еркін отырыңыз.
Сәбет әйелдері еркін, ашық болуы
керек. Сол үшін алдымен басыңыздағы
жаулықты сыпыра салыңызшы» деген
жан түршігерлік сзді салады. Бұл
сзде ұлттың барлық азап-шері бар.
Бізді құртып жүрген де осы мінез.
Құндылықтардың жоғалуы деген
орны толмайтын кініш бұл. Сонда
әйелдің басынан жаулығы сусып түсе
бергенде, басындағы күміс тараққа
«құлын жегіш құрдымның» кзі
түседі. Содан кейін «Құлын етіне
мелдектей тойып, күміс тарақты
олжалаған ұлық белінде тасыған
қанның қызуымен құтырып, құмасы
жыр тылып-айырылатын қаласына
қайтты». Бұлар да – құрбандық.
Жа зу шы бір адамның қасіретқай ғысын жазу үшін осылайша
екі түрлі әлемді ашып крсетеді.
Дегенмен, бұл жұмыр басты жалғыз
пен денің қайғы-қасіреті емес-ті.
*мір дің ақ пен қарадан тұратыны
сияқты, мінездердің, жаратылыстың
кереғарлығы да адамзат тарихында
ықы лымнан бар нәрсе. Жазушы
осы нау жайттарды терең зерттеп,
оқырманның санасын зге бір әлемге
жетелейді.
Жазушы, ақын болуға таласқан
үшеудің әңгімесінен бастау алатын
«Брісоқпақ» әңгімесі де қаламгердің
жан түкпірінде толқып жатқан бір
күйді шертеді. Ұлы даланың қай
қиырында да брінің соқпағы бар.
Бұл әңгіме әуелгіде түркі халқының
кнеден жеткен Қасқыр-ана туралы аңыз-әңгімесін еске салды.

мәнеріне миф араласқан. Яғни бұл да
тылсымнан тамыр тартатын түркілік
ұлы сарынның үзілмей жеткен бір
күйі. Осы оқиғаға ұқсас, Тұрсын
Жұртбай «Дулыға» атты кітабында
Граковтың: «Неврлер туралы әңгімелегенде, оларды сиқыршылар екен деп
айтады, себебі олардың әрқайсысы
жыл сайын екі-үш күн б ріге айналып
кетіп, қайта қалпына түседі екенміс» деген қызық дерек келтіреді. Ал
қасқырлардың кшелерде сойқан
салған крінісін оқығанда обал,
сауап сияқты құндылықтардан кз
жазып, бірін-бірі қасқырша шайнап,
итше талаған адамзат баласының
бүгінгі халі кз алдымызға келе берді.
Адам қазір жолайырықта тұрғандай
шарасыз күйде. Қимайтыны кп,
аңсайтыны одан да кп. «Міне, дәл
осы кезде, түн жарымында, ақбурыл,
кең кеудесін шалқайта тастап,
жуан, жалдас мойнына біткен үлкен,
қаһарлы басын тік к терген кәрі,
к сем арлан тұмсығын к кке созып
ұлыды-ай келіп. Ол күңіреніп ұзақ
ұлыды». «Ұли алмайтын ұрпағының,
зәу-затының қорқаулығынан қорқып
та, қорынып та ұлыды. К сем жалғыз
ұлыды» дейді жазушы. Жалпы Дәурен
Қуат адамдардың жан арпалысын ұлы
тарихтың кейбір сәттерімен байланыстыра отырып, қасқырлар арқылы
беруді қаламгерлік шешімі ретінде
қабылдаған сияқты. Тағы да арлан
брінің ұлыған сәтінде санамызда
ежелгі бабалар танымы қайтадан бас
ктерді. Бұл эпизод қыпшақ ксемі
Бунақ ханның (бір деректерде Боняк)
шайқасқа кірер алдында оңаша кетіп,
қасқыр болып ұлитынын еске салды.
Аталған шығармада да тағдырдың талай құқайын крген Кенжеахмет пен
ксем брінің оқиғасы қатар ріледі.
+ңгіменің шешуші кезеңінде екеуі де
діттеген жеріне жетіп, з соқпағын
табады.
Дәурен Қуаттың кейіпкерлері
зіндік бітім-болмысымен, мінезқұлқымен ерекшеленеді. Жазушының
шығарманың зегін дәл табу, образды
даралау, оны зара сабақтастыру
мәдениеті оқырманға бірден аңғарылады. Мәселен, «+лқисса. Шахмаран ның кітабы» әңгімесіндегі
Жамау бейнесі. Бұл Солтанбай
қарттың бейнесі арқылы толыға
түседі. Жалғыздықтан жапа шеккен Жамау арқылы жазушы бүгінгі
күннің зекті мәселелерін ктереді.
«Ала жіп к рсе, асылып летіндер
к бейді; с з жарыстырғаннан б з
жарыстырған озып, бәкене бойлы
бәсеке күшейді» деу арқылы адам
бойындағы асқынған рухани дерттің
тамырын тап басады. Ұсақталу дейтін
бір алапаттың басталып кеткенін
айтып дабыл қағады. Сонымен қатар
«Шахмаранның кітабы» арқылы жоқ
іздеген жанның жан ышқынысын
да кркем бейнелейді. Бұл әңгіме
негізінен мірден ерте озған ақын,
әдебиетші +мірхан Балқыбекке арналыпты. Ілгеріде +мірхан ағаның
«Қазақ жазушысы Нобель сыйлығын
қашан алады?» (Шахмаранға хат)
деген дүниесін оқып едік. Бұл кркем
шығарма болмағанымен, ақын мұнда
да «жанына сайғақ құрлы сая таппай»
кеткен ұлы дарындардың тағдыры мен
шығармашылығы туралы ой қозғаған.
Адамзаттың кзі де, қиялы да
жетпейтін талай кезеңнен бері сол
адамның ішінде ұлы құбылыстар
мір сүріп келеді. Адамның зіне

егіз адамдардың бір-біріне еліктеп,
бірінің мірін екіншісі сүрмек болатыны сияқты дүниелер де сол адамзат
тағдырының тылсымынан тамыр
тартады емес пе?! *зіміз күнде кріп
жүр ген адам нәсілінің осы күнге
дейін тамырында қандай күй ойнап,
қандай шер тгілгені бізге беймәлім
ғой. Осы сияқты, Дәурен Қуаттың
да шығармалары бір қарағанда ертегі
секілді болып крінеді. Бірақ бұл –
ертегі емес. Жазушының таланты мен
шеберлігінен рілген мірдің зіндік
құбылысы.
Жалпы шынайы шығармашылық тың адамы крген-баққанын
жіпке тізе бермей, зінің ішкі түйсігі
арқылы болуы мүмкін түрлі жағдайларды ескертуші ғой. Қазір не болмай
жатыр. Оның бәріне таңғалудан
қалдық. Таңғалудан емес, қорқудан
қалдық. Енжар жүргенде Абылай
ханның түсіндегідей болып кетуіміз...
Жазушы «Тас монша» әңгімесінде
осындай дүниені ескертеді. Мұнда да
тән тазалығы мен жан тазалығы қатар
ріледі. Тоз-тозы шыққан ауылдың
жан ауыртар крінісі. Шығармадағы
ең бір жаны таза кейіпкер Ақжан:
«Бұл ауылдағы жұрттың тәнін
настық, тәнін әбілет басқан» деген
қор қынышты сзді айтады. Осы
арқылы бүкіл адамзаттың трагедиясын ашып крсетеді.
«Қызыр әулие мен Мұса ғалайасса лам» әңгімесі де жазушының
тыңға түрен салған дүниесінің бірі.
Мұса пайғамбар дың аты қасиетті
Құранда да, Библия кіта бында да
аталады. Қызыр әулие мен Мұса
пайғамбардың хикаясы қасиетті
Құранның «Кәһф» сүресінде
де баяндалады. Мәселен, кейбір
ғалымдар Мұсаны тарихта болмаған
деген пікір айтады. Ал бірқатар
дінтанушылар Қызыр әулиені Ілияс
пайғамбар болуы мүмкін деген
жорамал келтіреді. Бірақ әңгіме
мұнда емес. +йтеуір, Құдайдың
ұлы құдіретіне сенген қазақ үшін
бұл екеуі де – киелі адамдар. Қазақ
ұғымындағы Қыдыр ата бейнесі
де осыған барып (Қызыр әулие)
тоқайласуы мүмкін. Шығармада
жазушы +бірем атты кейіпкер
арқылы адамзат үшін мәлім де
беймәлім тарихи шежірелерге үңіледі.
«Мен шалдың шаршап-шалдығып,
бүгжеңдеп әрең жеткізген тастарына
үңілдім. Біртүрлі қызық тастар.
Мысалы, мына біреуін ұршықтың
тасы дерсің. Енді бірі найзаның ұшына
келеді. Сүйір. Қайсыбір қаймақ тастың
бетіне таңба-бедер түскендей» дейді
жазушы кейіпкері жайлы. Енді сзді
+бірем қарттың зіне берейік. «–
Айналайын, бұл – осы даланы мекен
еткен сенің ата-бабаларыңның к зі.
Бірі – мүлік, бірі – қару, бірі – тіл.
Мүлкі де, қаруы да үн қатуға бейіл.
Бірақ соны еш ескермейсіңдер!» дейді
ол. Ұлты ебірей шалдың тарихи
түсінігі оқырманды кп ойларға
жетелейді. +ңгімеде +бірем (Абрам)
қарттың тағдыры арқылы жер бетінде
туған топырағынан тыс қалған талай
тағдырлар туралы айтылады. Бірақ
тәлкек крсе де тарихын ұмытпаған
қарт кейіпкер Мұса мен Қызыр
оқиғасын есіне алып тұрады. Ақыр
соңында ғұмыр бойғы арманы орындалып, Ащыбұлақ ауылындағы
+бірем қарт Абрам Нойман болып
Бәни Исрайыл топырағына,
Иерусалимге аттанып кете барады.
Яғни әрбір адамның туған жеріне,
топырағына дүниеге келмей тұрыпақ рухымен серт бергеніндей, оның
да сол серті орындалады.
Дәурен Қуаттың әңгімелері туған
ел мен жер, оның тарихы, діні мен
рухы тңірегінде рбиді. Шығармаларынан бабатанымдық бірегей
леп есіп тұрады. Ол оқырманға бәрін
түгел баяндап бер мейді. Кейбір
шығармалары шешімін оқырманның
еншісіне қалдырады. Бір ғажабы,
әр әңгімесінде қазақ дейтін қасиетті
ұлттың топырағында жаралған ұлы
аңыздар, тарих, шежіре айтылады.
Бұл ұлттың рухын алға бастап барады.
Хамит ЕСАМАН
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ЖЫР-ЖҮРЕК

LЗЕК

Тіпті Омарға ілесіп,
Жыладым ба, білмеймін.

Қилы да қилы заман болады,
Алмасып жылдар кезегі.
«Ұят болады...»,
«Обал болады...» —
Бабамнан қалған сз еді.

...Азайды, рас, күлкім де,
*тер жиі ой-тізбек.
Омар да жоқ бұл күнде,
Кетіп қалған Цойды іздеп.

Ырду да дырду жігіттік шақта,
Тентектік табар жарасым.
Артық кеткенін біліп тұрсақ та,
Жыртпадық аға жағасын.

Таба алмадық дұрыс Мән,
Тыңдап Уақыт дәрісін.
Бас алмаймыз жұмыстан,
Бала-шаға қамы үшін.

Талай да талай шық тұнды кзге,
Кезгенде дүние сорабын.
Бабаның сзі ұқтырды бізге
Бір тілім нанның обалын.
Ұяты қан боп бетіне шыққан,
Арқалаған жоқ ақ арым,
Кбелек болып отына асыққан,
Бәйшешек қыздың обалын.
Ккпар ғып тартып жан-жаққа мені,
Болған бір сәтте миым дал.
Бәле-жаладан қорғап келеді
Бабамнан қалған тыйымдар.
Шетсіз де шексіз сияқтанады,
Крсетсе дүние кеңдігін...
«Обал болады...»,
«Ұят болады...» —
Ұмытпа мұны сен де, ұлым!
БАС
Түсімде... жан-жаққа шашылды от...
*з кейпім зіме ұнамай,
айнаға қарасам...
Басым жоқ,
Апыр-ай, бұ қалай, бұ қалай?
Алысқа апармас, тегі, егес...
Қалайша күн крем енді мен?
Қарасам... тек қана мен емес,
Жан-жағым басы жоқ ел кілең.
Алайда «Басым жоқ...» дегені аз...
+й, не деп айтарсың кпке дау?
Білмеймін, мына жұрт неге мәз,
Бастың да қадірі кеткен-ау...
Сзі үстем есірік күлкінің,
...Жүзінен байқалмай тым қайғы:
«...сол керек», бермеп ед(і) бір тыным»,
Кіл аяқ мәз болып шулайды.
Барады бір-бірін мақтап кп,
Сзі де, ісі де оңбай кіл...
«Неғылған БАСсыздық? Тоқтат!» деп,
Ақырар бір адам болмай тұр.
Жарқырап алтын мен жақұттар,
Қызылды-жасылды шара кп.
Оянып үлгермей... (уақыт бар),
Басымды таба алсам, жарар ед(і)...
КLТІБАР
*мір деген — күнде аламан, хақ майдан,
Бойын аулақ салып ынжық, тәтті ойдан,
Елін қорғап, қол бастайтын ұлына,
Менің бабам Ктібар деп ат қойған.
Тонын отқа тастар битке кпелеп,
Жігерсіз ел қалай, қайтіп, кктемек?
Айтып-айтып салу деген бір басқа,
Айтқан сзде тұру үшін кт керек.
Жанын кзге крсетсе де қылбұрау,
Үн шығармас ұл туғызған кіл дырау.
Бәсен баба, кешір бізді, сыртыңнан,
Ктібар деп ат қойды деп күлдік-ау.
Ау, ағайын, жарылса да тіңіз,
Мен айтайын, мейлі, боқтап кетіңіз.
Бүгін айтып, ертең соған тұрарға,
Ктіміз жоқ, жылтырайды бетіміз.
*мір деген — күнде аламан, хақ майдан,
Бойын аулақ салып ынжық, тәтті ойдан,
Елін қорғап, қол бастайтын ұлына,
Менің бабам Ктібар деп ат қойған.
Күші барлар байлап ұстап кгенде,
+ңгіртаяқ ойнатса да тбемде.
Үміт үзбей, сенгім менің келеді
Ктібарлар туады әлі дегенге.
МLҢКЕ БИ
ЕСКЕРТКІШІНІҢ
ҚАСЫНДА
Қайран, Мңке бабам-ай,
Мың жылдықты болжадың.
Біздер жүрміз отыз жылмен,
елу жылмен шектеліп,
Соған сеніп біріміз, екіншіміз жек кріп...
Сенгеніміз — қуанып,
Сенбегенім — қуарып,
Жә-жә, жарар, айта бермен ол жағын...
Түбі қайыр, елден безіп кетпедік...
Айтқаныңның бәрі келді бабам-ай,
Он саусағым жеткізе алман санап-ай.
«Еркегіміз — қазаншы,
әйеліміз — базаршы...»
Ал ұлымыз — қаңғыбас,
«Қарап тұрған жігітке қыз артылды»,
ол да рас...
...Жә, осымен тоқтайын,
Айта берсем, әрі қарай,
*зімді зім жүрген болам табалай.
Кңілімде алаң кп,
Сол алаңды сейілтем деп зіңді іздеп
барам кп.
Үндемейсің сен бірақ...
Кейде-кейде ерінің қыбырлайтын секілді,
+лденені сыбырлайтын секілді,
Бірақ оны естімеймін,
құлақ — керең, санам — боқ.
Осылайша, айтқаныңды ұға алмай,

*згермеймін деп едім,
Сзге ермеймін деп едім...
Неге жиі тыңдаймын,
Виктор Цойдың леңін?

Бауыржан
БАБАЖАНҰЛЫ

Айтып жатыр жұрт түрлі ой,
Шықты-ау түте-түтеміз...
...Шырқап жатыр Виктор Цой:
«Біз згеріс күтеміз...».

Сыбырлауға да жетпей қап батылым,
Тек ішімнен «Шық...» деп ем.
Кенет оның рт демінен бұлт еріп,
Ерініме шлдеген,
Тамшы тамды ақырын...
Ол ұялып, басқа бұлтқа тығылды,
Дегенмен, бір жарқ етті ақ маңдайы.
Мен аңырып тұрып қалған сәтте бір,
«Сүйіншілеп» Жел-жүгермек жүгірді,
Жырға толып таңдайы:
«Кктем келді...»,
«Кктем келді...»
Кктегір.
ҚАНДЕН
Бір қанден бар, сүйкімсіздеу реңі,
Менің тбем крінгеннен үреді.
«Кеше йтті...»,
«Бүгін бүйтті...»
«Ал ертең...»
Күн ұзаққа шабалаңдап жүреді.
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...Дүние кеткен кезде шыр айналып,
Жңкілді-ау, олай халық, былай халық.
Қарасам, әжем әнді айтқан екен,
Кңілі кеткен кезде лайланып...
«Туған жер, артта қалып барасың ба,
Сені іздеп, қайран жүрек, аласұрды, ә?»
...Жыламай қайтсін енді екі диқан,
+мудің ән сап жүріп, жағасында.
+жем жоқ, анам да жоқ мың айналар,
Кетті іздеп аспан жаққа Құдайды олар.
Тек солар салған әндер еске түссе,
Біздің де кңіл-дария лайланар...
У%ДЕ ЖАЙЛЫ БІР LЛЕҢ
Біраз уәде берілді. Тағы сендік біз енді,
Уәделердің бұрынғы
жал-құйрығы күзелді...
Жаңа киім секілді уәденің де жаңасы
керек бізге.
Ол да ертең тозады ғой,
қарашы...
Тозса тозсын. Уәде – қуануға себеп шын,
Азғантай күн жарқырап жүргенге бір
не жетсін!
– Уәдесінде тұрмады ол, –
дейсің кзің күлмеңдей,
Уәдеңе зің бір берік болып жүргендей.
*тірігің шығарсам, неге сонша мұңайдың,
Уәде беріп едік қой, біз де
алдында Құдайдың.

«ҰЯТ БОЛАДЫ...»,
«ОБАЛ БОЛАДЫ...» –
Бабамнан қалған сөз еді...

Ежірейген ұл секілді тіл алмай...
Үйге қайтам амал жоқ...
ЦОЙДЫҢ LЛЕҢІ
Курстас дос Қайрат Тарбаевқа
арнаймын.
«Мы ждем перемен...»
Виктор Цой
Тартқанда ащы «асты» әлгі,
Жайылатын қанаты.
Омар деген дос бар-ды —
Виктор Цойдың фанаты.
+нмен ғана қанар шл,
Тыңдайтыны — күйтабақ.
Қайталайды содан соң,
Кешке қолға гитара ап.
Кп шуылдақ (бірі — мен),
+ннен жібек түтеміз.
Дарылдаймыз түнімен:
«Біз згеріс күтеміз...».
*нердің бар түр-түрі,
Омар — менің мықтым ғой.
...А, дариға, бір күні,
*ліп қалды Виктор Цой.
Ажал — ит қой... Қабар-ды...
Кім бар қарсы тұра алар?
Естіп әлгі хабарды,
Құлап түсті дүр Омар.
*ңім емес, түс дейді...
(+й, кім крген мұндайды).
Ас-су мүлде ішпейді,
Орнынан тұрмайды.
Зауқымыз жоқ леңге,
+зілді де тастадық.
Үшінші күн дегенде,
Тіпті қорқа бастадық.
Жігіт еді жігерлі,
Жасытты әбден зор қайғы.
Деді біреу: «Бұны енді
Тұрғызбасақ болмайды...».
Байқамайды згені,
Сорғалайды суық тер.
Қорқынышты кздері:
«Цой лді ғой, жігіттер...».
«*й, әкеңнің...»,
Кәні, тұр!»
Шынымды айтсам, дәл маған,
Цой лді не, бәрібір,
Қой лді не, бәрібір...».
Атып тұрды кілт енді,
Сенгені де күшіне.
...Жұдырықты сілтеуді,
Білеміз бір кісідей...
«Сен — топассың...» (Е, мейлі
Ашынған жан мұндайда.
Шіркін-ай, не демейді),
...Келді бірақ ыңғайға.

КLКТЕМ. КАРАНТИН

Даудың артын қумадық,
Татулық пен құт — егіз.
Таң атқанша дуладық:
«Біз згеріс күтеміз...».
Жадты әрі қарай түгесіп...
Бойды кернеп зілдей мұң.

Ар жағынан боз бұлттың,
Сығалап тұр ол деген.

Жастықта бар естілік,
Ол кезде бұл мүмкін ғой...
Бізді тбелестіріп,
Тату қылды, шіркін, Цой.

Басыңнан бақ тайса, Ақпан, кері кетерсің,
Жер мен кктің арасын селдетерсің...
Бар ашуын жиып кеп... айта алмайтын,
Сен де бір біз секілді сорлы екенсің...
***
Ақ боран-ау, ақ боран,
Ақпанда әбден жараған,
Ақ бурамсың сен менің.
Дүние есігін ашқанда,
Сен ең алғаш кргенім.
Содан бері зіңсің –
Арқа сүйер, сенгенім.
Арғымақтың арманы:
Желді күні аяз болғанша,
Алты күн боран болсайшы.
Арғымақ ердің арманы:
Қасқыр алар қанды кз,
Қолыма кеп қонсайшы.
Тілегіне екеудің
Тәңірім, құлақ салсайшы.
Ақ бораным – ақ бурам,
Жының шашсаң дәл бүгін,
Айтпас ешкім артық деп.
Күбір-сыбыр әңгіме айтып сыртыңнан,
Қадіріңе жете алмайтын тантық кп.
Сондықтан да барлығыңды білдіріп,
Қамшыңменен қақ маңдайдан тартып кет.
Кәрі еменді құлатып,
Жас ағаштың намысын бір шарпып кет.

Келген жанның түсер бірден назары,
Қайран, біздің Қоңыраттың базары.
«Бұндай қауын крмедің деп мазалы...»,
Диқан збек даусын әбден созады.
Талайлар кеп зек жалғап, ес жиған,
Берекесі шайқалмаған ел ғой бұл,
Оттан түспей қазаны.
Орыс келіп, ел ішіне сыймаған,
Кескекті ерлер паналап.
Қашқандар да Хиуадан,
Тек зіңді жағалап.
Еркіндік тек сенде бопты-ау, шәрім-ай,
Қас дұспанның атқан оғы дарымай,
Аман қапты жеткен сені сағалап.

Ішінен қайталайды «әттегенін»,
Сонда да естіп қалдым «Қап...» дегенін.
*з қызы ғой.
Бірақ та перзентке де,
Қиятын дүние ме тақ дегенің...

«Ерте шықсам, балтырыма сұқтанып,
Сығаласып есіктен,
Кіл леңші айналдырып леңге,
Жеңілтек боп крінбейін...» деген де,
Сұлуға әркез жарасады кешіккен...
Кеше сүйген ақ қар енді мезі етіп...
Шыдамай сәл ызғарға.
...Ерте шықса, сз етіп,
Сәл кешіксе, сз етіп.
«Жас он бестен асқасын»,
Сз ереді, ә, қыздарға?

Қара жаңбыр ұмытып күдікті енді,
Аппақ қардың бетін сәл тіліп крді.
Аяғынан су ткен қыз жылайды,
Ұнатпайды ол ынжықтау жігіттерді...

Кәпір келіп, таптағанда намысын,
Қара қазан, сары баланың қамы үшін.
Сырым батыр аттанғанда Хиуаға,
Қоңыратқа аялдапты, арысым.
«Хорезм жұрт, Қоңыраттан
шықтым...» деп,
+нге қосқан Батақтың ер Сарысы.

***
Наурыздың бірі келді.
Кктем қыз таққа отырды бүгін енді.
«Ай, қатын бастаған кш оңбайды» — деп,
Кәрі Қыс қу жанынан түңіледі.

***
Нелерің бар кктемде?!
У-шу етіп ауыл-елдің арасын,
«Келмеді...» деп,
«Кешікті...» деп кінә артып.
...Ай дидарын бір круге құмартып,
жүргендер кп болғасын
Білгені де бағасын.

***
Мына Ақпанға не болды-ей, ыбылжып бір,
Аяз басы салбырап, күмілжіп тұр.
Астыңдағы ат, қолдағы қамшың қайда,
Бірдеңе десеңші енді-ей, тілің жұтқыр...

Кім келмеген Қоңырат бұл?!
«Пайғамбардың қызы» жатқан нән қорым,
Бізді алыс дәуірлерге жалғап тұр.
Мойнақ жақтан ескен Жел,
Бақырғани жырын айтып, сарнап тұр.
Қыр басынан Ер Дәуіт,
Ойдағы елдің тіршілігін барлап тұр.

Ойнақ салған ерке елігі даланың,
Құтты болсын қадамың.
Ашу-ыза сезілген,
Оқып тұрмын кзіңнен,
Ең бір сорлы жанға балап жердегі,
Кінәлайтын секілдісің сен мені.
Сезімінен ақылы асқан кезде бір,
Қарындастың қалдыратын кңілін,
Кейде сондай сәті болар ағаның.
...Қырға шығып, гүл тере ғой, қарағым,
Ал мен үйде боламын...

Құрығынан қаштым да саяқ мұңның,
Анау қырды кңліммен бояп, күлдім.
...Қанша тұяқ серіпсе де дәурені ткен,
Қысты да бір жағынан аяп тұрмын...

Ібіліс не десе-дағы құп алып,
Бара жатыр улап-шулап кп тасыр.
...Тереземнің сыртында ернін шығарып,
Ыржаңдайды Құнанбайы жоқ ғасыр.

ҚОҢЫРАТ ШАҺАРЫ

Назың қандай әдемі,
Сазың қандай әдемі,
Қылығыңмен құрттың әбден діңкемді.
Сырт кзге тым крінетін сабырлы,
Мазақ қылып менің мынау халімді,
Арсың-гүрсің, алшаң басып барды да,
Айдың аппақ анарын сұр бұлт «емді...»
Соның бәрі... әлгі ақылдың.. әлегі.

Кктемнің кереметін қара да да тұр,
Бір әдемі ыңыл бар далада кіл...
...+рлеу үшін ұлықтау салтанатын,
Алыстан қалың әнші келе жатыр.

Кешір Алла... еркекке еркек артылса,
«Ақтар» біреу «Демократия...» деп.

...Уақытымды ұрлаған,
Талай-талай данышпанды тыңдағам.
Айтқанынан шыға алмай қап солардың,
*зімді іштей мүжіп әбден жынданам.
Алыстайын десем енді бұлқынып,
Одан әрі шырмауыққа шырмалам.
Үзіп соны шығарға,
Ақ боран-ау, қиып түсер қылыштай
Мінезің бір керек болып тұр маған...

Жанам деген жүрекке деп от берсем,
Кешікпей-ақ келіп ең-ау, Кктем, сен!
Ал мен үйден шыға алмай,
Құшағыма ап, маңдайыңнан сүйе алмай,
Бой шарпыған алау демің зияндай...
Терезеден қарап тұрмын ұялмай.
Кешермісің сен мені,
Тек сыртыңнан сүйсінумен шектелсем.

Биліктен айрылу да оңай емес...
*теді кз алдынан талай елес.
+лі де борандатып кру керек,
Беріле салған бірден қолай емес...
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Үрсін, мейлі, үру, сірә, міндеті,
Бәлкім, оның маған деген құрметі.
Айтақшының алдында адал ас ішкен,
Ата қанден жолына ие «үмбеті».
«Ит үреді, керуен кшер...». Далбаса,
Тіпті басты ауыртпаймын мен де аса.
Балтырыма тісі батпас.
Тек қана
Қытығымды келтіргені болмаса...
%ЖЕМНІҢ %НІ
«Ақтбенің ағын суы лай-ды...»,
Екі диқан лең айтып, жылайды.
/жем айтатын ән
Айтқанда тгілердей шер кңілден,
Осы әнді тыңдап стім жргегімнен.
(...Жиырма жыл Ақтбенің дәмін таттым,
Ағын су лайланған крмедім мен).
Заман жоқ алағайлы, бұлағайлы,
Тбемде жарқырайды күн арайлы.
Айналам қалың диқан, ән айтқанда,
Күледі олар, бірақ жыламайды.
Секілді кестелі лең — з құрдасы,
Келеді-ау, әжем айтса, сздің нәші.
«+лди, әлди, ақ Талғат...», «Екі диқан...»,
Бесікке тгіледі кздің жасы.
+жемнің айтқан әні мұңға орайды,
+жім қуып аққан жас сырғанайды...
...Диқанда, Ақтбеде шаруасы жоқ,
Қарны ашса, Талғат батыр іңгәлайды.

Шіркін, айта салуға қызыл тіл мен
жақ дайын,
+йеліңе берілген уәдең жайлы айтпайын...
Сзге тоқтап, шегінер түрің крінбейді ғой,
Уәде кейде орындау үшін берілмейді ғой...
...уәде беріп, ат мінсін сұлу қыз бен
дкей ұл,
Құдайды алдап жүргенде, халық деген,
не тәйір...
Иә, іштей сенбейміз.
Сыр білдірмей, алайда,
сырт кзге әбден сенген түр крсетейік,
жарай ма?

Атың енді аталмай кп мінберден,
Бүгінгі ұрпақ сені жат деп күлгенде.
Ту сыртымнан менің кп ит үргенде,
Кімге барып, айтып жүрем, дүние-ай,
Шекті +зберген хан болған деп бұл жерде...
Қорлық крген кеше осы,
Қайтып мұнда кп адамның есесі,
Толған әбден кесесі.
...Қоңыратқа жолың түссе, бауырым,
Кірер тұста қарсы алып,
Кетеріңде шығарып сап, жол сілтер,
Айбергенов Тлегеннің кшесі.

УТОЛҒАН
Уақыт зулар. Кім бар қарсы тұра алар?
Саналы ерге заман жүгін артады.
Біздің қоғам Құнанбайды кінәлар,
*лтірді деп Қодар менен Қамқаны.
Қодар, Қамқа кінәсіз бе... кім білген,
Бірақ күллі дала кезген сз тарап,
Елдің ішін ала тайдай бүлдірген...
(Бір жамандық екіншісін қозғамақ).
Ерік берсе, ата дәстүр қирамақ,
Бұдан әрі шыдап бір сәт тұра алмай.
Қасына кіл ел жақсысын жинап ап,
Жамандыққа тас жаудырды Құнанбай...
...Езбіз, қандай ерсі іске де кнеміз,
Қапелімде жауған қардай жаз күнгі.
Таспен ұрып, лтірмейміз неге біз,
*з қызына... зі шапқан азғынды?
Ақын – сорлы, айтар сзден тартынса,
Заман желі быт-шыт қылған ұя кп.

КЕГЕЙЛІ
Айбергенов жырын жазған мерейлі,
Сен жайында кне тарих не дейді?!
Қанат жайып, айдыныңа қонуға,
Бала қаздай талпындым мен, Кегейлі.
Нар боп туған туған жердің бағы үшін,
+р адамың секілденіп танысым.
Жылуан жаптың крген шақта ағысын,
Демім жетпей, алқындым мен, Кегейлі.
Он тртінде туған жаңа Ай ма екен,
Кірпігі оның кктен түскен жай ма екен,
«Кегейліден су алған қыз»* қайда екен?
Шағаладай шарқ ұрдым мен, Кегейлі.
Бәз біреулер жыртып кейде кмейді,
Бұрқылдайды (айта берсін, е, мейлі,
Іші пысса, жұрт осы не демейді...)
Бағаңды әр кез халқың білген, Кегейлі.
* /н аты.
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айран Әбеке! Әбдісағит Шаймұхамбетұлы!
лы! Ақыреттік сапарға
аттанғаныңа жылға таяпты-ау. Айналағаа шуақ шашып жүретін
ектігің қарапайым
жайсаң мінез, жайдары жаратылыс, зеректігің
болмысыңа шынайы үйлескен сенің бұл жалғанда жоқтығыңа сене
ылар көп. Бірі – мен. Бақиға
де, көне де алар әдді жоқ. Сені жоқтаушылар
дірген едің. Оны аманат
озардан біраз бұрын маған бір тілек білдірген
ырдым да, өзім хабарласаретінде қабылдап, тап-тұйнақтай тындырдым
та-қайта шетелге сапарлаймын деген уәдеңді күтіп жүрдім. Ал, қайта-қайта
тын сенде бас бұруға жағдай болмады. Қапияда жабысқан сырқат
есі келгенде жолығамыз
ырық бермеді. Сан рет сәлем айтып, келесі
дейтінсің. Үміт оты сөнбеді. Бәрін алдан күттік.

*кініш кп, +беке! *зің леңдерін жастанып жатып оқитын Қадыр (Мырзаәлі)
ақынның мірдің жартысы (з басыма бәрі
сияқты) кініш дейтіні адым сайын алдан
шығып, ал сенің қазаң әлі күнге кініштің
ккесіндей крінеді де тұрады. Мына бір
бұдан сегіз ай бұрын басталған жаман
аурудың кесірінен қабіріңе бір уыс топырақ
салуға шектеу қойғандықтан, қырқыңа
қатысу бұйырмағаны одан да зор кініш
болды. +йтеуір, тәуба! «Ақшамда» білдірген
бір-екі ауыз лебізде зімді зің негізін қалап,
ұзақ жыл басқарған «Казгоракадемпроект»

Ә

ұжымының бір мүшесі санайтынымды
тұспалдап, аяулы ұлың Айдар, әріптестерің
Гүлмира, Тоқтар, Асқар, Жанатқа кңіл
айттым. Сондай-ақ...
Осынау естелік-толғаныс әлгіде есімдері
аталған (аталмаған), қайсыбірі кезінде үйге
келіп тұрған қымбат жандарға тағы да кңіл
айту, әрі, арамыздағы достық қазығын
бірінші зің қаққан (бес жас кішілігің бар)
сенің аруағыңа тағы да тағзым ету тұрғыда
жазылып отырғанын қайталап қаперге
салу.
+бекеңмен қашан, қалай таныссың деген сұраққа: «*ткен ғасырдағы алпысыншы
жылдардың ортасында «Мәдениет және
тұрмыс» журналында (Мәдениет блімі
бар) Тұрмыс деген жаңа блім ашылып, бас
редактор Мұса Дінішев Құрылыс жніндегі
мемлекеттік комитет председателінің
орынбасары Тлеу Бәсеновке мені зімен
бірге ертіп барған кезден бастап» дер едім.
Мұсекең бұрыннан білетін (жас кездерінде
Ақтбеде қысқа курста бірге оқыған) ескі досына «солай да солай, ауыл-село құрылысын
архитектуралық жобамен салу жайлы жазу
керек боп тұр. Бірінші мақала зіңнен» деуі
сол екен, Тлеу Құлшыманұлы дереу әлдебір
қызметкерін шақырып алып: «Мақаланы
мен емес, мына жігіт жазады. Аты-жні
+бдісағит Тәтіғұлов. Қызметі – Азаматтық
құрылыс басқармасының бастығы, коллегия
мүшесі, – деді нықтай сйлеп. – Бізде қазақ
аз. Аздың бірі – осы екеуміз. Және +бдісағит
здеріңдей жазушы. Қазақшасы мықты.
Керегі сол емес пе сендерге?!».
– Онда болды, – деп, Тлеу
Құлшыманұлына рақмет айтқан Мұсекең
маған: «Мен кетемін, сен осында қалып
мына жігітпен сйлес, таныс» деп, коридорға
шықтық. Мұсекең айтпақшы, ол жігітпен
асықпай сйлесіп, бірге түстеніп, кешке

БЕКЕҢ

бір-ақ тарастық. Жарты ғасырдан астам
достық қарым-қатынаста болған +бекеңмен
таныстығымыз осылай басталған-ды.
Толығырақ ол жнінде таяуда шыққан
естелік кітаптан оқуға болады. Онда Кетегенов ккеме – жақпайтын ккіме, бәдікнама
атымен жоқ. Тағылымды, қызықты мағлұмат
молынан. Сйтіп...
+ңгіме +бдісағит хақында. Менікі –
куәгерлік баяндау. Сол орайдан қайталап
айтсақ, ткен ғасырдағы 67-жылғы таныстыққа елу үш жыл. Одан бері қанша су ағып,
жаз бен қыс, кктем, күз тті...
2017 жылы жасым сексенге толатын
боп, бірқатар басылымдар игі тілек, жылы
лебіздерін әзірлеп жатса керек. Бірі –
«Ақшам». Күнтізбе бойынша, туған күн
ертең деген күні азанда аталмыш газеттің бас
редакторы телефон соғып: «Кейде алдынала да құттықтай беруге болады ғой. Ертеңгі
мерейжасыңыз құтты болсын. +лгінде
жұмысқа келсем, үстелімде +бдісағит
Тәтіғұловтың сіз туралы мақаласы жатыр
екен. Біздің де дайындағанымыз бар еді.
Автор да осал емес. Екеуінің қайсысын берген дұрыс? Не дейсіз?» деді.
– *зің қалай ойлайсың?
– Мені неғыласыз? Сіз айтыңыз!
– Мен айтсам – Тәтіғұлов.
– Е, болды. *зім де солай дейтін шығар
деп едім. +бекең бізге кп шықпайтын адам
ғой. Сол кісінікін берейік. Қарсы емессіз
ғой? – деп әзілдесе күлді ол.
«Қарсы боп жын ұрып па?» деймін
ішімнен. Ертеңіне таңғы сағат сегізде +бекең
үйге телефон шалып, туған күніммен бірінші
боп құттықтады (басқалар кейін).
Бұл күні сексенге толуыма байланысты
пәлендей үлкен шара ткен жоқ. Отбасылық
деңгейде ғана аталды. Тек үш сағат бұрын
алдын-ала ескертпестен, адресті сұрап

алып, Алматы облыстық әкімінің орынбасары Жақсылық Омаров пен Іле аудандық
әкімінің орынбасары Дәурен келіп, екі-үш
сағат болып кетті демесе.
+рине, бұл күні қадірлі +бекең,
+бдісағиттің «мақаласы мен зге де жылы
лебіздерді оқып, арқа-жарқа болғанымыз
зінше.
Осыдан үш күн ткен соң, тртінші
күні +бекең менің сексен жылдығымды зі
істейтін мекемеде әріптестерімен бірге атап,
KAZGOR жобалау академиясының академигі атағын берді. Бұл деген менің жарытып
аталмаған жетпіс, жетпіс бес жылдығымды
з тарапынан ескерусіз қалдырмай, «*теді
мір осылай», «Герольд Бельгер кім?» деген
екі бірдей кітаптың жарыққа шығуына демеу крсеткен +бдісағит Тәтіғұловтың ғана
қолынан келетін ірілік, білгендік еді. Осынау жайлар, оллаһи, базбір есекке мінгеніне
есіріп, қодыққа міндім деп қодиятын
екіжүзді қызғаншақтар кесіп-пішетіндей,
тіпті де жалған дақпырт, бос желпініс емес,
керісінше, жақсының жақсылығын айту
жоралғысымен ауызға алып отырған шпес
із, жарқын неге, ғибрат, ғанибет!
+бекең екі рет науқастанды. Біріншісінен
кәдімгідей сауығып, шат-шадыман шаққа
қолы жеткен шуақты күндердің бірінде
күтпеген жерден екінші рет ауыр дертке
шалдықты. Біз пақыр да білсек те білмегенсіп, тезірек жазылып шыққай деп тілеуін
тілеуден блек не болсын. Сйтіп жүргенде...
– +бекең сізге сәлем айтып, бір зат
қалдырды. Қазір Жанат үйіңізге апарады, – деп Гүлмира хабарласты. Ұзамай
Жанат сыртында KAZGOR деген жазуы
бар, мұқият буып-түйген шағын қорапша
әкелді. Жалма-жан ашсам, беріп жібергені
– азын-аулақ сәлем-сауқатқа қоса, ұқыптап
ораған екі газет пен тілдей қағаз. Екі газеттің

бірінде бір жарым, екіншісінде айқара екі
бетте тұтас жарияланған екі мақала. Тілдей
қағаздағысы қысқа тілек: «Осыларды оқып,
пікір айтсаңыз» деген.
Гүлмираға хабарласып, қашан келеді
дегеніме жауабы: «Анық білмеймін, білетінім
сізге тез жеткіз, келген бойда хабарласамын
дегені» деуден аспады. Түсінікті. Демек,
енді маған қалғаны – газеттердегі мақаланы
оқып, +бекең қашан келсе де жауабын айту.
Пікір, яғни. Ауызша ма, жазбаша ма, ол
жағын айтпаған. Мен екі мақаланы бірнеше
рет оқыған соң, пікірімді қағазға түсіріп,
ауызша айтуға да дайын жүрдім. Күні-түні
аман-сау айығып, дертті барған жағында
қалдырып оралса екен деп жалбарынамын
Жаратушыға. Бірақ... бірақ...
«Адамның болмас айтқаны, Алланың
болар дегені» дейтін пәлсапа рас па, қалай,
+бекең шетелден жуық арада орала қоймады.
Қысқа уақытқа оралса да, менімен жолығуға
тағдыр жазбады. Қазбалап сұрамаймын.
Гүлмира сыздықтатып сездіреді. «Жақында
келеді, сізбен міндетті түрде жолығады.
*зі айтты» деп. «Халі қалай?» дегеніме:
«Шүкір, дұрысталып келеді» дейді. Басқа гәп
жоқ. Күттік. Бәріміз. Тәңір тілекті бермеді.
+бекең сол кеткеннен мол кетті. Бақиға.
Рухы бізбен бірге. Барша қауым, ел-жұрт қой
біз дегенім. Қимайтындар, қимастар. Біз!
Бәріміз! Енді сіз...
+лгі маған +бекең беріп жіберген екі
газетте не бар, не жазылған. +бекеңе менен
не керек еді дейсіз бе? Жн.
+бекеңнің отаны – Қазақстан. Кіндік
қаны тамған топырақ – Амангелді, Жанкелдин – қос аудан, қос мекен. Торғай облысы.
Дат!
Торғай облысы дейсің бе? Торғай деген облыс жоқ емес пе, қазір? Иә, жоқ.
Бірақ, болған. Бұрын. Кеңес кіметі кезінде.
*ткен ғасырдың 70-жылдарында. Кейін таз
кепешті қайта киді, Қостанай облысына
қайта қосылып. Содан бері екеуі...Бір облыс.
Баяғыша!..
+бекеңді мазалайтын осы екен. Мазалау не, жанын жеп, жүрегін езіп, қинайды
екен. Қазіргі жазатайым душар болған ауыр
дерттен жүз, мың есе ауыр уайымы сол
екен... Маған жолдаған екі мақалада солай
деп сайрап тұр. Не істеу керек? Торғайды
қайта бліп, жеке облыс жасау ма? Жоқ!
+бдісағит олай демейді. Оған керегі Торғай
мен Қостанай бір облыс болуы керек екен.
Бұл оның азаматтық ұстаным, байламы.
+бекең зінше дәлелдейді. Бірақ, алдажалда менікі дұрыс демейді. Ақылдасайық,
талқылайық дейді. Пікір күтеді. +йтсе де,
маған артар жүгі салмақтырақ (сияқты). Мен
не дейін. Айтарымды кзбе-кз айта алмадым. Жазғанымды ұстата алмадым қолына.
Егер жолығып, ауызба-ауыз сйлессек (жазбаша да), былай деген болар едім. «+беке!
Басқасын айтпағанда, газеттегі екі мақалада
туған топырақ тағдырына алаңдайтыныңыз
крініп тұр. Мен сізді қолдауын қолдағанмен,
з басыма Қостанай мен Торғайды бір облыс
ету және атын Торғай деу әзірше қиындау
сияқты крінеді. Қалай дегенде де, Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск
дегендермен салыстырғанда, Қостанай қазақ
иісі шығатын атау ғой. Одан да, Торғайды
қайтадан жеке облыс ету мәселесін неге
ктермеске, қолға алмасқа?! Сонда облыс
орталығы (болуы мүмкін) Арқалық қайта
түлеп, жаңғырып, шалғай аудандардың тамырына қан жүгіріп, жасарып, жайнар еді.
Осыны ой таразысына салып кру қалай
болар еді?»
+бекеңнің жүзеге аспаған арман-тілегі
баршаға ортақ (дер едім). Ортақ аманат!..
Мәселе облыстың екіге блінуін емес, ең
бастысы қазақтың мүддесіне қызмет етуін
кксеп еді, +бекең!
Зәкір АСАБАЕВ,
жазушы

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР
(Басы 7-бетте)
Шығарма ХVIII ғасырдағы қазақ даласын
отарлаушы Ресей басқыншыларына қарсы
шыққан қаһарман қыз Сапура Мәтенқызы
міріне арналған. Мәскеулік ғалым Ләйла
Бекмаханованың зерттеу еңбектерінде
«крінбестің клеңкесі», «Пугачев ктерілісіне
қолдау крсеткен», «сыртқы күштермен
байланысы бар» деп айтылатын жұмбақ жан
бұл. Тарихи оқулықтарда Бату ханның ХІІІ
ғасырдағы Русь жеріне шабуылы кезінде су
астын паналаған Китеждің кзге крінбейтін
соққысы туралы аңыз бар емес пе?! Бұл да сондай ғажайып оқиға. 22 жастағы жаужүрек дала
аруы басқарған 1500 адамдық жасақ 1773-1775
жылдары Орынбордағы орыс бекіністеріне
маза бермеген. Кенеттен шабуыл жасап, ілешала ізім-қайым жоқ болып кетіп отырған.
Осының нәтижесінде отарлаушы экспедиция
әрі-сәрі күй кешіп, біраз уақытқа дейін қазақ
жеріне дендеп ене алмаған. Жазушы Жақау
Дәуренбеков «Кктемір» атты тарихи романында, міне, осыларды баяндап, қаһарман
қыз Сапура Мәтенқызын француздың батыр
бойжеткені Жанна д’Аркке теңейді. Қандай
ұқсастық десеңізші... Екеуі де жатжерліктерге
қарсы шайқасқан. Бірі – орыс, екіншісі –
ағылшындарға. Ктеріліске шыққан кездері
де бір уақыт. ХVIII ғасырдың 70-жылдары. Екеуі де қара халық кілі. Бірі Қазақ
елінің Ойыл даласындағы малшы, екіншісі
Еуропаның жаңа Орлеан маңайындағы Домерми деревнясындағы шаруа отбасынан.
Сздің тоқетері, аталмыш романды жазу
арқылы автор қазақ қыздарының әдебиеттегі
бейнесі жніндегі кркем шығармалар галереясын толықтырып отыр.
Үшінші, қазір біздің дүкендерде кітап
кп. Бірақ солардың денінде здерін згелерден жаңашылдығымен баурап тұратын
ерекшелік жоқ. Бәрінің тақырыбы ұқсас.
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Мазмұндарында қайталау кп. Ал Жақау аға
Дәуренбековтің тағы бір шығармасы «Ойдауа»
кітабы олай емес. Қай жағынан да жаңа
туынды. Жаттандылықтан ада, тың дүние.
Атақты ақын Қадыр Мырза +лі ағамыздың
қара сзбен жазылған «Жазмыш», «Иірім»
атты фрагменттік кітаптары бар ғой. Міне,

ҮЛГІ

сол секілді қысқа да нұсқа ой-толғамдарға
толы туынды. Автордың з сзімен айтқанда
ол: «Адамның ой аулап, ой шешпейтін кезі
бар ма?! Оймен бірге оянасың. Оймен бірге
жүресің. Ойға жауап іздейсің. Оймен сауап
істейсің. Оймен бірге осылай мір сүресің.
Ойың осылай санаға серік, жаныңа жұбаныш
болар ойдауаға айналады екен» деп тебірене
толғанады. Ал қара сздің хас шебері Қалихан
аға Ысқақ оған жазған алғысзінің түйінін:
«Ең бастысы, ойдың да осылай мір сүруге
хақысы бар!» деп бір-ақ қайтарыпты. Бұл
пікірдің зі сз етіп отырған автор еңбегін
басқа кітаптардан ерекшелеп тұр. Ол сонысымен құнды. Бағалы.
Осы мақаламыздың ортасында біз:
«Бұлардан басқа кейіпкеріміздің бойынан
зіміз ерекше байқаған тағы екі қасиет бар»
деген едік. Оның алғашқысын жоғарыдағы ойларымыз арқылы айтып ттік. Енді екіншісіне
келер болсақ, ол адалдық пен адамгершілік,
достыққа деген кіршіксіз таза кңіл дер
едік. Иә, Жақаң бір кездегі курстастары, ал
қазіргі қазақ әдебиетінің қабырғалы кілдері

Баққожа Мұқай, Смағұл Елубай, Шмішбай
Сариев пен Сұлтанәлі Балғабаев және Дәулет
Сейсенұлымен жақсы сыйлас, дос, сырлас
болды. Бұл күнде де солай. Солардың ішінде
кейіпкеріміздің күні кеше араларынан кеткен
крнекті жазушы, драматург, Мемлекеттік
сыйлықтың лауреаты Баққожа Мұқаймен
арадағы жақындығы тіпті ерекше еді. 1966
жылы бірі қиырдағы Аралдан, екіншісі таулы лке Нарынқолдан КазГУ-ге келіп оқуға
түскеннен бастап, бір жатақханада тұрды.
Журфактың 5-курсын бітірер-бітірместен
екеуі де: Баққожа аға «Білім және еңбек»
журналына, Жақаң «Лениншіл жасқа» бір
мезетте жұмысқа қабылданып, «Баспасз үйі»
деп аталатын үлкен ғимаратта қатар қызмет
істеді. Ал миллион тұрғыны бар қала Алматыда олардың бір жерден пәтер алып, крші болып тұруы те сирек кездесетін сәйкестік деп
айтуға болады. Осының бәрі творчестволық
тұрғыдан мүдделес, мұраттас бұл жандардың
достығын уақыт тезіне сала отырып шыңдап,
бекіте түскендей еді. Оны олардың рухани

бағыттағы бір-бірін қолдаған жанашырлық
демеуінен анық байқауға болады. Бұған
дәлел ретінде тмендегі мысалды айтсақ,
ол былай. 2006 жылдан бастап Баққожа
ағаның 5 томдық таңдамалы шығармалар
жинағын шығару мемлекеттік бағдарламаға
енді де соған дайындық басталды. Бұл кезде
ол кісі қатты ауырып жүрген-тін. Міне, сонда
Жақаң кптомдыққа қатысты жұмыстың
бәрін з жауапкершілігіне алды. Сйтті
де, 2 жылға жуық уақыттың ішінде
таңдамалы шығармалар жинағына
кіретін 5 кітаптың бәрін «Ана тілі»
баспасынан шығарып үлгерді. Бұл
Жаңа жылдың алғашқы күндері еді.
Сондағы әл үстінде жатқан автордың
қуанып, баспагер әріптесіне риза болғанын
крсеңіздер!.. Баққожа ағаның ол сезім
толқындарының Жақау досына арналған
автографта жазылып, бүгінгі бізге жеткені
де жүрек толқытарлық жайт. Онда: «Жәке!
*мір тті, мір қалды. Қалған мір сендер
үшін бақытты, күлкіге, шаттыққа толы болсын. Игі тілекпен, Баққожа. 02.01.2008ж.»
деп жазылған еді. Міне, ақтық сз... Оның
астарында не жатыр екен десеңізші?.. Достың
досқа деген қимас сезімі. Замандасымен бұдан
былай бірге жүре алмайтын кініші. Мұңы...
Сонымен қатар... Ерлік пен рлік, міршең
рух атой салып тұрғандай.
.. «Адам мір бойы үйренумен теді».
Бұл рас. «Мамандықты игерудегі тәжірибе
мысқалдап жиналады». Шын сз. «Адамды
орта тәрбиелейді». Бұл да ақиқат. «Жақсыдан
– шарапат». Дана тұжырым. *зіміз жақсы
білетін Жақау ағаға осы ұғымның бәрі толық
сәйкес келеді ғой деп ойлаймын. Оған
мақаламыздың н бойынан келтірген мір
мысалдары анық дәлел. Бұған ешкім шәк
келтіре қоймас. Оған сеніміміз кәміл.
НҰР-СҰЛТАН

«АЛАШТЫҢ
АЛТЫН САРАЙЫ»
24 қаңтар күні екі-үш азамат болып Үстірттің маңында
жерленген көк тұлпарлы Киікбай би, баһадүр бабамыздың
мазарына барып, зиярат етіп, өз көзімізбен көріп келген едік.
Сонда түсірілген суреттерді, батыр бабамызға қатысты тарихи
деректерді жинақтап, Әнес ағаның әлеуметтік желідегі уатсабына жолдаған едім. Жіберу себебім, Әнес аға Маңғыстау
және Адай тарихы хақында кітап жазып жатқан. Пайдаға
жарап, керек болып қалар деген ниет-көңілмен жібергенмін.
Уатсаппен жолдаған хатты қабылдаған болуы керек, 26-сы
күні Әнес аға телефон шалып: «Өй, Кенжебекжан, аманбысың,
қал-жағдайларың жақсы ма?» деп сабырлы майда қоңыр
үнімен аман-саулық біліскеннен кейін, жарты сағат шамасында
өз тақырыбымыз (тарихи-танымдық) турасында әңгімелестік.
Негізгі тақырыбымызды қорытындылап болғаннан кейін,
аға маған өсиет айтқандай болды. Менің ғылыми бағыттағы
жобам мемлекет және қоғам қайраткері Жалау Мыңбайұлы
хақында еді. Сол тақырыбымды маған өмірімді зерттеуге
арнауға және қаламгерлік жолымды шыңдай беруге ақылын
айтып, ақ батасын берді. «Дүние-ғайып» деген осы ғой,
жоғарыда Қойшығара ағамыздың айтқанындай «бәрімізге
қоңырау шалып, қоштасқандай болды ғой» деген ой келе
берді. Аңғал ағаның сол айтқан ақыл-кеңесі санамда хатталып,
жүрегімде мәңгі сақталып қалды.
Сәл тарихқа оралсақ, Адай – Қосай – Байбол, одан Мәмбетқұл
(Шалбар) аталысы бойынша Тоқтамыстан тін тарайтын +нес ағамен
аталас туыстығымыз 5-6 ата жерден қосыламыз. Ол кешегі 1918 жылы
Қаратбеде ткен Маңғыстау қазақтарының съезінде Адай ревкомы
трағасының орынбасары болып сайланған, Азамат соғысы кезінде
Атырау ңірінде Толстов бандаларына, Деникин әскерлеріне қарсы
ұрыстарға қатысып, Маңғыстаудың оңтүстігіндегі қазақ болыстарын
Қазақ АКСР-і құрамына енгізу жобасын жасап, оның жүзеге асуына
үлес қосқан крнекті қоғам қайраткері Сыдиық Жұбайұлының жақын
туыстары екен.
Ата-бабасының құт мекені – Маңғыстау елі атынан облыстық
мәслихат депутаты Нури Тумышев, облыстық ардагерлер кеңесінің
трағасы Серікбай Тлетов, «Маңғыстау» газетінің бас редакторы
Ғалым +ріп ағаларымыздан құралған ел азаматтарымен бірге +нес
ағамыздың жаназа намазына қатысу үшін 4 ақпан күні Нұр-Сұлтан
қаласына аттандық. Барған күні +зірет Сұлтан мешітінің асхана
залында қонақасына қатысып, елмен бірге жұбайы Алтыншаш
Қайыржанқызы мен ұлдары Сайлан мен Азатқа елдің атынан кңіл
айттық. ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері, классик жазушы Тлен
+бдік: «Дүниенің басы сайран, түбі ойран» деген екен Доспамбет
жырау. +нес досымның қазасын естіп, бұл мірдің сайраны бітіп,
ойраны ғана қалғандай бір халде отырмын. Университетке бірге
түсіп, жатақханада бір блмеде жатып, бүкіл жастық шағымызды
бірге ткізіп, бір үйдің баласындай мір сүріп едік. +дебиетке де
бірге келдік. Руымыз – Достық болатын. Сол кңілмен ержеттік.
Сол кңілмен қартайдық. Бірақ қимастық кбеймесе, азайған жоқ.
+нестің қазасы ғапыл лімдей, кінішпен зегімді ртеп отыр.
Қадірменді ағайын! +нестің қазасы менің ғана емес, бүкіл қазақ
халқына ортақ қайғы екенін жақсы білемін. *йткені, оның тамаша
әңгіме, повестері мен романдары, қазақ тарихын терең зерттеген
ғылыми туындылары ұлттық руханиятымызға қосылған асыл қазына
деп айта аламыз. +нес – не жазса да, жеріне жеткізіп жазатын,
аса еңбекқор, ізденімпаз, талантты жазушы, ғалым. Оның тарихи
еңбектерін оқыған адам осындай терең де білімді автордың ғылыми
атағы жоғына қайран қалар еді. *йткені ол ғылыми атақ үшін емес,
халқын сүйген жүрегінің қалауымен ғана жазатын. Ендеше, бүкіл
елге ортақ қайғы менің де қайғымды аз да болса жеңілдетер. Тілегі бір
ағайын-жұртқа, марқұмның отбасы – асыл жары Алтыншашқа, балалары Сайланға, Азатқа кңіл айтамын. +нестің артында қалған мол
мұрасы еліне таусылмас рухани азық болып, екінші мірінің шеруі
ұзағынан болсын! Жатқан жері жарық болғай!» зегін ртеп бара
жатқандай кінішін жеткізді. Иә, расымен де, Тлен ағаның түнерген
жүзіне қарап, згелер де қамығып, күрсінгендей...
Арынды ақын Светқали Нұржан +нес Сарайды «Алаштың Алтын
Сарайы» деп ойлы сз айтты.
Ұлттық әдебиетімізге лшеусіз еңбек сіңірген заңғар жазушының
«Мұнаралар шақырады», «Қараша ткен соң», «Бозқырау», «Ақ
тымық түн» повестері мен әңгімелер жинағы, «Теңіз сарыны»
дилогиясы мен «Ұлу аралы», «Еділ-Жайық», «*ртенген керуендер»
романдар топтамасынан құралған «Еділ-Жайық» трилогиясы Каспий
теңізі кәсіпшілерінің ткені, кешегісі мен бүгінгісіне арналып, басын күнде қатерге тігіп, толқынды кк теңізбен мігірсіз арпалысқан
балықшы-теңізшілердің қарапайым да р мінездерін қалтқысыз
айшықтаумен ерекшеленіп тұрады.
Оны Қазақтың әдеби сыны «теңіз жыршысы» деп таниды. Соңғы
жылдары қазақ тарихының ақтаңдақ беттеріне қалам тартумен кзге
түскен оның қаламынан шыққан «Исатай мен Махамбет», «Мұхаммед
пайғамбардың мірі», «Асылдың сынығы», «Кнеліктер», «Ноғайлы»
тарихқа әуес бұқара кпшілік іздеп жүріп жата-жастана оқитын,
қолға түспес бағалы басылымдарға айналды. Ағаның қаламынан
туған ккірек кзіңді ашып, ой-санаңды оятар дәйекті де зерделі
толғамдары – рухани құндылықтарымыз.
Иә, +нес аға дәуірі де кшіп барады. Алайда қара сздің қадірін
биікте ұстайтын халқыңыз барда, толымды еңбектеріңіз тағылымды
тарихымызды түгендеу жолында ұлттық руханияттың трінде орын
алып, кейінгі буынға шпестей қалдырған мол мұраңызбен әлі мың
жасай береріңіз хақ.
Кенжебек СЕРЖАНҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі,
жазушы, /лкетанушы
МАҢҒЫСТАУ

ANA TILI

ДҮНИЕ-ҒАПЫЛ

Жарқын бейнесі
мәңгі есте
Шмішбай Сариев ағамыздың
мірден озғаны туралы суыт хабарды терең күйзеліспен қабылдадым.
Шмішбай Нағашыбайұлы
туған елі мен халқының игілігі
жолында аянбай қызмет еткен,
қазақтың лең сзіндегі орны
ерек қаламгер. Ол қазіргі заман
поэзиясының крнекті кілдерінің
бірі ретінде қазақ әдебиеті мен
нерінің тарихында шпес
із қалдырды. Айналасына, елжұртына сыйлы болған ақын

ағамыздың жарқын бейнесі, маржан жырлары жүрегімізде мәңгі
сақталады.
Ағамыздың аманатын жалғас тырар үрім-бұтағына ақын
шапағаты нұр болып жаусын!
Шміш бай Нағашыбай ұлы ның
жатқан жері жайлы, топырағы
торқа, иманы жолдас болсын!
Ермек КLШЕРБАЕВ,
Қазақстан Республикасының
Ресей Федерациясындағы
Т/тенше және Lкілетті Елшісі

Азамат еді
ақкөңіл
Беу дүние жалған-ай, жеткізбейтін арман-ай. Не боп кетті мына
мір? Күні кеше жаныңда жарқырап
жүрген жақыныңнан бір-ақ сәтте
кз жазып қала бердік-ау. Қазақ
әдебиетіне ттенше жұт келгендей.
+нес Сараевтың топырағы кеппей
жатып, Ырым Кененбаев кетті келмеске. Енді, міне, Шмішбай достан
кз жазып қалдым.
Шмішбай Сариев менің
жақын араласқан, жиі сырласқан
қалам дас-тағдырлас досым еді.
Шмішбай досым, менің барлық
мерей тойымда жарқылдап жанып жүрді, маған арнап бір емес,
бірнеше жыр жазды. Азамат еді
ол, аңқылдаған ақкңіл, ақын еді,
ккірегінен мірлі лең рген.
Шмішбайдың сзіне крнекті

сазгерлер ән жазды, ол әндерді Роза
Рымбаева бастаған атақты әншілер
шырқады. Күні кеше мірден озған
аяулы, асыл азамат, аса крнекті
сазгер Кеңес Дүйсекеевпен шығармашылық бірлігі те жемісті болып
еді.
– Дүние даяр терге,
Ажал даяр жетерге, – депті хакім
Абай. Адамзаттың қас дұшпаны арсыз ажалға тоқтау, тыйым жоқ. Қазақ
әдебиеті тағы да қара жамылған осы
қайғылы сәттегі кңілге жалғыз ғана
демеу, жалқы жұбаныш – соңына
мол мұра қалдырған Шмішбай
Сариев халықпен бірге жасай
береді, оның сзіне жазылған әндер
шырқала береді деген сенім.
Сәбит ДОСАНОВ

Жақсы сөз, жақсы тілек
айтумен өтті
Біз, Кеңшілік, Жұматай,
Жарасқан, Шмішбай және
басқаларымыз үзеңгі қағыстырып
әдебиетке қатар келіп едік. Міне,
бүгін Шмішбайдан да айырылып
қалып отырмыз.
Ол ақкңіл, емен-жарқын
азамат еді. Кездескен сайын
мәртебеңді биіктетіп, кңіліңді
ктеріп сйлеуге құштар болатын.
*з басым оның біреуге ренжіп
тұрғанын крген емеспін. Жақсы

сз, жақсы тілек айтумен тті.
Шмішбай, әсіресе ән мәтінін
жазудың шебері болды. Композиторлар да оның мәтінін қалап
тұратын.
Енді мен Шмішбайдың
екінші рухани ғұмырына жұрт
аузынан түспейтін әндердей ұзақ
мір тілеймін. Қош, жаны дарқан
Шмішбай ақын!
Темірхан МЕДЕТБЕК

Ғалымдық қырымен де
танымал болды
Шмішбай Сариев ткен ғасырдың 70-жылдарында қазақ поэзиясына з үнімен, зінің лирикалық
тынысымен келген талантты жастардың бірі болатын. Ол кісінің қатарластарының бірсыпырасы мірден
тті. Қазіргі Исраил Сапарбаев, жастар Иран-Ғайып деп танитын Иранбек Оразбаев, Кеңшілік Мырзабеков, Жұматай Жақыпбаев, Дәуітәлі
Стамбеков, т.б. бір топ шоғырды
құрайтын ақындардың тобынан болды. +дебиетке келе салысыменақ ол зінің алдындағы ағалардың
кңілінен шығып, назарына ілікті.
Түрлі іс-шараларға қатысып,
алғашқы жинақтарымен-ақ кзге
түсті. Оның кптеген леңдеріне ән
жазылғаны кпшілікке жақсы таныс. Бүгінгі таңда ол кісінің 300-ден
астам леңіне ән шығарылған деп
жүр. +сіресе былтыр ғана мірден
ткен зінің замандас досы Кеңес
Дүйсекеев Шкеңнің леңдеріне
біраз ән шығарды.
Екінші жағынан, Шкең ғалым
болатын. Оның әдебиеттанушы
ғалым ретіндегі қырын кп адам
біле бермеуі де ықтимал. Мысалы, «Лирика – поэзия патшасы»
деген кітабы қазақ лирикасын зерттеуге, зінің замандастары мен

кейінгі інілерінің тәуір деген туындыларын талдауға арналған. Одан
басқа да еңбектері бар. Жекелеген
мақалалары бар. Кітап етіп шығара
алмай кеткен еңбектерінің зі бір
тбе еді. Шкең мірде те ақкңіл,
шын мәніндегі ақынжанды, кңіліне
кір сақтамайтын, таза адам болды.
Біз, Шкеңнің ізін ала шыққан
прозашылар оның шапағатын да
крдік. Шкең кезінде «Жұлдызда»
істеп жүрген кезде басқа блімнің
қызметкері бола тұра, мені басшыларына таныстырып, осындай талантты прозашы еді деп сол кездегі
бас редактор Бекежан Тілегеновтің
де алдына апарғаны бар-ды. Крген
сайын амандасып, жағдай сұрасып
тұратын. Қонақжай еді. Бірнеше
рет дәмдес де болдық. Тұлғалы азаматтың, қазақтың қадірлі ақынының
ортамыздан аяқасты кетіп қалуы шын
мәнінде кініш.
Артыңда сенің сзіңе жазылған
әндерді сүйіп тыңдайтын, мыңдаған-миллиондаған тыңдарманың,
лирикалық жырларыңды шабыттана
оқитын оқырманың қалды. Алдың
жақсы болсын. Қимай қоштасамыз.
Бақұл бол, Шке!
Нұрдәулет АҚЫШ

Тарихқа
бет алған тағдыр
Жақын досыңды ойласаң, ткенің еске
түседі.
+сіресе, қоштасарда...
Ырым Кененбаев бәріміз 1965 жылдың
күзінде Қазақстанның түкпір-түкпірінен
келіп, Қазақ университетіндегі филология
факультетіне оқуға түсіп, бірге табыстық.
Журналистика ол кезде филологияның
бір блімшесі болғандықтан, кейбір
сабақтардың жекеленетіні болмаса,
негізінен, бүкіл оқу бағдарламасы, барлығымызға бірдей қатысты еді. Міне, сол
армандары арнасынан аса қолдарына
қалам алып, жүректері дүрсілдей соққан
қалың топтың арасынан Ырымның бекзат
дидары блекше крінетін. Ақыры, оның
студент жылдарындағы қыруар, тоқтаусыз
ізденістерінен туған сол кезеңдегі ткір
мақалалары Ырым Кененбаевты екінің
бірі қол жеткізе алмайтын «Лениншіл жас»
(«Жас Алаш») газетінің тұғырына бір-ақ
қондырды. Рекеңнің сол жылдардағы
шығармашылық самғау дәуірі қазір де
менің кз алдымда.
Сол жылдар бүгін, міне, ткен күнге айналып отыр. Ақ тұманға толған ақпанның
мына аязы біздің жүрегімізге сұп-суық
хабарын сеуіп тті: «... Ырым – достарың
бақилыққа бет алды...».
Иә, Ырым да енді тарихқа айналды.
Мына жарық дүниеге ата-бабалардан жа-

ратылып, ана құрсағынан келген жан атаулы осылай... – қайтадан тарих қойнауына
аттанады екен. «Біз сендерді жараттық.
+рі оған қайтарамыз» («Таһа» сүресі)
дейді Қасиетті Құранда Алла Тағала. Жерәлемнің жүзінде бұл тағдырдан тпейтін
тірі пенде жоқ.
Екінші дүниежүзілік соғыстан ілешала кейін жарық дүниеге келген, біздің
ұрпақтың басым кпшілігі барынша таза
ойлы, зерделі, қиянатқа бара бермейтін,
згелердің тағдырына жаны ашығыш, адал
болып шықты. Рекең сол топтың маңдай
алдындағылардың бірегейі еді. Ырым
Кененбаев – осы жасына дейін те сұлу
мір сүріп келген адам.
Оның кркем сыртқы бейнесі, ішкі жанын нұрландырып тұрған адамгершілігімен
астасып, оны ұдайы кпе-крнеу кзге
түсіріп тұратын. Ырымның жазған
шығармаларынан осы қасиеті андағайлап
крініп тұр ғой.
Міне, енді Ырым Кененбаев бауырымыз бақилық сапар кешіп, туған жері
топырағының қойнауын мәңгілікке мекендеп, тыншып қалды. +демілік пен мейірімділікті, Алладан бойтұмар еткен нағыз
жан еді ол! Жаратушы Иеміз жаннаттан
орын берсін саған! Бақұл бол, бауырым!
%шірбек КLПІШ

Баспа ісінің Сардары...
Жаны жайсаң, жаратылысы қандай
кең болса болмысы да сондай дарқан
кңіл қаламгер, баспагер Ырым Кененбай
ағамыздың 74 жасқа қараған шағында
мезгіл сағаты соғыпты-ау... *кінішті...
Ағамызды ең алғаш 1997 жылы, Алматыдағы Мұқан қажы Мұңайтпасов атындағы Орталық стадионның ірге сіндегі
шағын футбол алаңында крдім. Ол кезде журналистика факультетінің күндізгі
блімінде студент және қалалық «Алматы
ақшамы» газетінде» тілші болып істейтін
едім. Жыл сайын журналистер арасында
тетін С.Бердіқұлов атындағы шағын
футбол турниріне Талдықорғаннан арнайы «Алатау» дейтін футбол командасын
әкеліп додаға қосқан екен. Жиырма шақты
команданың ішінде Ырым ағаның кілең
қаракздерден құралған командасы топтық
кезеңде де, 1/16, 1/8, 1/4-те де жолындағы
қарсыластарының бәрін тас-талқан етіп
ұтып, финалға дейін жеткен болатын.
Финалда Ақпарат және қоғамдық келісім
министрлігінің командасына жол беріп,
жүлделі екінші орын – күміс жүлдеге ие
болған.
*мірде де Ырым Суанбайұлы зінің
іскерлігі арқасында кәсіби ырызды ғынан қағылған жоқ. Бір кезеңде
кешегі «Лениншіл жас», бүгінгі «Жас
Алаш» газетінің ұстаханасында түлеген
тұлғалардың бел ортасында заман ағымына
сай нарықтық қоғамның тілін тапқан
үлкен менеждер болды. Ел Азаттығының
елең-алаң тұсында еліміздегі типография
саласын нарық заманына ыңғайлап, ең
жетекші газет-журналдарды басатын «Алатау» дейтін үлкен баспа-полиграфиялық
корпорациясын құрды. Уақыт ткен
сайын арнасын кеңейтті. Бір кездері тек
Талдықорған қаласында ғана жұмыс
істеген баспахана ісін Алматы шаһарында
да жандандырып, ірі кешен салды. Заманауи техникалық құрылғымен қамтамасыз
етіп, түрлі-түсті басылымдарды сапалы етіп
шығарып, күні бүгінге дейін елге ұсынып
келді. *зі қалт-құлт етіп жарқабақта
жүргендей күй кешіп жүрген тілшілер мен
баспа редакторларына, типографияның
техни калық еңбеккерлеріне, қаншама
адамға корпорацияның президенті,
құрылтай шысы ретінде жұмыс орнын
тауып берді.
Сынаптай сырғыған уақыттың уысында
жұтылып кетпей з соқпағын тапқан Ырым
ағамызбен араға жылдар салып, Қазақстан
Жазушылар одағы трағасының орынбасары қызметіне келгенде жақын танысып,
те тығыз араласып, қоян-қолтық жұмыс
істедік. *йткені «Қазақ әдебиеті», «Жұлдыз», «Простор» секілді әдеби басылымдар
әдемі безен діріліп, «Алатауда» басылып
шығатын. *з күнін зі кріп отырған
қоғамдық ұйымның кейде бас па хана
қызметіне қатысты қаржыны уақытымен
тлей алмай қысылып та қалған кезі аз

емес, сонда Ырым ағамыз з болмысына
сай кеңдік жасап, қолдайтын.
Жазушылар одағының мүшесі, белгілі
қаламгер ретінде де шығарма шылығын
ақсатқан жоқ. Ұйымдастыру жұмыстарымен
жүріп, барлық шығар машылық қуатын
сарқа пайдалана алған жоқ шығар, дегенмен, жазу машығында да жемісті еңбек
етті. Мәселен, ол кісіні «Лабасы етегінде»,
«Қырда скен қызғалдақтар», «Жас шопандар ауылы», «Інжу-маржандар», «Бір
уыс дән», «Қолғанат», «Ер жүрегі», «Мәңгі
жаз елі» сынды жекелеген кітаптары, арнайы таңдамалы шығармалар жинағы
жарыққа шығып, оқырман қолына тиді.
Ақпарат саласы мен қоғамдық деңгейде
атқарған еңбектері елеусіз қалған жоқ. +р
жылдары «Парасат», «Құрмет» ордендері,
«Еңбектегі ерлігі үшін» медальдарымен
марапатталып, бағаланды. Тәуелсіздіктің
алғашқы сәт-сағаттарында, 90-жылдардың
басында ақпараттық кеңістік нарықтық
заманға ыңғайлану үшін белгілі газетжурнал мен баспаларға жекешелендіру
жүргізілді. Мемлекетік басылымдар акционерлік қоғам және ЖШС-ға блінгенмен,
Үкіметтің қарауында қалды. Ал спорт
журналистикасының флагманына баланған
«Қазақ спорты» (бұрынғы «Спорт», «Sport»)
басылымы тіпті спорт ведомствосына керек болмай астаудан шет қалды. Сондай
сын сағатта даңқты спорт қайраткерлеріне
насихат мінбері болған басылымды дәл осы
Ырым ағамыз жеке з қамқорлығына алып,
мемлекетке жәутеңдетпей жанқалтасынан
қаржы бліп, күні бүгінге дейін зі
жарыққа шығарып келді. Бизнес жоспар
пайдакүнемдік пен бақай есепке құрылған
бүгінгі кезеңде мұндай тәуекел екінің
бірінің қолынан, сірә келмейді.
Идеология кеңістігінде кпшіліктің
кзіне байқала бермегенмен, газет-журнал, кітап, түрлі крнекі ақпараттық
мәліметтер шығару ісінде баспа саласының орны алабтен. Осы бір іскерлік
пен жанкештілікті, тәуекелді қажет
ететін даңғайыр саланың дамуына,
типо графиялық жүйенің жаңа белеске
ктерілуіне ерекше үлес қосқан бірегей
тұлға – Ырым Кененбай ағамыз. Жауапкершілік пен Азаматтықты қанат қылған
ол зіне жүктелген қандай жауапты қызмет
болсын, бәрін де абырой биігінде жүріп
атқарды. Алақанына салған ағалардың
жолы бұзбаған, қас-қабақтан түсініскен
тұстастарына сыйлы, артынан ерген ініқарындастарына аса қамқор болды.
Жақсы ағаның жатқан жері жарық,
топырағы торқа болсын. Кшелі тұлғаны
крмеген кшесінде жарылқасын. Қолқа
жүрегіміз қопарылғандай күйде отырып,
осылай қоштасу сз айтуға тура келді...
Қош, Ыраға...
Бақұл болыңыз...
Жанарбек %ШІМЖАН
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Дара өнерімен
дараланған еді
Бүгін дүниеден аса қымбатты,
қадірлі азаматымыз тті. Ол қазақ
журналистикасында есімі кеңінен
танымал азаматтарымыздың бірі
– Нұртілеу Иманғалиұлы. Қазақ
мәдениеті, оның ішінде журналистикасы ауыр қазаға ұшырады. Мен
Нұртілеуді бала кезінен білемін. Ең
алғаш қазақ телевизиясына оны
Фатима Бегенбаева ертіп алып келді.
Жастар редакциясына жаңадан жас
жігіт келді деп крсеткен. Содан
бері оның шығармашылығы да,
жалпы қызметі де менің кз алдымда тті. Ол «Құрдастар»
шығармашылық бірлестігінде зінің
қызметін бірден айқындады. Сол
кездегі халық арасында танылған
кптеген хабарларға қатысып,
алдымен ұйымдастырушылық
шаралардың ең алғашқы жолынан тті де, одан кейін зі жекежеке бағдарламалар жасауға кшті.
Айта берсек, Нұртілеудің жасаған
бағдарламалары те кп. Солардың
ішінде кезінде республикалық газеттерге телевизиядағы жаңалық ретінде
жазуға тұратын «Ой – ккпар» деген
хабар болды. «Хабар» арнасынан ғой
деймін. Бұл хабардың бірнеше сериясын крдім. Ол Герольд Бельгер,
Камал Смайловпен бірге ой жағынан
ккпарға түскенде бірде-бір қалыс
қалмай және жарты сағаттың ішінде
соншама бір астарлы да, те қажетті
де зекті мәселелерді ктере білген.
Бұл, шын мәнінде, журналистің
жан-жақты дайындығы еді. Нұртілеу
бүгінгі замандастары, оның ішінде
бүгінгі қазақтың зиялы қауымы
жнінде тұтас бағдарлама жүргізе
бастады. Олардың әрқайсысы нер,
мәдениетте, экономикалық, басқа
да салада жүрген азаматтар болатын. Мінеки, бұл шын мәнінде
Нұртілеудің терең ойлылығын,

іскерлігін дәл крсетеді. Телевизия
деген ұжымдық қой. Бір ғана кісі
газеттегідей не журналдағыдай кешке
отырып жазғаныңды зіңмен-зің
бір ақ қағаздың бетінде шайқасатын
жазу емес. *зінің шығармасын
жасаған кезде ондаған адамдардың
басын құрауға тура келеді. Егерде сен жазып, қолға алып жатқан
шығармаңда дыбысы дұрыс болмаса,
режиссер дұрыс монтаж жасамаса
немесе жарық дұрыс қойылмаса
ол сенің ісіңді кемшілікке айналдырады. Ал тележурналист, телемаман осылардың бәрінің басын
қосатын адам. Дегенмен, ұжым десек
те, телевизияның зінің кш бастайтын серкелері болады. Онсыз нер
болмайды. Мінеки, з саласында
кш бас тап, жеке-дара нерімен
крініп жүрген азаматтарымыздың
бірі осы Нұрекең еді. Кеше ғана
дүниеден ткен Бейсен. Осы екеуін
де мен құрмет тұтып, шәкірт санап
жүргенмін. Крген сайын здерінің
ықылас-пейілдерін білдіріп жүретін.
Мәселе онда емес. Мәселе, бұлардың
екеуі де маған рухани жақын, екеуі де
осы телевизия деген нер саласында
ой-пікірлеріміз ұштасып, ұласып
жататын шәкірттерім, інілерім еді.
Екеуінен айырылдық. Қазақ телевизиясы шын мәнінде те талантты
азаматтарынан айырылып отыр.
Алдынан жарылқасын, артының
қайырын берсін. Ұрпағына
амандық-саулық тілеймін. Қалған
отбасындағылардың бәрі аман болсын. Нұртілеудің аты кгілдір экран
барда шпес. *йткені Қазақстанда
зінің талантымен жеке-дара бетбейнесін қалыптастырған маман
некен-саяқ. Соның бірі – біздің
Нұртілеу. Қош бол, бауырым.
Сұлтан ОРАЗАЛИНОВ

Жүйріктің
жүйрігі еді-ау
Айналайын Нұртілеуден айрылып қалған екенбіз ғой. +лі ұзақ мір
сүруге тиісті еді. Халыққа бергенінен
беретіні кп еді.
Қандай тележурналист еді.
Радио-телевидениені жоғары
дәрежеге ктеріп жүрген жігіттердің
бірі болатын. Радио-телевидение қазіргі ақпарат құралдарының
ішіндегі ең пәрмендісі, ең мықтысы
ғой. Сол саланың бір айтулы азаматы, жүйрігі еді. Адам баласы

мір сүре береміз деп ойлаймыз.
Қай күні кетерімізді де білмейміз.
Ойламаған жерден шапқылап
жүрген Нұртілеу де аяқастынан
кетіп қалып отыр. *зі бір алғыр
азамат еді. Артында қалған жоражолдастары, бірге қызмет істеген
әріптестері оны ұмытпайды,
кңілдерінде жүреді деп ойлаймын.
Иманды болсын!
Сауық ЖАҚАНОВА

«Эфирге шықпасам –
тұншығам» дейтін
Ала таңнан қаралы хабар келді.
Нұр-ағам кз жұмыпты. *зі мірін
арнаған телевизиядан алшақтау
қалған жылдары «Эфир, студия деген
мен үшін ауа секілді ғой, жасымнан үйренгем, эфирге шықпасам
– тұншығам» деп еді. Жасынан
«Ккпарлатып», журналистиканың
сан додасына түскен, ыстығы
мен суығына «Бетпе-бет» келген
ағамызды түсіндік, тмен қарадық.
Содан «Жетісу» экранынан «Байқуатты болайықты» жарқ еткізді.
Одан кейін ҰТА-дан «Нұр-Тілеу»
шықты. Сырқаты қанша жерден
меңдесе де «Ал, менде запись, кеттім»
деп асығып жүретін. Бейсекең туралы
«Сәуле-ғұмыр» түсірілгенде, ауруханадан шыққанына кп болмап
еді, хабардың белортасына дейін
қатысып: «Ал, енді маған рұқсат
беріңдер, бауырларым, студияға

қонақ шақырып қойып едім» деп ізет
крсетіп кетті.
Жиі хабарласып: «Қалайсыңдар,
азаматтар?» деп тұрушы еді.
Біраз әңгімелескеннен кейін,
«Сағынышым басылды, басқа шаруам жоқ, бай-қуатты болайық!»
деп трубканы қоятын. Ініге ағасы
іздегеннен артық қандай мәртебе
керек? Он күндей бұрын зі қоңырау
шалды. «Ауруханадан шықтым, әуре
болмасын деп сендерге айтпадым.
Мына ұйқы безі деген мазамды алып
болды, тағы салмақ тастадым» деп еді.
Және: «Ауырып жүргенімді ешкімге
айтпаңдар, мүсіркегеннен басқа не
кмегі болады дейсің» деді. Сол сыр
бермеген күйі соңғы сапарға аттаныпты. Бақұл болыңыз, Аға! Алла
алдыңыздан жарылқасын!
Серік %БІКЕНҰЛЫ

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек
ұжымдары Кпен +мірбек, Құлбек Ергбек, Базарбек Түкібаевқа бауырлары
ТLПЕННІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, кңіл айтады.
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Бүгінде өнерге аяқ басқан адамының көпшілігі, әсіресе жастар жағы кино саласында
аласында
бақ сынағанды құп көреді. Кино мен театрды қатар алып жүрген актерлер де аз емес.
Өзін кинода да, театрда да көрсетіп, тіпті телебағдарламалардың тізгінін ұстап
стап та
жүрген талантты жастың бірі – Гүлбаһрам Байбосынова.
«Шал» фильмінде Қасымның анасы, «Ұлжан» телехикасында – Динара, «Ұзақ
зақ жол»
сериалында – Мәдина, «Қара шаңырақта» – Алтынай, «Таңдауда» – Айгүл,, «Көк тарландарында» майор Шәріповтың жары рөлдерін ойнаған театр актрисасы «Қазақстан»
телеарнасындағы «Дала-думан», «Хит TV» арнасындағы «Қалайсың?» және
не «Еларнада» «Жарайсың» бағдарламаларын жүргізген. Ғабит Мүсірепов атындағы
ғы Қазақ
мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының актрисасы
сы
Гүлбаһрам Байбосынова театр әлемі туралы сыр бөлісті.

Гүлбаһрам БАЙБОСЫНОВА, актриса:

¤¦£¥£

¤®  n¤,

ЕГЕМЕНДІК
ЕСКЕРТКІШІ
«Тәуелсіздік туындылары» айдарында бұл жолғы қозғалар тақырып –
Тәуелсіздік монументі. Алматының қақ төрінде орын тепкен сұлу кешен
еліміздің өткені, бүгіні мен болашағын бейнелеп тұрғандай әсер береді.
Республика алаңында қасқайып тұрған «Алтын Адам» мүсіні алып шаһарға
әлі келмей тұрғаннан-ақ көзімізге таныс бола бастаған. Оқулықтарда ең
бірінші боп патриотизмнің нышаны ретінде жүрегімізге орныққан осы бір
мүсіннің астарында көп сыр барын бертін келе білдік. Қоладан құйылған
барыстың үстінде оң қолына қыран құс, сол қолына садақ, беліне қанжар
мен қорамсақтағы сауыт және алтынға малынған жебелері бар, дулыға
киген сарбаздың бейнесі аса айбарлы көрінеді. Көкірегімен көк тіреген
ескерткішке қараған жан оның азаттықтың символы екенін айтпастан-ақ
аңғарады. Биіктігі алты метр, ал салмағы төрт тоннаны құрайтын алып
адам мүсіні Алматының ғана емес, еліміздің ең негізгі нышандарының
біріне айналды.
Тәуелсіздік монументінің екі
қапталын айнала халқымыздың
ткенінен сыр шертер мүсіндемелік
бедерлі бейнелер бір-бірімен
жарасым тауып тұр. Онда еліміздің
бастан ткерген қасіретті кезеңдері
мен жүріп ткен ерлік жолдары
нышандар арқылы аңғарылады.
Діңгектің трт жағында орналасқан
трт мүсіндік бейне де Тәуелсіздік
монументінің сәулеттік және
мүсіндік шешімін дәл тапқан. Ол
жерде ақылгй абыз ата мен ақ
жаулықты Жер-Ана және олардың
алдыңғы жағында құлыншаққа
мінген бала мен қыздың мүсіні
суреттелген.
1996 жылы әсем шаһардағы
Республика алаңында Қазақстан
тәуелсіздігіне бес жыл толуына байланысты биік обелиск түрінде тұрғызылған монумент құрылысына
жетекшілік жасаған Ш.Уәлиханов;
мүсіншілер А.Жұмабаев,
Н.Далбаев, А.Боярлин,
М.Мансұров, Қ.Сұраншиев,
Қ.Сатыбалдин; сәулетшілер
К.Жарылғапов, К.Монтахаев;
құрастырушы С.Қаламқаров;
құрылысшы А.Ермегияев. Кешен
клденең 180 метрге созылып жатыр. Пластикалық стела
композицияның ортасы болып
саналады. Ол здігінен биіктігі
28 метрге жететін маңғышлақ
құлпытастарына ұқсас боп келген.
Биіктігі 6 метр болатын «Алтын
Адам» немесе қанатты барысқа
мініп алған дала басшысы қазақ
жеріндегі нақты мемлекеттік билікті
сипаттайды екен. Стела диаметрі
46 метрді құрайтын домалақ
алаңның ортасында орналасқан
диаметрі 28 метр жартылай доғал
стилобатқа орнатылған. Стеланың
тменгі блігінде қазақ және
орыс тілдерінде: «1990 жылдың
25 желтоқсанында Қазақстанның
мемлекеттік егемендігі
жарияланды», «1991 жылдың 16
желтоқсанында Қазақстанның

мемлекеттік тәуелсіздігі
жарияланды» деп жазылған.
Ескерткіштің тарихы да қызғылықты. Қазақстанның Тұңғыш
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
Мысыр еліне жасаған сапарында тәуелсіздіктің құрметіне
орнатылған Луксор қаласының
ортасындағы монументке кзі
түседі. Дәл осындай ескерткішті
елімізде де орнатсақ деген ойға
келеді. Кейінірек бұл ойын белгілі
сәулетші Шота Уәлихановқа
жеткізіп, жаңа туындының салынуы жнінде шешім қабылданады.
Тәуелсіздігіміздің бес жылдығында Алматының қақ ортасында
«Тәуелсіздік монументі» ашылып,
салтанатты шараға Н.Назарбаев пен
Түркияның бұрынғы президенті
С.Демирел қатысады.
Тәуелсіз д і к пен а з ат т ы қ т ы
бей нелей т і н м үсі н дерд і басқ а
ел дерден де кездестіреміз.
Оның ең жарқ ын мыса лы
ретінде А мерикадағы «Азаттық
м үсі ні н» айт у ға бола ды. НьюЙорк шаһарының трі н де кк
тіреп тұрған бұл мүсінді кезінде
Ф ран ц и я сы й ға тар т қ ан екен:
Солтүстік Америкадағы ағылшын
иелігін дегі жерлердің азат тық
күре сіндегі Франциямен болған
одақтастықтың ескертк іші
ретіндегі тартуы.
Жалпы кез келген нер туындысының негізгі миссиясы мәңгілікке
ұмтылыс болса керек. «Азаттық
мүсіні» XIX ғасырда тұғыры
қаланып, бүгінде бүкіл әлемге
әйгілі бостандықтың сиволы
болып отыр. Америкаға барған
әр адам міндетті түрде осы бір
нер жетістігіне соғып, әсер алып
қайтады. «Тәуелсіздік монументі»
де дәл солай мәңгіліктің мүсіні
ретінде зіне келуші жанға ой
айтпақ боп, Алматының аспанын
құшып тұрғандай.

– Гүлбаһрам, /нерлі отбасынан шыққаныңыз белгілі. Дегенмен, /нер саласында дәл
театрды таңдауыңызға не себеп болды?
– Кезінде режиссер, марқұм Жанат
Хаджиев Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданында «Қыз Жібек» спектаклін қойған еді.
Сол «Қыз Жібекті» менің әпкем (әкемнің
қарындасы) 16 жасында ойнаған. Яғни
актерлік нер біздің қанымызда бар ғой.
Мен актриса болуды ешқашан армандаған
емеспін. *зім физика-математика
мектебінде білім алып, әдебиет пәнін сүйіп
оқыдым. Билегенді де жақсы кретінмін.
Мектеп бітіргенде журналистикаға немесе
хореографияға баратын шығармын деп
ойлағанмын. Алайда әпкемнің кеңесімен
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық
нер академиясының «Драма театр және
кино» актер мамандығына оқуға түстім.
Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Рашида Хаджиеваның класында тәлім алдым.
Жоғары оқу орнын 2009 жылы бітіріп, осы
жылдан бері Ғабит Мүсірепов атындағы
Қазақ мемлекеттік академиялық балалар
мен жасспірімдер театрында қызмет етіп
келемін.
– Ең алғашқы жұмыс орны, алғашқы р/л
адамды толқытатын дүниелер ғой. Студент
болып жүрген кезде алғашқы р/лді сомдай
бастайсыздар. Ал кәсіби сахнаға келгендегі
алғашқы р/ліңіз қандай еді?
– +рине, оқып жүргенде бәрі
басқа. Үлкен театрға келгеннен кейін
қобалжисың, бұл жерде тілді де, дауысты
да тексереді. Алғашқы рлімнің бірі –
«Кгілдір таксидегі» Мариям. Содан кейін
«Блтірік брік астында» – Марфуға,
Жәмила, «Келіндер ктерілісінде»
– Мухайе, Нигора, «Жұбайлар-ай,
жұбайлар!» спектаклінде Элиза деген
сияқты кете береді... Негізі мен оқу бітіріп,
театрға жұмысқа орналасқанда екі жыл
істеп, сосын телевидение саласына кетемін
деп ойлайтынмын. Алайда спектакльдің
дәмін сезгеннен кейін бір тылсым күш сахнада қалдырды ғой.
– Телевидениеге журналистика бағыты
бойынша ауысқыңыз келді ме?
–Жалпы жүргізуші-дикторлықты
байқап кріп, ары қарай продюсерлік
немесе режиссерлік мамандықты оқимын
деген ойым болған. Режиссер болу үшін
міндетті түрде театр сахнасында ойнап, бұл
жердің тамыр бүлкілін байқап кру керек
деп ойладым. Сахнаның сын тезінен тіп,
спектакльде ойнап крген дұрыс қой. Ал
қазір сүйікті мекенімнің бірі, сондықтан
бұл жерден кете алмаймын.
– Қазіргі жастар негізінен театрды емес,
киноны таңдайды. Lзіңіздің де бірнеше рет
киноға түскен тәжірибеңіз бар. Сіз үшін
қайсысы маңызды, театр әлде кино?
– Дәл біздің театрдағы актерлер театрды
таңдайды. Ал киноға кетіп қалған актерлер
сырттан, кастинг арқылы алынады. Олар
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«балаларға арналған қойылымда
ойнайсың» десе, әрине ойнаймын. Патшайым Герданы енді ғана ойнап жатырмын, «Мұз патшайымы» спектаклі ткен
жылы қойылды. Мен үшін бұл балаларға
арналған үлкен спектакль. Иә, болмысым
балалар қойылымына келеді. Бірақ нақты
бір бағытқа байланып қалғым келмейді.
Оның үстіне кешкі қойылымдарды
қаттырақ сүйетін сияқтымын. +рі уақыт
ткен сайын балалар қойылымдарында
жастар ойнасын деп жол бере бастаймыз.
*йткені онда бала дауыс, бала күлкі аса
маңызды.
– Lнерде жүрген соң, үлкен толқынның

сын-пікірлері ауырлау тиіп, жүрекке алатын
тұс болатын шығар?
– Болған. Алғашында балалықпен
ренжіп, тіпті жылап қалатынмын. Бірақ
актер сынмен седі, сынды қабылдай білу
керек. Қазір маған сын айтса, кңіліме алмаймын. Керісінше, қай жерінде қате кетті,
қайтсем сынды түзеймін деп сұраймын.
Кбіне сзден қате кетуі мүмкін. «+й,

P.S.

мын сз мынадай мағына білдіреді» деген
мына
сияқты үлкендер сын айтады. Онда тұрған
сияқ
ештеңе жоқ.
еште
– Бүгінгі жас к/рермен бәрібір басқа
к/рермен. Сіздер олардың сұранысын,
к/ре
не кк/ргісі келетінін, тіпті ең қарапайым
нәрсе, адамды қандай келбетте к/ргісі
нәрс
келетінін жақсырақ білесіздер. Lйткені сол
кел
жастардың /кілісіздер. Осы тұрғыдан қанжа
да
дай да бір келіспеушілік, /з пікірлеріңізді
ббарынша мойындататын сәт бола ма?
– Болады, әрине. 80-90 жылдардда мүлде басқаша ойлайтын. Қазір
ззаман згерді, заманауи қойылымдарды
оосы заманға сай қойып жатыр. Қазіргі
к
крерменді таңғалдыру оңай емес.
С
Сондықтан біздің режиссерлер жанжа
жақты жұмыс істеп жатыр. Крерменге
жа
жақын болғымыз келеді. Дәл зім жастар
үшін қаһарман болып саналатын қазақтың
баты
батыр қыздары +лия мен Мәншүкті
сомд
сомдағым келеді. Кинода ма, театрда ма
–м
маңызды емес. Қазір, кінішке қарай,
кп жастар Абайды, Мұхтар +уезовті жете
білм
білмей жатады... Сондықтан тұлғаларға
арн
арналған қойылымдардың болғанын
қолд
қолдаймын.
– Бұл /з кезегінде үлкен мәселенің
шет
шетін шығармай ма? Кішкентай адамдар
арқы
арқылы үлкен тұлғалардың бет-бейнесін
қалы
қалыптастыру бүгінгі заман сұранысы. Осы
тұрғ
тұрғыдан келгенде %лия мен Мәншүктен
/зге кімнің кескін-келбеті, тұлғасы біздің
теат
театрға керек деп ойлайсыз?
– Қазіргі заманда Асанәлі +шімов,
Тұң
Тұңғышбай Жаманқұлов ағаларымыз
туралы неге қоймасқа... Бибігүл
Тл
Тлегенова, Роза Рымбаева сынды аты
тари
тарихта қалатын әншілер бар... Сол жайлы
фил
фильмдер түсірілсе, спектакльдер қойылса
дейм
деймін.
– Енді осы кезге дейін /зіңіз ойнаған
р/лд
р/лдер туралы айтсақ. Қайсы р/л /зіңізге
к/бір
к/бірек әсер етті?
– Мен әр спектакльде рл ойнаған
сайы
айы «осы рл маған сай, менің болмысайын
ссым
сы
ы
сымды,
мінезімді ашты» деп ойлайтынмын.
К
бб
Кбіне
келіннің, арудың рлін ойнадым.
Кп
К
п
п
Кпшілік
маған лирикалық рлдер жақын
еек
ккее н айтып жүретін. Ал Г.Хугаевтің
екенін
««Қара
«Қ
Қа шекпенінде» Сылаңды сомдағанда
Қар
бә таңғалды. «Сен осындай да рлді ойбәрі
най
й алады екенсің ғой» деп мақтап жүрді.
*зім де «бұл менің «бомба» рлім» деп ойладым. Бірақ адам күн сайын седі, санасы,
ойы згереді. Ал қазір жаныма жақыны
– «Құлагер» және сондағы рлім. Рлдің
үлкен-кішісі болмайды. Осы «Құлагер»
спектаклінен шынайы ләззат аламын. Бұл
рлді қанша рет болса да ойнай беретін
сияқтымын.
– Қазақстандағы театрлардағы
ойынына, актерлік жолдағы ұстанымына
к/ңіліңіз толатын замандастарыңыз туралы
айтсаңыз?
– Біздің театрда жастар кп. Қатарласымыз да, үлкеніміз де, жасымыз да бірге
жүреміз. Солардың ішінде Ерлан Кәрібаев
деген актер, зінің ойын да, пікірін де
дұрыс жеткізе білетін, кеңесін де жаныңды
жараламай айтатын актердің, досымның
бірі. Театрдың шығармашылық жетекшісі
Данияр Базарқұлов жақсы ойлап, жақсы
түсінісетін аға-досымыз. Ал жастарымызға
тіпті таңғалып отырамыз. Бізде сен жассың,
сен білмейсің деген әңгіме жоқ. *йткені
қазір үлкендер мен жастар ой алмасып
отырса, жастарға үлкен кмек болар еді.
– Бұрын қай шығармашылық орта болсын бір-бірімен етене араласып жататын.
Қазір бізде ондай дәстүр жоқ секілді. Осы
тұрғыдан келген кезде шығармашылықтың
басқа саласындағы /кілдерімен араласу,
олардың шығармашылық еңбегімен танысу,
оларды бағалау мәселесі қалай?
– Менің әкем күйші-композитор
ғой. Сол бұрынғы шығармашылық
адамдарының бір-бірімен тығыз қарымқатынасы туралы жиі айтатын. Қазіргі
жастар басқа бағытпен кетіп бара жатыр
ма, әлде кре алмаушылық па? Не болмаса
орысшаланып кету ме... Мүмкін қызғанатын шығар... Анығын айта алмаймын...
– Қандай кітап оқисыз?
– *нер адамы, әсіресе театр актерлері
жиі кітап оқиды. Себебі біз ойнайтын спектакльдер сондай кркем шығармалардан
алынған пьесалар. Мен де әртүрлі кітап
оқимын, дәл қазір оқып жатқаным –
«Махаббат, қызық мол жылдар». *йткені
жуырда осы спектакльді қоямыз.
–%ңгімеңізге рақмет!

Әлемдегі пандемияға қарамастан, өткен жыл Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ
мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры үшін жемісті жыл болды
деуге болады. «Халықаралық театр сыншылары бірлестігі» өткен жылы атқарылған
жұмыстың нәтижесін анықтау мақсатында еліміздегі театрлар арасында жүргізілген
арнайы сауалнама қорытындысында «Үздік актриса» номинациясы бойынша
«Шағала» қойылымындағы Аркадина рөлін сомдаған Жанар Мақашева, «Үздік
режиссер» номинациясы бойынша «Құлагер» қойылымы үшін Фархад Молдағалиев,
«Үздік қойылым» номинациясы бойынша «Шағала» спектаклі (автор А.Чехов, режиссер
Е.Нұрсұлтан) үздік деп танылды. Аталған театрда үлкендермен қатар, орта және жас
буын өкілдері де еңбек етіп, театрдың бүгінгі тыныс-тіршілігіне өз үлесін қосып жүр.

Нұрлайым ЖАҚЫПҚЫЗЫ

ANA TILI
Құрылтайшы және шығарушы:
«ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРI»
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi
Бас директор –
Редакторлар кеңесiнiң төрағасы

театрда жұмыс істеп крмеген актерктераңдап
лер. Сондықтан, әрине киноны таңдап
иноға
жатады. Мен студент кезімнен киноға
түстім, киноны да жақсы кремін. Бірақ
театрда рухани ләззат аламын. Кез келген
киноға түсе бермейсің ғой. Қазір сериалдар да, кинолар да кбейіп кетті. Театр
іретін,
мәдени орта, адамның ой-рісін сіретін,
құлашын кеңейтетін жер. Менің дее ордам – театр.
ла– %детте осы жастар және балада
лар театрына келсек, к/п жағдайда
ірі
актерлер екіге б/лініп кетеді. Бірі
балаларға арналған қойылымдарға,, енді
мға бой
бірі жастарға арналған қойылымға
ырақ?
түзейді. Ал /зіңізге қайсысы жақынырақ?
мдарды
–Балаларға арналған қойылымдарды
ға р ы п ,
жақсы кремін. Бұйрық шығарып,
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