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КӨБЕЙ, ҚАЗАҚ!

ЗИЯЛЫНЫҢ СӨЗІ

БІРНЕШЕ БАСЫЛЫМДЫ 
БІРІКТІРУ – ГАЗЕТ-
ЖУРНАЛДЫ ЖАБУ 
ДЕГЕН СӨЗ ЕМЕС

Беттің бетке айтары

КҮН КӨРУ ТӘСІЛІН СЫРТТАН 
ЖҰҚТЫРЫП, ҮЙРЕНЕ БЕРУГЕ 
БОЛАДЫ. РУХ МӘДЕНИЕТІН 
БӨТЕННЕН ҚАРЫЗҒА АЛА 
БЕРУГЕ БОЛМАЙДЫ

Жүсіпбек АЙМАУЫТОВ

Бірнеше басылымды біріктіру – ол газет-журналды жабу деген 

с�з емес. Біріншіден, ешқандай басылым жұмысын тоқтатпайды. 

Екіншіден, олардың медиа кеңістікте қалыптасқан брендтік атаулары 

�згермейді. Үшіншіден, басылымдарды мемлекеттік ақпарат тапсырысы 

аясында қаржылық қолдау тоқтамайды. 

...!рине, балалар басылымының ұлттық идеологиялық тәрбие 

берудегі мәні мен маңызын жақсы түсінеміз. Соның ішінде, жас 

ұрпақтың тілін – қазақ тілінде қалыптастыру бүгінгі күнде ең �зекті 

мәселе. Бүгінгі балалардың тілін қалыптастыратын құрал – әрине, 

бірінші кезекте – телеарналардағы мультипликациялық фильмдер мен 

балалар әдебиеті. 

Сонымен қатар «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында балаларға 

арналған қазақтілді теле-�німдердің ауқымын кеңейту мақсатында 

шетелдік балалар телеарналарын (Nickelodeon, TiJi, Карусель) қазақ 

тіліне аударып, таратуды қолға алып отырмыз. Сондай-ақ биылғы 

жылы балалар әдебиетінің әлемдік бестселлерлерін, атап айтқанда, 

Е.Х.Гомбрихтің «!лемнің қысқаша тарихы», Льюис Кэрролдың 

 «Алиса ғажайыптар елінде», Джордж Оруэлдің «Хайуанаттар бағы», Ева 

 Ибботсон «Теңіз �зеніне саяхат» сынды барлығы 20 кітапты қазақ тіліне 

аударып, балалар аудиториясына ұсынуды к�здеп отырмыз. 

(«Ult.kz» сайтына берген сұхбатынан)

Шаңырағын бала үнімен шаттандырған алтын құрсақты аналарымыздың жо-
лын жалғаған жастардың бірі – шалқарлық «Алтын алқа» иегері Айым Сүйеу-
құлова. Жолдасы Азамат екеуі 9 перзент сүйіп, оларды қатарынан қалдырмай 
бағып, тәрбиелеп отыр. Тоғызыншы пер зенті Санжар бүгінде тоғыз айлық 
болса, тұңғыштары Назым 8-сынып оқушысы. Араларында Аида, Айша есімді 
егіз қыздары бар.

Асық ойыны – 
қазақ халқының 
дәстүрлі, ұлттық 
ойындарының бірі. 
Көнеден келе жатқан 
ойынның бұл түрі 
баланы  жастайынан 
дәлдікке, 
ұстамдылыққа, 
байсалдылыққа 
үйретеді. Жүйке 
жүйелерін 
шыңдап, жұмысын 
жақсартып, ойлау 
қабілетін арттыра-
ды. Кішкентайынан 
асық ойнап өскен 
бала төзімді әрі 
шыдамды болады. 
Бала бойындағы бұл 
қасиет болашақта 
көздеген мақсатына 
жетуіне көп септігін 
тигізері анық. 
Кезінде  ауыл 
баласының бәрі асық 
ойнап өсті. Қазір ше? 
Біз ел алдын-
да жүрген 
зиялы қауымға 
«Немереңізге асық 
жинайсыз ба?» 
деп сауал қойған 
едік. Төменде аға 
буынның жауабын 
ұсынып отырмыз.

Аида БАЛАЕВА,
ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 
министрі: 

НАУРЫЗ-САУАЛНАМА

Алдағы нөмірден оқитындарыңыз: 
АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

БӘРЕКЕЛДІ!

ҚАЗАҚШАҒА 
СУДАЙ

Олег замандастарына үлгі 
боларлық азамат

АЛТЫН ҚҰРСАҚТЫ 
АНАЛАРДЫҢ ЖҰРНАҒЫ

Шығыс �ңірінде Олег Чугунковтың есімі жақсы 

таныс.  Қызметі де ат үркетіндей. «Nur Otan» партиясы 

Шығыс Қазақстан облыстық филиалы т�рағасының 

бірінші орынбасары.

Олег Васильевичтің �зге қандастарынан бір 

ерекшелігі – қазақшаға судай. Қазақ тілінде еркін 

с�йлеп, еркін жаза береді. Тағы бір айтатын нәрсе 

– қазақтілді басылымдардың жанашыры. Олардың 

ішінде �зіміз сүйіп оқитын ұлт басылымы –  «Ана 

тілі» газеті де бар.

Баршамыз құрметтеп, сыйлайтын  Олег Чугунков 

осындай азамат. Олег секілді тіліміздің қадір-қасиетін 

білетін отандастарымыз к�п болғай!

Орал Ш�РІПБАЕВ
DСКЕМЕН

ЖЕТІСУ 
ЖҰМБАҚТАРЫ 

Дулат ИСАБЕКОВ, 
жазушы, Мемлекеттік 

сыйлықтың иегері:

ЖЕТІСУ 
ЖҰМБАҚТАРЫ 

АСПАНДА КҮННІҢ НҰРЫ, 
МАҚПАЛДАЙ ЖЕРДІҢ ТҮРІ...

Міржақып

Ұлыстың Ұлы күні құтты болсын!

НЕМЕРЕҢІЗГЕ АСЫҚ ЖИНАЙСЫЗ БА?

Қошқардың 
асығы ғана 

сақа болады
Журналистер Наурыз жайлы к�п 

 сауал қойып жатыр. Жылдағы ай-

татынымызды қайталай бергеніміз 

қалай болады деп жатырмын. «Ана 

тілінің» сұрағы маған д�п түсті. Иә, 

жас күнімнен асық жинау – әдетім. 

Соңғы жылдарда жинағаным үш 

литрлік банкіге салғанда  алтауын 

толтырды. Үйде шашылып жатады. 

Балалардың аяғына батады.  Сосын бір 

б�лігін ауылға беріп жібердім. Ауыл-

да немере інілерім тұрады. Мен тіпті 

қонақта отырсам да, асық жілік бар 

ма деп, болса асығын тазалап, қағазға 

орап, қалтама салып аламын. Асықтың 

оңқайы, солақайы болады. К�біне 

оңқайын жинауға тырысамын. 

Неге екенін білмеймін, соңғы 

жылдарда жинаған асықтарым бәрі 

біркелкі. Ішінде сақа боларлық асық 

–  Е к е у м і з  д е  Ш а л қ а р д ы ң 

 тумасымыз, бір мектептен білім 

алдық, бір-бірімізді бала кезден 

танимыз десек те болады. Осы та-

ныстығымыз есейген шақта ма-

хаббатқа ұласып, отау құрдық. К�п 

балалы отбасы атанудың ата-анаға 

жүктер жауапкершілігі  де мол. 

Жұбайым екеуміз күнделікті тірлікте 

жоқ. Баяғыда құдайыға қошқар  соятын. 

Кейінгі жылдары жұрт қошқар етін 

жегенді қойған ба, мүмкін содан шығар. 

Ірі қошқардың асығы ғана сақа болады. 

Жас күніміздегі асықтар к�бі сақа, кере-

мет еді. Асықтарды қызылды-жасылды 

бояулармен бояйтынбыз. Қорғасын 

құятын ек.  Қазір кішкентай балалар 

аузына салады, сондықтан  боямаймыз. 

Асықтың кішкенесін  «кеней», үлкенін 

«сақа» дейтінін жастар білгені дұрыс. 

Қазіргі асықтың к�бі – «кеней».

Немерем отызға келді. Сол асықтың 

ортасында �сті. Ш�берем қыз бала, 

асыққа қызықпайды. Қазақта ырым 

бар, оңқай асық к�п болса туған бала ұл 

болады деген. Келесі ш�берем ұл бола 

ма деп үміттеніп жүрмін.

(Жалғасы 2-бетте) 

«Халқымызды біріктіретін 
ортақ құндылықтарды 
 барынша дәріптеп, ой-санаға 
берік орнықтыруымыз керек. 
Наурыз мейрамын атап �ту 
тұжырымдамасын жасап, 
к�ктем мерекесінің мазмұнын 
байыта түскен ж�н. Бүкіл 
қоғамды ұйымдастыратын 
құндылықтар неғұрлым к�п 
болса, бірлігіміз де соғұрлым 
бекем болады».

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, 
Қазақстан Республикасының 
Президенті: 

кезігетін қиындықтарға  мойы  май, 

б ә р і н е  т ү с і н і с т і к п е н  қ а р а у ғ а 

 ты рысамыз. Бізге балалардың шат 

күл кісін к�руден асқан қуаныш жоқ, 

байлығымыз да осы – соңымыздан 

ерген кішкентайларымыз. «!р ба-

ланың �з несібесі бар» демекші, к�з 

алдымызда аман жүріп, есейсе болды, 

– дейді 30 жастағы к�п балалы ана.

Кейде к�п балалы отбасылар-

мен тілдескенде олардың тарапы-

нан бір мұқтаждығы  айтылып, бір 

сәлемдемесін жеткізетін болып 

міндет арқалап қайтатынсың. Бұл 

жолғы кейіпкерлерімізден барға 

– қанағат, жоққа сабыр тілеген  

қарапайымдылықты к�рдік. Айым-

ның  мамандығы аспаз. Бірақ тұрмыс 

құрғалы Алла сый лаған б�пелерінің 

тәрбиесімен үйінде отыр. Солардың 

сабақтарына қарайды, балабақшаға 

апарады, онда ұйымдастырылатын 

түрлі шараларға қатысып, балаларын 

қуантады. Қайы рымдылық акция-

ларына да �з үлес терін қосуды ата-

аналық борыштары санайды.

Айым – «Баласы атқа шапса, 

үйде отырып тақымын қысқан» 

ілкідегі алтын құрсақты аналардың 

жұрнағы екені даусыз. «Аға, біздің от-

басы туралы жазсаңыз балаларымның 

жетістіктерін де қалдырмаңызшы...» 

деп �тінді. Бала жетістігі — ата-ана 

қуанышы деген осы. 

Оқуға зейінді, �нерге құштар 

�рендердің әкесі Азамат Хадим-

жан қазір «Казтелерадио» АҚ-ның 

Шалқар телеорталығында жұмыс 

істейді. Ерге лайықты істің қай-

қайсысына да қолының ептілігі бар 

36 жастағы әке  балаларының арман-

дары орындалатынына сенеді. 

Мұхтар МЫРЗАЛИН,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
Ақт�бе облысы 

Шалқар ауданы
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Кәдірбек 
СЕГІЗБАЙҰЛЫ, 
жазушы:

Рамазан 
СТАМҒАЗИЕВ, 
Қазақстанның 
еңбек сіңірген 

артисі:

МЕРГЕНДІККЕ, 
ДӘЛДІККЕ, ЕПТІЛІККЕ 

ҮЙРЕТЕДІ

БІР ДОРБА АСЫҒЫМ БАР

Нұрболат АБАЙҰЛЫ
«Ana tili»

МІНБЕР

Халқымызда «жол мұраты жету...» деген тәмсіл бар. Өкінішке 
қарай, осындағы «жетуді» жылдамдықты шамадан тыс 
арттырудың есебінен жүзеге асырғысы келетіндер қай 
елде болсын көп. Мәселен, Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының есебінше, жыл сайын әлемде 1,3 миллионға жуық 
адам жол апатынан қаза болады екен. Бұл санды әр күнге 
бөлсек, күніне 3000 адам жолдағы апат салдарынан қайтыс 
болған. Сондай-ақ жыл сайын, шамамен, 25 миллион адам 
түрлі жарақат алады. Осынау жол апаттарының салдары-
нан әлем экономикасына айтарлықтай шығын келетіні де 
анықталған. Сарапшылардың дерегінше,  шығынның көлемі 
кейде ішкі жалпы өнімнің 3 пайызына жетіп жығылатын болған.

ҚАРА ЖОЛ 
ҚАТЕЛІКТІ КЕШІРМЕЙДІ

НЕМЕРЕҢІЗГЕ АСЫҚ ЖИНАЙСЫЗ БА?

Жетілдірілген 
әліпбиден 

күтеріміз көп

Жаңа жоба қалай 
жүзеге асуда?

«Grammy» сыйлығын 
алған қазақ баласы

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 
30 ЖЫЛДЫҒЫНА – 30 КОНЦЕРТ

Жол апаттары біздің 
елде де алаңдатарлық 
жағдайда. Статистика 
комитетінің мәліметінше, 
соңғы 17 жылда Қазақ-
стан да ресми түрде 
270 мың жол-көлік 
оқиғасы тіркелген. Осы 
оқиғалардың салдарынан 
49 мың адам қайтыс болып, 
300 мыңнан астам адам 
әртүрлі жара қат алған, 
мүгедек болып қалғандары 
қан шама? Өкініштісі, 
қаза тапқандардың 50 
 пайы зы – өрімдей жастар. 
Яғни жұмысқа жарам-
ды, елге пайдасы тиетін 
жас тағылар. Жол-көлік 
оқиғасынан өмірі ерте 
қиыл мағанда, олардың 
бәрі ел мен жерге қызмет 
етер еді. 

Жол апаттары біздің елде де алаңдатарлық жағдайда. Статистика 

комитетінің мәліметінше, соңғы 17 жылда Қазақстанда ресми түрде 

270 мың жол-к�лік оқиғасы тіркелген. Осы оқиғалардың салда-

рынан 49 мың адам қайтыс болып, 300 мыңнан астам адам әртүрлі 

жарақат алған, мүгедек болып қалғандары қаншама? Dкініштісі, 

қаза тапқандардың 50 пайызы – �рімдей жастар. Яғни жұмысқа 

жарамды, елге пайдасы тиетін жастағылар. Жол-к�лік оқиғасынан 

�мірі ерте қиылмағанда, олардың бәрі ел мен жерге қызмет етер еді. 

Жоқ дегенде, ұрпақ �рбітіп, еліміздің демографиясына үлес қосары 

анық. Жол апаттарынан еліміз экономикасына да орасан зор зардап 

келуде. Мәселен, осы мәселені 2013 жылдың деректері бойынша 

зерттеген сарапшылар осы жылы 14 168 жол-к�лік оқиғасы тіркеліп, 

оның салдарынан 3 037 адам қайтыс болып, 29 872 адам жарақат 

алғанын анықтаған. Осы оқиғалар салдарынан ел экономикасы 9 млрд 

АҚШ долларына пара-пар зардап шеккені белгілі болған. Азия даму 

банкінің мәліметінше, бұл дегеніміз ішкі жалпы �німнің 4 пайызына 

тең. Айдың-күннің аманында мұншама адамнан айырылу – үлкен 

қасірет болса, ел экономикасына да қаншама зиян келуде. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2018 жылғы мәліме-

тінше, Қазақстан жол-к�лік оқиғалары салдарынан тіркелетін адам 

�лімі бойынша әлемдегі 175 елдің ішінде 74-орында тұр. Яғни 100 мың 

тұрғынға шаққанда, қайтыс болу к�рсеткіші 18 адамды құраған. ТМД 

елдері ішінде Ресейде – 18 адам, Dзбекстанда – 11 адам, Беларусь 

елінде 8 адамға тең болған. Қауіпсіз елдер рейтингінде Еуроодақ к�ш 

бастаса (5,5 адам), ең т�мен к�рсеткіштер Африка мен Латын Амери-

касы елдеріне тиесілі екен.

Еліміз басшылығы бұл дерек-

терге алаңдап, жол қауіпсіздігін 

қам  тамасыз ету бағытында соңғы 

жыл дары бірқатар шараларды қолға 

алды. Оның ішінде үлкен күре жол-

дарға бейнебақылау камераларын 

орнату нәтижесінде жол апаттары 

азайған. Мәселен, 2019 жылдың 

 қо рытындысы бойынша елімізде 

жол-к�лік оқиғалары 41 пайызға 

қыс қарған. «Жол активтерінің ұлттық 

сапа орталығы» республикалық 

мемлекеттік кәсіпорнының бас 

 директоры Замир Сағыновтың 

с�зінше, к�рсеткіш әлі де болса 

жоғары. «Сон дықтан жол қауіпсіздігі 

жағдайын жақсарту бағытындағы 

жұмыстарды жалғастыру керек» дейді 

ол.

2008 жылы Женевада жол қауіп-

сіздігі  жаһандық әріптестігінің 

 жиынында жол қозғалысы қауіпсіздігі 

ж�ніндегі нұсқаулық қабылданған. 

Оған сәйкес жылдамдықты 10 км/

сағатқа қысқарту �лімге алып келуі 

мүмкін жол-к�лік оқиғаларының ық ти малдылығын 37 пайызға т�мен-

детеді деген тұжырым жасалған. Демек, сапалы жол инфрақұрылымын 

салудан б�лек, жылдамдықты бақылау жол қауіпсіздігін арттырудың 

маңызды құралы болып саналатынын естен шығармау керек. 

– Біз «Нұр-Сұлтан – Щучинск» жолына зерттеу жүргіздік. 

2020 жылдың 9 айында аталған учаскеде жылдамдықты 150 км/

сағаттан асыру бойынша 8 280 заңбұзушылық тіркелген. 58 жағдайда 

жылдамдық 200 км/сағаттан асып түскен. Тіркелген ең жоғары 

жылдамдық – 238 км/ сағат. BMW к�лігін тізгіндеген жүргізуші 

жылдамдықты дәл осылай арттырған. Аталған учаскедегі есепке 

алу камералары !кімшілік полиция комитетінің деректер базасы-

мен интеграцияланбаған. Соның салдарынан жылдамдық режимін 

бұзушылар жазасыз қалып отыр. Олар �з �міріне ғана емес, �згелердің 

де �міріне қатер т�ндіретінін білмейтін секілді. Сондықтан осы проб-

леманы шешу үшін !кімшілік полиция комитетінің деректер база-

сымен міндетті түрде ықпалдастыра отырып, автомобиль жолдарын 

есепке алу камераларымен қамтамасыз ету, сондай-ақ заңнамалық 

негізде «орташа жылдамдықты» айқындау әдісін енгізу қажет деп 

санаймын, – дейді Замир Сағынов. !детте к�лік жүргізушілері бей-

некамералар орнатылған аумаққа келгенде ғана жылдамдықты азай-

тады. Кейін қайтадан арттырады. – Негізі екі елді мекен арасындағы 

жолды қанша сағатта жүріп �туге болатынын анықтап, соның орташа 

уақытын белгілеу керек. Соның негізінде к�ліктің жылдамдықты 

арттырғанын, я арттырмағанын анықтауға болады. !рине, ол 

үшін заңға �згеріс енгізу керек. Десе де, ұтымды ұсыныс ретінде 

қарастырып к�руге әбден болады және бұл халықаралық тәжірибеде 

бар дүние, – дейді Замир Сағынов.

Жол-к�лік оқиғасына түрткі болатын мәселенің бірі – жаяу 

жүргіншілердің жауапсыздығы. Ресми статистикаға сүйенсек, соңғы 

5 жылда, яғни 2015-2019 жылдары елімізде жаяу жүргіншілердің 

қатысуымен 37 мың жол-к�лік оқиғасы тіркелген. Бұл жалпы 

оқиғалар санының 42 пайызына тең. Оқиғалардың 75 пайызы немесе 

28 мыңы жаяу жүргіншілер жолағында орын алса, 9 мыңы немесе 25 

пайызы жолды рұқсат етілмеген аумақтан жүріп �ту кезінде тіркелген. 

!сіресе мұндай оқиғалар жол бойындағы елді мекендерде жиі орын 

алады. 

Тағы бір �зекті мәселе, жол бойында бейберекет жайылып 

жүретін т�рт түлік малға қатысты. Елімізде жолға шығып кеткен 

малды басып кету дерегі бойынша орын алатын жол-к�лік оқиғалары 

к�п. Осылайша, үйдегі малын қараусыз жіберетін тұрғындар адам 

�ліміне себепші болып жатады. Соңғы бес жылда жол үстінде жүрген 

малдың салдарынан 643 оқиға тіркелген. Мұндай жағдайларда 

жүргізушілердің материалдық шығынға ұшырайтыны �з алдына, 

кейде жолаушылар ауыр жарақат алады. Қаза табатындар да бар. Тек 

�ткен жылдың �зінде республикалық күре жолдарда дәл осындай 104 

жол-к�лік оқиғасы орын алған. Салдарынан 140 адам жарақат алып, 

36 адам қайтыс болған. С�з соңында айтарымыз, қара жол қателікті 

кешірмейді. К�лік тізгіндеген әр адам �зінің амандығымен қатар, 

�згелердің де саулығын ойлағаны дұрыс.

Мен де асық жинаймын. Жалпы қазақы  отбасы 

асықты тастай бермейді, тазалап жинап қояды. 

«Міне, асық ойнасаңдар» деп, немерелеріме к�рсетіп 

айтып жүремін. Бірақ қазіргі балалар асық ойнамай-

ды. Күндіз-түні қалтафондарына үңіліп отырғандары. 

Кітап та оқымайды. 

Асық ойнау туралы насихат жоқтың қасы. 

Телеар налардан асық ойнау мәдениетін қалыптас-

тыратындай хабарлар жүргізілмейді. Ауылдық 

жерлерде балалар асық ойнайтынын к�ріп жүрмін. 

Бірақ оны ұлттық ойын ретінде дамытуға ынта керек. 

Телефонға телміріп отырғаннан г�рі, асық ойнаса, ол 

– спорт. Денелері ширайды. Мергендікке, дәлдікке, 

ептілікке үйренеді. Сондықтан ұлттық ойынның осы 

түрін ережесін, шарттарын жазып, бекітіп, газеттер, 

телеарналар жүйелі түрде насихаттаса демекпін. 

Қазақ баласы асығының алшы түскенін қалайды. 

Жасы үлкендері ырымдайды.Ол үшін біз тәйкі жағын 

ептеп, онша байқалмайтын қылып ойып, соған 

 шамалап қорғасын құйып қоятынбыз. Ондай-ондай 

айла-шарғы асықтың қызығына түскен балаларда 

болады. Арқардың құлжасының сақасы қолға түсе 

бермейтін. Құлжаның сақасын иіргенде, ұсақ-түйек 

асықтарды жарып жіберетін. Ата-анамыз біз оқудан 

келгенше асықтарды тазалап, тәйкі жағын қайрап 

тегістеп, дорбаға салып қоятын. Dйткені асық ойнау 

�нер еді ғой. 

Алматыдағы эстрада-цирк 

студиясын бітіргеннен кейін 

«Қазақконцерт» бірлестігінің 

«Жазира» ансамбліне, Нұрғали 

Нүсіпжанов ағамыздың бри-

гадасына жұмысқа бардым. 

Бригаданың ішіндегі ең жасы 

мен едім.

Ол кезде айлап гастрольге 

шығамыз. Тоқсандық дейді, 

үш айлап кететін кез болды. 

Барған жерде концерттен кейін 

қой сойып, құрметтеп жатады. 

Қазір ойласам, күніне бір кон-

церт дегенде бір айда 30, екі 

айда 60, үш айда 90 қой сойы-

лады. Енді �зіңіз ойлай беріңіз, 

тоқсан қойдың асығын...

Нұрғали ағалар т�рде оты-

рып: «!й, мына асықты жілікті 

баланың кішісі Рамазанға 

беріңдерші»  деп,  асығын 

шығарып маған беретін. Мен 

ол асықты тазалап, гастроль-

ден келгенде бір дорба асық 

алып келетінмін. Ол кезде ба-

лалар кішкентай еді. Есейе 

келе, аппақ-аппақ неше түрлі 

оңқай, солақай асықты жинап, 

ойнап отыратын.  

Кейін ержетіп, 7-8 сынып-

та оқып жүрген кездерінде: 

«!ке, сен асық әкелмейтін бол-

дың ғой» деп сұрайды. «Қазір 

 гастроль азайды, бұрын ғыдай 

гастроль жоқ, балам» деп, мен 

де қалжыңдап қоямын.   

Ауылға барғанда, белгілі 

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай 
еліміздегі мәдениет, руханият 
саласындағы азаматтар мерейтойға 
қазірден бастап үлес қосуға 
 тырысып, түрлі шараларды бастап 
жіберді. Солардың бірі дәстүрлі 
әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Сәуле Жанпейісова мере-
кеге орай бірқатар жобаларды қолға 
алғандарын айтады. 

«Ел тойына әрбір қазақстандық азамат 

�з үлесін қосуы парыз деп есептеймін. 

Біздің «Аманат» дейтін �нер орталығымыз 

бар. Оған �зім жетекшілік етемін. Сол 

орталықтың құрылғанына биыл 5 жыл 

болады. Бірқатар балалар сол жерде дом-

быра, ән, вокал, фортепиано аспапта-

ры бойынша үйреніп жүр. Мінеки, осы 

шәкірттеріміздің �нерлерін ұштау, дамыту 

мақсатында «Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 

– 30 концерт» дейтін жобаны бастаған 

болатынбыз. Біздің орталық Алатау 

 ауданында орналасқандықтан, ең бірінші 

концертімізді шәкірттерімізбен бірге сол 

жердегі жақында ашылған «Алатау креа-

тив хаб» дейтін орталықтың тұсаукесер 

алаңында �ткіздік. К�рерменнің к�бі 

жастар болды» дейді �нерпаз. «Аманат» 

�нер орталығының биылғы жылдың 6 

ақпанында �ткізген алғашқы концертінде 

Құр манғазының «Адай» күйі, сондай-ақ 

«Телкүрең», «Кеңес» халық күйлері мен 

«Тай бурылдың шабысы-ай», «!риайдай», 

«Он алты қыз» сынды халық әндері орта-

лық та тәлім алып жатқан шәкірттердің 

орын дауында к�рерменді жақсы әсерге 

б�леді. 

Dнер иесі осындай игі шараларды 

�ткізу арқылы жас шәкірттердің �нерлерін 

дамыту жайын к�здегенін де жеткізді. 

орталарда ұсынып жатса, 

асықты алып, әдемілеп таза-

лап, бұрынғы әдет бойынша 

кейін немерелерім ойнай-

ды деп, үйге әкеліп қоямын. 

 Немерелер әзірге кішкентай, 

дегенмен, соларға жинаған бір 

дорба асығым бар.

Асық ойнау, ләңгі тебу 

біздің бала кездегі фоль клор-

лық жанрымыз ғой. Асық 2 

тиын, сақа 5 тиын деп, бір-

бірімізге асық сататынбыз. 

!желер киіз басып, жүн 

боя ған кезде асығымызды 

к�теріп сол үйге баратын-

быз. Ол кісілер бірден бояп 

бермейді. Таңнан қара кешке 

дейін басылып жатқан киізді 

аяғымызбен әбден басып, 

иін қандырып, әзір бол ғанда 

ғана «Болды, енді баспай-ақ 

қойыңдар» деп, асықты бояп, 

кептіріп қояды. Бір сағаттан 

кейін барып асығымызды 

алып кетеміз.  

Киіз басқанның �з тәсілі 

бар.  Ыстық суды киіздің 

үстіне жүргізіп құйып оты-

рады. Басында аяқ күйген 

сияқты болғанымен, кейін 

оны ұмытып кетесің. Себебі 

қалайда асықты боятып алу 

керек. 

Е с к і   а к к у м у л я т о р д ы 

бұзып, сақаға салмақ  қы лып, 

қорғасын құятынбыз. Шең-

берде асық ойнағанда «Қор-

ғасын құйылған сақамен не-

месе қорғасын құйыл маған 

сақамен ойнаймыз» деп, ойын 

басында балалармен ке лі сіп 

алатынбыз. Асық керемет қой, 

бала кезден айтатын естелік 

к�п. 

Олардың ұлттық �нерге деген жүректерінде 

ұшқын пайда болатынына сенім білдіреді. 

С о н д а й - а қ  с о л  ж е р д е  о р н а л а с қ а н 

мультимедиялық музей – дәстүрлі �нер 

орталығында әйгілі қазақ әншісі Манарбек 

Ержановтың туғанына 120 жыл толуына 

арналған  «Сайра бұлбұл» дейтін дәстүрлі 

ән фестивалі �ткізілді. Онда Манарбек 

Ержановтың «Сайра бұлбұл», «Паровоз», 

«Бақыт жыры» атты әндері жас шәкірттер 

тарапынан нақышына келтіріліп орын-

далды. 

«Бұл фестивальде де біздің шәкірт-

теріміз �нер к�рсетті. Қала бойынша 

бірнеше оқу орындарынан дәстүрлі 

әншілер қатысты. Манарбек Ержанов 

қазақ дәстүрлі ән �нерінің үлкен тұлғасы. 

Ол кісінің к�птеген авторлық әндері бар. 

Орындаушылығы �з алдына бір т�бе. Дәл 

қазіргі кезде Манарбек Ержановша ән ай-

татын жастар к�п емес. Біз де сол  Манарбек 

атамыздың әндерін шәкірттерімізге 

үйретіп, сол бойынша фестивалімізді 

�ткіздік» дейді С.Жанпейісова. 

Сонымен бірге 6 наурызда �ткен 

«Аманат» �нер орталығының үшінші 

концертінде бұған дейін сахнаға шықпаған 

балалар �нерлерін к�рсетті. «Біз үшін 

бастысы к�рерменге жақсы к�ңіл күй сый-

лау және жастарымызды дәстүрлі �нерге 

баулу, ұлттық рухта тәрбиелеу. Міне, осы 

мақсатта концерттерімізді бастап кеттік» 

дейді орталық жетекшісі. Сондай-ақ ол 

жақында 20 наурыз күні Алматыдан екінші 

�нер мектебін ашқалы жатқанын жеткізді. 

«Аманат» �нер орталығы жақында 

ашылғанымен, аз уақыт ішінде біршама 

жобаларды қолға алып, бірнеше шаралар 

�ткізіп үлгерді. Бұл жобалардың жастар-

ды ұлттық рухта тәрбиелеуде, дәстүрлі 

�нерді балалар бойына сіңіруде ала-

тын орны ерекше. Музыка арқылы жас 

шәкірттерді ізгілікке, ұлттық рухқа бау-

луды к�здеген �нерпаздардың игі талабы 

к�ңіл қуантады. «Алда Наурыз келе жатыр. 

Тәуелсіздігіміз желтоқсан айында тойла-

нады. Соған дейін жыл бойына осындай 

концерттерімізді жалғастыра береміз» дейді 

С.Жанпейісова. Танымал �нер иесінің 

алдағы жоспарларының, ұлт рухания-

тын, мәдениетін дәріптеуде жасап жатқан 

істерінің жалғасын табуын тілейміз. 

Н.БАТЫР 

Тарихта тұңғыш рет «Grammy» 

сыйлығы 1958 жылы 14 наурызда 

тапсырылыпты. АҚШ-тың ұлттық 

мақтанышы саналатын сыйлықты 

араға 63 жыл салып, қазақтың қара 

баласы Иманбек Зейкенов иеленіп, 

әлемді дүр сілкіндірді. 

Ж а с  м у з ы к а н т ,  д и д ж е й 

америкалық рэпердің «Roses» ком-

позициясына ремикс жасап, бәйгеге 

қатысқан Morgan Page, Rac, Bazzi 

vs. Haywyre және Louie Vega секілді 

танымал �нерпаздардан оқ бойы 

оза шауып, мәреге жетті. Оның бұл 

туындысы YouTube-те бір  миллион 

рет қаралып, Billboard Hot 100 

рейтингісінің үздік бестігіне кірген. 

Иманбек Зейкеновтің айтуынша, 

аталған туынды екі жарым сағатта 

жазылған екен. !рі ол �зінің бұл 

туындысын осыдан бес жыл бұрын 

жазылған әннің түпнұсқасынан да 

танымал болады деп ойламаған.

Жеңіс тұғырынан к�рініп, елінің 

атын әлемге танытқан диджейді ән 

әлемінің жарық жұлдызы Димаш 

Құдайберген алғашқылардың бірі бо-

лып құттықтап, қуанышымен б�лісті. 

«Алтын бауырым, үлкен жеңісің 

құтты болсын! Dз талантыңмен біздің 

халқымыздың мәртебесін к�теріп 

тастадың! Бүгінгі бұл жұлдызды сәтің 

әлі талай ұзақ жылдар бойы сені алға 

жетелей берсін! Нағыз қазақтың 

DJ, ән �ңдеушісі болса, сендей-ақ 

болсын! Шаршама, талма, самға! 

Жарайсың!» деп жазды ол �зінің  

Instagram парақшасында.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

-

ҚР Цифрлық даму, инновация, аэроғарыштық 

�неркәсіп министрлігі ҚР ДСМ біріге отырып, елдегі 

эпидемиологиялық ахуалды бақылау үшін әзірлеген 

Ashyq қосымшасын Алматыда 13 мың кәсіпкерлік 

нысан тіркеуге ниет білдірді.

«Пилоттық жобаға қатысатын кәсіпкерлік нысан-

дарына кіру үшін келушілер арнайы QR-код арқылы 

�теді. Мәселен, «жасыл» мәртебе COVID-19 ПТР 

талдауы теріс боп шыққан адамға, ПТР талдауы жоқ, 

COVID-19 ауырған адаммен бай ла нысы жоқ адамға 

«к�к» мәртебе. «Сары» мәртебе COVID-19 науқас 

адаммен байланысы болған адамға бері леді. «Қызыл» 

мәртебе базада COVID-19 ПТР талдауы оң шыққан 

адамдарға беріледі» деді Жандарбек Бекшин.

Айта кетейік, «Ashyq» жобасы QR кодын пай-

далану арқылы мекемеге келушілердің мәртебесін 

анықтауға мүм кіндік береді. Ал мекемеге келген 

 сайын ПТР тест тапсы рудың қажеті жоқ. 

Егер адам «қызыл» мәліметтер базасында болса, 

жұқ тырған адам, ал «сары» – жұқтырған адаммен бай-

ланыс болған деген с�з. Осы екі түс ең қауіпті және 

олар оқшаулануы тиіс. Аталған пилоттық жоба бизнес 

субъектілерінде коронавирус инфекциясының таралу 

қаупін т�мендету мақсатында жұмыс істеп жатыр. 

Индира С�ТІМ
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ANA TILI Т Ү Р К І  Т І Л Д Е С  Т Ү Г Е Л  Б О Л !
Ұлы дала елінде, Түркі әлемі төрінде, Қара шаңырақ Қазақстанда 2018 жылғы 
19 маусымда тарихи тағылымы терең, таңғажайып жаңалық болды. Әлемдегі 
ең жаңашыл, бастамашыл мемлекет басшыларының бірі ретінде мойындалған, 
тұтас Түркі дүниесінің ақсақалы атанған Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен 
Түркістан облысы құрылды. Шырайлы Шымкент шаһарына үшінші мегаполис 
ретінде республикалық мәртебе берілді. Түркістан шаһары өңір орталығына 
айналды. Түркі әлемінің мәдени-рухани  жауһары болмақ жасампаз жолға түсті. 
Түркістанымыз. Шаһарды үйлесімді үлгімен, өрелі де өрісті өнегемен, жедел және 
жан-жақты дамыту жөніндегі міндеттер айқындалды. 
Ел қуанды. Еңселенді. Халық шаттанды. Шадыман рухқа кенелді. Түркістан 
шаһарының мерейі түгел түркі жұртын, туысқан, көршілес те еншілес елдерді 
елеңдетті. Қазақстан Тәуелсіздік алғалы Тұңғыш Президент айрықша аңғартып 
келе жатқан асыл мұрат жүзеленді. Бағзыдағы бабалардың, бертініректегі Алаш 
ардақтыларының аманаттарына адалдық айшықталды. 
Түркістан ұғымы – ұлы ұғым. Түркістан дегенде, бүкіл Түркі әлемі, Түркі қағанаты, 
көк түркілердің дүрілдеген дүр дәуірлері, түркілік тегіміз, түркілік түбіріміз, 
түркілік тіліміз ойға оралады. Жадымызды жаңғыртады. Баршамыздың бойы-
мызды серпіліс сезімі кернеп, рухымыз асқақтайды. Түркістан деген сөз  рухани 
жаңғыруға, рухани жаңаруға шақырады. Елбасы – Тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық еңбегін Түркі әлемінің зиялылары зерделей келе зау-заңғар, биік 
баға берді. «Рухани жаңғыру – түркі тілдес елдердің ортақ олжасы» деді олар. 
«Түркістан облысының құрылуы – сол Рухани жаңғыру стратегиясының нақтылы 
нәтижесі» десті бауырларымыз.

ТҮРКІ ТІЛДЕС МЕМЛЕКЕТТЕР БАСШЫ ЛАРЫНЫҢ 
САММИТІ АЛДЫНДАҒЫ ТОЛҒАНЫС

Түркістанымызды қайта түлету  тура лы 

Тұңғыш Президентіміз Тәуелсіздіктің 

әуелгі кезінен-ақ кемел ойларға беріл гені 

белгілі. Бұл туралы басқалар да, Елбасының 

�зі де айтып та, жазып та жүр. Нұрсұлтан 

Назарбаев Түркістанның  тарихи мән-

маңызын талай- талай мәністеді. К�не, 

ерте дәуір, орта ғасырлар, жаңа заман 

жағдаяттары және Шабғар, Ясы, Түркістан 

турасында терең толғанды. Ата-бабалар 

аманаттарына адалдық, перзенттік парыз 

хақында !зірет Сұлтан кесенесінің түбінде 

тұрып талай да талай ой қозғаған.  

Ел-жұртымыздың есінде ғой, 2000 

ж ы л д ы ң  а л т ы н  к ү з і н д е  Т ү р к і с т а н 

қаласының 1500 жылдығы  тойланды. Бұл 

дата, яки бір мың да бес жүз жыл – шарт-

ты түрде алынған мерзім еді. Қазекеңнің 

«Арық айтып, семіз шық» деген мәтелі 

мәнзелдес  мәселе-тұғын.  !йтпесе, 

Түркістанның шын жасы тым-тым тереңде 

ғой. Күлт�бенің қазбаларынан табылған 

жәдігерлер де Түркістан қаласының 

жасы екі мың жылдан әлдеқайда асып 

жығылатынын шежірелей шертіп жатып-

ты. 

Қалай дегенде де сол 1500 жылдық 

межелі мерекеге әзірлік барысында 

текті т�ріміз біраз-біраз түлеңкіреген. 

Еңселеніңкіреген. Тұңғыш Президентіміз 

Нұрсұлтан Назарбаев: «Түркістан қаласын 

Орталық Азиядағы аса маңызды мәдени, 

рухани, ғылыми және сауда-экономикалық 

орталық ретінде одан әрі абаттандыру – 

алдағы айқын міндет» деп нақтылаған. 

Қазақстан Республикасының сол кездегі 

Премьер-Министрі,  бүгінгі  Мемле-

кет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев: 

«Бүгінде қазақтар үшін бір ғана мереке 

бар, ол – Түркістан тойы» деп шеген-

деген. Қазақстанның халық жазушы-

сы, ұлтының сүйікті суреткері Шерхан 

Мұртаза: «Уа, халқым! Түркістанды түлету 

– перзенттік парыз. Күллі түркінің екінші 

Меккесі атанған Түркістанды гүлдендіру 

–  б а р ш а м ы з ғ а  с ы н .  Ұ л т ы м ы з д ы ң 

ұйытқысындай Түркістанды пір тұтқандар 

қор болмайды. Түркістан тарихында жарық 

жұлдызымыз Ахмет Ясауидің орны ерекше. 

Түркістанға асар жариялайық!»  деп үндеу 

к�терген. 

!лі есімізде ғой, 2011 жылғы 11 наурыз 

күні Елбасымыз Түркістанның Тарихи-

мәдени орталығында республика зиялы 

қауым �кілдерімен жүздесіп, сырласқан. 

Ашық әңгіме �рістеген. Келешегі келісті, 

�ркендеуі �рісті Түркістанды түлетудің 

жаңа к�кжиектерін ойласқан. Рухани ұлы 

ұстазымыз, руханиятымыздың асыл тірегі 

Ахмет Ясауи туралы толғана келе, оны 

«Қазақ даласының Конфуцийі» деген. 

Нұрсұлтан Назарбаев �зінің «Ғасырлар 

тоғысында», «Тарих толқынында» сияқты 

к�птеген кітаптарында Түркістанға баса 

назар аударғаны аян. Ал, енді «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» және оның жа-

расымды жалғасындай «Ұлы даланың жеті 

қыры» туындыларында бұрынғыдан да 

б�лекше бәдіздеген.

Иә, Елбасы Түркістан мұраттары мен 

мақсаттарына сәйкес, 2018 жылғы 19 

маусымда Түркістан қаласы хақындағы 

тарихи Жарлығын қабылдау арқылы тағы 

да кемеңгерлігін танытты. Түркістанды 

орталық етпек ойын ол кісі  осы 19 

маусымдағы тарихи-тағдырлы шешімінен 

19 жыл бұрын Ахмет Ясауи университетінде 

алғаш рет айтқан еді. 

Ізгілік ілімдерінің түркілік нақышты 

негіздерін нақтылаған данышпан ой-

шыл, дара діншіл, шандоз шайыр Ахмет 

Ясауи: «Іштерінде қулық толғандардың, 

кеуделерінде ар-ұят  солғандардың  жанда-

ры толқымас, жүректері тебіренбес» дейді. 

Бүгінгі Түркістанның түлегенін, гүлденіп, 

түрленгенін к�рген ізгі ниетті, ақ пейілді 

адам толқиды. Тебіренеді. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы Нұрсұлтан  Назарбаев 

2019 жылғы 19 наурызда �з еркімен Мем-

лекет басшысы �кілеттілігін тоқтатты. 

Бұл-дағы бірегейлік пен тектіліктің дәйекті 

дәлелі еді. Қазақстан дейтұғын елді әлемге 

танытқан, Түркі дүниесінің к�шбасшысы 

атанған тұлғаның кенендігін, әл-Фараби 

бедерлегендей бәйекшіл де пәрменді па-

расат иесі екендігін жер жүзі мойындады. 

Ата Заңымызға сәйкес, халықаралық 

қауымдастық алдындағы абыройы асқақ, 

беделі биік тұлға Қасым-Жомарт Кемелұлы 

Тоқаев Мемлекет басшысы болды. Жаңа 

Президент ретіндегі ең алғашқы ақжолтай 

сапарын түркілер т�рі Түркістаннан 

бастады. Екі жыл бұрынғы !з Наурыз 

мерекесінің ертеңіне Түркістанға, қайран 

қазақтың қаншама хандары мен билері, 

ұлы к�шбасшылары мен  басқа да батыр-

ТҮРКІЛЕР ТӨРІ 
ТҮРКІСТАН
лары, ақылмандары, аяулы ұл-қыздары 

мәңгілік мекендерін тапқан топыраққа 

тәу етті. Ясауи университетінде Мемлекет 

басшысы мерейлі басқосу �ткізді. Ұлы 

Жібек жолы бойындағы елдер мен жұрттар 

үшін, жаһан үшін жасампаз да жарқын 

мақсаттар к�здеген қасиетті қаламыздың 

мән-маңызын мәністеді.  Ұнасымды 

ұстанымдарын мағлұмдады. «!ділеттілік. 

Сабақтастық. Dрлеу» деді Мемлекет бас-

шысы. Сол  жиында мына бізге де с�з 

қайран Қазақ еліне де ауыртпалық әкелген 

�ткен к�ктемде кенет мақтанышымыз 

Мақтааралға Dзбекстанның Сардо-

басынан, Бетпақдала коллекторынан 

бетпақ тасқын ақтарылды емес пе... Алты 

мыңға жуық үй-жайлар, мектептер мен 

балабақшалар, медицина, мәдениет 

мекемелері, кәсіпкерлік нысандары, жол-

дар мен к�пірлер, алты мың гектардан 

астам егінжай мен жайылым су астында 

қалды. Мемлекетіміз, бүкіл байтағымыз 

белгілеп берген тапсырмаларының, абзал 

аманаттарының нақтылы нәтижелері. 

Енді қараңыз. Қарасаңыз – қуанасыз. 

Екі мың бесінші жылдардың арғы жақ, 

бергі жақтарындағы Елордамызды екі ай-

дай ғана к�рмесек, танымай қалатынымыз, 

таңғалатынымыз секілді, Түркістанымызға 

да бірер аптадай бармасақ, тұп-тура сон-

дай күй кешеміз қазір. Иә, еңселі Елор-

да, кешегі Астана, бүгінгі Нұр-Сұлтан 

– Түркі әлемінің жүрегі, ал Түркістан 

– Түркі дүниесінің рухани тірегі. Енді, 

міне, Түркістанымызда Түркі тілдес мем-

лекеттер басшыларының Саммиті �тпекші. 

Шүкіршілік. «Қуана білгенге құт қонады, 

бағалай білгенге бақ қонады» дейді 

қазақ. Түркістан екі-үш жылдың ішінде 

дүрілдей дамыды. 2019 жылы 23 нысанның 

құрылысы бастау алған. Осы наурыз айына 

дейін 14 нысан іске қосылды. Былтыр және 

биыл әкімшілік-іскерлік орталығында – 

Облыстық әкімдік ғимараты; Басқармалар 

ғимараты; Департаменттер ғимараты; 

Нұр-Сұлтан алаңы; Конгресс-Холл 

орталығы; «Алатау-Media» орталығы; 

Оқушылар Сарайы; Орталық стадион; 

Бассейні бар спорт кешені; Олимпиадалық 

резерв мектебі; Халыққа қызмет ету 

орталығы; Музыка мектебі; Қалалық 

саябақ; Цифрлық кеңсе. Міне, әуелгі 

он т�рт объектіңіз – осылар. Ғажайып 

ғимараттар мен �зге де нысандардың 

салынуына «Самұрық-Қазына» АҚ, 

Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары, Алматы, 

Ақмола, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, 

Павлодар,  Батыс Қазақстан облыстары, 

Petroleum Operating компаниясы айрықша 

атсалысты. Ал рухани-мәдени орталықта 

– Шығыс моншасы; Музыкалық субұрқақ; 

Неке сарайы; Амфитеатр; Қабылдау 

орталығы; Ахмет Ясауи музейі, «Ұлы дала 

елі» орталығы пайдалануға берілді. Бұларға 

сай «Rixos Turkistan», «Hampton by Hilton 

Turkistan»,«Нұр-!лем» қонақүйлері сынды 

ірі де іргелі жобалар жүзеленді.

Түркістан қаласының Халықаралық 

әуежайы – әлеуетіміз бен туризм саласын 

қарыштай дамытуға алтын арқау болатын 

бірегей әлем. !уежайыңыз 2020 жылғы 

28 қыркүйек күні Тұңғыш Президент – 

Елбасының қатысуымен іске қосылды. Ал 

бірінші желтоқсанда Нұр-Сұлтан қаласына 

алғашқы әуе рейсі ұйымдастырылып, Түркі 

дүниесінің рухани тірегінен жұлдызы биік 

жүрегіне қарай ұшақ ұшып шықты. Ақ 

бұлттардың арғы жағында, к�к туымыздай 

к�гілдір аспанда қуана қанат қақты. К�ктем 

мен жаз айларында байтағымыздың басқа 

қалаларына және алыс-жақын шетелдерге 

әуе рейстері орындала бастайды.

Апта сайын, ай сайын танымастай, 

таңғажайып түрге еніп, гүлденіп келе 

жатқан Түркістанда қайда қарасаңыз да 

қанат жайған құрылыстарды, жаңадан 

жасалып жатқан саябақтарды, кеңейтіліп 

жатқан к�шелерді, бірінен-бірі �тетін 

гүлзарларды, қаптаған қалың қызғалдақты 

к�ресіз. Қызығасыз. Оңға қарасаңыз да, 

солға қарасаңыз да – бес қабатты, жеті 

қабатты, он жеті және жиырма бес қабатты 

тұрғын үйлер бой к�теріп, бірсін-бірсін 

биіктеп барады-ай. Жаңа шағын аудандар. 

Жаңа алаңдар. Жаңа даңғылдар. !лі аттары 

қойылып үлгермеген к�шелер. Мерейлі 

мүсіндер. Еңселі ескерткіштер. Драма 

театрының алдында !бу Насыр әл-Фараби, 

Оқушылар Сарайының алдында Абай 

бейнелері зораяды... Қаншама пәтерлер 

пайдалануға берілді. Сыңғырлаған кілттер 

иелеріне табысталды. !кімшілік-іскерлік 

орталығының �зінде жалпы ауданы сегіз 

жүз мың шаршы метрге жуық немесе он 

мыңға тарта пәтерді құрайтын 177 к�п 

қабатты тұрғын үй құрылысы қызғын жүріп 

жатыпты.

!рине, Түркістанды Түркілер т�рі 

Түркістан күйінде терең түсінбекке 

тағылымдайтын, ұлылығын ұждан 

ұнасымдарымен ұғындыратын әлеміңіз 

– !зірет Сұлтан, яки Ясауи кесенесі. 

Аруағынан айналайын Ахмет бабамыз 

тұтас туындыларын түркі тілінде жазған. 

Ізгілік ілімдерін, адамдық қадір-қасиет 

хақындағы хикметтерін хұсни хаттар-

дайын құнарландырып, қайткенде түркі 

жұртының к�зін ашамын, к�кірегін оя-

тамын деп, ұйқы к�рмеген к�регеніміз. 

Түркістанды түбегейлі түрде түлету 

тірлігіндегі тұлғаларыңыз тұжырымды 

түрін түйген. !уелден-ақ !зірет Сұлтан 

мавзолейі маңайындағы құрылыстар одан 

биік болмауы қажеттігі қағидаланған. 

К и е л і  к е с е н е д е н  к ү н ш ы ғ ы с қ а 

қараңызшы. Араласаңыз, абат ажарға 

абзалданасыз. Қанатты қағидалар текті 

түрде сақталған.

«Дәстүр мен жаңашылдықты, к�не 

кезең мен бүгінді  және болашақты 

үйлестірген бұл ғимарат – «Сапар»  немесе 

«Визит» орталығы, – дейді Түркістан 

қаласының әкімі Рашид Абатұлы  Аюпов. 

– Шаһарға келген қонақтарға, барша тури-

стерге айқын да анық, жан-жақты ақпарат 

ұсынады. Мультимедиа  залында бейнеро-

ликтер, к�ркем және анимациялық филь-

мдер к�рсетіледі. Туристердің емін-еркін, 

емен-жарқын жұмыс істеуіне барлық 

жағдай жасалған». Айтса, айтқандай, «Қазақ 

хандығы» залындағы тарихи жәдігерлер 

кім-кімді де таңырқатады. Абылай хан 

тұсындағы кілем. Тайқазанның к�шірмесі. 

Түркілердің теберік бұйымдары. Ағаштан 

оймышталған �нер туындылары. Домбы-

ра мен қобыз. Қазақ қызының қарқаралы 

бас киімдері. Ішіктер мен тондар. Ақсары 

алтын түстес Хан тағы. Киелі Күлт�бенің 

орны. Он бесінші ғасырдағы Құран 

кітабы. Майшамдар. Білезік, жүзік, сырға, 

шолпылар. Құмыралар. Қазақ хандары 

мен билерінің, батырларының киімдері, 

сауыт-саймандары... Ең басты жауһар 

жәдігер – Кенесары ханның қазақы, қайқы 

қылышы. «Сапар» орталығында туристер 

қаланың қай-қандай нысанына болсын, 

билет ала алады. Қай жағынан да ыңғайлы 

да тиімді.

Екі қабатты ерекше ғимараттан сәл 

солтүстік-шығысқа таман жүрсеңіз, «Ұлы 

дала елі» орталығы қуана қарсы алады. 

Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» 

еңбегін екшеп, ерекше екпін түсіріп 

тәлімдейтін, сәулеттік сән-салтанаты, 

мазмұндық мән-маңызы сан қырлы му-

зей мәнзелдес шаңырақ. Тоғыз түрлі 

экспозициялық залы бар. Түркі мифо-

логиясынан тамыр тартатын Бәйтеректі 

байыптаудың �зі рух байытады. Күлтегін 

ескерткішінің к�шірмесі. Металлургия 

залы. Атқа міну мәдениеті залы. Аң стилі 

және Алтын адамдар. Баба заманның 

байрақтары... Елбасы залы. Болашақ 

залы. Кітаптар б�лмесі. Қайран қазақ 

қызғалдағы мен Алматаудың алмасы... 

Осы жердегі халықаралық Туризм 

ж ә н е  м е й м а н д о с т ы қ  у н и в е р с и т е т і 

де Тұңғыш Президент бастамасымен 

жаңадан ашылған. Алты жүзге жуық 

студент оқиды. Қазақстанның барлық 

�ңірлерінің �рендері жаңаша да тамаша 

мамандық түрлерін меңгеріп шығады. 

«Туристік компаниялармен, әкімшілік, 

кәсіпкерлік құрылымдармен тығыз бай-

ланыста жұмыс істеудеміз. Университет 

бас тамасымен 1100 полиция қызметкеріне 

ізгілік, ішкі мәдениет, меймандостық 

дәрістерін оқытып жатырмыз» дейді оқу 

орнының ректоры Майнұр Мырзамәдиева. 

ХТМУ әлемнің жиырма шақты елімен 

келісім-шарт жасасқан. Студенттер Герма-

ния, Түркия, Франция, Араб !мірліктері, 

Грекия сияқты мемлекеттерде тәжірибеден 

�теді. Биылғы күзде сегіз жүз студент 

қабылданбақшы.

Университеттен күншығысқа таман 

ардақты баба Ахмет Ясауи музейі салы-

нып бітуге таяныпты. Ғимараттың сырт 

к�рінісі бізге данышпан, дара тұлғаның 

ізгілік нұрына б�ленген болмыс-бейнесін 

елестеткендей әсер етті. Сәулетшілер күн 

сәулесінің түсуіне сәйкестендіре жобалап, 

шандоз шайыр шаңырағының шұғылалы 

шуаққа б�ленетін шақтарын мұқият ескер-

ген. Музейге қойылар жәдігерлер !зірет 

Сұлтан мавзолейінен және Түркия, Иран, 

тағы басқа шетелдерден жинақталуда 

екен. Драма театрының алдындағы әл-

Фарабидің күлімсіреп тұрған ескерткішіне 

басымызды иіп,  Керуен-Сарайдың, 

Шығыс базарының келешекте к�ріктене 

түсетін алаңдарын араладық.

Айтып та айтпай не керек-ай, Түр-

кі  стандағы Облыс әкімдігі  мен қос 

қапталындағы Басқармалар мен Департа-

менттер ғимараттары да басқаша. Ұлттық 

ұлағаттағы ою-�рнектермен, ақбоз түсті 

айшықтармен ажарланған. Бұрынғы кез-

кезеңдердегі к�к тіреген кеңселердей 

сұсты да емес, сесті де емес. Жылуар-

лы. Шерағаңның: «!кім бол, халқыңа 

жақын бол!» деген �сиетін �релей �рістетіп 

тұрғандай. Сол маңайдағы келісті кес-

теленген Конгресс-Холлға кіреберісте 

�ңір басшысының орынбасары Сәкен 

Амангелдіұлы Қалқамановқа жолығып 

қ а л д ы қ .  « К о н г р е с с - Х о л л д ы  б ұ р ы н 

к�ріп пе едіңіз?» дейді ол. «Dткенде, 

әкім есеп бергенде байқағанбыз, енді 

асықпай араламақпыз» дейміз біз. «Мың 

орындық концерт залы қандай?! Концерт 

қоятын �нер иелеріне жасалған жағдай 

қандай... Т�рт жүз адамға арналған мей-

рамханасы, екі бірдей конференц-залы, 

балдырғандар залы, құрметті қонақтар 

залы, би залы, фитнес залы, тағысын-

тағылары бар. Технологиялық  заманауи 

құрал-жабдықтар, техниканың бәрі дерлік 

Италиядан, Түркиядан әкелініп, майтал-

ман мамандар орнатып беріп кеткен» дейді 

Сәкен мырза. 

С ә л  ә р і р е к т е г і  « А л а т а у - M e d i a » 

орталығын да қызықтадық. Т�рт қабатты, 

тап-тұйнақтай үй. «Түркістан» телеар-

насы, т�рт басылымның редакциялары, 

республикалық негізгі телеарналардың 

тілшілер қосындары осында орналаспақ. 

!з Наурыз мерекесі құрметіне «Түркістан» 

телеарнасы жұмысқа жұмылып жатыр.               

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  � з і н і ң 

«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты 

бағдарламалық мақаласында Тұңғыш 

Президентіміздің Түркістан облысын 

құрып, тарихи әділеттілікті қалпына 

келтіргенін керемет к�рсеткен. Иә, біраз 

күннен соң Түркістанымызда Түркі 

тілдес мемлекеттер басшыларының 

Саммиті �теді. Түлеген Түркістанға 

күллі Түркі әлемі к�з тігеді. Dзге де 

елдер елеңдеп, назар аударады. Қара 

шаңырақ Қазақстан Тәуелсіздік алғаннан 

кейін Түркістан шаһарында туысқан 

Түркияның Президенттері Тұрғұт Dзал, 

Сүлеймен Демирел, Абдулла Гүл,  Реджеп 

Таип Ердоған, тағы басқалар болды. 

 Абдулла Гүл Нұрсұлтан Назарбаевқа 

Түркі әлемі ақсақалының Асатаяғын 

ұстатты. Түркістанға бауырлас Dзбекстан  

басшысы Шавхат Мирзиёев және �зге 

де жетекшілер келіп жүр. Түркі тілдес 

мемлекеттер басшыларының 2018 жылы 

Қырғызстанда �ткен Саммитінде Елбасы 

Түркі дүниесінің даңқын асқақтатуды 

айрықшалап, түркілік рухты, Түркістанды 

бірлесе биіктетуге үндеген еді. Түркістан 

Саммиті тарихи тағылымға толы болғай.

Түлей түс, түрлене бер, Түркілер т�рі 

Түркістан!

Мархабат БАЙҒҰТ,
жазушы, Қазақстанның Еңбек

  сіңірген қайраткері, «Алаш» және                                                              
«Түркі әлеміне қызмет»

Халықаралық сыйлықтарының 
 лауреаты

берілген. Ұстын етер ұстанымдары ұнағаны 

соншалық, толқып тұрып, адамзаттың 

А б а й ы  ұ н а с т ы р ғ а н  ү ш  и м а н и г ү л г е 

балағанбыз. Үш ұстанымын.

Сол наурызда, сол жиында Қасым-

Жомарт Тоқаев Елбасының Түркістан 

турасындағы тапсырмаларына тәптіштей 

тоқталған. Бас жоспарды байыптаған. 

Шаһар құрылысына байланысты, әсіресе 

әкімдердің тындырар тірліктерін талдаған. 

С�йтіп, Түркістандайын тарихи қала мен 

�згеше �ңірдің басшысы етіп Елбасы 

ерекше сеніммен тағайындаған, күрделі де 

қиын қызметті жоғары жауапкершілікпен 

атқарып жүрген Dмірзақ Естайұлы 

Ш�кеев тің жұмыс стиліне, іскерлігі мен 

жаңашылдығына ризалығын білдірген. Се-

німге сенім септеген. Үмітке үміт үстеген. 

Ежелден бермен қарата Ұлы Жібек 

жолының жарқын шаһары болған, 

болашағы жаңаша жобаланған Түркі с-

танның түлеуі жасампаз жылдамдықпен 

қарқын алған кезең �ңірге Dмірзақ 

Ш�кеевтің әкімдікке тағайындалуымен 

тұспа-тұс келгені рас. Түркі дүниесі 

түгелдей к�з тіккен т�ріміз Түркістанның 

тыныс-тіршілігі Елбасының, Прези денттің 

үнемі назарында. Күнделікті қадағалайды. 

Үкімет басшысы Асқар Мамин қайта-

қайта айта бергіміз келетін 2018 жылғы 19 

маусымдағы тарихи шешімнен кейін ай 

сайын, кейде, тіпті апта сайын дерлік келіп 

тұрады. Дегенмен, Түркістан шаһары мен 

�ңірінің тікелей басшысы, қайнаған қиын 

да қызу жұмыстардың қалың ортасында 

күн-түн демей, тыным таппай жүретін 

Dмірзақ Ш�кеевтің арқалаған ауыр жүгін 

тереңірек түсінген абзал. Сана сапасы-

мен сезінбек керек. Тындырымдылығы 

б�лек, талапшылдығы ерек екенін ел 

біледі. Бағалайды. Елбасы мен Мемлекет 

басшысының тапсырмаларын орындау 

жолында жан аямайды.

Тоғыз жолдың  торабы, Орталық 

Азияның қақпасы атанған Арыс апа-

тын алыңыз. Мемлекет болып, ел  болып 

ж ұ м ы л д ы .  С ы н - қ а т е р л е р  ш е г і н д і . 

Қазақтың қазанат азаматы қандайлығын 

терең танытқан тектілердің бірі де �ңір 

басшысы болды. Апталап, айлап, айна-

лайын Арыста түнеп жүрді. Пандемия 

деген пәлекет, әлемді әлекке салған індет 

тұтаса түсіп, тірлік жасады. К�ршілес, 

еншілес ел де апат салдарын жоюға атсалы-

сты. !рине, бар-барша істің басы-қасында, 

�кпек желдің �тінде �ңір жетекшісі жүрді. 

Түркі дүниесінің мәдени-рухани 

астанасы болмақ шаһарға қазіргідей 

күрделі кезеңде жетекшілік жасау деңгейі 

титімдей де т�мендемеуі тиіс. Түркістан 

тірлігін тізгін қағысынан, тұлпар ша-

бысынан жаңылдырмау жауапкершілігі 

шын шеберлікті, шынайы шандоздықты 

талап  етед і .  Ауыр-ауыр жүктердің 

к�пшілігі әкімдердің иығына артылаты-

нын айтыңқырадық. !кімдердің басым 

к�пшілігі ел сенімін, жұрт үмітін ақтап 

келе жатыпты. Қай әкім не тындырды? Ұлт 

мүддесі, халық қамы жолында, к�решек 

үшін емес, келешек үшін қандай еңбек 

сіңірді? !леуметшіл ме? !ділетшіл ме? 

!лде... Халық бағалайды. Тарих тара-

зылайды. Түркістан �ңірінің жетекшісі 

ж�ніндегі жұртшылық пікірі жоғары. 

Dмірзақ Ш�кеев 1964 жылғы тап осы нау-

рызда, тап осы Түркістан қаласында туған. 

Мәскеу экономикалық-статистикалық ин-

ститутын бітірген. Түрлі салаларда қызмет 

істеген. Бірнеше облыста әкім, Экономика 

және сауда министрі, Астана қаласының 

әкімі, Премьер-Министрдің бірінші орын-

басары, «Самұрық-Қазына» АҚ басшысы, 

Премьер-Министрдің орынбасары, Ауыл 

шаруашылығы министрі болды. 2019 

жылғы ақпанда Түркістан облысының 

әкімі қызметіне тағайындалды. !дейілеп 

әдіптеңкіреп отырыппыз. Осыншама мек-

тептен �ткен Dмірзақ Естайұлын  Елбасы 

Түркістанға жайдан-жай жіберген жоқ. 

Мұны Мемлекет басшысы да меңзеген. Екі 

жыл бұрын, !з Наурызда келгенде. Жаңа 

әкім келгеннен кейінгі алғашқы айлардан-

ақ қаладағы құрылыс нысандарының 

салыну қарқыны әлденеше еселенген. 

Сапасы артқан. Түркістаныңыз екі жыл 

бұрынғы наурыздан бастап, шын мәніндегі 

алып құрылыс алаңына айналған. К�не 

шаһардағы басымдыққа ие болған отыз-

дан астам  негізгі-негізгі нысандардың 

құрылысын байтағымыздың �зге �ңірлері, 

ұлттық компаниялар мен ірі-ірі бизнес 

�кілдері жүргізіп жатқаны аян. Бұл-дағы 

– Тұңғыш Президенттің Түркістанға 

кезекті келуіндегі, бәтуалы басқосудағы 

Қызылорда, Шығыс Қазақстан, Қостанай, 

Маңғыстау, Жамбыл, Атырау, облыстары 

мен «Самұрық-Қазына» АҚ үлес қосты. 

Тұңғыш Президент саябағы. Нұрсұлтан 

Назарбаев аллеясы немесе Арбат; «Жібек 

жолы» саябағы, Желілік саябақ; Гүлзарлар 

кешендері... Бұларға қоса әкімшілік-

іскерлік орталығында жиырма сегіз гектар 

дендросаябақ, тоғыз гектар аумақтың 

ортасында жасанды айдын к�л салынып 

жатыпты. !кімшілік-іскерлік орталықта 

бой к�терген әлеуметтік нысандар мен сап 

түзеген тұрғын үйлерге жүз шақырымнан 

а с т а м  и н ж е н е р л і к  и н ф р а қ ұ р ы л ы м 

тартылған. Мәдени-рухани орталыққа 

тартылып, толығымен тамамдалған 

и н ж е н е р л і к  и н ф р а қ ұ р ы л ы м н ы ң 

ұзындығы қырық бір  шақырымнан 

асады. Жеке салымшылар тарапынан 

кереметтің кереметіндей «Керуен-Са-

рай» кешені, халықаралық стандартқа 
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Вирусолог ғалымның тарихи Отаны 

– Қазақстан. Оның ата-анасы еліміздің 

Шымкент �ңірінен Ресейге білім іздеп 

барып,  тұрақтап қалған.  Вирусолог 

ғалымның әкесі Болат Есмағамбетов – 

 Бауман университетінде оқыған, содан 

кейін аспирантура тамамдаған. Мамандығы 

аэроғарыштық технологиялармен бай-

ланысты. КСРО құлағанға дейін ол 

 Ресейде жұмыс істеген. Dткен ғасырдың 

90-жылдарының басында Қазақстанға 

оралған.

Болашақ вирусолог Ілияс Есмағам-

бетов – Мәскеу облысында дүниеге келген. 

Қазақстанға жиі келеді. Осында әкесінің 

туыстары тұрады. Оларды Қазақстанның 

т�рт қаласынан – Шымкенттен, Алматы-

дан, Байқоңырдан және Нұр-Сұлтаннан 

кездестіруге болады. Ілияс соңғы рет 

Қазақстанға екі жыл бұрын келген. 

Ілияс Есмағамбетов – Мәскеу Мемле-

кеттік қолданбалы биотехнология уни-

верситетінде «молекулалық биотехнология» 

мамандығы бойынша білім алған. Түрлі 

ғылыми орындарда тәжірибелерден �тіп, 

Гамалея ұлттық зерттеу орталығында іс-

тәжірибеден �ткен. Биология, вирусология 

және генетикалық инженерия кафедра-

сында Гамалея орталығы директорының 

орынбасары Бород Савельевич Наро-

дицкийден дәріс алған. Ол осы ортада 

тәжірибеден �тіп, осында тамыр жайып, 

Гамалея орталығында 10 жылдай жұмыс 

істеген.

Кейін ғалым «Спутник V» препара-

тын жасаушылар қатарына тартылған. 

Dйткені ол аденовирустық векторлар-

ды �ндіру және сынау технологиясын 

меңгерген зертханалардың бірінің мүшесі 

болған. Қазақ ғалымы �зінің вакцинамен 

айналысқан үлкен топтың жұмысына 

араласқанын мақтаныш етеді. 

Ілиястың �зі коронавирусқа қарсы екпе 

алған. Ол алған екпенің жанама әсерлері 

болғанын жасырмайды.

«Зерттеулер болған кезде мен алғаш-

қылардың бірі болып вакцина алдым. 

Ресейде вакцина пайда болған кезде менің 

туыстарыма да вакцина салынды. Ал 

қазақстандық туыстар әлі үлгерген жоқ.

Бірінші компоненттен кейін аздап 

температура байқалды. Мен бұл мәселені 

ерекше атап �ткім келеді. Бұл жағдайда 

сіз, біріншіден, векторлық вакциналар 

не себепті ең тиімділердің бірі екенін 

түсінуіңіз керек. Олар инфекциялық 

процесті имитациялайды. Сондықтан 

дененің температура түрінде қысқа 

мерзімді иммундық реакциясы пайда бо-

луы мүмкін. Бірақ бұл адамның ауырып 

тұрғанын білдірмейді. Тек иммундық 

жүйеге жауап береді. Ең бас тысы, КВИ 

вакцинасы басқа вакциналар сияқты 

иммунобиологиялық препарат. Қолданған 

кезде оның қарсы к�рсетілімдері жоқ. 

Адам ағзасына енгізген кезде бұл вак-

циналар оның бойында антиденелер 

қалыптастырады, иммунологиялық ре-

акция пайда болады, ол әр адамда түрлі 

болуы мүмкін. Жағымсыз реакцияларды 

бірден айту да мүмкін емес, иммунды 

жауаптың қалыпты к�ріністері мен им-

мундаудан кейінгі жағымсыз к�ріністерді 

ажырату қажет» деп түсіндіреді ол.

КВИ вакцинасын әзірлеу бүкіл әлемде 

короновирустық инфекцияны жаппай 

жұқтыру және адамның жаппай �лімі орын 

алғандықтан аса шұғыл жағдайда �ткені 

анық. Бұдан басқа, фармацевтикалық 

компаниялар проблеманың ғаламдық 

деңгейде болуына байланысты вакцина-

ны тез әзірлеуге айтарлықтай ресурстар 

жұмсауына тура келген. Осы істердің басы-

қасында біздің қандасымыздың болғанын 

мақтаныш етуіміз керек.

Ілияс Есмағамбетов вакцинациялау 

қажет пе деп ойлайтындарға оның оң 

СПУТНИК V 
ВАКЦИНАСЫН ЖАСАУҒА 
ҚАТЫСҚАН ҚАЗАҚ ҒАЛЫМЫ 

Атам заманнан аурудың жазылмайтын бір түрін екінші түрі алмастырып отырған. 
Құрт ауруына ем табылғанда обыр ауруы шықты. ЖИТС сырқаты шығып, жаны-
мызды шүберекке түйгенде, оның да емі табылды. Енді басымызды көтере берген-
де белгісіз ковид індеті белең алды. Қазір онымен бүкіл әлемде күрес жүріп жатыр. 
Бұған дейін жазылмайтындай көрінген кеселге ем табылып қалар дегенбіз. Бүгін 
сол мақсатымызға жетіп отырмыз. Осыған орай, әлем ғалымдары ауруға қарсы 
тұрар жаңа вакцина ойлап табуға күш біріктіруге жұмылды. Нәтижесінде вирусқа 
қарсы вакцина өмірге келді. Оны алғашқы болып, ресейлік Гамалея орталығы 
ойлап шығарды. 
Вирусологтардың бүкіл тобы ресейлік «Спутник V» коронавирустық вакцинасын 
жасауда күндіз-түні жұмыс істеді. Олардың арасында қазақстандық ғалым Ілияс 
Есмағамбетовтің де еңбегі бар. Қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары 
ол туралы әлі жазған емес. Қазір «Спутник V» препаратына әлем бойынша 
сұраныс артып отыр. Ол туралы әңгімемізді жалғастырмас бұрын оған қатысқан 
қандасымыз жөнінде айта кетуді жөн көрдік.

Вирусолог ғалымның тари-
хи Отаны – Қазақстан. Оның 
ата-анасы еліміздің Шым-
кент өңірінен Ресейге білім 
іздеп барып, тұрақтап қалған. 
 Вирусолог ғалымның әкесі 
Болат Есмағамбетов – Бауман 
университетінде оқыған, содан 
кейін аспирантура тамамдаған. 
Мамандығы аэроғарыштық 
технологиялармен байланы-
сты. КСРО құлағанға дейін ол 
Ресейде жұмыс істеген. Өткен 
ғасырдың 90-жылдарының ба-
сында Қазақстанға оралған.

– Мен, вакцинация салдыру әркімнің жеке ісі деп ойлаймын. Егер сіз «вакцина салғаннан кейін денсаулығым нашарлап кетеді» деп 
қорқатын болсаңыз, мен керісінше, вакцина 90%-дан жоғары қорғаныс кепілдігі береді, бұл қазірдің өзінде ресми мәліметтерге 
ие деп жауап берген болар едім. Ауру – бұл өте қауіпті, әсіресе, темірдей денсаулығыңмен мақтана алмасаңыз, оған сенім артуға 
болмайды. Бұрын вируспен ауырып, ағзада қалыптасқан антиденеге қарамастан, қайталап ауыруың да мүмкін. Сондықтан 
адамдардың ағзасының әртүрлі болатыны тәрізді әр пациентті қалыпқа келтірудің жолдары да әртүрлі болуы тиіс. Ал жалпылай 
алғанда, әртүрлі топтағы сырқаттар бойынша, вирустың қалдырған ізіне байланысты сауықтырудың әдістерін жетілдіру қажет. 
Вакцинаға келген кезде денсаулығында кінәрат болмаса, дене қызуы көтерілмесе, бұрын жұқпалы аурумен ауырмаса, сонымен 
қатар, созылмалы ауруларының асқынуы болмаса, жасауға болады. Жалпы алғанда кері медициналық көрсеткіштері болмауы 
тиіс. Әр адамның өзіндік биологиялық ерекшеліктері бар. Сонымен қатар, вакцинаны таңдау мүмкіндігі бар. Бүгінде біреу біреуді 
мәжбүрлей алмайды. Дегенмен, ел болып біріккенде ғана қалыпты өмірге орала аламыз, - деп жауап береді ғалым.

Бүгінгі таңда препаратты ойлап табушыларды химия, биология, медицина саласы 
бойынша Нобель сыйлығына ұсыну туралы ұсыныстар айтылуда. 
Бүгінде қазақ ғалымының қолының табы бар препарат Гвинея Президенті  Альфа 
Конденің, Аргентина Президенті Альберто Фернандестің және көптеген әлем 
елдері қайраткерлерінің қанында қорғаныш қабілетін атқарып жүр.
Ресейлік вакцинаны бүгінде әлемнің 70-тен астам елі ресми тіркеп отыр. Бұл 
вакцинаны – Алжир, Германия, Гвинея, Боливия, Венесуэла, Венгрия, Жапония, 
Қытай, АҚШ, Австрия, Ұлыбритания, Үндістан, Ливан, Мьянма, Моңғолия, Фран-
ция, Мексика, Тунис, Австралия, Израиль, Тайвань, Палестина, Никарагуа, Индо-
незия, Бельгия, Оңтүстік Корея, Италия, Пәкістан, Араб Әмірліктері, Аргентина 
мойындап, препараттарды алуға ұсыныс жасап отыр. 

министрі Игорь Матовичтің, Армения 

премьер-минитрі Николь Пашинянның, 

Белорусь президенті Александр Лука-

шен коның,  Польша президентінің, 

Ұлыбритания премьер-министрінің Хор-

батия премьер-министрінің, Болгария 

премьер-министрінің, Монако князінің 

індет жұқтырып алғанын жасыра алмасы-

мыз анық. 

Вакцинация – бұл иммунизация. «Спут-

ник» вакцинасы клиникалық жағынан 

жан-жақты тексерілген. Бұл бізге әдеттегі 

�мір салтына – карантиндік шектеусіз 

�мірге оралуға мүмкіндік береді. Вакцина – 

бізге еркіндік береді, денсаулық береді. Ол 

– адам ағзасына антиденелер тірі вируспен 

кездескенде күресуге қабілетті, осылайша, 

олар аурудың алдын алады. 

Бүгінгі мақсат – адамзат баласының 

�мірін сақтап қалу �те �ткір күйде тұр. Оған 

халықаралық қауымдастықтар мен әлемнің 

жетекші саясаткерлері жанұшыра араласу-

да. Осыған орай БҰҰ Бас хатшысы  Антониу 

Гуттериш адамзатқа қатер тудырып отырған 

мәселелер бойынша әлем халқына үндеу 

арнады. Ол �з с�зінде: «Адамдардың әлі 

де планетамызға т�нген қауіпті жоққа 

шығаратыны таңғалдырады. Дәл қазір 

апаттық жағдайдамыз. Сондықтан да бүгін 

мемлекет басшыларынан т�тенше жағдай 

жариялап, к�пшіліктің назарын аударуды 

сұрап отырмын. Планетамыздың бүгінгі 

күйі, жаһандық жылыну мен оның алдын 

алу шараларын қолға алуымыз керек. 

Карбонның ауаға б�ліну үлесі тым жоғары. 

Біз бұл жағдайды шешуге ұмтылуымыз 

керек. Келер ұрпаққа планетамызды осын-

дай халде табыстай алмаймыз. Бұл саяси 

тұрғыдан да қате. Барлық ел, қала, ұйым, 

бірлестік пен компаниялар планетамызға 

кесірін келтіретін ешқандай әрекетке 

бармауы керек. Барлығы алдымен осыны 

ескеретін қысқа мерзімді жоспар ұсынсын» 

деді Бас хатшы �з үндеуінде.

Бүгінгі таңда унилатерализм ортақ 

тағдыр тұрғанда жақсылыққа алып келмейді. 

Мультилатеризмге бастау, серіктестікке 

басымдық беру мен бірлік қана адам-

затты құтқарып, планетамызды сақтауға 

к�мектеседі. Бұл – бұлтартпас дәлел. 

Бүгінгі таңда «Спутник» вакцинасы ең 

танымал екпе препараты болып тұр. Гамелея 

атындағы Ресей эпидемология және микро-

биология ұлттық ғылыми орталығының 

ғалымдарымен әзірленген екпе 2020 

жылдың 11 тамызында әлемдегі тұңғыш 

коронавирусқа қарсы вакцина ретінде 

тіркелді. Вакцинаның эпидемиологиялық 

тиімділігі 91,6 пайызды құраған. Екпеден 

кейін адамның бойында 98 пайыз анти-

дене қалыптасады екен. Ал әлемнің басқа 

елдерінде шығарылған вакциналар оған 

жетпейтін к�рінеді. Гамалея атындағы 

 Ресей эпидемиология және микробиология 

ұлттық ғылыми орталығының ғалымдары 

коронавирустың �зге штамптарына қарсы 

тұра алатын вакциналар жасау техно-

логиясын ойлап табушылар қатарында 

қазақ ғалымының болғанын мақтаныш 

етеміз. Және қазақ ғалымы бұл құрамда �те 

біліктілік танытқанын айрықша атап �туіміз 

керек. Бүгінгі таңда қандасымыз Ілияс 

Есмағамбетов қабықты вирустарға қарсы 

вакциналар мен препараттар жасаудың 

технологиялық платформасын ашқан 

ғалымдар қатарында аты аталып отыр. 

Бүгінгі таңда препаратты ойлап табушы-

ларды химия, биология, медицина саласы 

бойынша Нобель сыйлығына ұсыну туралы 

ұсыныстар айтылуда. 

Бүгінде қазақ ғалымының қолы ның 

табы бар препарат Гвинея Президенті 

Альфа Конденің, Арген тина Президенті 

Альберто Фернандестің және к�птеген әлем 

елдері қайраткерлерінің қанында қорғаныш 

қабілетін атқарып жүр.

 Ресейлік вакцинаны бүгінде әлемнің 

70-тен астам елі ресми тіркеп отыр. Бұл вак-

цинаны – Алжир, Германия, Гвинея, Боли-

вия, Венесуэла, Венгрия, Жапония, Қытай, 

АҚШ, Австрия, Ұлыбритания, Үндістан, 

Ливан, Мьянма, Монғолия, Франция, Мек-

сика, Тунис, Австралия, Израиль, Тайвань, 

Палестина, Никарагуа, Индонезия, Бель-

гия, Оңтүстік Корея, Италия, Пәкістан, 

Араб !мірліктері, Аргентина мойындап, 

препараттарды алуға ұсыныс жасап отыр. 

ҚАРАҒАНДЫДА AНДІРІЛГЕН 
«СПУТНИК V» ВАКЦИНАСЫ 

РЕСМИ ТІРКЕЛДІ

Қазақстанда �ндірілген «Спутник V» вак-

цинасы Денсаулық сақтау министрлігіндегі 

сараптама ұйымының қорытындысын 

алып, ресми түрде тіркелді. «Қарағанды 

фармацевтикалық кешені  Қазақстан 

Республикасының аумағында коронавирус 

инфекциясына қарсы «Гам-КОВИД-Вак» 

немесе «Спутник V» деп аталған вакци-

наны тіркеу рәсімін сәтті �ткізді. 2021 

жылдың 13 ақпанында тіркеу деректері ма-

териалдарын қарау қорытындысы бойынша 

екпенің қауіпсіздігі, сапасы және тиімділігі 

туралы Денсаулық сақтау министрлігі са-

раптама ұйымының қорытындысын алды. 

Қорытынды негізінде аталған министрліктің 

Медициналық және фармацевтикалық 

бақылау комитетіне тіркеу куәлігін алуға 

�тінім жолданды. Бүгінде еліміздің барлық 

Қасиетті қазақ жеріне Ұлыстың Ұлы күні – �з Наурыздың 
келуін барша мұсылманның асыға күтетіні белгілі. Жыл Eткен 
сайын Наурыз мейрамы елімізді мекендеген бүкіл халықтың, 
ұлт пен ұлыстың ортақ мерекесіне айналып, жаңа мазмұнмен, 
жарасымды сән-салтанатымен түрлене түсуде. Күн мен түннің 
теңеліп, жан-дүниені тірілткен, шаруаның бір малы екеу бо-
лып, аққа аузы тиген, қытымыр қыстың ызғарынан құтылып, 
алдағы шуақты күндерден үміттендірген Наурыз мерекесі – 
ежелден барша мұсылман қауымының тEл мерекесі. 

Елбасы Н.Назарбаев: «Тарихы тереңде жатқан Наурыз мерекесі 

қазақ жерінде әрқашан тойланған, алайда бір замандарда оны 

жоғалтып алдық. Еліміз Тәуелсіздік алғаннан кейін т�л мерекемізді 

қайтадан жаңғырттық. Бұл мереке халқымыздың іргесі с�гілмеген 

бірліктің, ырыс пен бақ-берекенің, татулықтың мерекесі» деген. 

Тәуелсіздіктің нәтижесінде, Наурыз мерекесі елімізде 21-

23  наурыз күндері аралығында тойланады. Бұл тамыры тереңге 

бойлаған к�не мереке Наурыздың тарихына к�з салсақ, әлем 

халықтарының басым б�лігі аталмыш мейрамды бұрыннан тойлап 

келеді. Жер-Ана да, жан-жануар да, адамзат та жаңарып, қазақтың 

сайын даласын Қызыр баба кезіп, адам баласына құт-береке, бақ-

дәулет сыйлайды деген ұғым қалыптасқан. Самарқанның к�к тасы 

еріп, қасиетті қара жер бусанады. Бұл күндері қазақ жеті түрлі 

дәннен наурыз к�же жасап, ұлттық салт-дәстүр, әдет- ғұрыптарды 

сақтай отырып, ай бойы Ұлыстың Ұлы күнін, жыл басын тойлайды.

Наурыз – ең алдымен, қазақтың мәдени мұрасын ұлықтап, 

ұлттық құндылықтарымызды ерекше қадірлеудің айқын к�рінісі 

болып есептелетін Тәуелсіз Қазақстанның ең қасиетті ұлттық 

мейрамдарының бірі. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Тәуелсіздік 

бәрінен қымбат» атты мақаласында Наурыз мейрамының 

тұжырымдамасын жасап, к�ктем мерекесінің мазмұнын байыта 

түсудің маңыздылығы жайында айтады. Аталған құжатта Наурыз 

мейрамының негізгі мақсаты – Қазақстан жерінде бейбітшілік 

пен достықты нығайту, ұлттық бірегейлікті сақтау, отбасылық 

құндылықтарды дәріптеу, сондай-ақ қоршаған ортаға ұқыпты 

қарауды қалыптастыру делінген.

Бұл тұжырымдамаға сәйкес, Наурыз мейрамы 14-23 наурыз 

аралығында атап �тіледі:

14 наурыз – «К�рісу күні», 15 наурыз – «Жайлау күні», 16 на-

урыз – «Шежіре күні», 17 наурыз – «Тарихқа тағзым күні»,  18 

наурыз – «Игі істер күні», 19 наурыз – «Шымырлық пен шеберлік 

күні», 20 наурыз – «Зияткерлік күні», 21 наурыз – «Ұлттық тағамдар 

күні», 22 наурыз – «Ұлыстың ұлы күні», 23 наурыз – «Жоралғы 

күні»

Ұмыт бола жаздаған ұлттық мерекені қайта жаңғыртып, ерек-

ше атап �туді дәстүрге айналдыру жас ұрпақтың бойына еңсесі 

биік елдіктің, ынтымақ пен ырыстың мерекесі екенін сіңіру. 

Сондай-ақ бұл мерекенің салт-дәстүр мен ұлттық дүниетанымды 

қалыптастыру мен ұрпақ сабақтастығын жалғастырудағы р�лі 

ерекше болмақ.

Айгүл МҰХАМЕТЖАНОВА

Алып Еуразия құрлығының дәл кіндік ортасына орналасқан 
Қазақстан – егеменді, зайырлы, демократиялық мемлекет. 
Қазақстан – қазақ жерінің кең байтақ аумағына шашырай 
қоныстанып келген бүкіл түркі халықтары мен ұлттарының 
атажұрты, ежелгі тұрағы, қара шаңырағы. 

Осынау алпауыт мемлекетте «Татулық – таптырмас бақыт» 

дегендей, 140-тан астам ұлт �кілінің ауызбіршілікпен күн кешіп, 

іргесін еш ажыратпай �мір сүріп келе жатқаны барша халыққа 

мәлім. Бұл әрине, ең бірінші халық бірлігінің нәтижесі болса, 

екіншіден «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы, «Рухани жаңғыру», 

«Қазақстан – 2050» стратегиясы сынды түрлі бағдарламалардың 

іс жүзінде орындалып жатқанының ықпалынан деп білемін. Сан 

ғасырға созылған отарлық езгіде пұшайман күн кешіп, енді-енді 

ғана есін жиып, етек жаба бастаған, тарихи тамыры ғасырлар 

қойнауынан бастау алып жатқан түбі бір туысқан халықтар бір-

біріне қырын қарамай, жылы қабақ танытып, туыстығын сезіне 

білгені бәріміз үшін ең үлкен олжа болды. Осы тұста тек туыстық 

қарым-қатынастан б�лек ерекше к�ңіл б�лерлік дүние бар, бұл 

халықтарды бір-бірімен жақындастыратын алтын к�пір – салт-

сана, салт-дәстүрлеріміз, мәдениет пен �нер.

Еліміздің азаттығына аттай – 30 жыл. Осы аралықта толдық, 

есейдік, аяқтан нық тұрдық. Яғни орда бұзар кезең. Қуана 

білмегенге құт қонбайды. Қуану да керек. Бұл – ұлттың ру-

хын к�теретін, ұрпақтың мерейін �сіретін мәртебелі мейрам.

Тәуелсіздік – мемлекеттігіміздің алтын діңгегі, дербестігіміздің 

берік негізі.Тарихы бай, тамыры терең Қазақ елі үшін бұдан асқан 

қастерлі құн дылық жоқ.Оны ең қымбат қазынаға, ең асыл аманатқа 

балаймыз.

Сондықтан бабалар аңсаған Тәуелсіздіктің қадірін жан-

жүрегімізбен сезінеміз. Егемендік – әр халыққа бұйыра бермейтін 

баға жетпес бақыт. Осы Тәуелсіз еліміздің к�к аспанының астында 

Наурыз мерекесін �ткізу бір ғанибет емес пе.

Жаһандану кезіндегі адам мен адамның байланысы телефонға 

тәуелді болып бара жатқан XXI ғасырда «Мәңгілік елдің» 

идеясындай Наурыз мейрамы шешуші факторға айналады. 

Дәстүрді ұмытпай, оны болашақтың айнасына енгізу – біздің 

�з қолымызда. Демек, қоғамның дамуына, еліміздің бірлігіне, 

әртүрлі ұлтаралық, мәдениеттералық, діндераралық, әлеуметтік 

топтараралық ықпалдастық пен ынтымақтастыққа, тіл мен 

әдебиет, �нерді байланыстыруда еліміздің ұлттық мұраты – 

«Мәңгілік ел» идеясының бір кірпіші болып қаланатын Наурыз-

дай мейрамдардың ықпалы зор.

Раушангүл ЖАСПАНОВА 

және теріс жақтарын мұқият �лшеп к�руге 

кеңес беріп отыр.

– Мен, вакцина салдыру әркімнің жеке ісі 

деп ойлаймын. Егер сіз «вакцина салғаннан 

кейін денсаулығым  нашарлап кетеді» деп 

қорқатын болсаңыз, мен керісінше, вакцина 

90%-дан жоғары қорғаныс кепілдігі береді, 

бұл қазірдің �зінде ресми мәліметтерге ие 

деп  жауап берген болар едім. Ауру – бұл �те 

қауіпті, әсіресе, темірдей денсаулығыңмен 

мақтана алмасаңыз, оған сенім артуға бол-

майды. Бұрын вируспен ауырып, ағзада 

қалыптасқан антиденеге қарамастан, 

қайталап ауыруың да мүмкін. Сондықтан 

адамдардың ағзасының әртүрлі болатыны 

тәрізді әр пациентті қалыпқа келтірудің 

жолдары да әртүрлі болуы тиіс. Ал жалпылай 

алғанда, әртүрлі топтағы сырқаттар бойын-

ша, вирустың қалдырған ізіне байланысты 

сауықтырудың әдістерін жетілдіру қажет. 

Вакцинаға келген кезде денсаулығында 

кінәрат болмаса, дене қызуы к�терілмесе, 

бұрын жұқпалы аурумен ауырмаса, сонымен 

қатар, созылмалы ауруларының асқынуы 

болмаса, жасауға болады. Жалпы алғанда 

кері медициналық к�рсеткіштері болмауы 

тиіс. !р адамның �зіндік биологиялық 

ерекшеліктері бар. Сонымен қатар, вакци-

наны таңдау мүмкіндігі бар. Бүгінде біреу 

біреуді мәжбүрлей алмайды. Дегенмен, ел 

болып біріккенде ғана қалыпты �мірге орала 

аламыз, – деп жауап береді ғалым.

Сырқат шақырусыз келетін қонақ 

іспеттес. Ол бай мен кедейді де б�лмейді. 

!йтпесе, қолында ресурстық күші бар мем-

лекет басшылары жылы с�зімен індеттің 

басынан сипалап отырып, құтылып кеткен 

болар еді. Вирустың нағыз �ршіген бірінші 

толқынында-ақ Франция президенті 

 Эммануэль Макронның, Словакия премьер-

�ңірлеріне Қарағанды қаласында �ндірілген 

вакцинаның 90  мыңға  жуық дозасы 

жеткізілген.

Қазақстанда вакцина �ндіру тура-

лы шешім Қазақстан Денсаулық сақтау 

ми нистрлігінің комиссиясы мен Ресей-

дің тікелей инвестициялар қорының 

�кілдері қазақстандық фармацевтикалық 

кәсіпорындарды аралап, зерттегеннен 

кейін қабылданған болатын. Ал «Спутник 

V» екпесі 1 ақпаннан бастап, Қазақстанда 

жаппай вакциналау үшін қолданыла баста-

ды. Қазақстан – «Спутник V» вакцинасын 

қолдануды мақұлдаған 27-мемлекет.

ҰЛЫБРИТАНИЯЛЫҚ 
ВАКЦИНАДАН БАС ТАРТТЫ

Бүгінде вакцинаның бірнеше түрі бар. 

Таңдау әр мемлекеттің �з еркі. Алайда ба-

сым елдер ресейлік вакцинаға басымдық 

беруде. Оңтүстік Африка Республикасы 

AstraZeneca вакцинасынан бас тартып, 

АҚШ-тың Johnson&Johnson компаниясы 

�ндіретін екпені сынақтан �ткізуді қолға 

алды.

Коронавирусқа қарсы вакцинаны 500 

мың медицина қызметкеріне салу жоспар-

ланып отыр. Қазір бұл ұсынысты вакцинаны 

қолдануға рұқсат беретін құзырлы орган 

қарастыруда. Үкіметтің мұндай жедел ша-

раны қолға алуына бұған дейін сыналған 

AstraZeneca  препаратының оңтүстік 

африкалық штаммға қарсы тұра алмауы 

себеп болып отыр. Осыған байланысты 

Оңтүстік Африка Республикасы «Оксфорд» 

университетінің �німін қайтару немесе 

 айырбастау жағын ойластырып жатыр.

А Қ Ш - т ы ң  А з ы қ - т ү л і к  п е н  д ә р і -

дәрмекті санитарлық бақылау басқар-

масына коронавирусқа қарсы вакцинасын 

қабылдауға сұраныс берген. Бұл орайда 

Дәрі-дәрмек бойынша Еуропа агенттігінің 

де рұқсатын алуы қажет. Оның бірнеше 

себептері бар. 

Ғалымдар мұны вирустың мутацияла-

рымен байланыстырады. Dйткені вакцина 

жасау үрдісі 2020 жылдың жазында басталып 

кеткен. Сынаманың алғашқы үш кезеңіне 

АҚШ, Бразилия, Оңтүстік Африкадан 44 

мың адам қатысқан. Олардың үштен бірінің 

жасы 60-тан асқан.

Компания 2021 жылы 1 млрд дозаны 

сатылымға шығаратынын мәлімдеп отыр. 

Осы күннің �зінде АҚШ – 200 млн, ал 

 Еуропа елдері – 400 млн вакцинаға тапсырыс 

беріп үлгерген.

Ермек ЖҰМАХМЕТҰЛЫ

МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ 
САЛТАНАТЫ

КҮН МЕН ТҮН 
ТЕҢЕЛІП...

НАУРЫЗ НАҚЫШТАРЫ
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ANA TILI Н А У Р Ы З - С Ұ Х Б А Т

АЛҒАШҚЫ НАУРЫЗ 
МЕЙРАМЫН ЕЛ ҰМЫТА 
ҚОЙҒАН ЖОҚ

Шуақты көктемнің шығуымен дүние оянып, тіршілік жаңарады. Бұл кез көптеген шығыс елдері үшін Жаңа жыл – жыл басы. Бұл уақытта бүкілхалықтық мереке – Наурыз 
тойы кеңінен тойланады. «Наурыз» деген сөздің өзі түркі және иран тілдерінен шыққан: «ноу» – жаңа, «руз» – күн, яғни «жаңа күн» деген мағына береді. Қазақ халқы мұны 
«ұлыс күн» деп те атайды. Көктем мерекесін – наурыз меркесін атап өту, көпшілік болып тойлау дәстүрі дүниежүзінің біраз халықтарында кездеседі. Мұны ежелгі гректер 
–  «патрих», бирмалықтар – «су мейрамы», тәжіктер – «гүлгардан», «бәйшешек», «гүлнаурыз», татарлар – «вардуган», буряттар – «сагаан сара», моңғолдар – «нарқояш» 
дейді. Ал қазақ халқы да Наурыз мейрамын жақсы дәстүр, жарасымды салт-өнеге ретінде ұрпақтан-ұрпаққа мұра етіп, тойлап келеді. Тек кеңес заманы кезінде «бұл діни 
мейрам» деген жаңсақ түсінік, ұшқары пікірдің кесірінен бәсеңсіп, ұмыт бола жаздады. Анығын айтқанда, Наурыз мейрамына 1926 жылы Кеңес өкіметі ресми тыйым салған 
еді. Араға 62 жыл салып, 1988 жылы Наурыз мерекесі қайта жанданды. Алматы қаласында соншама үзілістен кейінгі алғашқы Наурызды ұйымдастыруда сол кездегі атқару 
комитеті төрағасының орынбасары Жібек ӘМІРХАНОВА мен қалалық мәдениет басқармасының басшысы Елеусіз ЖАНПЕЙІСҰЛЫНЫҢ атқарған еңбектері ерен еді. Алдымен 
Жібек Әмірханованы тауып, хабарласқанымызда қазақ әйелінің биязы мінезін танытты. «Наурыз мерекесі – ұлттық мейрам. Біздің ұлтта ер адамның орны бөлек қой. Алды-
мен Елеусіз Жанпейісұлымен әңгімелесіңіздер, мен естеліктеріммен сосын бөлісейін» деп жылы қайырды. Редакциямызға арнайы шақырғанда Елеусіз Жанпейісұлы да қуана 
келісті. Осыдан 33 жыл бұрынғы Наурыз тойының қалай өткені туралы сол кездегі ұйымдастырушылардың әңгімесін назарларыңызға ұсынамыз. 

– �ңгімемізді 1988 жылы қайта жан-
данған Наурыз мейрамын тойлауға дайын-
дықтың қалай басталғанынан бастасақ?

Елеусіз Жанпейісұлы: 
– Шынында 62 жылдан кейін Наурыз 

тойын атап �ту туралы алғашқы әңгіме 

мен ұсыныстар Жазушылар одағында 

�ткен жиында басталған. Ғалымдар мен 

жазушылардың ұсыныс-пікірін Қазақстан 

Компартиясы орталық комитетінің 

и д е о л о г и я л ы қ  х а т ш ы с ы  D з б е к ә л і 

Жәнібеков те қолдап, оны Орталық 

Комитетінің бірінші хатшысы  Геннадий 

Колбинге жеткізуді мойнына алады. Содан 

кейін Мұхтар Шаханов бастаған ақын-

жазушылар хат жазып, Наурыздың діни 

емес, ұлттық мереке екенін дәлелдеп 

жүріп, тойлауға рұқсат алған. Осыдан 

кейін Қазақстан бойынша үш жерде: 

 Алматы қаласының  Фрунзе (қазіргі  Медеу) 

ауданында, Алматы  облысында және 

Қызылорда облысында тойлап, республика 

жұртшылығына таныстыруды қолға алады. 

Ол кезде атқару комитеті т�рағасының 

орынбасары Жібек !мірханова маған 

Алматы қаласындағы Наурыз тойын 

ұйымдастыруды жүктеді. Себебі мен ол 

кезде қалалық мәдениет басқармасында 

қызмет ететін едім. 

Жібек �мірханова: 
– Негізі Жазушылар одағынан шыққан 

ұсынысқа партбюрода к�пшілік қарсы 

 дауыс беріпті деген алып-қашпа әңгіме 

бар ел арасында. Бұл шындыққа жанаспай-

ды. Сол бюродағы талқылауға мен қала 

басшылығы атынан қатыстым. Сол жиынға 

Dзекең (Dзбекәлі Жәнібеков – ред) іс-

сапарда болып, қатыса алмады. Сондықтан 

бұл мәселені келесі отырысқа қалдырайық 

деген шешім қабылданды. Келесі бюро-

да Dзбекәлі Жәнібековтың қатысуымен 

талқылауға қайта ұсынылып, «Наурыз 

тойы �ткізілсін» деген қаулы қабылданды. 

Біз бұл мерекеге дайындықты 1987 жылы 

бастап кеткен едік, 1988 жылы Алматыдағы 

М.Горький атындағы Мәдениет және 

демалыс саябағында Наурыз мейрамын 

тойлауға мүмкіндік алдық. 

Елеусіз Жанпейісұлы: 
–  И ә ,  с о д а н  Ж і б е к  а п а й ы м ы з 

ұйымдастыру комитетінің т�райымы 

болып тағайындалды. Арнайы тапсырма 

алған соң, Наурыз тойына дайындықты 

бастап кеттік. Мен содан кейін белгілі 

этнограф-ғалым Рахманқұл Бердібаевпен 

кездесіп, ақыл-кеңес сұрап, тойдың жай-

жапсарын талқыладық. Кейін Рахаң 

маған телефон соғып: «Кеше қалалық 

«Dркен» газетінде Наурыз туралы кере-

мет мақала шығыпты. Сонымен танысып 

к�рші» деді. Бейбіт Исабаев редакторлық 

ететін «Dркен» газетінің сол н�мірін 

тауып алып, таныссам, «К�ктеммен... 

«Наурыз» келді!» деген мақала екен. 

Авторы – Тіл білімі институтының 

ғылыми қызметкері Тоқтасын Dмірзақов. 

Институттың сол кездегі директоры 

!бдуәли Қайдарға барып, «осы жас 

ғалымды бізге беріңіз,  Наурыз тойын 

ұйымдастыруға к�мектессін» деп 1-2 

аптаға сұрап алдым. Соңынан біздің 

ұйымдастыру жұмыстарымыз бір айға 

созылып, кейін Тоқтасын Dмірзақовпен 

біраз жыл бірге жұмыс істедік. Жылда 

Наурыз тойын бірге ұйымдастырып, 1998 

жылға дейін бірге болып, кейін «Наурыз 

қорын» құрдық. 

– Ал ұлттық мерекені ұйымдас тыру 
қалай жүзеге асты?

Елеусіз Жанпейісұлы: 
– Енді бізге тойды ұйымдастыруға 

а р н а й ы  м а м а н д а р ,  р е ж и с с е р л е р д і 

 к� мекке шақыру керек болды. Осы кезде 

!убәкір Рахимов, Нұрқанат Жақыпбаев, 

Қадір Жетпісбаев к�мекке келіп, театр-

ландырылған Наурыз қойылымын 

қоюдың дайындығына кірістік. Ол кез-

де коммунистік заман, мешіттердің, 

имамдардың жұмысын тоқтатқан уақыт. 

Біздің мақсат халық арасында тараған 

 «Наурыз – діни мейрам» деген түсінікті 

жойып, оның бүкілхалықтық ұлттық 

мейрам екенін дәлелдеу болды. Сол үшін 

сценарийді соған бағыттап жазып, салт-

дәстүр лерімізді жаңғыртып к�рсетіп, 

ұлттық мейрам екенін сезіндіруге жұмыс 

істедік. 21 наурыздан 22 сәуірге дейін 

халық ішінде жүріп, әрбір мекемеге кіріп, 

түсіндірумен болдық. «Наурыз к�же» 

қалай жасалады, неге кем дегенде жеті 

түрлі дәм қосылады, қандай ойын-сауық 

болады, күн мен түннің теңелуі деген 

не, осының бәрін түсіндіруге тура келді. 

Нәтижесінде Наурыз күні «Шеберлер 

ауылы», «Наурыз тілек», «Наурыз бата» 

рәсімдері, «Алдар к�се», «Тазша бала», 

«Батырлар шеруі» және оған қажетті 

ат-түйелер табу, Наурызбай, Наурызгүл 

есімді адамдарды жинау, «Алтыбақан», 

«Балтамтап», «Тең к�теру», «Бағана 

�рмелеу», «Арқантартыс», «Жаяу жарыс», 

т.б.  шараларды ұйымдастырдық. Бір 

шаңырақтың астында к�п ұлтты мемле-

кет екенімізді к�рсететін «К�ш-керуен» 

ұйымдастырдық. Оны ұйымдастыруда 

ұстаздары мен студенттерін беріп, 

кеңесін айтып к�п к�мектескен Театр 

және к�ркемсурет институтының рек-

торы Аман Құлбаев болды. «Қазақстан» 

қонақүйінен орталық саябаққа дейін 

«К�ш-керуенмен» жүріп �тіп, халықты 

Наурызға шақырдық.  Газет-журналдарда, 

радиода Наурыз тойын хабарлап, қай 

уақытта, қай жерде, қандай шара �тетінін 

барлығын к�рсеттік. 

Жібек �мірханова: 
– Саябақтың алдына үлкен қақпа 

қойып, Наурыз тойының эмблемасын 

орнаттық. Тойды безендіруге, ойымызды 

жүзеге асыруға үлес қосқан сәулетші Бек 

Ибраев болды. Ал тойға кімдерді шақыру 

керек, кімдер с�йлеу керек, Наурыз тура-

лы білгенімен б�лісе алатын кімдер, осы 

мәселені ұйымдастырған этнограф-ғалым 

Мардан Байділдаев еді. Осы тойдың ашы-

луына Тұрар Рысқұловтың әйелі !зиза 

апайды шақырдым. Сосын қатарымызда 

Мұхтар Шаханов, Аман Құлбаев болды. 

Ал Тоқтасын Dмірзақов қаладағы 

студент-жастардың басын біріктіре алды. 

Басқа мерекелердегідей «ащы суға» тойып 

алып, талас-тартыс болмау үшін Тоқтасын 

жинаған жастардың к�мегі к�п тиді. 

Олар қақпадан қонақтарды күтіп алу, 

қазақша киіммен қызмет етіп, қазақтың 

мәдениетін  к�рсету  осы жастарға 

жүктелді. 

– Осындай ауқымды тойда мейрамның 
бас тағамы «Наурыз кEже» қалай дайындал-

ды? Осынша кEп халыққа қалай жетті?
Елеусіз Жанпейісұлы: 
– К�пшілікке Наурыз к�же істеу �те 

маңызды еді. Біз қаладағы асханаларды 

аралап жүріп, Наурыз к�же қалай жаса-

лады, кім жасай алады деп іздедік. Бір 

асханадан жасы үлкендеу апай жасай ала-

тын болып шығып, қуанышымыз еселене 

түсті. Осылайша, ол кісіге қажетті азық-

түлік, ыдыс-аяқтың бәрін әперіп,  Наурыз 

к�же жасаттық. Той күні сахнаның 

 жанында апайымыз кимешегін киіп 

алып, жанына бірер к�мекші қызын ертіп, 

 Наурыз к�жені тегін тарқатып тұрды. 

Мұның �зі әдемі к�рініс, ел сүйсінген 

дүние болды. Бәрі Наурыз к�жеден дәм 

татып, мәз-мейрам болғанына қуандық. 

Жібек �мірханова: 
– Сосын бір жерде Наурыз к�жені 

сатып жатыр дегенді естідік. Намыстанып 

кеткен Мардан Байділдаев ағамыз 500 

сомға бүкіл Наурыз к�жені сатып алып, 

халыққа таратты. 

– Тойдың аясында қандай ерекше 
дүниелер ұйымдастырылды?

Елеусіз Жанпейісұлы: 
– Жалпы Наурыз тойының к�рінісі 

былай болды: саябаққа кіре берісте қақпа, 

одан кейін сахна, сосын үлкен кісілер 

бата беріп жатты, жұлдызшылар сол ұлу 

жылына арналған болжамдарын айтып, 

М.!уезов театрының артистері халықтың 

к�ңілін аулады. Би билейтін ашық алаңда 

концерт, ойын-сауық, мақал-мәтел, 

жаңылтпаш айтудан жарыс �тті. Жастар 

жағы «Бұлақ к�рсең, к�зін аш» деген 

ізгі ниетпен айналадағы бастаулардың 

к�зін ашып, үлкендер жағы «Бір тал 

кессең, он тал ек» деп ағаш отырғызды. 

 Сонымен қатар жазғы театр, жыр-терме, 

айтыс �тіп жатты. Саябақтың стадионына 

бірнеше киіз үй тігіп, сол жерде спорт 

түрлерінен ойындар ұйымдастырылды. 

Осылайша, біз ұйымдастырған тойға 

�зіміз ойлағаннан да 2-3 есе артық халық 

жиналды. 

Жібек �мірханова: 
– Тағы бір ерекшелігі – біз «Наурыз, 

Наурызбек, Наурызгүл, Наурызбай 

 деген атты адамдар саябаққа келіңіздер» 

деп жарияладық. Ондай есімді адамдар 

�те к�п екен, олардың �зі бір-бірімен 

құшақтасып мәре-сәре болды. 

Одан кейін «Шеберлер ауылын» 

ұ й ы м д а с т ы р д ы қ .  Б і р е у  к ү м і с т е н 

әшекей, біреу домбыра жасап, енді 

бірі  мәсі  т іг іп,  келесісі  кестелеп 

әйелдер киімін тігіп  жатыр. Ол да ке-

ремет к�рініс болды. Сосын Респу-

блика сарайының алдында тарих пен 

мәдениетті �зек еткен концерт болды. 

Үш күн бойы Республика  сарайында 

а й т ы с  ұ й ы м д а с т ы р д ы қ .  Н а у р ы з 

мерекесінің биік деңгейге к�терілуіне 

үлкен ықпал жасаған ұлтымыздың 

қасиетті �нері айтысты жанданды-

руда талмай еңбек етіп келе жатқан 

Жүрсін Ермановтың еңбегі зор. Респу-

блика сарайында ұйымдастырылған 

Наурыз айтысы �те тартымды, мәнді 

болып, �те елеулі шара болды. Ай-

тыскер ақындар үш күнге созылған 

айтыс та Наурызды жыр етті. Сол кезде 

аты шыққан айтыскер ақындардың 

аттары әлі күнге дейін жұртшылыққа 

мәшhүр. Оған Моңғолиядан – Егеухан 

апай Мұхамедиқызы,  Жамбылдан – 

!зімбек Жанқұлиев, Торғайдан – Жа-

дыра Құтжанова, Қостанайдан – !сия 

Беркенова, Шымкенттен – !селхан 

Қалыбекова, Қарағандыдан Қуаныш 

Мақсұтов деген жігіт қатысты. Жүлде 

алғанда  Жадыра сахна сыртында ерек-

ше әсерленді.  Сосын мен оған мынадай 

шумақ айттым:

Қалы кілем жапсаңыз, 

Нар түйеге жарасады.

Dкпе кімге жарасады?

Қарындасқа жарасады.

Қарындастың ішінде 

Қадірлеске жарасады.

Сондықтан Жадыра

Dкпеңді қидыртайын, 

Алматыда қалдырып,

Сені бір ай қыдыртайын, – дедім. 

Залдағы адамдар ду қол шапалақтады. 

Жадыра да к�зін сүртіп, жадырап қалды. 

Сол қызды одан кейін к�рген жоқпын, 

�зі де одан кейін айтыстарға қатысқан 

жоқ. 

Осы Наурызға Г.Колбин келді, бірақ 

келетінін айтқан жоқ еді. Ол менен 

«қалай �тіп жатыр, тыныш па, қанша 

халық жиналды» деп жалпылама сұрады. 

Мен �зім к�ңілім �сіп тұрған сәт, шама-

мен, 100 мың халық жиналды деппін. 

Кейін барлық ақпараттарда осынша 

адам қатысты деп жазылып кетіпті.

– 1988 жылғы осы алғашқы  Наурыздан 
кейін, мейрамды тойлау дәстүрлі түрде 
ұйымдастырыла бастады ма?

Елеусіз Жанпейісұлы: 
– Иә. Dзім мәдениет саласында 

қызмет еткеннен кейін 1989 жылы ал-

дын-ала дайындала бастадық. Жібек 

!мірхановамен келісіп, жоспарды бекітіп 

алдық. Кейін бізге Наурыз тойын �ткізуге 

рұқсат бермеді. Не бүлдірдік деп абды-

рап қалғанымыз рас. Ол кезде Алматы 

қаласы партия комитетінің бірінші хат-

шысы Романов, екінші хатшысы Шәріп 

Омаров. Бір жыл бұрын ұйымдастырған 

қауыммен бірге Шәріп Омаровқа бардық. 

Ол бізді тыңдап, жақсы түсінді және 

бірінші хатшыға Наурыздың тойлану 

керегін дәлелдей алды. Ол кезде Алматы 

республикалық қала болғанымен, пар-

тия жүйесінде облысқа бағынатын. Ал 

облыстық партия комитетінің бірінші 

хатшысы Марат Меңдібаев болатын. 

Негізі рұқсатты сол кісі бермеген екен. 

Шәріп Омаров облысқа қайта-қайта 

 барып жүріп, рұқсат алды. Алайда «үлкен 

қылып емес, шағын к�лемде атап �тіңдер. 

Шағындау жерде �тсін» деп тапсы-

рыпты. Содан біз ақылдасып, Орталық 

стадионның айналасы мен Қ.Сәтбаев 

к�шесі жағындағы автотұрақты алдық. 

Алдымен рұқсатты алып, сосын «К�ш-

керуен» ұйымдастырамыз дедік. Бұған 

біздің дайындығымыз бірінші жылдағыдан 

да  жақсы болды.  Ленин алаңынан 

(қазіргі Астана алаңы – ред) Орталық 

стадионға дейін 12 к�лікпен безендіріп, 

керуен жасадық. Спорт сарайының 

күншығыс жағына сахна жасап, концерт 

ұйымдастырдық. Сол сахнаға  Романов та, 

Нұрқаділов те шығып, халыққа құттықтау 

тілегін айтты. Біз тұсаукесер, келін 

түсіру, балаға ат қою рәсімдерін к�рсетіп, 

халықтың оң бағасын алдық.

Сонымен бірге қалаға кіретін әр 

қақпаны, әуежайдан, Қапшағайдан, 

– Дәл қазіргі уақытта Наурыз мейра-
мының тойлануына кEңілдеріңіз тола ма?

Жібек �мірханова: 
– Қазір Наурыз мерекесі қатардағы 

жай мерекелер сияқты �тетіні к�ңіл 

к�ншітпейді. Ұлттық мерекені ұлттық 

деңгейде тойлау керек қой. Наурыз 

басталатын түні арулар жігіттерге 

«ұйқыашар» тағам, жігіттер қыздарға 

«селт еткізер» сыйлық ұсынады. 

Адамдардың сәлем десуі, ерлердің 

т�с қағыстырып, қос қолдап аманда-

суы, жас келіншектердің к�пті к�рген 

кісіге арнайы сәлем беруі, түрлі тағам 

дайындалуы қазіргі кезде жүзеге асы-

рылып жатқан жоқ. Ұмыт болып ба-

рады. Наурызды қарсы алу арқылы 

адам салт-дәстүрді жалғастыру, үлкен-

кішіге құрметпен қарау, табиғатты 

аялау, еңбекті сүю сияқты қасиеттерді 

үйренеді. Ал біз осы үшін қандай амал-

әрекет жасап жатырмыз? Осы тұрғыдан 

әлі де жұмыс істеу керек. 

Елеусіз Жанпейісұлы: 
– Қазіргі Наурыз мерекесі эстра-

далық концерт сияқты �теді, оның 

�зі жанды дауыста емес. Сосын әкім 

Қазақ ұғымында ұлыс күні аспан денелері ең бастапқы нүктесіне келіп, күн мен түн 
теңеледі. Жан-жануар түлеп, әлем жаңғырып, жерде көк дүркіреп көтерілген күннен 
жаңа жыл басталады. Халқымыз Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мейрамына ерекше 
құрметпен қараған. «Жыл басы қалай басталса, соңы да солай болады» деген сенім-
нанымға сәйкес жұрт Наурызға ерекше әзірленген. Кең дастарқанға барын салып, 
жеті түрлі тағам, Наурыз көже пісіріп, ағайын-жұрт бір-бірімен қуана қауышады. 
Ұлыс тойы – жер бетіне жақсылықтың ұялауының нышаны. Ендеше, Ұлыс оң болсын! 
Елімізде береке-бірлік артып, халқымыз жақсылыққа кенеле берсін!

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

P.S: 

Ташкенттен келетін жолдарды безен-

діріп, «Наурыз құтты болсын!» деген 

жазуды іліп, Наурыздың нақыштарын 

сезінуге мүмкіндік берген қалалық 

безендіру мекемесіндегі Т�леубек 

Мұқашев деген азамат болды. 

Ал 1990 жылғы Наурызды цирктің 

жанындағы аллеяда �ткіздік. Бұл мей-

рам да дәл 1989 жылғыдай �тті, бірақ 

«к�ш-керуен» ұйымдастырған жоқпыз. 

1991 жылы егемендігімізді алғаннан 

кейін ғана жаңа алаңда Наурыз тойын 

тойладық. Сонда Елбасы Нұрсұлтан 

!бішұлы ұлттық киімімен шығып, 

халықпен амандасып, балаларын ертіп 

жүрді. Кейін бұл дәстүрге айналды.

шығып құттықтайды. Бұл бір кездегі 

1 мамыр, 7 қараша сияқты мей-

рам болып к�рінеді. Ұлттық мереке 

екені сезілмейді. Бұл бірінші кезекте 

отбасылық мейрам. Үздіксіз тойла-

нып келе жатқанына 33 жыл болды. 

Бірақ біз әлі үйрене алмай жатырмыз. 

Кезінде есік алдын тазалап, үйімізді 

ақтап, кірімізді жуып, мейрамға дай-

ындалушы едік. Ал неге қазір солай 

дайындалмаймыз? !рбір аула, әрбір 

аудан, әрбір отбасы �з шаңырағында 

тойлау керек, дастарқанын жайып, 

Наурыз к�жесін жасап, есігін ашып 

қоюы керек. 

– �ңгімелеріңізге рақмет!

«Біздің мақсат халық арасында 
тараған «Наурыз – діни мейрам» 
деген түсінікті жойып, оның 
бүкілхалықтық ұлттық мейрам 
екенін дәлелдеу болды. Сол 
үшін сценарийді соған бағыттап 
жазып, салт-дәстүрлерімізді 
жаңғырта көрсетіп, 
ұлттық мейрам 
екенін сезіндіруге 
жұмыс істедік».

«Наурыз күні «Шеберлер 
 ауылы», «Наурыз тілек»,  «Наурыз 
бата» рәсімдері, «Алдар көсе», 
«Тазша бала», «Батырлар шеруі» 
және оған қажетті ат-түйелер 
табу, Наурызбай, Наурызгүл 
есімді адамдарды  жинау, 
«Алтыбақан», «Балтамтап», 
«Тең көтеру», «Бағана өрмелеу», 
«Арқантартыс», «Жаяу жарыс», 
т.б. шараларды ұйымдастырдық. 
Бір шаңырақтың астында 
көп ұлтты мемлекет 
екенімізді көрсететін 
«Көш-керуен» 
ұйымдастырдық».

Азаматтың суреті

Елеусіз Жанпейісұлы Жібек Әмірханова
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БAЛІМДЕР 
Б�ЙГЕСІ...

А
лғашқы саны 1921 жылы 

 нау рыздың 22-сінде Таш-

к е н т  қ а л а  с ы н д а  ж а р ы қ 

к�рген жас тар газеті «Жас Алаш» 

заманының әр белесінде қоғам ның 

құбылуына қарай «Жас қайрат», 

«Dртең», «Жас қазақ» болып келіп, 

1927 жылы қыркүйектің 22-сінен ба-

стап, «Лениншіл жас» болып бекіді. 

Социалистік дәуірмен үндесе 

шыққан «Лениншіл жас» газеті 

білікті  редакторлар мен ілкімді 

журналистердің арқасында – жас 

мамандардың алтын ордасы, жастық 

шақтың хан базары, таланттардың 

тайқазанына, үлгі менен �негенің 

ошағына айналды. Қазақ қоғамындағы 

мәдениет пен әдебиет, білім мен 

ғылым һәм халық шаруашылығы 

қалай �ркендеп жатса, солармен 

қатар �ріліп, �рбіген «Лениншіл жас» 

газеті осынау игіліктер туралы жа-

затын рухани алып алаңға айналған 

еді. ХХ ғасырдың 60-шы жылдарына 

дейінгі алдыңғы толқын ағалардың 

ізін ала «Атырау», «Алтай», «Алатау» 

мен «Арқаның» шиырса алшысы-

нан түсетін алтын асығындай, үйірсе 

арқасымен түсетін алтын қасығындай 

кілең бір ұшқын атқан қыз-жігіттер 

жиналып, «Лениншіл  жасты» жалын-

датты. 

«Жастар» газетіне 1963 жылы Шер-

хан Мұртаза басшылыққа келген кез-

де басылымның таралымы 30 мың 

дана болатын. Тілші қауымының 

ғана емес, қазақ қоғамының Шер-

ағасына айналған, жаратылысынан 

жақсы редактор бұл кісі 7 жылдың 

ішінде оқырман санын 150 мыңға 

шарықтатты. Қызметкерлер қатарын 

білікті тілшілерден жинап, газеттің 

сапасын арттырды, мазмұнын байыт-

ты. Арқадан Ақселеу Сейдімбековті, 

Атыраудан Фариза Оңғарсынованы, 

Алтайдан Оралхан Б�кеевті аттай 

қалап газетке арнайы алдыртты. Шоқ 

жұлдыздай жарқыраған, шоқтығы 

биік сол журналистер редколлегияның 

қуатына қуат қосып, газеттің беделін 

апта сайын емес, күн сайын биіктетті. 

. . . 7 0 - ш і  ж ы л д а р  « Л е н и н ш і л 

жастың» туы желбіреген кезең болды. 

Басылымның бағын асырып және 

бір жасампаз редактор Сейдахмет 

Бердіқұлов келді. Шерхан Мұртаза 

айдынға салған «Лениншіл жастың» 

кемесі кемелденді деп бағаланған 

кешегі социализм тұсында, ақиқаты 

керек, керемет дәуірледі. Ол басқарған 

16 жылда газеттің �рісі ұлғайып, қай 

жағынан алғанда да, бауыры жазылған 

т ұ л п а р д а й  т ұ я ғ ы  ж е т к е н  ж е р г е 

 тиражы таралды. Сейд-ағаң Шер-ағаң 

қолына берген 150 мың таралымды 

үстемелетіп, еселеп, 350 мыңға асыр-

ды. Сол уақытта бір ғана Шымкент 

облысында «Лениншіл жастың» 50 

мың оқырманы болды. Редакцияда 

мұз шайнап, от бүркіген оғландар 

отырғанда осы мақұл ма, Бердіқұлов 

бар журналисті жинап, «отқа май 

1988 жылы Шыңғыс Айтматовтың 

60 жасқа толған мерейтойына орай 

«Лениншіл жаста» ұйымдастырылған 

арнайы беттегі оқырман сұрақтарына 

қарап, заңғар жазушының «О-о-о... 

әдебиет туралы осындай салмақты 

сауалдар қойған қазақтар озып кеткен 

екен» деп тамсанғанын газетке кезекші 

редактор болып келгенде айтып оты-

рар еді. 

Жұмысшы жастар мен студент 

жастардың алтын қазығына айналған 

«Лениншіл жастағы» диспуттар мен 

д�ңгелек үстелдерге оқырманның �зі 

тікелей қатысып отырғандай қызу диа-

логты сезінесің. Студент жастардың 

пікірсайысын газетте ұйымдастырған 

Жұмакүл Солтиева олардың редак-

тарататын. Бір жолы, сол заманда 

қалалы жерде қолданудан шығуға 

айналған бесік туралы с�з  болыпты. 

Бірінен бірі асырып пікір айтады. 

Қасым !зімханов әңгімені бастаған 

жауапты хатшыға қарата бір с�з бас-

тай бергенде, басқалары б�ле беретін 

к�рінеді. Dзі ұяң, �зі сырбаз Қас-ағаң 

айтып үлгергенінше, әңгіме тамам-

далып, әрқайсысы �з кабинеттеріне 

беттейді. Сонда, жас журналист жау-

апты хатшының есігін ашып, «Жаха, 

бесік – баланың благоустроенный үйі 

ғой» деп есікті жаба салып, жұмыс ор-

нына бет алды. 

...Менің журналистикадағы ұшқан 

ұям, 1984 жылдың 24  наурызы мен 1990 

жылдың 20 наурыз аралығында, сту-

Раушан ТӨЛЕНҚЫЗЫ 
«Ana tili»

«Ана тілі» газеті одан кейін Жел тоқсан мен Қазыбек би 
көшесіндегі ғимаратқа қоныс аударды. Бұл кезде «Ана 
тілі» қанатын кеңге жайып, қадірі биіктей түскен. 
 Газет республикалық деңгейдегі ірі басылымға айналды. 
Ахмет Жүнісұлының этнографиялық дүниелері, Марат 
Қабанбайдың публицистикалық мақалалары халықтың 
көкейіндегі қоғамдық-әлеуметтік, рухани мәселелерді 
өзегін жарып жазып «тіл мәселесі» туралы үлкен пробле-
маларды қозғауға көшкен. Жоғары және жергілікті билік 
«Ана тілін» жеткілікті танитын болды. Редакцияға 
Алматыда тұратын тіл мен мәдениет саласының 
ардагерлері жиі атбасын бұрып, бірі мақала, бірі естелік 
айтады. 

«Лениншіл жастағы» диспуттар мен дөңгелек үстелдерге оқырманның өзі тікелей 
қатысып отырғандай қызу диалогты сезінесің. Студент жастардың пікірсайысын 
 газетте ұйымдастырған Жұмакүл Солтиева олардың редак циядағы кураторы секілді. Сол 
заманғы халық шаруашылығының әр саласындағы, өнер, мәдениет, ғылымның биігіндегі 
жас  таланттар мен тарландар туралы, жас дарындар мен дарабоздары туралы да осы 
газетте жазылатын. «Доп ойнағанның тозбайтынын, озатынын», осы орайда, футболды, 
бұқаралық спортты дәріптеген редактор Сейдахмет Бердіқұловтың, Несіп Жүнісбаевтің 
репортаждары мен тақырыптық мақалалары «Жастар» газетін жасыл алаңға, спорт 
аренасына, палуандардың боз кілеміне айналдырып жібергендей. Өнер мен мәдениет, 
әдебиет саласындағы Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының лауреаттары аз емес. Ал 
журналистикадағы жалғыз лауреат – «Лениншіл жастың» өкілі, Шоқан туралы «Жасын 
тағдыр жарқылы» жолжазба очерктер кіта бының авторы Жарылқап Бейсенбаев. 

БІР ШАҢЫРАҚТЫҢ ҚОС
немесе  көктемде көтерілген екі рух

«Лениншіл жас» газетінің ұжымы

деген жүректерге от бере білді... Арғы 

аталары найзамен шаншып ет жеген 

қазақтың бұ заманғы журналистеріне 

Қал-ағаң, Қалтай Мұхамеджанов 

айта жүретін «маған найзағайға нан 

пісіріп үлгеретін жігіттер керек» 

дейтіні осындайдан шығар, осының 

арқасында «Лениншіл жастың» әрбір 

беті бірінен-бірі �ткен тартымды, 

мазмұнды дүниелер жарқырап жа-

рияланып жатты. «Үркердің» әдемі 

әдебиет әлемі, адамгершілік пен 

�негеге баулитын «Аққу» эстетикалық 

клубы, «Маздақ» ауыл жастар клу-

бы, «Екпінді құрылыста – комсо-

мол жастар», «Ақшам» және тағы 

б а с қ а  а р н а й ы  а й д а р л ы  б е т т е р -

де қоғамның тынысын, заманның 

бет алысын, халық шаруашылығы, 

ауыл шаруашылығының аяқ алы-

сын, сондағы жастардың тұлғасы мен 

қарышты қадамдары туралы күнде 

парақтап, дәуірдің шежіресіне ай-

налдырып жазып жатты. «Лениншіл 

жастың» бетіндегі бір тақырыбы – 

гауһар тас, бір тақырыбы – күміс тас, 

әдебиет, мәдениет, �нер, эстетика, 

білім туралы мақалалар, очерктер, су-

реттемелер мен тамаша әңгімелердің 

әрбірі, тақырыбынан бастап мазмұны-

на дейін Қазақстанның Менделеев 

картасындағы жерасты, жерүсті бай-

лықтарына пара-пар қазына сынды 

рухани құндылық.

Бұл газеттің атасы мен анасындай 

Бағдат атай мен Бүбіхан апай сол 

 заманда газеттің к�зі тірі шежірелері 

еді. !сіресе, соғысқа бір аяғын беріп 

келген Бағдат Жандосай сонау 40-шы 

жылдардан бастап, �мірінің соңына 

дейін сол газетте 50 жылға таяу 

суретші-ретушер болып еңбек етті. 

Редакцияның ол к�нек�з білмейтін 

қалтарыс, бұлта рысы жоқ еді. Репрес-

сия кезінде кімдер ұсталып, кімдер 

жазықсыз жазалы болғанын бүге-

шүгесіне дейін білетін. Ал Бүбіхан 

апайдың жыл сайын 22  наурызда на-

урыз к�же беретіні есте. 

!дебиет б�лімінің меңгерушісі 

ақын Dтеген Оралбаевтың «Үркер» 

аясында дайындаған әңгімелер мен 

�леңдері !деби басылымдардың 

дүниелеріне пара-пар еді. !сіресе, 

циядағы кураторы секілді .  Сол 

заманғы халық шаруашылығының 

әр саласындағы, �нер, мәдениет, 

ғылымның биігіндегі жас таланттар 

мен тарландар туралы, жас дарындар 

мен дарабоздары туралы да осы газетте 

жазылатын. «Доп ойнағанның тозбай-

тынын, озатынын», осы орайда, фут-

болды, бұқаралық спортты дәріптеген 

редактор Сейдахмет Бердіқұловтың, 

Несіп Жүнісбаевтің репортаждары мен 

тақырыптық мақалалары «Жастар» 

газетін жасыл алаңға, спорт аренасына, 

палуандардың боз кілеміне айналды-

рып жібергендей. Dнер мен мәдениет, 

әдебиет саласындағы Қазақстан Ленин 

комсомолы сыйлығының лауреат-

тары аз емес. Ал журналистикадағы 

жалғыз лауреат – «Лениншіл жастың» 

�кілі, Шоқан туралы «Жасын тағдыр 

жарқылы» жолжазба очерктер кіта-

бының авторы Жарылқап Бейсенбаев.

«ЖАХА, БЕСІК – 
БАЛАНЫҢ 

 БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ҮЙІ ҒОЙ»

 

Т а б и ғ а т т ы ң  т а ң ғ а ж а й ы п  т а -

маша лары туралы мақалалар  жазуда 

 Жанболат Аупбаевқа жететін жан 

кемде-кем. Негізінен  Еуропада, 

 Э ф и о п и я д а  ж ә н е  А р а б и я н ы ң 

Оңтүстігін мекен ететін ақ ләйлек, 

яғни дегелек  деген қасиетті құстың 

Орта Азия және Қазақстан аймағында 

үш ақ жерде ұя салғанын атап айтқанда, 

бірі Dзбекстанда, екіншісі Жамбыл 

облысы Талас ауданындағы «Ойық» 

ауылында, ал үшіншісі Үшаралда 

�сіп-�нетінін  тауып, газетке жазған. 

Үйімізге таяу тұрған «Абдолла ишан» 

мешітінің киіз үйдей үлкен күмбезінің 

т�бесіне салған биіктігі де, диаметрі де 

бір-бір жарым метрге жететін ұядағы 

ақ ләйлек ауылымыздың сәні еді. 

Соның суретін осы газеттен к�ріп, 

Аупбаевтың мақаласын ауыл болып 

оқығанбыз. Dздері де, ұялары да 

к�бейе бастап еді, әттеген-ай, киелі 

құсты атқан қаңғып жүрген жирен 

сақалдардың кесірінен келесі к�ктемде 

қайтып оралмады, ал атқандар �здері 

де оңбады.

Бердіқұловтың айтқан «Жанболат-

тың жұмыс істесе алдына жан сал-

майтын жақсы қасиеті сол, іссапарға 

елдің қай түкпіріне жіберсең де жоқ 

демейді. Бәрінен бұрын, бір жолы 

кезекті  командировкадан оралған 

ол, кабинетке кіргенде, енді осы 

жолы  демалыс сұрайтын-ақ шығар, 

жіберейін деп ойлап үлгергенімше, 

«Сейд-аға, тағы қайда барып, не жа-

зып келейін. Қандай тапсырмаңыз 

бар?» дегеніне риза болдым» деген с�зі 

қаперімізде. 

Комсомол жастар тұрмысы б�лі мі-

нің басшысы Қуаныш Жиенбаевтың 

мақалалары бір шоғыр. Журналистер 

күндіз-түні ала қағаздан бас алмай-

ды деу �тірік болар. Редакцияның 

іші – қайнаған �мір. Ара-арасында 

жігіттер жиналып, секретариатқа ба-

рады. Ол жер – небір қызу әңгіменің 

ұясы. Кейде ұзақ тарқамай қойған 

әңгімешіл топты редактордың орын-

басары Ержұман Смайылов «қуып» 

дент күнімде еңбек еткен – «Лениншіл 

жастың» корректорлар бюросы. Айкен 

Маматаева, Баян Тәңірбергенова, 

Бағдат Бәкірова, Базаркүл Бабалиева, 

Сағила Жүнісова апайларымыздың ізін 

басып, Сәдуақас Жұбатов, Алтынай 

Жолдыбекова және Зәуреш  Рахымова 

қатар келдік. Газеттің т�рт бетін әр 

корректор бір-бірден алып, басылған 

мақалалардың қатесін түзейміз. !р 

күн сайын жаңа шығатын н�мірге 

бір б�лім меңгерушісі, бір тілшісі 

кезекші  болып, қатесі түзетілген бет-

ке қол қояды. Коррбюродағы апай-

ларымыз бен ақиық ағаларымыз 

�зара бірде қалжың қағыстырып, 

бірде редакцияның �ткен-кеткенінен 

салиқалы с�здер айтып отырады. 80-

ші жылдардың бел ортасында, сол 

кісілердің, әсіресе !дебиет б�ліміндегі 

ағайлардың с�здерінен әрегідік әр 

сипатты әңгімелерін құлағымыз 

іліп-шалып қалатын. Ара-арасында, 

Мағжан, Ахмет, Міржақып деген 

есімдерді, әсіресе Dтеген Оралбаев 

ағайдың аузынан естігенде, назар тігіп 

қалғанымызды аңдаған ақын ағай 

«сендерге тыңдауға болмайды!» деп, 

с�зінің аяғын тез түйіндей салатын. 

Кейін келе, !ділғазы Қайырбеков тың, 

Қали Сәрсенбаевтың ұлдарының атын 

Мағжан деп қойғанда, бұрын-соңды 

естілмеген есім құлағымызға тосын 

тиген-ді...

...Беттің қатесін түзетіп отыр-

ғанымда, құнан қойға бергісіз тақы-

рыптарды к�ргенде, «қалай тауып 

қойылған» деп таңғалатынмын. 

Қуаныш Жиенбаевтің Алматы конди-

тер фабрикасында т�рт саусағын кесіп 

алған, соның зардабын тартып жүрген 

қыз туралы мақаланың «Тәтті түбірдің 

ащы дәмі» деген тақырыбына, Шым-

кент облысындағы арнаулы тілші Ер-

тай Бекқұловтың домбырамен қазақша 

ән салатын Татьяна Мартыненконың 

малшылар алдындағы концерті туралы 

суреттемесінің «Татьянаның қырдағы 

әні» деп аталатын тақырыптарына не 

деген тапқырлық деп әрі қуанатынмын, 

әрі сүйсінетінмін. Бұдан – тақырыптар 

королі Сейдахмет Бердіқұловтың 

қолтаңбасының табы, тағылымы та-

нылып тұрар-дүр.

 «ЛЕНИНШІЛ ЖАСҚА» 
ЕҢ АЛДЫМЕН ЕҢБЕК СІҢІРГЕН 

ҒАНИ МҰРАТБАЕВ!

Тақырып демекші, коррбюроның 

�з тірлігі �з алдына қызық. Баспа ха-

наның тәртібі бойынша кешкі сағат 

он сегізде дайын болған беттерді 

секретариаттың қызметкері мен 

кезекші редактор Бердіқұловтың 

алдына алып барады. Бас редактор 

бұған дейін де әбден сүзгіден �ткен 

беттердің тақырыптарын мұқият 

қадағалайды. К�кейге қонбағанын 

ауыстырады. Сондай бір кездерде Ал-

тынай оқыған беттегі шабындықтағы 

ш а л ғ ы ш ы  Ж ә м и л ә  қ ы з  т у р а л ы 

очерктің «Жәмилә жапырып келеді» 

деген тақырыпты «Жәмиләнің жа-

сыл жалдары» деп �згерткен. Оны 

корректор к�рмеген бе, аңдамаған 

ба, техредактор кезекші редакторға 

сенген бе, не керек, түзету жасалмай, 

Бірі шыққанына 100 жыл 
толған, ал бірінің жарық 
көргеніне 31 жыл болған 
қос басылым «Лениншіл 
жас», (бүгінгі «Жас Алаш») 
пен «Ана тілі» газеттерінің 
тұңғыш саны наурыздың 
22-сінде баспадан шықты. 
Көктеммен бірге бүр 
жарған қос газеттің бірі 
ерте, бірі кенже көктесе 
де, бірі бәйтерекке, бірі 
діңі берік жас  терекке ай-
налып, оқырмандардың 
ортасында жайқалды. 
Бір шаңырақтың қос 
желбауындай қос газет 
те наурыз туған таңда 
жаңа нөмірлері албырт-
жасыл түске боялып, 
жаңа шыққан егіннің 
көгіндей жайқалды. 
Кіндігі бірге жаратылған 
қазақ басылымдарының 
ішіндегі осынау қос га-
зет ұлт руханиятының 
дуэтіндей. Діл мен 
тілтануды, ел мен елта-
нуды, жастық пен жас 
ұрпақты, талант пен 
дарынды, қайрат пен 
рухты қоңырлатып жа-
зып келеді. Бірі бүгінде 
гүрілдеген ұстаханаға 
айналса, бірінің ұсталары 
көрігінде темірді қызған 
сайын соғып, жүз рет 
отқа салып, жүз рет суға 
суарған жарқылдаған 
алмас та, ал тілшілері 
шетінен өңкей марғасқа. 

құйды»: «50 мыңға 2 қадам жетпей 

тұрмыз, ол �лкедегі таралымымыз 48 

мың дана, толтырып қайтыңдар» деп 

жауаптыларды жолға салды. Газеттің 

таралымын арттыру мақсатында бір 

жағы, оқырман тілшілерді к�рсін, 

тілшілер халықтың тұрмыс-тіршілігін 

танысын, қажетін білсін деген ниет-

пен «Лениншіл жастың» облыстағы 

күндерін ұйымдастырды. Оқырмандар 

қатарының қалыңдауына осы іс-шара 

игі әсер етті. 

Бердіқұловтың басқаларда байқал-

майтын бір қасиеті б�лімдерді бір-

бірлеп бәйгеге қосатын. !р жаңа жыл 

сайын «!дебиет» б�лімін, «Білім» 

б�лімін, «Жұмысшы жастар» б�лімін, 

«Тәрбие» б�лімін, қойшы, не керек, 

онсыз да кілең «сен тұр, мен  атайын» 

қыз-жігіттерді қамшылар тұсына 

алып, «осы аптада, мына б�лім, 

келесі аптада ана б�лім, одан соңыра 

осы б�лім газеттің арнаулы н�мірін 

жасайсыңдар.  Қайсысың жақсы 

шығарады екенсіңдер, к�рейік» деп 

екі тізгін, бір шылбырды қолға ұстатып 

қоя беретін. Ол осылайша «жанам» 
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«Жастар» газетіне 1963 жылы Шерхан Мұртаза 
басшылыққа келген кезде басылымның таралымы 30 
мың дана болатын. Тілші қауымының ғана емес, қазақ 
қоғамының Шер-ағасына айналған, жаратылысынан 
жақсы редактор бұл кісі 7 жылдың ішінде оқырман 
 санын 150 мыңға шарықтатты. Қызметкерлер 
қатарын білікті тілшілерден жинап, газеттің сапа-
сын арттырды, мазмұнын байытты. Арқадан Ақселеу 
Сейдімбековті, Атыраудан Фариза Оңғарсынованы, Ал-
тайдан Оралхан Бөкеевті аттай қалап газетке арнайы 
алдыртты. Шоқ жұлдыздай жарқыраған, шоқтығы биік 
сол журналистер редколлегияның қуатына қуат қосып, 
газеттің беделін апта сайын емес, күн сайын биіктетті.

бұрынғы тақырып сол күйінше кеткен. 

Ертесі газет шыққанда, С.Бердіқұлов 

ауыстырған тақырыптың бақырайып 

тұрғанын к�ріп, жауапты адамдар 

«сыбағасын алады». Секретариаттың 

сол күнгі �кілі, табиғатынан байсалды 

Қали Сәрсенбаев басшыдан с�з естісе 

де, сабырынан таймай, корректорға 

ақырын ғана «Алтынай-ау, Жәмилә 

емес, бәрімізді сен жапырдың ғой» 

дегені бар. 

...Бір күні тағы бір қызық, қызық 

емес-ау, абайламағанда шыжық бола 

жаздады. Алтынай оқыған үшінші 

б е т т і  к е з е к ш і  р е д а к т о р  Қ а с ы м 

!зімханов мәрмәрдан қашағандай 

қолтаңбасымен «басуға рұқсат» деп 

жазып қол қоя бергенде, үні оқыс 

шығып, «Ойбай, Алтынай бері кел!» 

деді. «О не, аға?!» деп сызыла басып, 

қасына келгенде «Мынау не қылған 

с�з?» деп, үлкен мақаланың үшінші 

бағанындағы орта б�лікті нұсқады. 

Алтынай үңіле беріп, шошынғаннан 

ішегін қатты тартып қалды. К�зі 

бақырайып, түпнұсқаға ұмтылды. 

С�йтсек, мәселе былай екен. Қас-

ағаңның қаламының ұшы қол қоярда 

тура «...ВЛКСМ орталық комитетінен 

келген жаумыз» деген жазуға тіреліпті. 

Жалғыз  Алтынай емес,  бәріміз 

дүрлігісіп қалдық. Басқа-басқа, 

Мәскеудің билігі �тіп тұрған заманда, 

бұл қате қорқыныштылау еді... Дереу 

түпнұсқаны қарап жіберсек, анығы  «...

ЖЕЛБАУЫНДАЙ

күнде бір рет шығатыны тіпті тосын 

болып к�рінді. Бір қалыпқа әбден 

үйреніп қалған халық та таң-тамаша. 

Бірақ жанға жағымды жақсылыққа 

жан-тәнімен қуанған жұрт «Ана тілін» 

«Қазақ тілі» қоғамынан кейінгі ал-

тын баспалдақтай қабылдады. Жаңа 

басылымның басшысы «Ле ниншіл 

жастың» жауапты хат  шысы Жарылқап 

Бейсенбаев тағайындалғаны туралы 

естідік. Бірақ к�п қағазын қолтықтап, 

бүгін-ертеңгі н�мірге материал дайын-

дап, асығып жүрген адамды к�рмедік. 

Ауыл қайда, су қайда, қызық, ашы-

луын ашылғанмен, отыратын орны, 

біртүрлі, қолайсыздау ма... Қазақ КСР 

Ғылым академиясының мәжіліс залы-

на орналасыпты деп естідік. Мен бұл 

бетінде күннен-күнге к�бейе берді. 

Осынау қазынаның бетін ашып ек-

шеп, текшеп оқырманға ұсынған 

негізінен ғалымдар мен зерттеушілер 

еді. Асылында, газетке кәсібі журна-

лист, мамандығы тілші қызметкерлер 

алынатын. Жарылқап Бейсенбайұлы 

мұзжарғыш кемедей «Ана тіліне» осы 

саланың �кілдерін таңдады. Ол осы-

лайша журналистика, публицистика 

саласын таным, икемдеп осы ру-

хани қазынаның бұқараға, қалың 

елге қажетті деп таныған, қажетті 

деп табылған асылдың сынықтарын, 

б�ліктерін қоғамды, әлеуметтік, 

рухани сана тұрғысынан аршып 

алақанымызға әкеліп салды. Яғни 

«Ана тілі» Ғылым Академиясының, 

бұқаралық халықтық сипатты инсти-

тутындай жүк арқалады. 

Бас редактордың бір қанатында 

Ғарифолла !нес, Сағатбек Медеу-

бекұлы, Шәмшәдин Керім, Амантай 

Шәріп, Дихан Қамзабекұлы секілді 

ғалымдар болса, бір қана тында  Марат 

Қабанбай, Байбота Серікбайұлы, 

 С а б ы р ж а н  Ш ү к і р ұ л ы ,  А х м е т 

Жүнісұлы, Қонысбек Қожамжарұлы, 

 Болат Шарахымбай, Сәкен Сыбанбай 

және меншікті тілшілері Жұматай 

Сабыржанұлы, Қосыл Омар, Ақылбек 

Шаяхмет секілді оқымыстылар мен 

зерттеушілер, этнографтар, фило-

логтар, публицистер, қала берді 

Баян-Dлгейден келген қандасымыз 

Абай Мауқараұлы атты дәрігер, бәрі 

бірігіп, ондаған журналистің еңбегін 

атқарды. «Ана тілінің» «Ақпарат 

айнасын» «Ан-Ақ-Ай» деген ата-

умен айдынға алып шықты. «Ана 

тілі» солайша таным, публицистика, 

ғылым және ақпарат сынды салалар 

арқылы «Алатау», «Алтай», «Ұлытау», 

«Қаратау» секілді таулардай биіктетті. 

Ұлт басылымының керегесін керіп, 

уығын шаншыған, алғашқы күннен 

бастап қызмет еткен, Машбюродағы 

Қайша апай, Тамара, Кенже қыз, 

дегеннен бұл газеттің бұрын-соңғы 

шыққан басқа басылымдарда кез-

деспеген «Елтану», «Тілтану» атты 

тосын да, жаныңа жақын б�лімдер 

ашылып,  оған «Ақпарат»  деген 

жаңа б�лім де қосылды. Бара-бара 

«Қазақ тілі» қоғамының аясынан 

асып, елдік, ұлттық, танымдық, та-

рихи, рухани салаларға жылға тар-

тып, арнасы кеңейе берді. Газеттің 

даңқы да, тіпті таралымы да басқа 

республикаларға жетті. Dзбекстан, 

Ресей, Түркия, сонау Мажарстанға 

дейін атағы асты. Омбыдағы «М�лдір» 

қазақ қауымдастығының �кілдері 

редакцияға келіп, танысып, қауышып, 

ризалықтарын қазақ тіліне, қазақы 

руханиятқа қатысты қажеттіліктерін 

коррбюродағы !йкен апай, Бағдат 

апай, бухгалтериядағы Шәриза апай 

мен Рая апайлар редакциядағы қандай 

да бір қызықшылық пен атаулы мере-

келерде дастарқан жайып, үйме табақ 

еттен бастап қызметкерлердің алды-

на шым-шым ыстық шәйін ұсынып 

ұжымның берекесін келтіреді. Жәй 

күннің �зін той қылған осынау апала-

рымыз �з отбасы мен ауызбірлігі мен 

ынтымағын қалай к�ксесе, ұжымның 

да қадіріне құрмет қосумен жүреді. 

«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы», 

«Ана тілінің» алғашқы санынан ба-

стап «Бас редактор» «Бас сарашы» 

атауына �згертіліп, бәріміз де «ұлы», 

«қызы» болайық деп, «ов», «ев»-тен 

арылған алғашқы журналистер легі 

анатілдіктер еді. 

Сонымен қатар бұл газетте Күлтегін 

сына жазулары к�п танытылып, сол 

жазуды қолдану нышанын к�рсеткен 

де «Ана тілі» болды. Бұл  басылым 

Ахмет  Байтұрсынұлы бастатқан 

(Қазақ газетінің)  рухани жалғасы 

болғандықтан, газеттің атауының 

бір бауырында т�те жазудағы араб 

қарпімен және Күлтегін жазуымен 

«Ана тілі» деген жазу жазылды. !ркім 

�з ісінің шебері, ғалым Ғарифолла !нес 

араб қарпімен жазылған текстті алдына 

алып қарап отырғанда қасына бардым 

(Бұл кезде мен корректорлықтан ауы-

сып, «Ақпарат» б�лімінің тілшісімін). 

«Ғарифолла аға, арабша «Ана тілі» 

қалай жазылады?» деп сұрадым. Ғалым 

қаламдасым т�теше жазуды алды-

ма тартты. Арабшаны хат танымай-

тын болған соң қайдан білейін, «Ал 

мына жерде «А» әрпі қайда?» дегенімде 

табиғатында байсалды азамат ішек-

сілесі қата күлді де, ескі қазақ ғадетіндегі 

таныс с�зді аузына алып, «!ліпті таяқ 

деп білмейсің бе?» деп рахаттана күлді. 

Онша-мұнша артық с�зі жоқ адам 

бір жолы «Осы, Қайдар кеше баянда-

масында «Қазақ тілі» қоғамының бір 

миллион мүшесі бар деп айтты, солай 

екені рас болса, сол бір миллион адам 

«Ана тілін» неге жаздырып алмайды» 

деп қабағын шытты. Сабырлы адамның 

қабақ түйгені де қызық болады екен. 

Демек, шын к�ңіліне келгені ғой...

Б і з д і ң  р е д а к ц и я  А б а й  м е н 

Достық даң ғылының қиылысында 

 «Қазақ стан» қонақүйінің қарсысын-

дағы бес қабатты ғимараттың бесінші 

қабатына к�шіп келген. Тілшілерге 

кең де, жарық  кабинет бұйырып жұмыс 

істеуге жақсы жағдай туғызылды. 

Елдік мәселелер, қазақтың басынан 

�ткен зұлматтар мен қиындықтар ту-

ралы «Репрессия», «Алаш арыстары» 

туралы тарихи-публицистикалық 

мақалалар әлеуметтің назарына тар-

тылды. Бұрын-соңды Партия мен 

Комсомолдың органдары болып 

есептелетін газеттерде айтқызылмай 

келген талай жағдаяттар «Ана тілінде» 

қоғамдық санаға түрткі боларлық 

деңгейде екшеліп, сарапталып жа-

зылды. «Қайнайды қаның, ашиды 

жаның», «Қалың елім, қазағым, 

қайран жұртым», «Жырақта түтін 

түтеткен» секілді айдарлардың аясын-

да жазылған мақалалар «Ұлт газеті» 

деңгейіне к�терілген басылымның 

бас ты-басты тақырыптары еді. 

ҮШҚОҢЫРДЫҢ 
БИІГІНДЕЙ ҮШ ҰСТАЗ

Аптасына бір рет болатын лездеме-

де талай тақырып қозғалады, жазуға 

ортаға салынады, сараланады. Арасын-

да әзіл-қалжың да айтылады. Бір күні 

Сабыржан ағаның (біз ол кісіні «к�ке» 

деп айтып кеттік) жұмысқа жаңадан 

келген кезі.  Лездемеге жиналып 

 жатырмыз. Сәл кешігіңкіреп кірген 

Марат ағай ол кісінің жанындағы бос 

орынға барып отырды. Марат ағай 

хал сұрады. Сабыржан к�ке «Шүкір» 

деді. Марат аға еңсеріле бұрылып: 

«Салқар тұлғаңызға,  амандыққа 

жауабыңызға қарағанда, осы сіз Са-

быржан Шүкірұлы емессіз бе?» деді 

жайдарылана күліп. «Маңдайыңа 

қарап, Марат Қабанбай �зіңсің бе деп 

тұрмын» деді ол кісі де жарқылдап. 

Енді екеуі ақтарыла күлді де, орын-

дарынан тұрып, құшақ айқастыра 

амандасты. 

Бірде жаздың күні бесінші қа баттағы 

асханадан келе жатқанмын. Екінші 

қабаттың баспалдағына келгенімде бір 

қария кісінің бүлкілдеп әр есікті бір 

ашып, ж�н сұрап қайта жауып жүргенін 

к�рдім де, бірінші қабатқа түскенде 

сәл іркілдім. Жас шамасы сексен-

нен мол асқан заманында сүйекті де 

сұңғақ жауырынды болғаны к�рініп 

тұр. Еңкіш тартып нұры тайған к�здерін 

сығырайта қасыма келді де, «Балам, 

мынау Қазыбек к�шесіндегі үй ме?» 

деп сұрады. «Иә, ата». «Ал, ендеше, 

ВЛКСМ орталық комитетінен келген 

жауапты мамандармыз» деген с�йлем 

екен. Тасымал кезінде,  металдан 

терілген «...апты мамандар» деген жол 

түсіп қалыпты. Қалай түсіп қалғанын 

бір Құдай білсін.

. . .Жүз жылдық тарихтың жүз 

сағатының ширегіне де жетпес әңгімені 

әлі қанша айтсақ та тауыса алмаспыз. 

Сейдахмет Бердіқұловтың �з кадрла-

рын қаншалықты бағалайтыны оның 

«Лениншіл жастың» әр журналисі бір-

бір редактор» деген с�зі айна-қатесіз 

орындалды. 

Газеттің әр облыстағы тілшілері 

Айқын Несіпбаев, !мір Оралбаев, 

Мұхтар Наушабаев, Жақай Ералиев 

сынды, т.б. тілшілер аймақтың ахуалы-

нан ұдайы хабар беріп тұрды. 

...Dмір болған соң, оның ойы, 

қыры да болады. Бір жолы былай 

болды. Бір қызметкер бір мәселеге на-

разы  болып, редактордың орынбасары 

Ерғали Сағатовтың араласуына тура 

келді. Қанша басу айтқанымен, с�зге 

тоқтар болмады. «Мен осы газетке 

еңбегім сіңген адаммын» дегенде, Ер-

ағаң: «Ай, бұл газетке кімнің қандай 

еңбек сіңіргенін уақыт �зі к�рсетеді. 

Еңбегі сіңген адам – ең алдымен 

Ғани Мұратбаев! Ал сенімен мен – 

еңбекақыға жұмыс істеп жүрген адам-

дармыз!» деді... 

Сейд-ағаңның, Сейдахмет Берді-

құловтың сара  жолын Уәлихан 

Қ а л и ж а н о в  о д а н  ә р і  ж а л ғ а д ы . 

1986 жылдан кейінгі күрт �згерген 

қоғамның,  оның із імен келген 

тәуелсіздіктің  тынысын, бет алысын, 

барысын алпыс екі тамырынан таныған 

Уәлихан Қалижан басылымның 

беделін биігінде ұстап тұрды. Газеттің 

шығармашылық сипатымен қатар, ол 

да, Сейд-ағаң сияқты қызметкерлердің 

жағдайын барынша жоғары деңгейде 

жасады. Журналистерге: «Сендер 

газеттің ажарын тайдырмауға жұмыс 

істеңдер. Мен сендерге қызмет жасай-

мын» деп, байырғы қызметкерлерден 

бастап, жаңа келген жас мамандарға 

дейін пәтер алып берді. Менің диплом 

жетекшім, сол кездегі бас редакто-

рым Уәлихан Қалижанның бағыт-

бағдарымен дипломдық жұмысымды 

беске қорғап шықтым. Білікті бас-

шы ХХ ғасырдың соңын ала кел-

ген �згерістерге �з редакциясы та-

рапынан рух беріп, үн қосып ұраны 

– Алаш, керегесі – ағаш қазақтың жас 

қайратын қайрау мақсатында газеттің 

атын «Жас Алаш» деп �згертуге баста-

машы болды. 

«МІРЖАҚЫПТЫҢ КАБИНЕТІ 
ҚАЙДА, ҚАРАҒЫМ?!»

ХХ 
ғасырдың 80-ші жыл-

дарында Кеңес Одағы 

үлкен бір �згерістер 

алдында тұрғанынан жұрт бейхабар-

ды. Коммунизм келеді деп күткен 

халық социализмнің кейбір кемшін 

тұстарын да аңдап, қоғамнан мін  тауып 

жатты. Тоқырауға тірелдік деп, қайта 

құруға ниет еткен билік те, халық та 

бір бетбұрыстың болатынын болжа-

са да, біле қойған жоқ. Бірақ 1986 

ж ы л ғ ы  А л м а т ы д а ғ ы  Ж е л т о қ с а н 

к�терілісінен кейін 15 республика-

да  да  әлеуметтік-қоғамдық,  ру -

хани толқыныс деуге келмейтіндей 

тербеліс ақырындап ояна бастаған. 

Қазақстанда да қазақ мектептері, қазақ 

балабақшалары ашылып, оның соңы 

1989 жылы республикалық «Қазақ 

тілі қоғамының» құрылуына ұласты. 

мұнда Міржақып қай кабинетте оты-

рады?». «Міржақы-ы-ып?...». «Иә, иә, 

Міржақып. Міржақыптың кабинеті 

қайсы, қарағым?». «Осы кісі Міржақып 

деп тегін айып тұрған жоқ» деп ой-

ландым да, ойыма әлдене келді. «Осы 

кісі... Ата, сіз қандай мекемені іздеп 

жүрсіз?». «Ана тілі. Міржақып» сен 

де білмейсің бе дегендей шарасыз, 

шаршаңқы раймен. «Жарылқап шығар, 

Жарылқап Бейсенбайұлы». «!-ә-ә, иә, 

иә қарағым, Жахаң... Жарылқап... Иә. 

Біз Міржақыпты «Жахаң» деуші едік, 

ол да «Жахаң», бұл да «Жахаң». Менің 

етімді де, есімді де репрессия жеп қойды 

ғой. Сүйегімді кеміруге енді аз қалып еді. 

!йтеуір, құтылдым» деді айқыш-ұйқыш 

сызығы бар торлы алақанын жайып. 

«Ата, жүріңіз. Мен сізді Жарылқап 

ағайға алып  барайын» деп, шынтағынан 

демеп, Бас сарашының кабинетіне 

жеткізіп салдым. 

«Ана тілі» газеті одан кейін Жел-

тоқсан мен Қазыбек би к�шесіндегі 

ғимаратқа қоныс аударды. Бұл кезде 

«Ана тілі» қанатын кеңге жайып, қадірі 

биіктей түскен. Газет республикалық 

деңгейдегі ірі басылымға айналды. 

Ахмет Жүнісұлының этнографиялық 

дүниелері,  Марат Қабанбайдың 

п у б л и ц и с т и к а л ы қ  м а қ а л а л а р ы 

халықтың к�кейіндегі қоғамдық-

әлеуметтік,  рухани мәселелерді 

�зегін жарып жазып «тіл мәселесі» 

туралы үлкен проблемаларды қозғауға 

к�шкен. Жоғары және жергілікті билік 

«Ана тілін» жеткілікті танитын болды. 

Редакцияға Алматыда тұратын тіл 

мен мәдениет саласының ардагерлері 

жиі атбасын бұрып, бірі мақала, бірі 

естелік айтады. 

Менің «Ана тіліндегі» Үшқоңыр-

дың биігіндей үш ұстазымның бірі 

Мереке Құлкенов бұл басылым-

ды 1997 жылы қолға алды. Бұл кез 

нарықтық заманның қыспағы жан-

жақтан қаусырып келе  жатқан. 

К�птеген басылымдар мезгілімен 

шығудан қалып, қызметкерлеріне 

жалақы бере алмай, қысылып тұрған 

кезде  Мереке !бдешұлы �зінің 

 газетке келуімен Қазақ Мұнайының 

100 жылдығы қатар келгенін ілкімді 

іске асыра білді. Тапшылықтың сал-

дарынан таралымы т�мендеп кет-

кен газеттің оқырман санын к�бейту 

үшін нарықтық амалдардың бәрін 

жасады. Қызметкерлердің әлеуметтік 

жағдайын к�теруге күш салды. Газеттің 

жанынан қосымша беттер шығарып, 

коммерциялық табыстың к�зін тапты. 

Қоғам ағымына қарай материалдардың 

мазмұнын құбылтты, байытты. 

«ҰЛЫ ДАЛАДА ҰСТАХАНА 
ГҮРІЛДЕП ТҰР!»

Мереке Құлкеновтың тұсындағы 

«Ана тілі» қазақтың к�птеген нар 

тұлғаларымен жүргізілген сұхбаттармен 

толық тырылды. Экономикалық дағда-

рыстан басылымды аман алып шық-

қан Мереке Құлкеновтың салған ізін 

кейінгі ізбасарлар лайықты жалғап 

келеді.

...Баспас�з деген БАҚ орданың 

бір керегесі – «Лениншіл жас», яғни 

«Жас Алаш» болғанда, бір керегесі – 

«Ана тілі». Киелі керегенің әрбір к�гін 

үйлестіре, былғарымен түйіндеген 

шебер оны қандайда бір жағдайларда 

икемді тігілуі үшін, қандайда бір дауыл-

дарда жығылмас үшін жазылмалы-жи-

ырылмалы, геометриялық-физикалық 

дәлме-дәл �лшеммен орындайды. Тыр-

на мойын уықтарды шаңыраққа дәлдеп 

шаншады. Ендеше, керегенің к�гін 

түйген хас шебер к�шбасшы-редактор 

болғанда, қосшылары – тілшілері. 

 Демек, қазақ қоғамындағы ұлттық ру-

хани, мәдени һәм әлеуметтік, құбылыс 

пен �рлеудің �рінде тұрған бүгінгі «Жас 

Алаш» пен «Ана тілі» басылымдарының 

әр кезеңіндегі бас иелері, яғни басшы-

лары керегесін қайтсе де нық тігіп, 

құлашы жеткенше кеңге жаюға  жанын 

да, барын да, білімін де, білігін де, 

к�ргенін де, тәжірибесін де артығымен 

салады. Олай болса 100 жастағы «Жас 

Алаштың» әрбір бел белестердегі 

бас  редакторлары Т�рехан Данияр, 

Нұрт�ре Жүсіп, Жүсіпбек Қорғасбек, 

Рысбек Сәрсенбай, Руслан Ербота, 

Қайрат  Матреков және 30-дан асқан 

«Ана тілінің» әр кезеңіндегі бас сара-

шылары Жұмабек Кенжалин, Мақсат 

Тәж-Мұрат,  Бауыржан Омарұлы, 

Самат Ибраим, Жанарбек !шімжан 

с ы н д ы  Б А Қ  д е г е н  ұ с т а х а н а н ы ң 

ұсталары алдыңғы толқыннан жет-

кен к�рікті гүрілдетіп, қызған  сайын 

темірді шамырқанта шыңдап жатыр. 

«Лениншіл жас» туралы баспас�з 

баһадүрінің дуалы аузымен айтылған 

с�зді «Ана тілінде» тағы қайталаймыз: 

«Ұлы далада ұстахана гүрілдеп тұр!».

«Ана тілі» газетінің алғашқы ұжымы

Бірде жаздың күні бесінші қабаттағы асханадан 
келе жатқанмын. Екінші қабаттың баспалдағына 
келгенімде бір қария кісінің бүлкілдеп әр есікті бір ашып, 
жөн сұрап қайта жауып жүргенін көрдім де, бірінші 
қабатқа түскенде сәл іркілдім. Жас шамасы сексеннен 
мол асқан заманында сүйекті де сұңғақ жауырын-
ды болғаны көрініп тұр. Еңкіш тартып нұры тайған 
көздерін сығырайта қасыма келді де, «Балам, мынау 
Қазыбек көшесіндегі үй ме?» деп сұрады. «Иә, ата». «Ал, 
ендеше, мұнда Міржақып қай кабинетте отырады?». 
«Міржақы-ы-ып?...». «Иә, иә, Міржақып. Міржақыптың 
кабинеті қайсы, қарағым?». «Осы кісі Міржақып деп 
тегін айып тұрған жоқ» деп ойландым да, ойыма 
әлдене келді. «Осы кісі... Ата, сіз қандай мекемені іздеп 
жүрсіз?». «Ана тілі. Міржақып» сен де білмейсің бе деген-
дей шарасыз, шаршаңқы раймен. «Жарылқап шығар, 
Жарылқап Бейсенбайұлы». «Ә-ә-ә, иә, иә қарағым, Жахаң... 
Жарылқап... Иә. Біз Міржақыпты «Жахаң» деуші едік, ол 
да «Жахаң», бұл да «Жахаң». Менің етімді де, есімді де ре-
прессия жеп қойды ғой. Сүйегімді кеміруге енді аз қалып 
еді. Әйтеуір, құтылдым» деді айқыш-ұйқыш сызығы 
бар торлы алақанын жайып. «Ата, жүріңіз. Мен сізді 
Жарылқап ағайға алып барайын» деп, шынтағынан де-
меп, Бас сарашының кабинетіне жеткізіп салдым. 

Ондағы мақсат қазақ тілін �з елімізде 

және басқа �зге республикалар-

да тұратын қазақ ұлтының �кілдері 

тұратын �зге республикалардың ая-

сында ана тілін насихаттау, ата дәстүр 

салтты дәріптеу. !сіресе, Қазақ КСР-і 

аумағындағы мемлекеттік мекемелер 

мен кәсіпорын, �ндіріс орындарын-

да қазақ тілін қолданысқа енгізу ба-

стамасын алға тарту болатын. Қазақ 

тілі қоғамының тұңғыш құрылтайы 

�тіп, оған жоғары биліктің �кілдері, 

ұлт жанашырлары, тіл жанашырлары 

к�птеп қатысты. Қоғамдық сана дерлік 

�згеріс бұқараның арасында біртіндеп 

қалыптаса бастады. Алматының он-

сыз да қоңыржай күзі қалай �ткені 

байқалмай, жаңа жылды алып келді. 

Жылмен бірге жақсы жаңалық жетті. 

Елімізде тұңғыш қоғамдық  газет, 

қазақ тілі қоғамының үні, ана тілі 

үнжариясы шығатын болды. Ұлттық 

с а н а н ы  с а қ т а у ш ы л а р д ы ң  һ ә м 

дамытушылардың бірегейі қазақтың 

ұлттық биі мен киімін, мәдениетін, 

�нерін он саусағының әрқайсысымен 

дерлік сүйреп келе жатқан Dзбекәлі 

Жәнібековтың қолға алуымен «Ана 

тілі» газеті 1990 жылғы наурыздың 

22-сі күні жарыққа шығатын болды. 

Бұған дейін, республикалық, облыстық 

және аудандық газеттер ғана шығып 

келе жатқан біздің елге �те сүйінішті 

хабар болды. Бір қызығы, басқалар 

сияқты аптасына алты рет емес, жеті 

кезде журфактың сырттай б�лімінің 

соңғы курсындамын. Диплом аларға 

6 ай, сессия. Жұмыстан біржолата 

шығып кетпесем, аттай алты айға 

мені кім босатсын. Күнде шығатын 

газет пен емтиханды қатар алып жүру 

қиын. Дей тұрғанмен, коррбюродағы 

апайларымның қолдауымен редак-

тор Уәлихан Қалижан осыншалықты 

уақытқа мұрсат берді. С�йткенше 

екінші бір жаңалықты естідім. Бұл 

күнде «Қазақ әдебиеті» газетінің секре-

тариатында қызмет етіп жүрген Ертай 

Айғалиев жауапты хатшы болыпты. 

Мәссаған, маған бір ой келді. Апта-

сына бір шығатын газет кімге де болса 

ыңғайлы ғой, 6 ай орынды бекер ұстап 

тұрғанша, «Ана тілі» апта лығына ауыс-

сам қайтеді деп ой түйдім де, Жарылқап 

ағайға бардым. Жағдайымды айттым. 

Бұл енді ұзақ әңгіме.

...Қысқасы, баспахананың корр-

бюро орналасқан б�лігінен бос 

 кабинет табылды. Солайша, жа-

нымда екінші корректормен «Ана 

тілінің» 1990 жылғы наурыздың 22-сі 

күні №1, тұңғыш санын жарыққа 

шығардық. К�п ұзамай, «Ана тілінің» 

қатарынан атауы әртүрлі қазақ-орыс 

тілдерінде бірнеше қоғамдық газет 

қаулап шыға бастады. Оқырманға – 

таңдау, журналистерге – �ріс ашыл-

ды. Қалай дегеніңізбен, солардың 

арасында «Ана тілі» апта сайын, яғни 

әр н�мір сайын топтан оза берді. ! 

айтты. Түркиядан Халифа Алтай, 

 Хасен Dр-Алтай сынды жырақта түтін 

түтеткен қандастарымыз «Ана тілін» 

ата-бабасының атажұрттағы т�рім 

деп тапқандай қуанып, мақалаларын 

жіберіп жатты. Мажарлық түрік-

танушы, ғалым филолог, ғылым док-

торы, профессор Иштуан Қоңыр 

Мандоки құба қыпшақтардың к�шін, 

рухани аңсарын «Ана тілінен» тапты. 

Алтай тілі топтары туралы, тіл, фоль-

клор және этнология тақырыбында 

қазақ оқырманы үшін тың мақалалар 

жазды. Мажарлар мен құмандардың 

к�не тарихын, түркі-мадияр бай-

л а н ы с т а р ы н  т а н ы т т ы .  М а д и я р 

тіліндегі түркі текті к�птеген с�здер 

т�ркінін талдап берді. Бас сарашы-

мен барлық жағынан да тіл табысып, 

қазақ халқымен қандас, рухтас, ниет-

тес екендігін білдіріп, бұрын-соңды 

қазақ тілінде жарық к�рмеген құнды 

дүниелерді жариялады. Одан кейін 

Венгрияның Қазақстандағы елшісі, 

түріктанушы, филология ғылымының 

докторы, Венгрияның Орта Азия және 

Қазақстандағы т�тенше және �кілетті 

елшісі Йожев Торма, яғни Жүсіп 

Торма «Ана тілін» Венгр мен қазақ 

сабақтастығының Түркі әлемінің 

т�ріндей, рухани алаңындай таныды. 

Міне, осынау к�мбеде жатқан ал-

тын секілді караттары қашалмаған 

гауһартас секілді рухани тілдік, 

елдік таңғажайыптар «Ана тілінің» 
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Қазақ мемлекеттілігін қайта жаңғыртқан Алаш 

элитасының сарабдал саяси қадамдарын қолдаған 

Жүсіпбек «Енді қазақ елеулі ел болам десе,  санаулы 
сыбаға алам десе, алатын кезі келді. Алғанда  немен 
алады? �рине, белдесіп, теңдесіп отырып айтысса 
алады. Белдесуге күш керек, теңдесуге жол керектігін» 

ұрпақтар сабақтастығының �релі де �міршең 

биігінен ұғындырды. Алаш автономиясына қол 

жеткізудегі жанкешті тайталасты «�лде болса, 
«Ханның қара сыбағасы» деп алдымызға әкеліп беретін 
автономия жоқ, бұ заманда сыбаға ақ найзаның 
ұшымен, ақ білектің күшімен алынады» (Қазіргі саяси 
хал), «Бұ күнде тіршілік күресінде майданға түспеген, 
мәдениетке талпынбаған жұрт болмайды» (Қазір екі 
нәрсе керек) деген кесімді ойымен үстеді. «Артынан 
елі ермеген басшы – басшы бола алмайды. Басшының 
артынан ермеген ел – ел бола алмайтынын» айтқанда, 

«Қараңғыда қан жылап қаңғырған күнде басыңды алаш 
жолына құрбан қылған ағамыз, асқар беліміз» !лихан 

Б�кейхан бастаған үркердей шоғырға тірек болудағы 

әлеумет міндетін айқындады. Отаршылдықтан 

арылған арда жұртының саяси хұқына қатысты 

«Адам баласы Eзінің тұрмысын түзеуге ерікті» (Мем-
лекет құрылысы) екенін нығырлап, «Алаш Орданың 
қазіргі мақсаты – қазақты жұрт қылып, автоно-
мия алу» (Қазіргі саяси хал) (Аймауытов Ж. Алты 
томдық шығармалар жинағы. «Комплекспен оқыту 
жолдары» (оқу-әдістеме), мақалалар, хаттар. – 
Алматы: «Ел-шежіре», – 2013. Т. 6 том. 334-б.) 

болып отырғанын ақ алмастай ойымен шегеледі. 

Алаштың тұңғыш құрбаны атанған мұраттасы Қазы 

Нұрмұхаметұлының ерлігіне рух асқақтығын дарыт-

ты: «Aкінбе! Ұлтың үшін туып едің, ұлтың үшін Eлдің». 

«Ақылды дана, рахымды әділ, шынға сусаған, 
қыңырды жEнге, қисықты тезге салмақ болған, 
бұзықтықпен алысып Eткен Абай» кемеңгерлігіне бой-

лап, Қаражан Үкібайұлы сынды ұлт меценаттарының 

қаржылай демеуімен «Абай» журналын жарыққа 

шығарған Аймауытұлы «Қазақта қашаннан білгіштің 
соңынан ергіштік береке барын» (Журнал туралы) 

дұрыс к�рсетті. «Бұл заманда жан сақтауға, бас 
қорғауға, тұрмысты түзетуге қалып отырған құрал 
– Eнер, ғылым, қысқаша айтқанда – мәдениет» 

құдіретінен асқан күш жоғына иландырды. «Оқымай 
мәдениет жоқ: мәдениетсіз ел, қандай кәп болсын, 
күшті болсын, ұлтшыл болсын, ұлттығын сақтап, та-
банды ел болып тұра алмайды» (Қазір екі нәрсе керек) 

деген ұлағаты маңызын жойғаны жоқ.

«Ерінбей еңбек етуге таудай үміт, табанды қайрат, 
шамдай мұрат (идея), жалынды жүрек, терең білім 
керек» (Асыл қазына жиналса екен) дегенде «Тіршілік 
дегеніміз – дүнияға келу, ішіп, жеу, Eлу ғана емес, 
ойлай білу» (+дебиет) екенін түрлі тақырыптағы ой-

толғамдарына үзілмес желі етіп отырды. 

Жүсіпбек – қазақ классикалық әдебиетінің 

белді  �кілі .  Сондықтан «�дебиет – ұлттың 
жаны. Ұлттық сана, тағдыр, жан жүйесі – кEркем 
Eнердің басты тақырыбы»  (Ж.Аймауытовтың 
А . Б а й т а с о в қ а  х а т ы )  б о л ы п  қ а л а т ы н ы н 

эстетикалық үйлесімде түйсінгендіктен, «Абайдан 

соңғы ақындар», «Абайдың �мірі һәм қызметі», 

«Мағжанның ақындығы», «!дебиет мәселесі» 

(Талқыға), «К�ркем әдебиетті саралау», «!дебиет 

мұралары», т.б. мақалаларымен қазақтың асыл 

с�зін, әдебиет алыптарын пролеткульшілдік  саяси 

қаралаулардан қорғауды суреткерлік парызы 

 санады. Интеллектуалдық �рісі мен �ресі б�лек 

проблемалық әрі полемикалық мақалаларында 

�нер поэтикасын теориялық саралауға, қаламгерлер 

шығармашылығының психологиясын бажайлауға 

объективтілікпен келді.  Ұлттық, адамзаттық 

құндылықтарды қылбұрауға ала бастаған әміршіл-

әкімшіл жүйеге қарсылығын «�дебиет бақалшының 
қоржыны емес, қотанда жатқан қиқым-сиқымды 
балалар алдап сатып тыға беретін» (Абайдан соңғы 

Наурызға берілетін сипаттаманың аясы 
кең. Бұл – жаңа күн. Рухтың оянатын 
күні. Қазақтың арғы-бергідегі дана-
ларын айтпағанда, Алаш кEсемдерінің 
еңбектерінде рух мәдениеті түрлі 
мағынада жеткілікті айтылған. 

« Ж ы л а у ы қ ,  б а й б а л а м ,  ж а л ы н ш а қ , 

сұраншақ, жағыншақ, жарамсақ елдің 

жаны құл болады». «Күн к�ру тәсілін сырт-

тан жұқтырып, үйрене беруге болады. Рух 

мәдениетін б�теннен қарызға ала беруге бол-

майды» дейді Жүсіпбек Аймауытұлы. Демек, 

ұлт бойында �зінің т�лтума мәдениетінің 

маңызы болмай, рух тазалығына қол жеткізу 

мүмкін емес. Соңғы жылдар бедерінде 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры», Мем-

лекет басшысының «Тәуелсіздік бәрінен 

қымбат» атты мақалаларының да сол Алаш 

рухымен үндесіп, ұлттық құндылықтардың 

бағасын бағамдап, қадірін білуге бетбұрыс 

жасалуы да тегін емес. Бұл Алаш рухымен 

ауырғандардың адаспайтынына айқын дәлел. 

Алаш қайраткерлерінің (әсіресе !лихан, 

Ахмет, Міржақып) рухымен лапылдаған 

Жүсіпбек Аймауытұлының да бұлай демеске 

әдді жоқ еді. Осы идеяның бүгінде мемлекет 

құру ісінде біртіндеп қолға алына бастауы 

қуантады-дүр. 

Күні кеше Қарағанды қаласындағы Октябрь 

ауданына !лихан есімі берілгені ж�ніндегі 

ақжолтай ақпараттар әлеуметтік желіні 

желпіп, қазақ баспас�зінің басты тақырыбына 

айналды. !рине, !лихан есімін одан да зо-

рына беруге болады. Менің түсінігімде, бұл 

орыс-ойраты молырақ қоныстанған жерде 

әлгінде айтқан рух мәдениетінің оянып келе 

жатқанының белгісі деп қарау керек. 

Ахмет. !лихан. Міржақып. Мемлекет-

шілдік ұраны болған бұл үшеуінің ұстанған 

бағыты, с�з жоқ, бүгінгі мемлекет наза-

рында деуге болады. Айтпағым, �здері 

аңсаған азат елдің азат ойлары біздің газет 

шығару ісімізге де бағдар бола бермек. 

Қалай болғанда да, Сұлтанмахмұт ақындай 

жеткізе алмаспыз. Ұлт ақыны 1918 жылы 

жазылған  «Таныстыру» атты поэмасында 

былай депті: 

Дулатов, Байтұрсынов, Б�кейханов,

Білемін бұл үшеудің айтпай жайын.

Кешегі қара күнде болмап па еді,

Бірі күн, бірі шолпан, бірі айым,

Солардан басқа кеше кім бар еді,

Қазақ үшін шам қылған жүрек майын.

Рухтың к�зіндей осы суретті к�рген  сайын 

осы �лең еске түсіп, ішің жылып, елжіреп 

кетесің. 

Біз ұлтты қалай сүйіп, рух мәдениетін 

қалай сіңіріп жүрміз?  

АЛАШ РУХЫМЕН АУЫРҒАНДАР АДАСПАЙДЫ

Қали СӘРСЕНБАЙ 
«Ana tili»

ақындар), «Aзі Eмірді анық, жете біліп, Eзгелерге 
жEн сілтеп, қараңғыны жарық, бұлдырды ашық 
кEрсете алмаған ақын – ақын емес» (Мағжанның 
ақындығы), «Aлең еместі Eлең деп, жұрттың алдына 
тартуымыз ұят. Бұл туралы Eлеңшілер ойлану керек» 

(К5ркем әдебиетті саралау), «�дебиетке баға берген 
ел ақынға етік тіккізбес болар» («Жоққа» ескерту), 
«Жазушылық, ақындық сүйекке бітетін Eнер: қанша 
машықтаса да, кім болса сол жазушы бола алмайды, 
кемелдікке жете алмайды» (Жан жүйесі мен 5нер 
таңдау) іспеттес нақылдарымен жеткізді.

«Ақынның жүрегі не нәрсенің болсын жарастығын, 
келісімін, сұлудың сұлуын іздейтінін» (Абайдың 5мірі 
һәм қызметі) түйгенде, «Мағжан – табиғат қойнында 
туып, табиғат анасының бауырында Eскен нағыз табиғат 
ұлы» (Мағжанның ақындығы туралы) бағытындағы 

эстетикалық талдауларын классикалық филология 

қағидаттарымен дәйектеп отырды. «Тіршіліктің 
ауыр соққысына иленіп күйсіз, құл болып жүрген 
Eнер Eркендемек емес. Жақсы нәрсе шығару үшін 
қамсыз тұрмыс, кEтеріңкі кEңіл керек. Күйсіз жүйрік 
жүгірмейді» (Қазаққа пайдалы жас талап), «�дебиет 
– Eнер. Aнер азды-кEпті еркіндік тілейді» (+дебиет 
мәселесі Талқыға) деп шығармашыл тұлға азаттығын, 

с�з бостандығын қызғыш құстай қорғады.

«Жүрекке, ихтихатқа, иманға қолқа салу кімге 
де болса зорлық, әсіресе ақынға зорлық» (Ардақты 
Мағжан!), «Ақын – елінің тілі ғой, адал туған ұлы 
ғой, бүлк-бүлк еткен жаны ғой, жанын жеген ары 
ғой, айта алмай жүрген зары ғой. Жайынан, ар-
дан безбесе, ақынын қандай ел қастерлемекші» 
(Ашық хат Сұлтанмахмұт Торайғырұлының с5здерін 
жинау науқанына атсалысыңыздар), «Ақынның 
ақындығы улаған ойын, тулаған сырын, оқушыны 
толқытқандай қылып, тізген меруерттей кестелі, 
толғаулы сEзімен айта білуінде» (Мәшһүр аға!), 
«�дебиетті сынауға жалаң саясатқа сауатты болу 
жетпес, әдебиетші де, ғалым иесі де болу керек» 

(+дебиет мәселесі Талқыға) деген ақ жүрек ердің 

әдеби сын әдіснамасы, �нер стихиясы, сырлы с�здің 

әсемдік әлемі, рухани кеңістіктің ұлттық �зегі, кеңес 

идеологиясының қасаңдығы хақындағы нақылдары 

�релі тақырыптарға батыл бойлауымен �міршең.

«Адамның жанына азық беретін, жабыққан 
кEңілдің пердесін кEтеріп, ой сәулесін жіберетін, адам-
ды тербететін, оятатын (музыка) күй саймандардың 
үні, тамылжыған тәтті әндер болады» (Музыканың 
пайдасы), «Жалпы мәдениет, әдебиет мәселесі – әрбір 
ұлттың тарихының тEрінен орын алатын қиын мәселе» 
(+н-күй жайында), «КEңілдің кEлеңкесі ән-күйге 
түседі. �дебиеттің айта алмағанын ән-күй айтып 
береді. Күй халықтың жүрегі ғой, жүрек қалай қақса, 
әуез де солай толқымақ, бармақ та солай билемек. �н-
күй қазақ тарихына бір қымбат дерек, ән-күй (музыка) 
ұлттықтың бір нысанасы» (Күйлерді жинау керек) 

(Қараңыз: «АҚ ЖОЛ». К5птомдық. 21 том / Құраст. 
Х.Есенқарақызы. Т5те жазудан транскрипциялаған: 
Ғалымбек Елубайұлы, Ғалым Қасымханұлы, Үсен 
Жанбайұлы. – Нұр-Сұлтан, «Алашорда» қоғамдық 
қоры, 2020. Т. 21. – 2020. 339-б) сипатында ой 

сабақтаған энциклопедиялық білім иесінің музыка, 

театр, �нер хақындағы «Театр кітаптарын қалай 

к�бейтеміз?», «Театр кітабы туралы» (Театр кітапсыз 

түрленбейді, к�гермейді), «Музыканың пайдасы», 

«!н-күй жайында», «Күйлерді жинау керек», т.б. 

толғаныстарындағы нақылдары �нертанудың тыл-

сым иірімін екшеудегі жаңашыл қадам болуымен 

сипатталады. 

«Адамшылықты, Eнерді сүйген таза жүректе біреуді 
олай, біреуді бұлай ұстайтын тар мінез болмайды. Адам 
табысы адам баласына ортақ. Қазақстан Затаевичтерді 
адал ұлындай кEру керек» деп білген әнші, ком-

позитор Жүсіпбек �нерпаздығына ұлы даланың 

музыкалық мұрасын жаңғыртушы А.Затаевичтің 

сүйсінуі тегін болмаса керек.

«Күн кEру тәсілін сырттан жұқтырып, үйрене 
беруге болады. Рух мәдениетін бEтеннен қарызға 
ала беруге болмайды» (Асыл қазына жиналса екен) 
іспеттес нақылымен  ұлттық құндылықтарды 

ардақтауға, елдік қасиеттерді қастерлеуге үнемі ой 

салып отырған Аймауытұлы «Ұлтты сүю» мәселесіне 

жанкешті толқынның жаңаша �редегі танымымен 

үңілді. Ұлтыңды сүю �ткеніңе орынсыз тамсану, 

бұрынғыңды ж�нсіз дәріптеу, қандасыңды мән-

мағынасыз мадақтау емес екенін ұғындырды. 

Dркениет аламанында озғандар тағылымы, 

оқығандар міндеті, жұртқа қызмет ету қағидаттары 

байыпталған толғамындағы нақылдары ұлттық ойлау 

керек», «Мектеп қандай болу керек?», «Емлені 

оңайлату жобасы», «ҰУ, ЫУ, ІУ, ҰУ (Емле жайын-
да айтыс ретінде)», «Емле, әріп жайынан (айтыс 
ретінде)», «Дәйекші ж�нінен» (жаңа әліппешілер 
сиезінің қарсаңында), «Жаңа әліпби емлесіне түсінік», 

«!дебиет тілі мен емле (ойласу ретінде)», «Ана 

тілінің оқыту әдісі (Қат таныту алдындағы жұмыс)», 

«Жаңа әліпті тез үйрету жолы (барлығы 6 сағатта)» 

(Қараңыз: ХХ ғасыр басындағы қазақ тілі ж5ніндегі 
зерттеулер. Құрастырған О.Жұбаева. – Алматы: 
«Қазығұрт» баспасы», 2013.) ғылыми мақалаларының 

айшықты �рнектері ұлттық бояуы қанық нақылдарға 

табан тіреп отырады. 

«Қазақ жоғалса, тілі де жоғалады: жасаса, 
Eркендесе, тілі де Eркендейді» (Жазу мәселесі туралы 
соңғы с5з).

«Білімнің қиқымы бейне бір суда жүзген жеміс: 
бес бармақты батырып, шеңгелдемесең, уысына түк 
ілінбейді, іліксе де, аз келеді. Ендеше, білім алуға 
қармақты тұс-тұсынан салу керек. Ол қармақтар – 
саңылау мүшелеріміз (кEз, құлақ, тіл, мұрын, қол – 
дене). Балаға сEйлеңіз (тыңдасын!), жазыңыз (кEрсін!), 
айтқызыңыз (тілімен қызмет етсін), жаздырыңыз 
(қолымен, денесімен істесін!). Міне, тұс-тұсынан 
қармақ салған деп осыны айтады. Мүшелері жегілсе, 
оқушы тез меңгеріп, тоқып алады. Сабақ сайын 
оқушының есінде болатын бір мықты әдісі осы болу 
керек» (Ана тілін қалай оқыту керек?).

жәрдем беретін малым кісіге беретін қонағасым, 
қимас досыма беретін қолқам деп ойласын. Бұл қолқа 
берілетін жолды бірінші туысқандық бауырлығы, 
қарындастығы үшін беруге, екінші ұлтты сақтау үшін, 
қазақ атын жоғалтпас үшін беруге, үшінші әлеуметшіл, 
адамшыл, азаматтық борышымызды атқару үшін 
беруге міндеттісіздер» (Жүсіпбек. Атқа мін азамат! 
// «АҚ ЖОЛ» (газеті). К5птомдық. 7 том / Құраст. 
Х.Есенқарақызы. Т5те жазудан транскрипциялаған: 
Ғалымбек Елубайұлы, Ғалым Қасымханұлы. – Нұр-
Сұлтан: «Алашорда» қоғамдық қоры, 2020. 308-бет). 

«Қырылып жатқан елді ажалдан құтқару к�п к�мек 

керек қылды. Ашаршылықпен алысудың қасында 

�зге жұмыстың бәрі ойыншық к�рінді.... Семейдің 

губерниялық аштар комиссиясы Қазақстанның 

орталық комитетімен телеграмма арқылы тілдесіп, осы 

жобамен іс қылуға рұқсат алды. Май айынан бастап 

Семей азаматтары түгел атқа мінді. Сатбаев, Ермеков, 

Сәрсенов, Шынарбаев, Ғаббасов, Кочиков, Дулатов, 

!лімбеков,  Аймауытов, Б�генбаев, Қарабаев, тағы 

толып жатқан жүзден артық кісілер жәрдем жинауға 

кірісті» (Аймауытұлы Ж. Торғай аштарына апарылған 
жәрдем туралы // «АҚ ЖОЛ» (газеті). К5птомдық. 
11 том / Құраст. Х.Есенқарақызы. Т5те жазудан 
транскрипциялаған: Ғалымбек Елубайұлы, Ғалым 
Қасымханұлы, Үсен Жанбайұлы. – Нұр-Сұлтан: «Ала-
шорда» қоғамдық қоры, 2020. 262-бет).

«К�з жасымызды к�ргендерге амандық берсін, 

тәңірі жарылқасын!». Семейден Торғайға екі рет мал 

келді, алдыңғы ретте 4249 қара, соңғы ретте 3836 

қара, барлығы 8085 қара; мұның 2711-і жылқы, 5189 

сиыр, 185 түйе.

...Бұрында талай жұттар болған, бірақ мұндай 

жәрдем еткенді к�з к�ріп, құлақ естіген жоқ. 

Бұл жәрдем шын ағайындық, адамгершілікпен 

етілген жәрдем, мұны алушылар түсініп, күн  сайын 

мың-мың алғыс айтып отыр» (Семей елін тәңірі 
жарылқасын! // «АҚ ЖОЛ» (газеті). К5птомдық. 
9 том / Құраст. Х.Есенқарақызы. Т5те жазудан 
транскрипциялаған: Ғалымбек Елубайұлы, Ғалым 
Қасымханұлы, – Нұр-Сұлтан: «Алашорда» қоғамдық 
қоры, 2020. 191-бет). 

«Партия», «Қазақтың �згеше мінездері», «Ұлтты 

сүю», «Қазақ партиясын жою туралы бір-екі ауыз 

с�з», т.б. мақалаларымен әлеумет санасы, қоғам 

тынысындағы кейбір кем-кетіктерге сын к�зімен 

қараған тектінің «Сотты сұрыптау» мақаласында 

«Жауыздықтың мұрты қисайған жоқ. Енді бұған 

не дауа?» («АҚ ЖОЛ» (газеті). К5птомдық. 6 
том / Құраст. Х.Есенқарақызы. Т5те жазудан 
транскрипциялаған: Ғалымбек Елубайұлы, Ғалым 
Қасымханұлы, – Нұр-Сұлтан: «Алашорда» қоғамдық 
қоры, 2020. Т.6. 103-бет) деп күйінуі тегін емес еді. 

«Еңбекші қазақ» газетінде Аймауытұлына жала 

жабылды. Орынсыз ғайбаттауға жауап жазған 

қайраткер (Жүсіпбек. Жауап // Қазақ тілі. 1923. №42) 

атақты «Торғай ісі» бойынша қуғын-сүргінге түсті. 

«...Жеке адамдарға, қызметкерлерге мал бер-
генде комиссияның ұйғарған адамдарына ғана 
бердім. Малдың дұрыс бEлінуіне, мұқтаждарға, 
аштарға берілуіне кEңіл бEлдім. Бірақ елмен таныс 
болмағандығымнан кеткен қаталар болмаса, мал бEлу 
жEнінде орынсыз қиянат істеген жоқпын» (Жүсіпбек 
Аймауытұлының жауабы // Социалистік Қазақстан. 
– 1990. – 20 қараша. Материалды газетке әзірлеген 
Дихан Қамзабекұлы) деген арлы азаматқа қатысты 

қанды қол биліктің имансыз үкімі шықты (Қараңыз: 
Қаленова Т. Жүсіпбек Аймауытовтың қуғындалу 
 тарихы немесе «Торғай ісі» сот процесі // e-history.kz 
› news › show).

Сол бір тұманды жылдардағы бейуақ күндердің 

куәгері  әдебиеттанушы ғалым Б.Кенжебаев 

Жүсіпбектің азаматтық тұлғасын тебіреніспен еске 

алды: «Сот үш күнге созылды. Үшінші күні Жүсіпбек 

соңғы с�зін с�йледі. Оны түгел жазып алған екен, 

мәнерлеп оқып шықты. Залда отырған к�пшілік �те 

риза болды. Соңғы с�зін Жүсіпбек түгелдей қазақ 

халқының әдет заңы негізіне құрған еді. Асылы 

 былай болды: «Қазақ ежелден қарыз беріп, қарыз 

алады; құн беріп, құн алады; қалың мал береді, 

қалың мал алады. Сонда ол бірінен-бірі ешуақытта 

қолхат алмайды; ешбір протокол жасамайды; Бәрін 

ауызша, с�збен жүргізеді. Бұл әбден әдет болып 

кеткен.

Аштарға жәрдем беріп үлестіргенімде менің 

 бойымда да, ойымда да осы заң күшті болды. Мен атам 

қазақтың осы заңын ұстандым. Аштарға не берсем де, 

ешқайсысынан қолхат алмадым. Хат білмейтін, аштан 

к�зі қарайып, �лейін деп отырған адамнан қолхат 

сұрауды қолайсыз к�рдім» дегенді айтты» (Қараңыз: 
Кенжебаев Б. Телегей теңіз (Жүсіпбек Аймауытов 
ж5нінде есімдегілер) Алғы с5зін жазып, әзір леген Құлбек 
Ерг5беков // Лениншіл жас. – 1989. – 6 январь).

Түйіп айтқанда, ұлт перзентінің қайраткерлік 

болмысы, шығармашылық тұлғасындағы қайталанбас 

қасиеттерін жаңа ғасыр биігінен тану үрдісі толастамақ 

емес. Ұлтына алғаусыз қызмет еткен Жүсіпбек нақыл 

с�здері Алаш �ркениетінің  рухани қайта түлеуіндегі 

мәңгілік сарқылмас қазынасы болып ғасырлардан 

ғасырларға ұласа бермек. 

Сағымбай ЖҰМАҒҰЛ, 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ қазақ әдебиеті 

кафедрасының профессоры

АЙМАУЫТҰЛЫНЫҢ
афоризмдері

Қазақ руханиятының кемелденуіне өлшеусіз 
үлес қосқан Жүсіпбек нақылдары – ұлттық 
ұстынға айналған қастерлі құндылық. Өр 
мінезімен халқының құрметіне бөленген 
асыл сөз алыбы журналистика, көркем 
аударма, әдеби сында өзіндік өрнегін 
қалдырды. Ұлт топырағында тыңнан тамыр 
жайған педагогика, психология ғылымының 
негізін қалаушылар көшбасынан табылды.
Бастапқыда Баянауыл, Кереку 
мектептерінде, кейіннен Семей оқытушылар 
семинариясында білім алған Аймауытұлы 
аласапыран дәуірде қоғам ісіне кірісіп, 
қайраткерлік тұлғасымен көрінді. Ұлт 
зиялыларымен етене араласып, әлеумет 
жұмысына жегілді. Мемлекеттік басқару 
және ұлт автономиясы бойынша шешімдер 
қабылданған Семей облыстық қазақ 
сиезіне қатысады. Алаш үні «Сарыарқа» 
 (1918-1919) газетінде мақалалары 
 жарияланады. М.Әуезовпен «Абай» 
(1918) журналын шығарады. Қазақ АКСР 
Халық ағарту  комиссариатында, Семей 
губерниялық оқу бөлімінде, Ташкенттегі 
Қазақ институтында, «Қазақ тілі» және «Ақ 
жол» газеттерінде, Шымкент педагогикалық 
техникумында, Қарқаралы мектебінде 
еңбек етті.

жүйесіне сыни к�зқарас дарытты. Аламан ғасырдағы 

қандасының ойлы, арлы, жігерлі, харакетшіл болуын 

діттеген арман-аңсары к�рініс тауып жатты.

«Ұлтын шын сүйіп, аянбай қызмет қылған азаматы 
кEп жұрт күшті, Eнерлі, білімді жұрт болып, күресте тең 
түсіп, басқаларға Eзін елетіп отыр. Ұлты үшін қызмет 
қылмай, бас қамын ойлап жүрген азаматтардың елі 
артта қалып отыр».

«Оқығандар Eзін-Eзі тәрбие қылу керек. Қара 
халықтан жиренбей, жақын жүріп, сырласып, мұң-
мұқтажымен таныс болып, Eзі ұлтын сүюге, халыққа 
Eзін сүйгізуге жаһат қылуы керек».

«Оқығандар! Бұл уақыт жан тыныштық іздейтін, 
қызық қуатын уақыт емес, қызмет қылатын, еңбек 
сіңіретін уақыт. Ойлаңыздар: халық біз үшін емес, 
біз халық үшін туғамыз, олай болса, мойынымызда 
халықтың зор борышы, ауыр жүгі жатыр».

Санаткер «Тәрбиеге жетекші» (1924), «Пси-

хология» (1926), «Жан жүйесі мен �нер таңдау» 

(1926), «Комплекспен оқыту жолдары» (1929) іргелі 

еңбектерімен қазақ ғылымында педагогика, пси-

хология ілімдерінің негізін қалап, тың ізденістер 

мен жаңа бағыттарға жол ашты. «Бізді ерекше 

таңғалдыратыны – адам психологиясын зерттеу-

де математиканы, оның варияциялық статистика 

дейтін саласын қалайша пайдалануға болатындығы 

жайлы мәселе. Қазақ топырағында мұны Аймауы-

товтан басқа ешкім күні бүгінге дейін к�термеген. 

Біздегі ғылыми психологиялық терминдердің алғаш 

жүйеге түсуі де Аймауытов есімімен байланысты» 

(Қ.Жарықбаев ). «Психология» оқулығында 320 ша-

масында термин қолданылған (Ш.Құрманбайұлы).
«Тәрбие», «!дет заңы», «Бұл әдеттен ары-

лу керек», «Жастар кім?», т.б. мақалаларындағы 

нақыл с�здері ұлттық болмыстан суарылған 

шешендік қуатымен әсерлі де әуезді. «Адам баласы-
на дене тәрбиелеудің үстіне жанын (рухын), ақылын, 
сезімдерін, жігерін-мінезін тәрбие қылу керек. Денесі 
мен жаны бірдей тәрбиеленбеген кісі сыңар жақтау 
бола беретінін» (Тәрбие) зерделеуімен жантану 

ілімінің терең қатпарларын үңгіді. 

«Тәрбиеге туған жұрттың тіл, мінезі, тұрмысы 
да әсер қылмақ. Қысымшылық кEрген, жасқаншақ 
болған, жалыншақ, жабыңқы елдің баласы да сондай 
болмақ. Ашық кEңілді, сауықшыл ер-жұрттың баласы 
да сауықшыл ер болмақ. Діндар елдің баласы діндар 
келеді» (Тәрбие). 

«Жылауық, байбалам, жалыншақ, сұраншақ, 
жағыншақ, жарамсақ елдің жаны құл болады» (Бұл 
әдеттен арылу керек), т.б. нақылдары ұлттық 

тәлім-тәрбие ерекшеліктерін бағамдаудағы келелі 

мәселелерді к�рсетеді.

Қазақ тіл білімінің дамуына еңбек сіңірген ұстаз, 

әдіскер, лингвист ғалымның ана тілі, емле, әдістеме, 

терминология хақындағы «Қазақ тілін іске асыру 

қамы», «Емлені �згертуге жоба», «Жазу таңбамызды 

азайту туралы жоба», «Жазу мәселесі туралы соңғы 

с�з», «Ана тілін қалай оқыту керек?», «Пән с�здері 

қалай табылады?», «Тіл туралы», «Қазақша қат таны-

ту әдістері», «Қат таныту әдістері», «Үлгі мектептері 

«Білім – бір судағы меруерт, шеңгелдемесең, 
уысыңа міз ілінбейді. Білім – бір алтын балық, 
қармақты тұс-тұсынан қами салсаң, жылп береді. 
Білім – бір қызыл түлкі, қағушыны қаптатып, үстінен 
құс салып, астынан ит жүгіртіп, толайламасаң, 
ұстатпайды. Білім ұстайтын сол құралдар бізде бар 
ма? Бар. КEз – бүркіт, құлақ – қағушы, тіл – тазы, 
қол – қармақ, ой – шеңгел. СEйлеңіз – бала тыңдасын 
(қақсасын), жазыңыз – кEрсін (шолысын), сEйлетіңіз 
– тазы боп қусын, жаздырыңыз – қармақтансын, 
сұраңыз – ойлансын, оқысын, сабақ сайын есте бола-
тын ереже, әдіс осы» (Ана тілінің оқыту әдісі).

«Тіл» деген нәрсе біліммен бірге Eсетін, Eрбитін 
жанды нәрсе. Тілдің Eсіп, Eркендеуі де табиғи 
жол болу керек. Жанды нәрсе Eз ағынымен, Eз 
еркімен, қысылмай, зорлық кEрмей, Eсіп жетілмек. 
Мәдениетіміз күшейсе, тіліміз Eзінен-Eзі күшейеді» 

(Пән с5здері қалай табылады?).
!лихан Б�кейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, 

Міржақып Дулатұлы сынды ұлт қайраткерлерінің 

саяси және рухани мектебінде шыңдалған Жүсіпбек 

1920 жылдардағы аштық алапатында азаматтық 

парызын �теуде иісі қазақ баласына �рнек шашты. 

Семей губерниялық Аштарға к�мек комиссиясының 

уәкілі қоғамдық қызметін атқарған қайраткер 

«Ашыққан ел һәм Семей азаматтары» (Ақ жол. 
1922. 25 апрель), «Атқа мін азамат!» (Ақ жол. 1922. 15 
июнь), «Торғай аштарына апарылған жәрдем туралы 

(Ақ жол. 1923. 27 май) мақалаларымен дүйім жұртты 

қасіретке тап болған қандастарына қорған болуға 

үндеді.

«Қазіргі мемлекет жұмысының ең зоры, ең тығызы 
– аштарға жәрдем беру. Россияда отыз миллион-
дай халық ашаршылыққа ұшырап отыр. Біздің 
Қазақстанда үш жарым миллион ел аштық ажалының 
құшағында» («АҚ ЖОЛ». К5птомдық. 7 том / Құраст. 
Х.Есенқарақызы. Т5те жазудан транскрипциялаған: 
Ғалымбек Елубайұлы, Ғалым Қасымханұлы. – Нұр-
Сұлтан, «Алашорда» қоғамдық қоры, 2020. Т. 7. – 2020. 
306-б) екенін нақты деректермен бекітіп, осынау 

қиын-қыстау күндердегі әлеумет жауапкершілігін 

жеріне жеткізе айтты.

«Қазақтың үлеспеген еншісі бар. Қазақтың бірінен-
бірі жейтін қонағасы, алатын қолқасы бар. Аштарға 

«Ұлтын шын сүйіп, аянбай қызмет 
қылған азаматы көп жұрт күшті, өнерлі, 
білімді жұрт болып, күресте тең түсіп, 
басқаларға өзін елетіп отыр. Ұлты үшін 
қызмет қылмай, бас қамын ойлап жүрген 
азаматтардың елі артта қалып отыр».
«Оқығандар өзін-өзі тәрбие қылу 
керек. Қара халықтан жиренбей, 
жақын жүріп, сырласып, 
мұң-мұқтажымен таныс 
болып, өзі ұлтын сүюге,
 халыққа өзін сүйгізуге 
жаһат қылуы керек».
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ЖАЗ КЕЛЕР...

Жаз келер, қысты күнгі қысым �тіп,

Қар, суық, аяз, боран – бәрі кетіп.

Қасықтай қар, тобықтай тоң қалмайды,

Бар құдай барша жанға рахым етіп.

Жетпекке үлкендікке жас балалар

Жүгірер қырдан ойға дүбірлесіп.

Шал-кемпір күншуақтан к�ңілі жай боп,

Dткен күн �мірін айтып күбірлесіп.

Бота, құлын, бұзау, лақ, қозы туып,

Қуанып ойнақтайды олар да �сіп.

Сүйтсе де адам к�зі бір тоймайды,

Құдайым берсе-дағы қанша несіп.

Мағжан ЖҰМАБАЕВ

ЖАЗҒЫТҰРЫМ

«Болды, міне, дәл алты ай,

Жаттың ұйықтап, еркетай.

Ұйқың қанды, тұр, қозым,

Аш к�зіңді, жұлдызым!» –

деп маңдайдан ақырын

Жұмсақ, жылы сәулемен

Сипап жерді, Күн күлер.

Аяқтарын к�сіліп,

Еркеленіп, есінеп,

Жер – нәресте жас бала

Жаңа оянып жатқанда,

Жұмсақ, ыстық бетінен

Тәтті ғана сүйсем деп,

Күбірлеп жылы жел жүрер.

Дамыл алмай жылар қар,

Ақ шымылдық ашылар.

Сылқ-сылқ күліп сылдырлап,

Бірдеңе деп былдырлап,

К�рінгеннен шүйінші,

Сұрайтын жас баладай,

Асығып сулар жүгірер.

Керіліп ерке жер тұрар,

М�лдір сумен жуынар.

Үлде менен бүлдеге,

Түрлі-түсті гүлдерге,

Ши жібекке оранып,

Қарағанда к�з тоймас,

Бүлдіршіндей киінер.

К�ріп сұлу баласын,

К�з ішінде қарасын,

Қуанып, тасып жүрегі,

Қысып, ыстық сүйеді.

Ұзын күнде ару жоқ,

Періштем деп айналып,

Алтын ана Күн жүрер.

Мұны к�ріп бұлттар,

Күңіреніп етер зар:

«Біздерде алтын ана жоқ,

Қысып сүйер бала жоқ,

Тұрақ та жоқ белгілі!» –

деп тұнжырап күрсініп,

!лсін-әлсін жас т�гер.

Міржақып ДУЛАТОВ

НАУРЫЗ

Аспанда күннің нұры,

Мақпалдай жердің түрі.

Куаныш мал мен жанда,

Қыс шыққан �лмей тірі.

Ойнаған анау бала,

К�к орай жалын дала.

Егіндік егін еккен,

Ұзамай болар жаңа.

Бай, жарлы келген күйі,

Ойын-той ауыл, үйі.

Қой сойып, қонақ асы,

Мырзалық еткен сыйы.

Келіпті жылдың құсы,

Күнде шу к�лдің тұсы.

Күн жылы ызғары жоқ,

Жаз шығып, кеткен қысы.

Боздаған анау түйе,

Кұлындап жатыр бие.

Гүлдеуге бет алып тұр,

Қызарып қызыл шие.

Егінші егін егіп,

Қостанып арба жегіп.

Тыныш жоқ ерте мен кеш,

Еңбекпен азап шегіп.

Ат шауып, тай жарысқан,

Таласып бәйгі алысқан.

К�терем арық-тұрақ,

Жаз шығып жайланысқан.

Ойын-той болып жатқан,

Ел к�шіп, қонып жатқан.

Жаз шығып, жазғытұры,

Анау мал толып жатқан.

Жайнаған терең сайлар,

Ойнаған құлын, тайлар.

Ел қонып к�л жағалай,

Dріске малын айдар.

Гүл �сіп гүл-гүл жайнар,

Бұтақта бұлбұл сайрар.

Тіріліп құрт-құмырсқа,

Жер жүзі быж-быж қайнар.

Сұлу жүр сылаңдаған.

Күлімдеп қылаңдаған,

Ерініп бір басуға,

Жас талдай бұраңдаған.

Қыдырып жігіт сылқым,

Ерігіп күнде дарқан.

Жеңгесі жылы жүзді,

Ат қойып «кенже қалқам».

Аспанда күннің нұры,

Мақпалдай жердің түрі.

Қуаныш мал мен жанда,

Қыс шыққан �лмей тірі.

Аспанда күннің нұры,
Мақпалдай жердің түрі...

Ілияс ЖАНСҮГІРОВ

ҰРШЫҚ

Сыртылдама он саусақ,

Майдалап, мапа түтілші.

Шыртылдама шынашақ,

Шыр айналшы, шүйке ілші.

Оймышты ұшқат, ырғай сап,

Ұршығым, сені қолға алам, 

Ұршығым ұшқыр, нар тайлақ,

Жез бұйдалы – желмаям.

Желмаям, желші нар тайлақ,

Тартына берме тайтаңдап,

Тартына берсең тайтаңдап,

Тақымдап қоям қайта айдап.

Қыла ма жалқау жарлылық,

Қылмаса ділгер жүн азы.

Екілен, зырла енді ұршық,

Иірейін биязы.

Қасым АМАНЖОЛОВ

ТУҒАН ЖЕР

Шықшы тауға, қарашы кең далаға,

Мәз боласың, ұқсайсың жас балаға. 

Ол шетімен бұл шетіне жүгірсең,

Шаршайсың ба, құмарың бір қана ма?

Уа, дариға, алтын бесік туған жер, 

Қадіріңді келсем білмей кеше г�р.

Жата алмас ем топырағыңда тебіренбей, 

Ақын болмай тасың болсам мен егер.

Неткен байтақ, неткен ұлы жер едің,

Нендей күйге жүрегімді б�ледің.

Сенде тудым, сенде �стім, сенде �лсем, 

Арманым жоқ бұл дүниеде дер едім.

Мен де �зіңдей байтақ едім, кең едім,

Қызығыңды к�ріп еркін келемін. 

Сен де аямай бердің маған барыңды, 

Мен де аямай барым саған беремін.

Болдым ғашық туған дала мен саған,

Алыс жүрсем, арманым – сен аңсаған.

Жақын жүрсем мен т�рінде рахаттың,

Dз советім – �зім туған босағам.

Мәриям ХАКІМЖАНОВА

КІМ БІЛГЕН

Қиындық к�рмей �мірден,

Dмірдің құнын кім білген?

Махаббат таппай к�ңілден,

К�ңілдің құнын кім білген?

Тегеурін таппай тeмiрден,

Темірдің құнын кім білген?

Қызулық таппай к�мірден,

К�мірдің құнын кім білген?

Қайғылы болып қамықпай,

Шаттықтың құнын кім білген?

Ашығып асқа тарықпай,

Тоқтықтың құнын кім білген?

Жоқтықты к�ріп жұтамай,

Бардың құнын кім білген?

Жесірлік к�ріп жыламай,

Жардың құнын кім білген?

Қубастың зарын тартпаса,

Баланың құнын кім білген?

Қайратың кеміп қартаймай,

Жастықтың құнын кім білген?

Жауыздықты тойтармай,

Қаруын қарсы қайтармай,

Достықтың құнын кім білген?

Отан үшін аттанбай,

Ойран салмай жауына,

Ортақ болмай дауына,

Отанның құнын кім білген?

 

Қуандық ШАҢҒЫТБАЕВ

ТОҢҚАЙЫП АП 
ЖОЛ ҚАРАЙДЫ НЕМЕРЕМ

Тоңқайып ап жол қарайды немерем, – 

Сәби деген әулие ғой к�реген:

Қонақ келе жатыр дей бер ендеше,

Еліміздің ырымы сол к�неден.

К�ңіл к�гім шабыттанып жүр еді,

Кетеді енді кеңіп дүнием кенерем.

Тамаша ғой!

несін, шіркін, айтасың,

Сүрден былқып тұрса зерең тегенем.

Сұхбат құрып сағындырған бір доспен,

Кәйіп-сафа, жыр мен күйге кенелем.

Шау тартқанда, м�рі кетіп тісіңнің,

Кәрі жолдас болса, – бақыт не деген!

Бір күн егер келмей қойса бір адам,

Кері тартып кетеді ылғи кежегем.

Қуан-атаң меймандарын к�бейтіп,

Тоңқая бер,

Жол қарай бер, немерем!

Қадыр МЫРЗАЛИЕВ

ҚЫЗ ҚУУ

Қанатша қағып қиылған қасты,

Жігітті сұлу ұрды да қашты.

Шаңдатып жерді,

Шаңдатып к�кті,

Шырқап ол топтан шықты да кетті.

Қылықты к�ктем, тамаша дала,

К�лденең к�з жоқ, оңаша дала.

Куә ғып күнді, куә ғып түзді,

Бір қуып жетсе, сүйеді қызды.

Алайда жігіт қалды да ұзап,

Тежеді атын арудың �зі-ақ.

Сезді ме соны намысты жігіт,

Сүймеді қызды, сүймеді жібіп.

Біраз жер бар-ды ауылға дейін,

Ашулы жігіт оралды кейін.

К�зіне ащы сауылдап тамшы,

Атына мықтап сілтеді қамшы.

Тұлпарға бірақ бере ме т�теп,

Қыз енді оны келеді т�пеп.

Келеді т�пеп қашқаны үшін,

Келеді т�пеп сасқаны үшін,

Келеді т�пеп тимегені үшін,

Бәрінен бұрын...

Сүймегені үшін!

Тұманбай МОЛДАҒАЛИЕВ

С�УІР КЕЛГЕНДЕ

Сәуір күні жаңбырлы ма, желді ме,

Қабағынан шуақ шашты келді де,

Алты ай қыста үйден шықпай отырған

Атама �зі жұмыс тауып берді де.

Бақ ішіне ертіп барды атамды,

Атам күннен таусылмайтын от алды.

Ауламызға егіп жатыр алма ағаш,

Алмаға бір тойдырам деп ботамды.

Ботасы мен алмаға бір тоймайтын,

Іші пысса, күшігімен ойнайтын,

Кәмпит те бар, �рік те к�п, алма к�п,

Атам бар да менің қамымды ойлайтын.

Dзі ақылшы, �зі қамқор, �зі бек,

Ботасына үйрететін с�зі к�п.

Атам еккен ағаштарға су құйдым,

Жемістерін берсе екен деп тезірек.

Мұқағали МАҚАТАЕВ

НАУРЫЗ АЙЫ ТУҒАНДА

Наурыз айы туғанда,

Той болушы еді бұл маңда.

Сақталушы еді сыбаға,

Сапарға кеткен ұлдарға,

Наурыз айы туғанда.

 

Наурыз, наурыз, күн игі!

Күні игі жердің – түрі игі.

Бауыры жылып науат-қар,

Бабымен ғана жібиді.

Шашылып ырыс шанақтан,

Шақырып бір үй бір үйді,

Шаттанушы еді бір игі.

Осынау игі кең жерге,

Наурыз айы келгенде,

Наурыз тойын бергенде,

К�рмегендер де – арманда,

Арманда – оны к�рген де.

Келіп ем �мір – орманға,

Наурыз айы келгенде.

Жұмекен Н�ЖІМЕДЕНОВ

КAКТЕМ �СЕРІНЕН

Жасыл түсті секілді нұр, арай да,

жасып қалған секілді алап, маңай бар.

Тастардан да сабыр қашқан тәрізді,

Кәрінің де ақылы жоқ абайлар.

К�к теректер к�теріліп еңсемен,

желпінетіндей биікпін деп, мен сенен,

мен де терек жапырағы боп сылдырап,

мен де еменнің бұтағы боп теңселем.

К�ңіл шіркін әр қилы ғой,

әр қилы,

әсері де ән күйдің:

ақ гүлдердің арманы боп ашылып,

қызыл гүлдің қиялы боп қалғимын.

Баяу жылжып капрон-бұлт, ақ мұнар

мына қырдан ана қырға қақтығар.

Жел үп етсе к�ңіл құсап �рекпір —

�рекпуге дайын тал мен терек тұр.

Бір ғажайып нұрлы шақ:

фонтандар тұр к�кке күміс бұрғы сап.

Сәске түсті бүкіл осы Жетісу

газ-орамал жамылғанға тұрды ұқсап.

ТEлеген АЙБЕРГЕНОВ

ҚАЗАҚСТАН КAКТЕМДЕРІ

Жапырақтардан тіл бітіп бала құстарға,

К�ктеме келді тағы да Қазақстанға.

Медеудің мынау үкілі басы бұрқырап

Сапарын тартты сабылып саз алыстарға.

Сұңқар шыңдардан суырып семсер ақберен,

Бұрма құзардан бұзылып к�шті қақ терең.

Бала қайыңдай солқылдап бұлақ сайлардан,

Кеудемнен менің сыбызғы тартып 

ақты �лең.

Алмалы бақтар бүршігін жарып ақ қардай

Дүркірейді әлем к�сіліп тартқан к�кпардай.

Жалтыр нулардан аққулар ұшты, қанаты

Солдаттар жақтан сағынып 

жеткен хаттардай.

Сағындым сені болғанмен алшақ аралар,

Дауысын маған дара тыңдатқан далалар.

К�зімде менің жарқылдап қалып 

жүрсің сен,

Аэропорттардың қанатында аққан қалалар!

Составтар шеру тартқанда болат шектерден,

Сұқтандым саған сұқсырлар ұшқан 

б�ктерден.

Мен саған ғашық осынау жылдар ішінде,

Алдымнан аспан кемпірқосағын 

к�п к�рген…

Ойладым сені құрбымен наз алысқанда,

К�ктем де келді, мінеки, Қазақстанға.

Мен сене алмаймын

Қазақстанға сенгеннің

Басынан базар ұшқанға.

Құлағым сенің қоңырауыңнан ашылған.

Жасым да сенің омырауыңа шашылған.

Тентектеу менің бозбала күнім жүр сенде,

К�зіме оттай басылған…

Сағи ЖИЕНБАЕВ

�ЖЕ мен НЕМЕРЕ

Ол екеуі ажырамайды екі елі,

Екеуіне бір-ақ  орын  жетеді,

Екеуі де бір-ақ жолмен оралып,

Екеуі де бір-ақ жолмен кетеді.

Екеуінің барар жері – бір к�ше,

Қайда барсын, басқа жерді білмесе,

Тұра алмайды – екеуі бір тұрмаса,

Жүре алмайды – екеуі бір жүрмесе.

Жазатайым шалыс басып кетеді деп,

Жүреді ылғи бірін-бірі жетектеп.

Dзгелерден сұрамайды к�мек те,

Dз әліміз �зімізге жетеді деп.

Сүрінем деп ойламайды  бүлдіршін,

Тек әжесі қасында оның бір жүрсін.

!жесі оған жығылмайтын Алатау,

!жесіне құламайтын – бұл бір шың...

Фариза ОҢҒАРСЫНОВА

АУЫЛ ҚЫЗЫ

Қос жанарда тұрады арай кілкіп,

қадалмайды, жалт етіп қарайды үркіп.

Сұқтанады сан к�здер сұлулыққа,

талықсиды қағылмай талай кірпік.

Ақша бетке жарасып пісте мұрын,

балғын жүзден м�лдіреп іштегі нұр.

бала мінез, пәк к�ңіл тамсандырып,

деседі іштей жігіттер: «Түс пе мұным?!»

Жұмыр кеуде жарасып иықпен тік,

тұр талдырмаш денесін биіктетіп.

Жалғыз жатыр жотада қара бұрым

нәзік белге кей-кейде тиіп кетіп.

Қынай белді к�йлегін етегі кең,

қуыршақтай қомпитып кетеді жел.

Ақ маржандай тізілген сұлу тістер,

к�мкеріліп алқызыл екі ерінмен.

Шыдам жетсе, жігітім, қызбай қара,

қадалсаң да, тоймайсың, жүз қайтара.

Мынау дала жердегі жұмақ болса,

періште деп дәл осы қызды айтады, ә!

Жұматай ЖАҚЫПБАЕВ

КAКТЕМГЕ ХАТ...

Сеңсеңі жасыл, 

к�рпеші гүлді беткей, шың,

К�п болды к�лбеп к�зімнен 

бір сәт кетпейсің.

К�кекке мініп, италақазды жетекке ап,

К�ктемім менің, к�мекке маған жеткейсің.

Қарайған шақта қар жабу жапқан құба бел,

Тоң болып жатқан топырақтардан 

тұра к�р.

К�ктемім менің, жеті қат жердің астынан

Ит жуа болып, бәйшешек болып шыға кел!

Сақалын к�кке боясын аппақ серкелер,

Отарын к�кке жаятын болсын ертең ел.

Темірден қашып тентіреп кеткен 

цыгандай,

Қаңғып та кеткен құстардың 

бәрін ерте кел.

Мамырың келіп, мамыражай күн орнасын,

К�белек боп кетсін еңсемді 

басқан қорғасын.

Бәйімбет атам бақшасына 

жетіп мыңсайрам,

Бақытты жерде бәйіт пен дастан толғасын.

Жараған кезде жарысар тұлпар іздеген,

Жирен атыма ат күші бітсін жүздеген.

Ақ таңда тұрып аттанып тауға кетейін,

Қасыңнан сенің қалмаймын 

дейтін қызбенен.

К�п күтіп сені, к�з сүзе берем далаға,

Ұқсап та жүрмін әпкесін күткен балаға.

К�ктемім менің, к�кекке мініп жеткейсің,

Мен дейтін болсаң календарьға да қарама.

Қанипа БҰҒЫБАЕВА

КИМЕШЕК

Замана сырын ақтарып,

Dмірден �зге күй к�ксеп.

Музейде тұрсың сақталып,

Сарғайған сары кимешек.

Dңіңнен к�ріп қайғы ізін,

Тамшы жас к�зге іркемін.

Білмеймін, кеше қай қыздың,

Бұлт болып басын бүркедің.

Dңірің жаспен боялған,

Бере алман ол бір күнге есеп.

Білмеймін, кеше қай арман,

Басына салды кимешек.

Dткенде менің қалды есем,

Dмірім толы ұшқынға.

Бір жүректен әлде сен,

Ақ бұлт болып ұштың ба? 

Исраил САПАРБАЙ

М�ҢГІ МАЙДАН

Еңкіш тартып барады еңсем неден?

Dмір – күйік,

Жол тұйық,

Дел-сал денем...

Ойрандалған бір кезгі Отырардай,

Тас-талқан ғып �зімді жеңсем деп ем!..

Азамат па азамат белсенбеген?!

Барсам деп ерлікке ел сенбеген.

Қу тірліктің құтқарып құрсауынан

Dзіме-�зім бостандық берсем деп ем.

Жол қанша әлі жүрмеген, еңсермеген?..

Тәуекелге бел байлап ерсем деп ем.

Тура келген ажалды

Туырлықтай

Турасам ба деп едім семсерменен!

Сергімей жүр неліктен еңсем, денем?

Кезім қайда құлашты кең сермеген?

Қамалымның қақпасын қарс айырып,

Емін-еркін �зіме енсем деп ем!

Күйкі, күйбең тірлікке күнделікті

Құлақкесті талайлар құл болыпты...

Бассам деп ем аяқты алға батыл,

Ашсам деп ем �зіме бір жорықты!..

Ойрандамай тұрғанда ордамды жау,

Шықсам деп ем босанып тордан мынау…

Dзімді-�зім жеңе алмай жер болдым-ау!

Dзімді-�зім ала алмай қор болдым-ау!..

Темірхан МЕДЕТБЕК

ҚУАТ ЖЫРЫ

Еңкiп-еңкiп соққанда

Таудың денесiнен

Тастар бұршақ боп құйылды.

Серпiп-серпiп соққанда

Үзiп жiбердiм

Шынжыр боп шырмалған

Бұғау боп күрмелген түйiндi.

Күрсiнгенiмде –

Күн күркiредi.

Сiлкiнгенiмде –

Жер тiтiрендi.

Хахахулап

Жар салғанымда

Аспандағы бұлттар

Жерге қонды.

Ахахулап

!н салғанымда

Аспандағы құс бiткен

К�лге қонды.

Еңкейгенге еңкейдiм

Шалқайғанға шалқайдым.

Асқанның орманын

Отындай �ртедiм.

Тасқанның к�лдерiн

Астаудай т�ңкердiм.

Қысқанда

Қу ағаштан бу шығардым.

Сыққанда

қара тастан су шығардым.

Атанды асықтай аттым.

Қарсы келгендi

Қазықтай қақтым

Алшайып жүрдiм.

Талтайып тұрдым.

Ақұштап БАҚТЫГЕРЕЕВА

НАУРЫЗ

Жыл басы деген жалғыз үн,

Құлақта алыс 

Ғасырға жуық қалды ызың.

Қадірді ұқпай,

Кеткенде Тәңір танымай,

Адасып қайта

Жолығып едің, Наурызым!

Сен қажет болдың біздерге,

Қанағат таппай

К�ктемің түгіл, күзден де,

Мейірімнен күдер үзгенде.

Қуанышы аздау тірліктен,

Қажыған шақта

Біз шықтық Сені іздеуге.

Бас ию білмей Асылға,

Қатыгез болған

Қария түгіл, жасың да,

Адамы темір,

Жүрегі салқын ғасырға

Наурыз нұры

Қажет те шығар, расында.

Далама әкел ырыс-құт,

Ақпейіл жандар

Ақ дәмін сыйлар туыстық.

К�ктеммен бірге

Пейіліндей менің халқымның

Dзіңмен келгей тыныштық.

Күндік той дейсің

Ғұмыр бойына жиғаның,

Ертеңгі күнің беймәлім..

Үйреткен сенсің

Үлкенді кіші сыйлауын,

Анамның тілін,

Бабамның салтын сақтаған

Хош келдің,Ұлы Мейрамым!!!

Азаматтың суреті

Сәкен СЕЙФУЛЛИН

ЖАҢА ЖЫЛ

Үйден шығып балалар,

«Жаз болды, міне!» десіп тұр.

Сағындырған жаз желі

Оңтүстіктен есіп тұр.

Жылы ескектің лебімен,

Дүние балқып иіп тұр.

Сағындырған жаз желі,

Құшақтап беттен сүйіп тұр.

Жүгіріп су асығып,

Қар еріп жатыр сылқылдап.

Жазбен келген құстар жүр,

Шаттанып, жырлап сұңқылдап.

Сумаңдап су сай-сайдан,

Ағып жатыр сылдырлап.

Жас баладай алғашқы,

С�йлеген күліп былдырлап.

Адам да, мал да �зінше,

Жүр жадырап далада.

Жаңа жылды қарсы ап тұр,

Кәрі де, жас та, бала да.

Сағындырған сұлуым,

Сүйгенім менің келдің жаз?

Құшағын жайып қарсыңа,

Жас жүрек, міне, болды мәз!
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Ойлы оқырман! «Ой-таным отауы» атты жаңа айдардың мақсаты – жұртшылыққа ойлы, танымдық, ғылыми 
бағыттағы елең еткізерлік  жарияланымдар ұсыну. Тақырып ауқымы кең.
Бұған дейінгі танымдық әдебиеттегі мәліметтермен таныс болғанымызбен, кейінгі  кезде жаңғырып қайта  
басылған еңбектер аз таралыммен шыққан соң, көп біле бермейміз. Сондықтан біз осы олқылықтың орнын тол-
тырамыз деген ойдамыз. Қысқасы, «Ой-таным отауы» ойлы оқырманмен ойласып жасалатын бет. Өздеріңізден 
қызықты деректер, тосын тақырыптар, тағылымды ойға негізделген дүниелер күтеміз. 

ОЙЛЫ ОҚЫРМАНМЕН 
ОЙЛАСЫП ЖАСАЛАТЫН БЕТ

БІЗ ШАНШУ
Үйлену ғұрыптары бір күннің немесе бір 

сәттің ішінде атқарылатын іс емес,  әлденеше 

сатыдан тұратын, әр сатысы �зінше ғұрыптық 

салттармен рәсімделген, бірнеше айға (жаушы 

жіберу, құда түсу, ұрын бару, қыз ұзату, келін 

түсіру, т.т. дегендей), тіпті жылдарға (құда 

болу салтынан бастап есептегенде) кешенді 

ұзақ процесс. Оны шартты түрде үш кезеңге 

б�ліп қарастыруға болады. Оның алғашқысы 

– құдаласу кезеңі. Мұның �зі біраз уақытқа 

 созылатын  әртүрлі рәсімдерден тұрады. 

Олардың қатарында: «жаушы жіберу», «сырға 

(үкі) тағу», құдаласу, қалың мал алысу, «ұрын 

бару», т.б. толып жатқан жол-жоралғыларды 

атауға болады. !рқайсы әртүрлі әдет-ғұрыппен, 

кішігірім той-думанмен аталып �теді. Бұл 

кезеңнің де �зіндік айтылатын с�здері, 

фольклорлық мәтіндері болады... Осындай 

емеурінмен жасалатын к�п жоралғының бірі 

«біз шаншу» деп аталады. Ауыл ақсақалдары 

бойжеткен қызы бар үйге қона, түней жатып, 

ол үйдің қайрағын алып, біз шаншып кететін 

болған. Ол ж�нінде Ахмет Жүнісұлы былай 

деп жазады: «Қонғандар ертеңінде сиыр түсте 

үн-түнсіз аттанып кетеді. Келгендер к�біне 

шалдар болады. Қонақтар кеткен соң үйдегілер 

бұл сырдың жұмбағын шешкісі келіп, сырмақ 

қағады, қайрақ іздейді, сырмаққа шаншылған 

бізді к�реді. Қайрақтың жоқтығын біледі...

Бұл – «ұл ер жетті, қыз бой жетті. Қасқұлақ 

бала бізде бар, хаса сұлу сізде бар, жекжат 

болайық» деген ишарат. Қазақтың баланы 

аяқтандырудағы алғашқы бастамасы, осы. Бұдан 

кейін қызы бар үй егер қайрақты сұрамаса, 

бір жетіден кейін әлгі шалдар тағы келіп құда 

түседі». 

Құда түсуге келген жаушылар с�зін: «Сізде 

– аққу, бізде – сұңқар, ілдіргелі келгенбіз» 

деп тұспалдап бастайды. Оның �лең түріндегі 

нұсқасын «Қамбар батыр»  жырындағы айттыра 

келгендегі Келмембеттің с�зінен к�реміз:

Арғымақ ат бізде бар,

Алтын жабдық сізде бар.

Алмас пышақ бізде бар, 

Піскен қауын сізде бар,  

Тілдіргелі келгенмін.

К�к қаршыға бізде бар,

Қоңыр үйрек сізде бар,

Ілдіргелі келгенмін.  

Кенжехан ІСЛ�МЖАНҰЛЫ, 
«Қазақтың отбасы фольклоры»

АЛАШ
«...Алаш – тарихи адам есімі емес, �те ежелгі мифтік 

образ, бұл есімді әр кезде, әр жерде әртүрлі кісілерге бере 

берген. Алаш – прототүркілердің ортаазиялық тобының 

мифологиясындағы күн және шарт пен келісім тәңірінің 

есімі. Алаша – мифтік алғашқы адам, алғашқы қоғам құрушы, 

билеуші, батыр. ...Алалық – күн белгісі, яғни атрибуты. 

Қазақ танымында мұндай күнтекті белгі ретінде мына с�здер 

қолданылады: қалша, қал, пес, алапес, шұбар, күрең, т.б. 

Бұлардың барлығы да ежелгі күнтекті образдың сипаттары-

нан қалған сарқыншақтар; қазақ жырлары мен ертегілерінде 

батырдың �зіне, не болмаса, оның атына берілген теңеу 

болған. Алалық пен алапестікті кейін тек ауру-сырқат болар 

деп түсінген, шындығында «пес» с�зі де «денедегі таңба», «қал» 

дегенді білдіреді, оны белгілі сырқостыққа телу кейінгі қазақ 

тілінің дәстүрі, ертедегі протоқазақтар күн бетіндегі дақты 

денедегі қалға, меңге ұқсатқан. 

...Алаштың әкелері делінетін Абдул-!зіз, Абдулла және 

Қызыл Арыстан да тарихи емес, мифологиялық к�не ұғымдарға 

жаңа түсінік – комментарий беру мысалдары болып есептеледі. 

«Абд» – иран тілдеріндегі «жеті» санының атауы, яғни Абдулла 

да, Абдул да к�не түркілік «йетіал», «итаал», «жеті ал» с�зінің 

аудармасы ғана. Айта кетер жайт – ал с�зі иран тіліне дәстүрлі 

к�ктүрік заманынан, яғни б.з. 5-6 ғасырынан бұрынғы түркі 

тілінен ауысқан деуге негіз бар... Сол сияқты Қызыл Арыстан 

с�здері де ежелгі сипатын аз да болса сақтай алған; мұндағы 

қызыл с�зі де ал, ал-қызыл, алау-алағ ұғымдарымен мәндес...

Серікбол ҚОНДЫБАЙ, 
«Қазақ мифологиясына кіріспе»

Б і р  қ а р а ғ а н д а ,  х а л қ ы м ы з -

дың т�рт құбыласы түгел болып 

к�рінуі мүмкін. Шын мә нінде, олай 

емес. Біз к�п жыл отар лық езгіде 

болған ұлт  ре тінде жоғалтқанымыз 

шаш-етектен. Оған этнография, 

тарих сияқты ғылым салаларын 

зерттесеңіз, анық к�зіңіз жетеді. 

Т ә у е л с і з д і к т і ң  о т ы з  ж ы л ы н -

да біз �зімізді-�зіміз қайта тану 

кезеңін бас тан кешудеміз. Бүгінде 

ғалымдарға ұлт болмысына қатысты 

к�п мәлімет аян болғанымен, қалың 

қазақ толық хабардар бола алмай 

жатыр. 

«Ана тілі» ұлт газеті,  сонау 

1990 жылдан бері қазақтың �зін-

�зі қайта тануына алтын к�пір 

болып,  сол маңызды  істі адал 

атқарып келе жатқан басылым. 

Газеттің 25 ақпандағы №8 санын-

да жарияланған «Оқырманмен 

ойласып жасалатын бет» маған 

қатты ұнады. Бастысы – меніңше, 

ұмыт болған ұғымдар ды жаңғыр-

тып, есімізге сала бас тағаны. 

Еліміздің әр �ңіріндегі қазақ тың 

шаруашылық және демографиялық, 

этнографиялық  �згешеліктеріне 

байланысты әлі де зерттеуді қажет 

ететін жайт к�п. Сондықтан аталған 

бетке оқырман атсалысады деп ой-

лаймын. Бетке шағын үзінділері 

жариялана бастаған «Қазақтың 

этнографиялық категориялар, 

ұғымдар мен атауларының дәстүрлі 

жүйесі» атты энциклопедияның 

автор ларының бірімін. Газет ұжы-

мының танымдық бағыт тағы 

ізденістеріне табыс тілеймін.

Досымбек ҚАТЫРАН, 

этнограф ғалым, тарих 

ғылымының кандидаты 

АТБАҚЫЛ

АЙГӨЛЕК

ТҰЛЫМ ТОЙ

АҚТАЙ 
ЖОҚТАУ

АҚТАЙ ҚҰДА

АҚШОМ

АҚТАЙ ҚҰДА / ЕЖЕҒАБЫЛ – екі адамның 

әйелдері бір мезгілде екіқабат болып, босанбай 

тұрып құдаласу түрі. Олар «егер сенің әйелің қыз 

туып, менің әйелім ұл туса немесе керісінше бол-

са да екеуміз құда болайық» деп сәбилер тумай 

жатып-ақ �зара келісе береді. Мұндай құдаласу 

түркі-қазақ әдеби тілінде «ежеғабыл» деп атала-

ды. Құдандалықтың бұл түрін «бесіккертті құда» 

деп те атайды. 

Қазақтың 

жоғалтқаны аз емес 

Шынымен 
ойлантып 

тастады

 О Т А У Ы 

и 

л-
ен 

Ойынға екі ойыншы қатысады. 

Ойыншылардың әрқайсысында 

сиырдың асығы (сақасы)болуы 

шарт. 

Олар �зара келісіммен біреуі 

сақасын алысырақ иіреді де, 

екін шісі сақа иірілген жерден 

әлгі сақаны атады. Егер қарсы-

ла сының сақасына дәл тигізсе, 

онда қарсыласы оны сол атқан 

жерден сақасы жатқан жерге дейін 

арқалап апарады. Сосын сол жер-

ден сақасын қайта иіреді. Ал егер 

қарсыласының сақасына бұл 

жолы тигізе алмаса, қарсыласы �з 

сақасын алып, сол жерден оның 

сақасын атады. С�йтіп, ойын 

жалғаса береді.

Ойын кең алаңда �ткізіледі. 

Ойыншылар саны мен жас ша-

масына қарай екі топқа б�лінеді 

де, арасы 15-20 метрдей жер-

де қол ұстасып қарама-қарсы 

тізбек құрайды. Ойын жүргізуші 

екі топтың біреуіне кезек береді. 

Олар барлығы қосылып т�мендегі 

�леңді айтады: 

Айг�лек-ау, айг�лек,

Айдың жүзі д�ңгелек. 

Теміршіден дем шығар,

Үзеңгіден тер шығар.

Ақ терек пен к�к терек,

Бізден сізге кім керек?

Екінші топтың ойыншылары 

былай жауап береді:

 Айг�лек-ау, айг�лек,

Айдың жүзі д�ңгелек. 

Теміршіден дем шығар,

Үзеңгіден тер шығар.

Ақ терек пен к�к терек,

Шолпан  атты қыз керек.

Яғни шақырылатын баланың 

не қыздың атын атайды. Қарсы 

топтан шақырылған қыз не бала, 

тізіліп қол ұстасып тұрған топтың 

әлсіз жерінен, жүгіріп екпіндеп 

келіп,  үзіп �туі тиіс. Егер ол үзе 

алмаса, онда сол қатарда қалады, 

ал үзсе – �зі қалаған ойыншының 

бірін �з тобына ала кетеді. Ойын 

аяқталғаннан кейін екі жақтың 

ойыншылары саналады, қай жақ 

к�п болса, сол топ ұтқан болып 

есептеледі.

Қазақ халқы адамның шашын 

қастерлейді. Шашты бобыратып 

ашық к�рсетпейді. «Шаш ара-

сына шайтан кіріп кетеді» деген 

діни тәмсіл бар. Сол үшін орамал 

салып, тымақ, тақия, б�рік, шыла-

уыш киіп жүреді. Шашты қиса –  

ғұмыр-жасы қысқа болады деген 

де түсінік болған. 

Халқымыз шашты айдар, 

тұлым деп атап,  түрліше қойған. 

«!ндігер, аяулы» балаларына 

сәндікке қойған шашты алар-

да той, тілеу істейді. Құлақтың 

үстіне қойған тұлымды «құлақ 

тұлым», желке жаққа қойғанын 

«желке тұлым» атаған. Тұлымды 

к�біне ұл балаларға қояды. Бала 

есейе бастағанда ел-жұртты 

шақырып, тілеу, той жасап, жасы 

үлкен, ең қадірлі адамға шашын 

алдырады.  

АҚТАЙ ЖОҚТАУ – ұзатыл-

м а й  қ а л ғ а н  қ а л ы ң д ы қ т ы ң 

атастырылған жігіт  жағымен 

арадағы құдалық рәсімдер атқа-

рылғаннан кейін қайтыс болған 

күйеу жігітін оң жақтағы, яғни 

�з үйінде отырған, ұзатылмаған 

қыздың жоқтау ғұрпы. Қалып-

тасқан дәстүр бойынша күйеуі 

�лген қалыңдық айттырған елдің 

заңды жесірі  болғандықтан, 

әмеңгерлік салтқа бағынуға тиіс. 

Сирек  кездесетін бұл ғұрып 

 бойынша, ертеде құдалық кәделері 

�телген қалыңдық, қайтыс болған 

күйеуінің ауылына отауымен к�шіп 

келіп, жылына дейін жоқтап, ар-

тын күтіп, атқарысып, әмеңгерлік 

салт бойынша қайын жұртында 

қалуға тиіс. Қаралы келіншектің 

ұзатылмай қалған арманы айтыла-

тын «ақтай жоқтауында»:

Айдалада қу мола,

Қылды құдай үйімді 

Немесе, 

Отауың келді, �зің жоқ, 

Неге ермедің к�шіңе.

Қурап қалған ақ үйдің, 

Қуанайын несіне, – дейтін 

жолдардағы отау, үй ұғым да-

рының жайшылықта атқары ла тын 

ғұрыптардан �згеше мәні бар. 

АҚШОМ – астық алып қайту үшін алыс 

сапар шегетін түйелі керуен. Қазан т�ңкерісіне 

дейін, әсіресе ХIХ ғасырда к�шпелілер арнайы 

шыққан түйе керуендерін күтіп отырмай, күзгі 

астық бастыру кезінде алдын ала жасалған келісім 

бойынша егіншілерге жалданып жұмыс істейтін. 

Ақысына астық алатын. 

Сондай-ақ малдарын астыққа айырбастай-

тын. С�йтіп, түйелеріне астық теңдеп қайтатын. 

«Ақшом» деп аталуы, ең алдымен, түйеге астық 

арту үшін арнайы жасалған «шом» деп аталатын 

құрылғыға байланысты шыққан. 

Биқұмар Кәмәлашұлы, «Қазақ халқының дәстүрлі 
той-мереке, сауық-сайран, ұлттық ойын тамашалары» 

Бетті дайындаған  Дағжан ТҰЛБА   

«Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен 
атауларының дәстүрлі жүйесі» атты энциклопедиядан

ҒҰРЫП

МИФ ӘЛЕМІ

ҰМЫТЫЛҒАН ҰҒЫМДАР

ЛЕБІЗ 

ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАР

«Ана тілі» газетінің к�п жылдардан 

бергі тұрақты оқырманының бірімін. Басы-

лымның ақпан айындағы соңғы санындағы, 

«Оқырманмен ойласып жасалатын беті» 

елең еткізді. Оқырманды хат жазуға еріксіз 

шақырып тұр. Материалдары да шағын-

шағын, тез қарап шығуға ыңғайлы екен. 

Расында, қазаққа ойлану керек. !сіресе 

осынау індет кезінде даңғазаға бейімдеу халық 

екеніміз анық білінгендей болды.  Демек, 

Серікбол Қондыбай секілді ғалымдарды 

оқуымыз керек шығар. Ғалымның еңбектерінен 

келесі сандарда да, шағындап болса да беріп 

отырсаңыздар. «Ойлана отырыңыз» деген ай-

дармен берілген сауалдар, шынымен ойлантып 

тастады. Сондағы сауалдардың біреуіне жауап 

беріп к�рсем; Ахмет Жұбановқа КСРО Халық 

әртісі атағы берілмеуі, туған ағасы Құдайберген 

Жұбанов «халық жауы» деген жалған жаламен 

ұсталып, атылып кеткеніне байланысты шығар 

деп ойлаймын.

Мерзентай ТҮСЕЛБАЙҰЛЫ 

Павлодар облысы

Газетіміздің 25 ақпандағы №8 санындағы 

«Ойлы оқырманмен ойласып жасалатын беттегі» 

«Ойлана отырыңыз» айдарымен берілген сауалдарға 

байланысты хат жазып, телефон арқылы да ха-

барласып жатқан оқырмандар к5п. Бірақ к5бісінің 

жауабы қанағаттанарлық емес. Тек біз осы санда жа-

риялап отырған, Павлодар облысынан хат жолдаған 

Мерзентай Түселбайұлының: «Ойлана отырыңыз» деген 

айдармен берілген сауалдар, шынымен ойлантып та-

стады. Сондағы сауалдардың біреуіне жауап беріп 

к5рсем; Ахмет Жұбановқа КСРО Халық әртісі атағы 

берілмеуі, туған ағасы Құдайберген Жұбанов 

«халық жауы» деген жалған жаламен ұсталып, 

атылып кеткеніне байланысты шығар деп 

ойлаймын» – дегені бір себебі екені рас. 

Бірақ толық жауабы емес. Біз әлі де 

сол сауалдарға толыққанды 

жауап күтеміз.

ТОЛЫҚҚАНДЫ 

ЖАУАП КҮТЕМІЗ

ОЙЛАНА ОТЫРЫҢЫЗ

Е
рм

ек
те

ме
ні

 ж
ас

ағ
ан

 Қ
ы

ды
рә

лі
 Қ

О
Й

Т
А

Й

ЕРМЕКТЕМЕ

Суретті түсірген А.ҚАРТАБАЙ



11№11-12 (1583-1584)
18 – 31 наурыз

2021 жыл

ANA TILI Т О С Ы Н  Т А Қ Ы Р Ы П

«Егер кітап болмаса мен 
әлдеқашан өмірден 
түңіліп кетер едім» депті 
 Шопенгауэр. Бір уыс 
 бидай ұрлағанның қолы 
 шабылатын Қытайда кітап 
ұрлаған жан жазаға тар-
тылмайды екен: білімдіні 
қастерлеу деп ұғынған 
дұрыс шығар. Жазушы Асқар 
Сүлейменов біреуге кітап 
берсе оны кері сұрамайтын, 
ал егер біреуден кітап 
алса қайтарып бермейтін 
көрінеді. Бұған қарап, кітап 
ұрлау оншалықты оғаш іс 
емес екен ғой деп 
ойлайсың. «Ұрлық» 
деген аты болмаса, 
оның артында 
білімге, білуге 
ынтызарлық 
аңғарылады.

Оқудан бас көтермейтін кейбір жандарға арнап «оқу соққан», «оқу 
өтіп кеткен» деген теңеу айтылады. Егер бағытын таба алмаса, қанша 
көп оқыса да, олар ойын қорыта алмай, адасатын көрінеді.  Философ 
Бертран Рассел: «Міне, менің сөремде Библия тұр. Бірақ мен оны 
Вольтердің жанына қоямын – бірі у да, екіншісі дәрі ретінде» депті. Бір 
танысым ғалым кісіге Булгаковты оқып жатқанын айтқанда: 
«Оны оқуға асықпа, батып кетесің. Әуелі қазақ әдебиетін тауысып 
ал» деген екен. Шынында, оқудың да өз мәдениеті мен реті 
болатын сыңайлы. Егер талғамсыз кез келген дүниені 
оқи беретін болсаң, оның сені адасуға бастайтыны да 
күмәнсіз. Ішкі сүзгіден өткізбей оқыған дүниені 
қорыту да оңай болмаса керек.  

КІТАП ҰРЛАУ 
АЙЫП ПА?

Баяғыда бір жазушы ағамыз үйіне 

келген қонақтарды шығарып салып 

жатқанда құшақтап кеудесіне қысатын 

к�рінеді. Ондағы мақсаты қойнына 

тыққан кітабы бар ма – соны білу. 

Dзінің жинаған бай кітапханасындағы 

әр кітапты к�зінің қарашығындай 

с а қ т а й т ы н  т ұ л ғ а н ы ң  б ұ л  ә д е т і н 

қызғаныш деп ұғу не болмаса қаперде 

ұстар құнды кеңес санау – әркімнің еркі. 

!йтсе де, кітапқа құндылық деп қараған 

оның осы бір қылығына іштей сүйсініп 

қаласың. Құндылық демекші, ол кезде, 

яғни кеңес дәуірінде кітапты қымбат 

қазынадай қастерлепті. Тіпті, салыстыра 

келгенде, басқалардан бәсіміз басым 

түсіп «ең к�п оқитын ел» атаныппыз. 

Ал қазір ше? Құндылықтар ауысқан 

тұста кітапқа деген к�зқарас �згерді ме? 

Бұл сұраққа к�пшілік: «!рине, қазір 

ешкім де оқымайды» деп жауап беруі 

мүмкін. Бүгінгі біршама адамның к�ңіл 

күйін бақылағаннан кейінгі болжам 

осы. Бәлкім, олар: «Жоқ, қазір де кітап 

оқылады» деп айтуы ықтимал. Не десек 

те, бұрынғы мен қазіргіні салыстырғанда 

оқуға құштарлық жағынан біріншісінің 

б а с ы м д а у  т ү с е т і н і н  б а й қ а й м ы з . 

 !ке леріміз бен аналарымыз сол дәуірде 

�мір сүргеннен кейін де сенімді айта ала-

мыз: олар бізге қарағанда к�п оқыған. Де-

генмен, бұл қазіргілерді кітаптан мүл дем 

б�лек қарастыруға мысал бола алмайды. 

«Егер кітап болмаса мен әлдеқашан 

�мірден түңіліп кетер едім» депті 

 Шопенгауэр. Бір уыс бидай ұрлағанның 

қолы шабылатын Қытайда кітап ұрлаған 

жан жазаға тартылмайды екен: білімдіні 

қастерлеу деп ұғынған дұрыс шығар. 

Жазушы Асқар Сүлейменов біреуге 

кітап берсе оны кері сұрамайтын, ал 

егер біреуден кітап алса қайтарып бер-

мейтін к�рінеді. Бұған қарап, кітап 

ұрлау оншалықты оғаш іс емес екен 

ғой деп ойлайсың. «Ұрлық» деген аты 

болмаса, оның артында білімге, білуге 

ынтызарлық аңғарылады. Осыдан 

кітаптың қадірі туралы тұжырымға тоқ-

таймыз. Қадірсіз дүниені, құнсыз бұйым-

ды ұрламақ түгілі, оған к�ңіл б�ліп 

қараудың �зі мұң ғой. 

 

НАШАР КІТАП 
ОҚЫЛМАЙДЫ

«Кітапты �ртеп жібергеннен де үлкен 

қылмыс бар. Мысалы, оны оқымау» 

депті жазушы Рэй Брэдбери. Іздену 

әуелден бойымызда бар қасиет еді. 

Енді неге адамдар оқуға тырыспайды 

деген ой келеді. Бұның себебі кітаптың 

бұрынғыдан қадірі кемігеннен бе әлде 

«сіз оқитын кітап әлі кездес пегеннен» 

бе?.. «Егер сіз кітап оқымасаңыз оған 

еш қапаланбаңыз, оқитын кітабыңызға 

әлі кезікпей жүрсіз» деген сыңайдағы 

пікірлер бар. Демек, адамды кітап 

оқымағаны үшін айыптау қате. !йтсе 

де, талғамнан биік таразы жоқ. !ркім 

әрнәрсені �з деңгейінде қабылдайды.

С�реде қаз-қатар тізіліп тұрған 

кітаптарға қарап оны жазғандар  жайлы 

ойландым. «Біздерді де жоқтайтын жан 

болса егер, шаң басқан архивтерден 

табылармыз» дейді Мұқағали. Бірақ бұл 

с�з кітап жазатындардың бәріне қатысты 

айтылмаған сияқты. Кітапханаға барғанда 

кей кітаптардың беті ашылмағанын 

к�ріп таңғалатын кездер болады. Неге 

ол кітаптар оқылмайды екен? Ашыл-

май тұрған кітапты жазған адамды 

айыптайсыз ба әлде оны оқымаған 

оқырманды ма?.. Жауап іздеп отырып 

әртүрлі нұсқалар ойға келеді. !йтсе де, 

нашар кітап он жер ден жарнамаласаң да 

оқылмайтыны анық. 

айтыпты. Басында шеттен келген деп 

менсінбегендер оның бұл әрекетіне 

тамсаныпты деседі. !рине, бұл аңыз да 

шығар. Бірақ ұстаз аузынан естігенде 

бізге ерекше әсер етіп еді. 

Қанша дегенмен, кітап жұмыр 

басты пенде үшін – ең үлкен ұстаз. 

Құрандағы алғашқы с�з де «оқы» деп 

басталмаушы ма еді?.. Оқысаң ғана 

ұшпаққа шығуың мүмкін. Адамның 

кітапқа деген ынтасы жас күннен ба-

сталады. Dмірдің �зі ұстаз деген с�з 

бар ғой. Жетімдіктің азабын тартқан 

орыстың ұлы жазушысы Максим Горь-

кий болса «Менің ұстазым – кітап» 

деген екен. Классиктің �мірбаянында 

кітапқа байланысты қызық деректер 

бар. Бала кезінде ата-анадан айырылған 

оны нағашы атасы енді «�з күніңді �зің 

к�р» деп үйінен шығарып жіберген. Он 

бір жасынан бастап ол әркімге жалда-

нып еңбек етеді. Максим балалықтағы 

ащы �міріне байланысты «Горький» 

деген ныспыны алғанын айтады. Сон-

дай сәттерде оның жалғыз жұбанышы 

кітап болыпты. Бала күнінде біреуге 

жалданып, дүкеннен заттар алып келеді 

екен. Заттар алуға берілген ақшадан 

үнемдеп, одан қалған тиын-тебенге 

дүкенге келеді де әртүрлі кітаптарды 

жалға алады. Түні бойы майшамның 

жарығымен соларды оқиды. Оның бұл 

әрекетін байқаған басшысы майшамды 

жаққызбай, кітап оқуға тыйым салып-

ты. Сонда Максим кітаптарды түнде 

айдың жарығымен оқитын к�рінеді. 

Күндіз қара жұмыс істеп, түнде кітап 

оқыған жетім бала �ткеннен алған 

сабағын жазып классик жазушы атан-

ды. Кітаптың шарапаты шығар. 

ОҚУ МЕН ТОҚУ

Кітапты оқу бар да, оны пайдаға 

асыру бар. Екеуі екі б�лек дүние секілді. 

Ондаған, жүздеген, тіпті мыңдаған 

кітап оқып одан ешнәрсе алмай, тіпті 

�мірдегі қажеттілікке де қолданбауға 

болады. Бұл жай ғана ермек ретінде 

уақытты �ткізудің амалы болуы мүмкін. 

Ал он кітап оқып, одан бір пайым 

түюге болады. Пайым түйген соң, ой 

да толығады. Ол сенің тағдырыңа әсер 

етпеуі мүмкін бе?.. Қоғамдағы кез кел-

ген �згеріске сергек қарау үшін де санаң 

үнемі оқып, тоқып отыруды қажет 

етеді.  Ыбырай айтқандай, «оқығанды 

к�ңілге ықыласпен тоқығанда» ғана 

оның пайдасы тиетінін аңғара түсесің. 

!йтсе де, тоқу үшін «оқудың инемен 

құдық қазғандай ауырлығын» да тарту 

қажет шығар. 

«СAЗ ТҮЗЕЛДІ, 
ТЫҢДАУШЫМ, 
СЕН ДЕ ТҮЗЕЛ»

Кітаптың адам баласына беретін 

игілігін қаншама ғұлама айтып кеткен. 

Игілікті к�ру үшін оқырманның да 

икемі болуы керек шығар. «С�з түзелді, 

тыңдаушым, сен де түзел» дейді Абай. 

Бәлкім, кітапты белгілі бір мақсатпен 

оқығанның пайдасы әлдеқайда мол 

тиер?.. Алдына мақсат қойған соң, одан 

бір нәтиже күту заңдылық. 

Кітаптан алатын әсер туралы да 

қызықты мәліметтер бар. Мәселен, 

адам ең үлкен ләззатты кітап оқудан 

алады екен. Бастаған шығармаңды 

соңына жеткенше дегбірің кетіп 

оқитыныңның сыры осында болса 

керек. 

!р заманның �з жазушылары бо-

лады. Сол секілді әр дәуірдің де �з 

кітаптары болатын болар. Осыған 

дейін жазылған кітаптардың �негесін 

алудамыз. Енді осыдан кейінгі жазылар 

кітаптардан да сондай �неге күтеміз.    

Қазақ тіл білімінің көрнекті маманы, Қазақ Білім академиясының корреспондент-мүшесі, 
Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің үздігі, КСРО Оқу-ағарту ісінің үздігі,  «Еңбек ардагері», 
Ы.Алтынсарин медалінің иегері, филология ғылымының кандидаты, профессор Қинаят 
Шаяхметұлы жарты ғасырлық өмір жолында еліміздің ғылым әлеміне әйгілі тіл мамандарының 
бірі ретінде танылған тұлға. Жоғары оқу орнының ұлағатты ұстазы атағы беріліп, есімі Құрмет 
кітабына енгізілген.

Ғалымның қаламынан туған зерттеу-

лер мен еңбектер республикалық мерзімді 

баспас�зде жарық к�ріп, кезінде к�пшіліктен 

�з бағасын алған еді. Атап айтқанда, «Шар-

тарап» монографиясы, «Қазіргі қазақ тілі» 

оқулығы, «Орта мектептегі тіл ұстарту 

жұмыстарының жүйесі», «Оқушылардың 

жазбаша және ауызша сауаттылығын арт-

тыру жолдары» әдістемелік талдамалары, 

педколледждерге арналған «Қазақ әдебиеті» 

мемлекеттік типтік бағдарламасы, «Ой 

мен С�з және Іс» (Социопрагмалингвис-

тика) жинағы, т.б. жұртшылыққа белгілі. 

Бұл еңбектеріндегі ойларының �зі бірнеше 

мақаланың �зегі болар еді. Оның бәрін сипат-

тап жату мүмкін емес. Дегенмен, ғалымның 

бұл салада ашқан жаңалықтары ретінде басы 

ашық бір-екі мәселені ерекше атамасқа бол-

майды. Ұстаздың ғылым жолында алған негізгі 

бағыты – қазақ тіл білімінің грамматикалық 

ілім саласы. Бірақ ғалым тек грамматика 

мәселелерімен шұғылданып  қана қалған емес, 

сонымен қатар жалпы тіл білімінен бастап, 

тілдің тарихы, әдеби тіл мәселелері, этнота-

ным, с�зтаным, тілтаным, ғылымтаным, тіпті 

әдістеме мәселелеріне дейін қамтиды. Демек, 

бұл жағдай ғалымның тек қана белгілі бір 

Ұстаз ұлағаты

тақырыпқа тұсалып қалған ғалым емес, қазақ 

тіл білімінің сан түрлі салаларының бәрін 

де қамтыған жан-жақты зерттеуші екенін 

аңғартады.  

Зерттеу еңбектерінің ішіндегі шоқтығы 

биік тұрғаны «Қазіргі  қазақ тілі» атты  

оқулыққа қосымша баламалық дәрежедегі 

2007 жылы «Талер-Пресс» баспасынан 

шыққан ғылыми еңбегі.  Бұл еңбекте с�зжасам 

және с�з�згерім (дериватология, морфо-

логия) жүйелерінің �зара қатынасы туралы 

мәселе лингвистикалық арнада тұңғыш рет 

түркологияда  арнайы с�з болады. Автор с�здік 

бүтінге лексикологиялық-дериватологиялық 

тұрғыдан ғылыми сипаттама беріп, жалпы 

морфология мен с�зжасамның арақатынасын 

ашып, шекарасын белгілеп береді. Ғалымның 

осы салаға қатысты тұжырымдары қазақ 

ғалымдары үшін жаңа зерттеулердің негізгі 

бағытындай. Мұндай зерттеулердің қазақ 

тілі дериватологиясы мен морфологиясын 

дамытуға қосар үлесі зор. С�здің бүтіндік 

және түрленімдік (�згерімдік) дәрежелеріне 

сәйкес әрқайсысының �зіндік құрылымдық 

ерекшеліктері, с�здің лексикологиялық, 

д е р и в а т о л о г и я л ы қ ,  м о р ф о л о г и я л ы қ , 

синтаксистік, стилистикалық қасиеттері, 

с�зжасам және оның �згеру, түрлену, жаңғыру 

мәселесіндегі жаңалықтарды ғылыми тұрғыда 

дәлелдеп, ғылым үшін аса бағалы теориялық 

тұжырымдар ұсынды. !сіресе аффикстердің 

бифункциялылығы құбылыстарын деривато-

логия шеңберінен асып, синтаксистік тұрғыдан 

тілдің икемділік қабілетін толықтыратын 

кең к�лемдегі ауқымды құбылыс ретінде 

ғылыми жақтан жан-жақты зерттейді. Сондай-

ақ -дай//-дей, -сыз//-сіз, -қы//кі, -лы//лі, 

-лық//-лік, -шы//ші, -ша//ше аффикстерінің 

бифункциялылығы қазірге дейін туынды 

сын есім, туынды зат есім, туынды үстеу 

түрінде танылған бірталай негіздерді жаңаша 

қарастырған. Автор ондай негіздерді бүтіндік 

сапаға жеткен құрылымдар емес, тек бастапқы 

категорияның ішкі түрленіс нұсқалары (салыс-

тыру – ұқсату түрі, компаративтік модельдер, 

жоқтық-болымсыздық түрі, экспрессивтік 

түрлері) түрінде талдау жасайды. 

Заманның, қоғамдық ойдың �згеріп, 

жаңаруына байланысты ғалымның ең-

бектері жаңаша бағдарлау, тың к�зқарас 

тұрғысынан жазылған шығармалар болып 

шыққан. Қинаят Шаяхметұлының 2006 жылы 

жарық к�рген «Шартарап» атты филоло-

гия мен контактологияға арналған ғылыми 

жинағы ғылым дүниесінде кеңінен таны-

лып, жоғары бағаланған еңбек болатын. 

Жинақ «Маңдайалды», «Оң жақ», «Сол 

жақ», «Еңселік» деп аталатын т�рт тарау-

дан тұрады. Онда қазақ әдебиеті мен қазақ 

әдеби тілінің тарихы, әдебиеттер байланысы 

мен к�ркем аударма мәселелеріне қатысты 

күрделі ғылыми проблема тұңғыш рет жан-

жақты қарастырылып, теориялық топшылау-

лар жасалды. Бұл ғылыми зерттеуде хакім 

Абайдың қазақ тілін әдебилендіру арқылы 

қазақ этносының даралығы сақталуына тікелей 

ықпал еткендігі жайлы және Шәкәрім, Ахмет, 

Мағжан, Сұлтанмахмұт, Мұхтар, Бернияз, 

Сәкен, Ілияс, Сәбит, Ғабит, Ғабиден сияқты 

әдебиеттің ғұлама �кілдерінің шеберлікке 

жету бағытындағы әрқилы ізденістеріне 

«ұлттық мәдениет – ұлт әдебиеті – ұлттық 

тіл» контексінде талдау жасай отырып, 

олардың әрқайсысының �зіндік қолтаңбасын, 

суреткерлік келбетін айқындай, аша түсті. 

Қинаят Шаяхметұлы әрі �з дәстүрін 

қалып тастырған шебер аудармашы. Ол 

Ғ.Ғажыбековтың «Аршын мел алан», Шәріп 

Камалдың «Қажы әпенді үйленеді», Қайым 

Мұхамедхановтың «Комиссар Ғаббасов»,   

 Медеу Сәрсекенің «Заңды неке»,  т .б . 

пьесаларының сахналық аудармасын жасаған. 

Ұстаз жалпы ұстаным – ізгілендіру 

 идеясы екендігін баса айтады. Автордың  

2011 жылы «Ой мен С�з және Іс» (Социо-

прагмалингвистика) атты ғылыми жинағы 

жарық к�рді.  «Абай с�зі – ұлттық және тілдік 

дамудағы темірқазық» атты мақаласында 

ғалым Абайдың шығармашылық тілі мен 

қазақ жұрты тағдырының етенелік феномені, 

басқаша айтқанда, Абай мұрасын қазақ елінің 

мемлекеттік егемендікке және тәуелсіздікке 

жетуімен байланыстыра байыптап береді. 

Автор  айтар ойын жеріне жеткізе баяндауда 

�рлеу-�ркендеу қарқыны, қатпарлы кесел-

қырсық, шетсіз-шексіз �ріс, кілтің-кірбің 

жайттар, күмән-түйткілдің т�ркіні тәрізді қос 

с�здерді сәтті қолданған. Сондай-ақ ғалым 

синергетикалық бұлқыныс, облигаторлық 

дәреже, салу, дилетанттық шешім, утилитарлық 

айтылым тәрізді жаңадан с�з байланыста-

рын жасаған. Автор стильдік-экспрессивтік 

мақсатта с�йлемді ерекше интонация арқылы 

әдейі жеке б�лшектерге, фразаларға б�ліп 

айту арқылы �з ойын баян дауда парцелляция 

құбылысын шебер қолданған. «Абай с�зі – 

ұлттық және тілдік дамудағы Темірқазық» 

атты мақаласынан мысал келтірейік: Құтып – 

темірқазық. Келістіріп айтқан. Артық-кемсіз 

дәл айтқан. 

Егер арамызда болғанда ұстазымыздың 80 

жасқа толған мерейтойын атап �ткен болар 

едік. Артында мол мұрасы, мыңдаған шәкірті 

бар, ғылыми асыл ойларын алға оздыратын 

к�рнекті ғалымның рухы ешқашан �шпейді, 

мәңгі жүрегімізде сақталады.

Элмира С�МЕКБАЕВА
СЕМЕЙ

Менің
ҰСТАЗЫМ – КІТАП

Нұрлайым БАТЫР
«Ana tili»

келген жазарманның жауабы да осылай 

болуы ықтимал. !йтсе де, жыл сайын 

�мірбаяны мен бастан �ткізген әрбір 

оқиғаны тізбектеп жариялайтындарға, 

тағы оны оқымасаң «оқымадың» деп 

кәдімгідей ренжитін жандарға қарап, 

олар кітап шығаруды хоббиға айнал-

дырып алған ба деп ойлайсың. Кітапты 

хобби ретінде оқуға болар, бірақ оны 

хобби ретінде шығаруға бола ма?.. Осын-

дайда жазушы Рақымжан Отарбаевтың 

«Мына қайшыласқан дүниені ғаламтор 

жайлап алған заманда к�ңілінің кірі 

бар адам қолына қалам ұстап, алдына 

ақ қағаз жаюға болмайды. Dйткені ақ 

қағаздың бетіне к�ңілдің кірін т�геді. 

Онысы елге жұғады. Мен әлім келген-

ше, ақыл-парасатым жеткенше сол ақ 

қағаздың бетіне сәулелі ойларымды 

т�ккім келеді...» деген с�зіне тоқтайсың.  

«ОҚУ СОҚҚАН»

Кітапты к�п оқудың пайдасы бол-

маса, зияны жоқ шығар деп ойлайсың. 

 Та  рихтың сарғайған парақтарын 

ашқанда ежелгі грек философтары-

нан бастап, бүгінгі оқымыстыларға 

дейін оқығанның жемісі жайлы жазған. 

Университетке алғаш қадам басқанда 

ұстаздардың ең бірінші сұрағы да қандай 

және қанша кітап оқығанымыз жайын-

да болғаны есте. !йтсе де, к�п оқудың 

пайдасымен бірге, зияны да болатын 

к�рінеді. 

Оқудан бас к�термейтін кейбір 

жандарға арнап «оқу соққан», «оқу 

�тіп кеткен» деген теңеу айтылады. 

Егер бағытын таба алмаса, қанша к�п 

оқыса да, олар ойын қорыта алмай, 

адасатын к�рінеді. Философ Бертран 

Рассел: «Міне, менің с�ремде Библия 

тұр. Бірақ мен оны Вольтердің жаны-

на қоямын – бірі у да, екіншісі дәрі 

ретінде» депті. Бір танысым ғалым 

кісіге Булгаковты оқып жатқанын 

айтқанда: «Оны оқуға асықпа, батып 

кетесің. !уелі қазақ әдебиетін тауысып 

ал» деген екен. Шынында, оқудың да �з 

мәдениеті мен реті болатын сыңайлы. 

Егер талғамсыз кез келген дүниені 

оқи беретін болсаң, оның сені адасуға 

бастайтыны да күмәнсіз. Ішкі сүзгіден 

�ткізбей оқыған дүниені қорыту да 

оңай болмаса керек.   

ҚАЙ ТІЛДЕГІ КІТАП 
КAП ОҚЫЛАДЫ?

Бүгінде дәурені жүріп тұрған 

 Меломан кітап дүкеніне бас сұққан 

сайын бір нәрсеге куә боласың: 

ондағы оқырманның басым б�лігі 

 жастар. Соған қарап іштей қуанасың. 

 Дегенмен, олардың қандай кітапты 

к�бірек алып жатқанын к�рген кезде 

әуелгі қуанышты к�ңіл күйің басы-

лып қалады. К�пшілік орыс тіліндегі 

әдебиетке, анығы орыс тілінде шыққан 

әлем әдебиетіне қызығатын сыңайлы. 

К�здің жауын алатын әсем мұқабалы 

кітаптарға қарап сіздің де еріксіз сол 

туындыны сатып алғыңыз келеді. 

Сыртқы дизайнының �зі менмұндалап 

к�з тарта түседі. Бүгінгі жаһандық бест-

селлерлер бірімен-бірі жарысқандай 

кітап дүкенінің с�релерін толтырып 

тұр. Оған үймелеген жас оқырман қос-

қос кітаптан к�теріп кетіп  жатады. 

!рине, қазақ тілінде шыққан кітап та 

жоқ емес. Бірақ салыстыра алмайсың. 

Dз еліңде �з тіліңде шыққан кітаптар 

жетім баладай шетте тұрғанын к�руден 

ауыр нәрсе болмаса керек. Соған 

 намыстанып, мен де қазақша бір 

кітапты сатып алғаннан басқа амал 

таппадым. Бәлкім, болашақта қазақ 

тілінде шыққан туындылар дүкен 

с�релерін толтырып тұрар.   

«ҚАНША КІТАП 
ОҚЫҒАНМЕН, ИМПЕРАТОР 

БОЛА АЛМАЙСЫҢ»

Мао Цзэдунның мысқылды с�зі. 

Бұнымен келісуге де, келіспеуге де 

болар. Қанша к�п кітап оқысаң да ол 

айтқандай император бола алмассың, 

бірақ ең кемі �з салаңның жоғары саты-

сына шығуға қадам жасайтының анық. 

!лемде жетістікке жеткен тұлғалар 

�міріне к�з салғанда бәрінің де кітапқа 

деген қызығушылығы қандай болғанын 

к�ресің. Стив Джобс, Билл Гейтс, 

т.б. миллиардерлердің оқуға ұсынған 

кітаптары әлеуметтік желіде толып 

жүр. Олар жетістікке жеткенінің бір 

сыры кітапта деп к�рсетеді. Ал одан 

әріге  барар болсақ, ағылшын премьер-

министрі Уинстон Черчильдің оқуға де-

ген ынтасы қайран қалдырады. Кейбір 

мәліметтерде оның бес мың кітап 

оқығаны айтылған. Бір адам үшін аз ба, 

к�п пе – �здеріңіз сараптаңыз.  

МЕНІҢ 
ҰСТАЗЫМ – КІТАП

Жазушы Мұхтар !уезовтің к�п 

оқитындығы туралы университет-

те ұстазымыз бір мысал айтқан еді. 

Орыстардың арасында білім алып 

жүрген жастау кезінде түрлі кітаптар 

тізімі  жазылып тұрған тақтайшаның 

а л д ы н д а  қ о й ы н  д ә п т е р і н е  б і р 

н ә р с е л е р д і  т ү р т і п  а л ы п  ж а т қ а н 

жазушыға басқалардың к�зі түседі. 

Оның жанына келіп сұрағанда жас 

Мұхтардың ұзын-сонар тізімдегі екі-ақ 

кітаптың атын жазып алғанын біледі. 

Оған таңданған басқалар неге екі ғана 

кітапты таңдағанын сұрайды. Сонда 

ол басқа кітаптарды оқып қойғанын 

КІТАПТЫ 
НЕ СЕБЕПТЕН ЖАЗАДЫ?

Қолына қалам алып, ақ қағазға 

сырын ақтарар шынайы жазарман 

үшін с�з қашанда киелі ұғым. «С�з 

�нері – дертпен тең» дегенді біле тұра, 

үнемі сол «ауруға» �з еркімен бой ұра 

беретіндерден «Кітапты не себептен 

жазасыз?» деп сұраудың �зі айып шығар. 

Бала күннен кітап адамды ізгілікке, 

білімге бастайды деп ұғындық. Демек, 

кітап жазудағы мақсат та солай болса 

керек: оқырманды жақсылыққа, білім-

ғылымға баулу. Кітап шығарған кез 
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1933 жылдан бастап атақты жазушы Максим Горькийдің 
ұсынысымен Мәскеуде «Тамаша адамдар өмірінен» (ЖЗЛ) сери-
ясымен әлемге танымал әйгілі адамдар өмірі туралы ғылыми-
көркем кітаптар шығарылып, оқырманның қызығушылығын 
тудырып, үлкен таралыммен жарық көрді. Осы серия бойын-
ша қазақ тұлғалары туралы «Молодая гвардия» баспасынан 
И.Стрелкованың «Шоқан Уәлиханов» (2 мәрте), Т.Кәкішевтің 
«Сәкен Сейфуллин», М.Сәрсекенің «Қаныш Сәтбаев» (2 мәрте), 
«Ермахан Бекмаханов», «Евней Букетов», Н.Анастасьевтің 
«Абай», « Мұхтар Әуезов», Т.Мансұровтың «Нәзір Төреқұлов», 
Т.Мансұров, В.Михайловтың «Нұрсұлтан Назарбаев», 
Е.Сыдықовтың «Шәкәрім», «Құнанбай» атты ғұмырбаяндық 
кітаптары Мәскеуден орыс тілінде басылып шыққан болатын. 
 Жуырда орыстың танымал тарихшы-жазушысы Святослав 
Рыбастың 415- беттен тұратын «Тайыр Мансұров» атты кітабы 
«Молодая гвардия» баспасынан ЖЗЛ сериясымен жарық көрді.

Тәуелсіздік! 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның Жоғарғы Кеңесі 
«Тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы» заңды қабылдады. 
Міне, осы күн ел азаматтарының есінде қалай сақталды? Кім қандай 
сезімде  болды? Біз осы сауалдарды бірқатар аға буын өкілдеріне қойып, 
төмендегідей жауап алдық.

Сәт ТОҚПАҚБАЕВ, 
генерал-полковник, мемлекет 

және қоғам қайраткері:

– «Қазақстан Рес пуб ликасының 

мемлекеттік тәуел сіздігі туралы» 

консти туциялық заң қабыл данған 

тарихи күнді, яғни 1991 жылдың 

16 жел тоқсанын ешкім ешқашан 

ұмыта алмайды. Еңсемізді к� теріп, 

егемендігімізді жариялаған күннен 

тура үш ай �ткенде, яғни 1992 жылғы 

1 6  н а у р ы з д а  П р е з и д е н т і м і з д і ң 

жарлығымен Республикалық Ұлан 

әскери жасағы құрылды. Бастаманы 

жайдары қарсы алдық. 

Алғашқыда Президенттің күзет 

қызметі мен Республикалық Ұланды 

қоса басқарып жүруіме тура келді. 

Президенттің арнайы Жарлығымен 

1997 жылдың наурызынан ҚР Ұлан 

әскери жасағының қолбасшысы 

міндетіне басыбайлы орнықтым. 

Яғни, бұрынғы екі қызметті қатар 

алып жүргенді қойып, енді тек Гвар-

дия қолбасшысы деген лауазымды 

иелендім. Ерекше назар аудартарлық 

жайт – Ұлттық Гвардиямыз жеке ұсы-

ныспен және ТМД елдерінде бірінші 

болып Қазақстанда құрылды. Осы 

жағдай к�ңілімді қуанышқа б�лейді. 

Ұлан әскери жасағы – еліміздің 

мақтанышы. Алыс-жақыннан кел-

ген мәртебелі қонақтарды алғаш рет 

қарсы алып, сап түзеп алдынан �тіп, 

құрмет к�рсетіп, халық ілтипатын 

білдіретін әрі Отанымыздың Қарулы 

К ү ш т е р і н і ң  с а л т а н а т ы  қ а н д а й 

екенін к�рсететін әскер жасағы. 

Ұланға қарап еліміздің қауіпсіздігін 

қорғайтын әскеріміздің қуат-күшін, 

айбынын байқайды, бағамдайды, 

бағдарлайды. Ұланның бет-ажарынан 

Қарулы Күшіміздің екпінін, серпінін, 

әр іске сақадай сай екенін танып 

біледі. 

Шынын айту керек, Ұлан бірер 

айдың ішінде, я болмаса бірер жылда 

осындай сақадай сай ғажайып қалыпқа 

түсе қалған жоқ. Үлкен жаттығу 

мектебінен �тті. Сайыпқырандыққа 

күн санап шынығуы арқасында 

жетті. Ұсынысым бойынша Ұланда 

мемлекеттік тілді қолдануды қолға 

алуды күшейтуге тура келді. !йтпесе, 

іс-қағаздарының бәрі орысша бо-

латын. Тіпті команда беру, рапорт 

берудің �зі орыс тілінде. Осыларды 

қазақшалау міндеті алдыңғы меже 

етіп қойылды. 

ҚР Қорғаныс министрі болған 

кезімде жалпы ішкі �німнің бір пайы-

зын Қазақстан Қарулы күштеріне 

б�ліп беретін болып Елбасының 

басшылығымен шешім қабылданды. 

Сол пайыздың шешімі бүгін де 

күшінде.

Осы уақыттан бастап, біз басқа 

елдердің де, НАТО-ның әскерлерімен 

бірігіп әскери жаттығулар �ткізуге 

қолымыз жетті. Қазақстан сарбаз-

дарының жалақысын �сірдік. Бүкіл 

Тәуелсіз мемлекеттер достастығы 

елдерінде ең жоғарғы жалақы енді 

Қазақстан әскерінде болды.

Жақыпжан НҰРҒОЖАЕВ, 
ардагер-журналист, 

ҚР Мәдениет қайраткері:

– Мен ол уақытта Қазақстан Жур-

налистер одағында қызмет ететінмін. 

Біздің одақ сол кезде Мәскеуге 

тікелей бағынатын. Ол уақытта біз әр 

үш ай сайын Мәскеудегі Журналис-

тер одағына барып, есеп беретінбіз. 

Сол күндер қарсаңында Камал 

  Смайылов, Марат Барманқұлов, 

 М а д р и д  Р ы с б е к о в  т � р т е у м і з 

Мәскеуге есеп беруге барғанбыз. 

Ертең Журналистер одағына барамыз 

деп отырғанда еліміздің Тәуелсіздігі 

жарияланғанын қонақүйде естідік. 

Мәре-сәре болып, бір-бірімізді 

құттықтадық. Шындығын айтқанда, 

к�зімізге қуаныштың жасы да үйі-

рілді. Осы күнді ата-бабамыз қанша 

уақыт армандағанын әңгімеледік. 

Ендігі жерде біздің Журналистер 

одағы да дербес жұмыс жүргізуі 

керегін жоспарладық. Түн жары-

мына дейін еліміздің болашағы 

ж�нінде әңгіме дүкен құрдық. Ертесі 

Мәскеудегі Журналистер одағына 

барып есеп берместен, елге қайтып 

кеттік. Тезірек елге қайтпасақ бар 

қызықтан құр қалатындай к�ңіл 

күйде болдық. Оған дейін бұрынғы 

одақ құрамындағы елдер бір-бірлеп 

тәуелсіздіктерін жариялай бастаған 

болатын. Қазақстанның Тәуелсіздік 

жариялауда асықпай, ең соңына 

қалуы кейде зиялы қауым арасында 

талас-тартыстарға себеп болып келеді. 

Алайда сол кездегі уақиғаларды 

сараптасақ, мұның дұрыс шешім 

е к е н і н  б а й қ а й м ы з .  Қ а з а қ с т а н 

тәуелсіздікті �зге елдерден бірнеше 

ай кеш жариялағаннан ұтылған 

ешнәрсесі жоқ екенін де айтқан ж�н. 

Мәселен, Қазақстан тәуелсіздігін 

жариялағаннан бірнеше сағаттан 

кейін Түркия оның және одан бұрын 

тәуелсіздігін жариялаған Кеңес 

Одағы елдерінің тәуелсіздіктерін 

таныды. Дүниежүзінің кейбір елдері 

Қазақстаннан бұрын тәуелсіздігін 

жариялаған мемлекеттердің бір-

қатарының тәуелсіздігін танымаған 

еді. 21 желтоқсанда Алматыда бас 

қосқан бұрынғы Кеңес Одағының 

11 республикасының басшылары 

Алматы декларациясына қол қойды. 

Міне, бұл бұрынғы кеңестік аймақта 

к�птеген қиыншылықтар мен астан-

кестен жағдайлардың алдын алған 

маңызды қадам ретінде тарихқа енді.

Фатима АЛИАКБАРОВА, 
Алматы қаласы №148 мектеп-

гимназияның директоры: 

–  Қ а з а қ с т а н  т ә у е л с і з д і г і н 

жариялағанда ҚазМУ-дың  тарих 

ф а к у л ь т е т і н  б і т і р і п ,  А л м а т ы 

облысындағы Сұңқар ауылының 

мектебінде ұстаз едім. Сол кездің 

 жастары қазіргідей емес,  радио 

т ы ң д а п ,  г а з е т - ж у р н а л д ы  к � п 

оқитын. !сіресе әр күнгі жаңалықты 

қалт жібермейміз. Бір күні Кеңес 

�кіметінің тарай бастағанын естідік. 

Басында қауесет деп ойладық. Шыны 

керек, Кеңес �кіметі  тарағанда 

жұрттың к�бі қуанарын да, қуанбасын 

да білмеді. Бір кездегі он бес одақтас 

республиканың басын құраған 

КСРО-ның шаңырағы шарт сынып, 

керегесі ыдырағанда кейбірі «отар-

лаудан құтылып, оңаша ел болдық» 

деп б�ріктерін аспанға атты. !йтсе 

де елдің к�ңілінде күдік те, үміт те 

болды. Dзгені қайдам, мен �зім ерек-

ше қуандым. Ерекше қуануымның 

себебі, болашақта Қазақстанның 

т�л тарихын толық оқытуды ар-

мандайтынмын. Сол арманымның 

мүмкіндігі туды. Ал екіншісі, тарих 

сахнасынан қудаланған қаншама 

тұлғаларымызды, түп-тамырымызды 

аршуға мүмкіндік бар деп ойладым. 

Иә, еркіндік сыйлаған Тәуелсіздік 

бізге тарихымызды жаңа қырынан 

танытты. !йтсе де, Тәуелсіздік алып, 

дәуір алмасқан тұста ел-жұртымыз 

зор қиындықтарға кездесті. Шикізат 

� н д і р е т і н  Қ а з а қ с т а н д а  з а у ы т - 

ф а б р и к а л а р  т о л ы қ т а й  т о қ т а п , 

елде жұмыссыздық пайда болды. 

Күнделікт і  күнк�ріс  қамының 

күйбеңімен біраз оқыған-тоқыған 

адамдар базарға шықты, кейбіреулері 

жалдамалы жұмысшыларға айнал-

ды. !лем лезде �згерді. !йтсе де, біз 

болашаққа, елдің ертеңіне сендік.

Т Ә У Е Л С І З Д І К  Т О Л Ғ А У Ы

«КӨЗІМІЗГЕ 
ҚУАНЫШТАН ЖАС 

ҮЙІРІЛДІ»

басқармасына аға инженер болып 

қызметке орналасады. Бұл  Алматыда 

жүргіз ілет ін  барлық құрылысқа 

тапсырыс беретін мекеме еді. !рі 

қаладағы құрылыс обьектілерінің 

қаржыландыру, техникалық бақылау, 

кадрлық мәселелеріне жауап беретін. 

1 9 7 1  ж ы л ы  ж о ғ а р ы  о қ у  о р н ы н 

 бі тіргеннен кейін, Алматыда бүкіл 

құрылыс жұмыстарына тікелей  жауап 

беретін «Алматыцентрострой» жаңа 

басқармасы құрылып, Мансұров 

бас инженер болып тағайындалады. 

Осы тұста бірді-екілі кітапта тамаша 

баяндалған деректерді к�пшілік есіне 

салғым келеді. 

1973 жылы Алматыда халықаралық 

саяси маңызға ие болған Азия және 

Африка елдері жазушылары ның V 

конференциясы �тіп, оған дүние-

жүзінің к�птеген елдерінен шетелдік 

меймандар келеді .  Осыған орай 

Орталық Комитет 12 айдың ішінде 

бірнеше кабинеттері бар, бес тілге 

с и н х р о н д ы  а у д а р м а  ж а с а й т ы н , 

құрал-жабдықтармен қамтамасыз 

етілген, Қазақстан Жазушылар Одағы 

ғимаратының қасынан,  Жазушылар 

Одағының конференц-залын және кең 

мейрамханасын  салып бітіру жұмысын 

тапсырады. Бұл жоба Қазақстан ОК 

бірінші хатшысы Д.А.Қонаевтың 

тікелей бақылауында болады. Осы істің 

ҚАЙРАТКЕР 
Кітапта бас кейіпкердің 1973-79 

жылдары Алматы қалалық және Ал-

маты облысы комсомол комитетінің 

хатшысы, 1979-87 жылдары Алма-

ты облыстық партия комитетінің 

құрылыс б�лімі бастығының орын-

басары, бастығы, кейіннен Ленин 

аудандық партия комитетінің 1-хат-

шысы болып қызмет атқарған жылда-

ры әртүрлі деректермен қызғылықты 

етіп баяндалады. Осы тұста менің 

�мірімдегі бетбұрысты кезеңде Тай-

ыр Аймұхаметұлының маған жасаған 

жақсылығы есіме түсті. КазМУ-дің 

журналистика факультетін 1985 жылы 

бітіріп, Алматыда Қазақ телевизия сына 

жұмысқа орналасатын болдым. Бірақ 

ол кездегі талап бойынша қалалық 

тіркеу (прописка)  керек еді. Онсыз 

қызметке орналаса алмайсың. Госагро-

пром т�рағасының орынбасары, ми-

нистр Т�леужан Садықұлов ағамыздың 

қабылдауына барып, к�мектесуін 

сұрадым. Ол кісі телефон арқылы 

с�йлесіп, мені  Ленин ауданының 

1 - х а т ш ы с ы   Т а й ы р  М а н с ұ р о в қ а 

жіберді. Тайыр аға асығыс жұмыс 

үстінде екен, бірақ менің �тінішімді 

тыңдап, сол кездегі СМУ-15 құрылыс 

компаниясының жатақханасына 1 

жылға тіркеуге тұруға бір азаматқа тап-

сырма беріп, менің Алматыда қалуыма 

себепкер болған жан еді. 

орнатылған мемориалды тақтаның 

қасына суретке түсіп,  Алматыға 

жібереді. 

Т.А.Мансұров 1989 жылы қараша 

айында Қарағанды облыстық пар-

тия комитетінің екінші хатшысы 

 болып сайланады. Бұл ел �міріндегі 

�те бір қиын кездер болатын. Алды-

мен  Кузбасста, онан кейін Донбасста 

шахтерлар ереуілдерінің басталған 

тұсы. Мұнда бірінші хатшы Евгений 

Башмаков шахтерлардың қордаланған 

мәселелерін шешуді Тайырға тап-

сырады. Ол алғашқы күннен бас-

тап тереңдігі 1 км забойларға 20-30 

шахтермен бірге түсіп, онан кейін 

жер асты трамвайларымен жүріп, 

кен қопару комбайндеріне барып, 

жұмысшылардың �те ауыр еңбегімен 

тікелей танысады. Шешілмеген про-

блемалар ретінде айтылған мәселелерді 

дер кезінде шешіп береді. Қарағанды 

м е т а л л у р г и я  к о м б и н а т ы н д а ғ ы 

жұмысшылармен де осы бағытта қоян-

қолтық жұмыс істейді. Қарқаралыға 

барған сапарында Құнанбай қажы 

салған мешіттің әбден тозып кеткенін 

к�ріп,  оны бүг інг і  қалпындағы 

жағдайына жеткізіп, толық рестав-

рациядан �ткізеді. Осы жерде ав-

тор тағы да шегініс жасап, Тайыр 

Аймұхаметұлының ата-бабалары тура-

лы естеліктерге орын береді. Тайырдың 

үлкен атасы Жобалай батыр жоңғар 

шапқыншылығына қарсы күрескен та-

рихи тұлға екен. Ұлы Абай мен даныш-

пан Шәкәрімнің де даңқты аталары. Ба-

балар рухын әлемге таныту мақсатында 

Тайырдың жары Сәуле !мірханқызы 

Абайдың, Шәкәрімнің, Жамбылдың, 

Мағжанның шығармаларын орыс 

тіліне аударып, Мәскеуден бірнеше 

кітап шығарған. 

Елдегі ахуалдың қиын кезінде, 1990 

жылы СОКП ОК ХХVIII съезіне деле-

гат болып сайланып, маусым айында 

СОКП ОК партия құрылысы және 

кадрлық жұмыс Б�лімінің жауапты 

ұйымдастырушысы, қараша айын-

да ұйымдастыру б�лімінің жауапты 

қызметкері, 1991 жылы әлеуметтік-

экономикалық саясат Б�лімінің сек-

тор меңгерушісі, тағы басқа бірнеше 

жауапты қызметтерді атқарады. Еліміз 

Тәуелсіздік алғаннан кейін 1994 жылы 

Қазақстан Республикасының Ресей 

Федерациясындағы, 1996 жылдан Фин-

ляндия Республикасындағы Қазақстан 

елшісі қызметін қоса атқарған. Осы 

жылдары 1928-1936 жылдары КСРО-

ның Сауд Арабиясындағы Елшісі 

болған, қазақтан шыққан тұңғыш ди-

пломат Нәзір Т�реқұловтың �мірі мен 

тағдыры туралы еңбек жазумен айналы-

сады. 1997 жылы, сол кездегі Ресейдің 

Сыртқы Істер Министрі  Евгений При-

маковпен тікелей жүздесіп, Сыртқы са-

ясат Архиві материалдарын пайдалануға 

рұқсат алады. Соның нәтижесінде 

Нәзір Т�реқұлов туралы ЖЗЛ сери-

ясымен тұтас кітап жазып, жарыққа 

шығарады. Түркістан Республикасын 

басқарған, қазақтан шыққан тұңғыш 

елші Нәзір Т�реқұлов туралы бір �зі 

орыс, ағылшын, араб, қазақ тілдерінде 

9 кітап шығарғаны оның �лшеусіз еңбек 

атқарғанының айғағы.

Дипломатиялық қызметте жүр-

генде Тайыр Аймұхаметұлы Қазақстан 

мен Ресей арасындағы шекараның 

шегенделуіне, Каспий теңізі мәр-

тебесінің тең құқықты жағдайда 

шешілуіне Елші ретінде үлес қосты. 

2003 жылы Солтүстік Қазақстан 

облысының әкімі болып тағайын далып, 

ол қызметті де абыроймен атқарады. 

Dзі зерттеп к�ргенде, к�зі жеткені 

облыстағы қазақ тілі мен дебиетінің 

1397 мұғалімінің тек 891-нің ғана тиісті 

мамандығы бар  болып шықты. Осы 

проблеманы шешу үшін қазақ тілі 

мұғалімдерінің айлық еңбекақысына 

50 пайыздық қосымша ақы т�леуге 

шешім қабылданды.  Ынталандыру 

ретіндегі тиімді шараға айналған осын-

дай гранттар қазақ тілінің 750 маманы-

на т�рт жыл бойы беріліп келді. Осы 

жұмыста жүргенінде «Абылай ханның 

Ақ үйін» қайта жаңғыртуға 508 милли-

он теңге қаржы б�ліп, Қызылжардың 

т�рінен ұлы ханға ескерткіш орнатуға 

басшылық жасады. Тектіден текті туа-

ды деген осы.

2007 жылы Евразиялық экономи-

калық Қауымдастықтың Бас Хатшысы 

болып тағайындалады. Бұл қызметті 

атқарып жүргенде,  Евразиялық 

одақтың БҰҰ Бас Ассамблеясындағы 

бақылаушысы ретінде танылып, 

Біріккен Ұлттар Ұйымының биік 

мінберінен бірнеше мәрте с�з с�йледі. 

БҰҰ-ның сол кездегі Бас Хатшысы 

Пан Ги Мунмен достық байланыста 

болады.

Святослав  Рыбастың «Тайыр 

Мансұров» кітабын оқыған әрбір 

адам к�рнекті мемлекет және қоғам 

қайраткері Тайыр Аймұхаметұлының 

�мір жолын ғана емес, оның араласқан 

к�птеген тұлғалар туралы, Кеңес 

Одағының ыдырауы кезіндегі біз біле 

бермейтін оқиғалар мен құбылыстар, 

Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу 

кезеңіндегі к�пшілікке беймәлім 

 деректер мен мағлұматтар жайынан 

қаныға алады. 

Бауыржан ЖАҚЫП,
Қазақстан Жазушылар Одағы

Басқарма тEрағасының 
орынбасары, филология 

ғылымының докторы, 
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі 

�ңіріндегі К�пежан Мансұровтың 

к�пбалалы отбасында 1917 жылы 

дүниеге келген. Бірде К�пежан ата 

8 жасар баласы Аймұхаметтің �зі 

құралпылас ауыл балаларына еліктеп 

қолдан құрғақ жапырақтарды қағазға 

орап, шылым шегіп тұрғанын к�ріп 

қалады. Сонда жаңағы шылыммен 

баласының үстіңгі ернін күйдіріп, 

темекі тартуға болмайтының қатал-

дықпен сабақ етеді. Жас бала сол 

тәлімнен кейін �мірбақи темекіні ау-

зына алмаған. 12 жасында Аймұхамет 

қатты суық тиіп ауырып, құлағы 

естімей қалады. Сонда анасы Кәсипа 

х а л ы қ т ы қ  е м м е н  ә у р е г е  с а л ы п 

баланың құлағына керосин құйып 

емдейді. Бір жарым тәулік ұйықтаған 

бала оянған кезінде, құлағындағы 

тығынды алып тастағандай қайта естіп 

кетеді. Екінші дүниежүзілік соғыс 

басталғанда, Аймұхамет Мансұров 

Абыралы ауданының орталығындағы 

Қайнар орта мектебінде директор бо-

лып қызмет атқаратын. Dзінің мектепті 

енді бітіріп жатқан оқушыларымен 

бірге �з еркімен соғысқа аттанады. 

Мәскеу түбінде екі жарым ай әскери 

дайындықтан �ткен ол десант полкіне 

түседі. Мәскеуді қорғау жолындағы 

ұрыстарда екі мәрте жараланады. 

Біріншісінде иығынан жарақат алып, 

жазылған соң қайта майдан шебіне ат-

танып, екіншісінде иығы мен аяғынан 

ауыр жараланады. Жерлеу командасы 

оны �лдіге санап, әскери кітапшасын 

алып,  Қызыл Жұлдыз  орденіне 

ұсынады, елге қара қағаз жібереді. 

Бірақ кейін оның тірі екенін басқалар 

байқап қалып, Ярославль қаласындағы 

әскери госпитальге жібереді. Ленин-

град пен Мәскеуді қорғауда ерлік 

к�рсетіп, таңғажайып жағдайда �мірге 

қайта оралған Аймұхамет елге келген 

соң бұрынғы мектепке орналасып, 

кейін аудандық партия комитетінің 

б�лім меңгерушісі, екінші хатшы 

қызметіне жоғарлайды. Талдықорған 

және Алматы облыстарында Сарқан, 

Ақсу, Панфилов, Талғар, Жамбыл 

аудандық партия комитетінің бірінші 

хатшысы қызметтерін 30 жыл бойы 

абыроймен атқарады. Жолдасы Мәкен 

Тұрсынбекқызы екеуі тату-тәтті, ұзақ 

та бақытты �мір сүрді. Мен Мәкен 

апайды білетін едім. Ол кісі Абыралы 

�ңіріне сыйлы болған, Меккеге барған 

Жәнібек қажының немересі болатын. 

Кітапта Тайыр Мансұров �мірі с�з 

болғанда, автор құрғақ баяндаудан 

қашып, түрлі шегіністер жасап тұрады. 

Сондай тұстардың к�п жерінде әке 

мектебінің, ана тәрбиесінің үлгілі 

тұстары бірнеше рет к�рініс табады. 

Келесі б�лімнен бастап Тайырдың 

үлкен �мірдегі алғашқы қадамдары 

баяндалады. Dмірлік мол тәжірибесі 

бар әкесі оған 14 жасында құрылыс 

техникумына түсуге кеңес береді. 

!ке ақылын екі  етпейтін  Тайыр 

техникумды біт іріп,  қарапайым 

құрылысшы болып еңбекке араласа-

ды. Dзінің құрдастары орта мектептің 

11  класын енді бітіріп жатқанда, 

 Тайыр  бетоншы, дәнекерлеуші, ша-

тыр  жабушы болып үлгерген еді. Осы 

қара жұмыстарды күндіз атқара жүріп, 

Қазақ политехникалық институтының 

құрылыс факультетіне кешкі оқуға 

түседі. 19 жасында ол Алматы қалалық 

атқару комитетінің күрделі құрылыс Жазып алған Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ

аксим Горькийдің 
ар өмірінен» (ЖЗЛ) сери-
өмірі туралы ғылыми-

ның қызығушылығын 
рді. Осы серия бойын-
вардия» баспасынан 
мәрте), Т.Кәкішевтің 
ыш Сәтбаев» (2 мәрте), 
», Н.Анастасьевтің 

тың «Нәзір Төреқұлов», 
н Назарбаев», 
атты ғұмырбаяндық 

лып шыққан болатын. 
азушысы Святослав 
Мансұров» атты кітабы 
риясымен жарық көрді.

К  Т О Л Ғ А У Ы

Ж
аңа кітаппен танысып 

шық қаннан кейін,  ол 

т у р а л ы  о қ ы р м а н м е н 

ой б�ліскенді ж�н к�рдік. Кітап 23 

б�лімнен тұрады. Бұған қоса мұрағат 

құжаттары, сирек фотосуреттер мен 

Т.Мансұров �мірі мен қызметінің 

негізгі кезеңдері берілген екен. Мұнда 

Тайыр Аймұхаметұлының �мір жолы 

�ткен ғасыр мен осы ғасырдың 

басындағы Еуразия кеңістігіндегі 

қоғам дамуымен, замана белестерімен 

қоса �ріліп отырады. 

Кітаптың алғашқы б�лімі Тайыр-

дың әкесі Аймұхамет ақса қалдың �мір 

жолына арналған. Ол кісі Шыңғыстау 

Қарқаралыға барған сапарында Құнанбай қажы салған мешіттің 
әбден тозып кеткенін көріп, оны бүгінгі қалпындағы жағдайына 
жеткізіп, толық реставрациядан өткізеді. Осы жерде автор тағы да 
шегініс жасап, Тайыр Аймұхаметұлының ата-бабалары туралы 
естеліктерге орын береді. Тайырдың үлкен атасы Жобалай батыр 
жоңғар шапқыншылығына қарсы күрескен тарихи тұлға екен. Ұлы 
Абай мен данышпан Шәкәрімнің де даңқты аталары. 
Бабалар рухын әлемге таныту мақсатында Тайырдың 
жары Сәуле Әмірханқызы Абайдың, Шәкәрімнің, 
Жамбылдың, Мағжанның шығармаларын орыс 
тіліне аударып, Мәскеуден бірнеше кітап 
шығарған. 

құрылыс жұмысына басшылық жасау 

Тайыр Мансұровқа тапсырылады. Тай-

ыр күнделікті Басқарма жұмысын да 

жүргізіп, құрылыс обьектісіне де барып, 

!нуар !лімжанов, Ілияс  Есенберлин, 

 Олжас Сүлейменов сияқты әдебиеттің 

алыптарымен танысады. Dзі де жа-

стайынан әдебиетке құмар болып 

�скен Тайыр бұл жұмысты уақытында 

аяқтап, халықаралық шараның сәтті 

�туіне �з үлесін қосқан екен. Сол 

кездері Бас инженер Т.Мансұровтың 

жұмыс кабинетінде Жазушылар Одағы 

конференц-залының шағын макеті 

тұрғаны, ол жұмыс биіктігі 361 метр 

телемұнарамен, одан кейін 315 пәтерлік 

тұрғын үй макеттерімен жалғасатыны 

жазылған «Ленинская смена» газетінің 

1973 жылғы 24 наурыздағы «День для 

грядущего» деген мақалада к�рініс 

тапқанын кітап авторы қиюын тауып 

пайдалана білген. Сол бастама к�п 

жыл �ткен соң, 2019 жылы жалғасын 

тауып, Нұр-Сұлтан шаһарында Азия 

жазушыларының І халықаралық фору-

мы �тті. Ал Т.Мансұровтың қолтаңбасы 

бар Қазақстан Жазушылар Одағының 

жанындағы конференц-зал ғимараты 

биылғы жылы ғана Алматы қаласының 

әкімі Б.!.Сағынтаевтың қолдауымен 

күрделі ж�ндеуден �ткізілмекші. 

1988 жылдың қаңтарында  Тайыр 

М а н с ұ р о в  М ә с к е у д е г і  О р т а л ы қ 

Комитеттің Құрылыс б�ліміне жауап-

ты қызметке жіберіледі. Бұл жерде де 

ол сол кездегі ірі тұлғалармен танысып, 

үлкен мектептен �теді. Дәл осы жыл-

дары Ресейдің солтүстігіндегі Мур-

манск, Воркута, Норильск, Апатиты, 

Кировск, Мончегорск, Кандалакша, 

Североморск, Нарьян-Мар, Сали-

хард, Воргашор, тағы басқа к�птеген 

суық қалаларында іссапарда болып, 

ірі құрылыс, �неркәсіп орындарының 

салынуына жауапты болады. Осы тұста 

Мансұровқа тағы бір жауапты іс тапсы-

рылады. Ол Ярославль қаласына барып, 

сонау 1314 жылы салынған, 1928 жылы 

жабылып қалған Толгск монастрын 

қайта қалыпқа келтіру жұмыстары 

ж�нінде комиссия шешімін шығару еді. 

Мұнда заманында Иван Грозный, Ека-

терина патшайым, ІІ-Николай сияқты 

тұлғалар Құдайға сыйынған. Генерал 

 Николай Тучковтың мүрдесі қойылған. 

Кітаптың басында баяндалғандай ауыр 

жараланып, �лдіге саналған Тайырдың 

әкесі Аймұхамет ақсақал соғыс кезінде 

осы Ярославль қаласындағы әскери 

госпитальден сауығып шыққан еді. 

Тайыр сол аурухананы тауып, әкесі 

ес-түссіз 40 күн жатқан госпитальға 

қолтаңбасы
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Ғалымның пайым-парасатын, зерделілігін, 

зеректігін к�рсететін жетістіктері ретінде оның 

небәрі 33 жасында тұңғыш тіл білімінің ғылым док-

торы, 35 жасында ғылымға еңбек сіңірген қайраткер, 

36 жасында тұңғыш Ұлттық ғылым академиясының 

құрылтайшыларының бірі, әрі оның академигі бо-

лып сайлануын зор мақтанышпен айтуға болады. 

Ғалымның академияның 14 құрылтайшыларының 

ішінде М.!уезов, І.Кеңесбаев сияқты әдебиет 

және тіл �кілдерімен қатар, отандық ғылымның 

қалыптасуы мен дамуына шексіз үлес қосқанын 

ғылыми жұртшылық жоғары бағалайды.

Нығмет Сауранбаев аспирантурада оқығанда 

орыс тіл  білімінің к�рнекті  қайраткерлері 

А.Н.Самойлович, С.Г.Бархударов, Л.В.Щербаның 

дәрістерін тыңдап, И.И.Мещанинов, Н.К.Дмитриев, 

С.Е.Маловтардың тікелей жетекшілігімен ғылыми 

жұмыстарын қорғағанын, олармен қоян-қолтық 

араласып, бірге жұмыс істегенін белгілі ғалымдар 

зор мақтанышпен еске алады. Небәрі 33 жасында 

филология ғылымының тұңғыш докторы атанған 

ғалымның «Қазақ тіліндегі құрмалас с�йлемдер 

жүйесі» атты докторлық диссертациясына әлемдік 

тіл тарландары С.Е.Малов пен И.И.Мещаниновтың 

жетекшілік еткенінің �зі к�п нәрсені аңғартады. 

Осылайша, қазақ тілші-ғалымдарының арасынан 

тұңғыш ғылым докторы атанған академик Нығмет 

Сауранбаев �зінің зерек те зерделі ғалым екенін 

түркі әлеміне к�рсеткені қазақ тіл білімінің беделін 

Қазақ радиогазетінің тұңғыш редак-

торы, профессор Бейсенбай Кенжебаев 

�з естелігінде: «1931 жылы к�ктемде 

Қазақстан �лкелік партия комитеті хабар-

ошарлар радиогазет түрінде берілсін, оның 

қазақшасы «Еңбекші қазақ» деп аталсын 

деген қаулы қабылдады. 

Газетіміз екі б�лімнен тұратын. Оның 

біріншісі – жалпы саяси б�лім, екіншісі – 

ойын-сауық б�лімі деп аталатын... Газеттің 

ойын-сауық б�лімі түгелдей  музыка, ән-

күй, �лең-тақпақ болып келетін. Оларды 

астанадағы театр артистерін шақырып 

айтқызатын едік» деп к�рсетеді.

Екінші дерек ҚР Президентінің 

мұрағатында сақталған, онда «Лениншіл 

жас» радиогазетінің жұмысы жайлы 

толық мәлімет береді, яғни БК(б)П Қазақ 

�лкелік комитетінің кезекті мәжілісінде 

Шәріпжанов аталған радиогазеттің жалпы 

жұмысына тоқтала келіп, 1931 жылдың 

14 қазанында берілген «Елтай» очеркін 

талдаған. Колхоз �міріндегі қарқынды 

еңбекті суреттеуге арналған материалды 

жақсы бағалайды, дегенмен, «хабарда 

еңбекті ұйымдастырудың жаңа әдісі – 

социалистік жарыс барысы к�рсетілмеген» 

деген ескерту айтылады. 

Радио ісінің елімізде жандануына 

т�мендегідей жайт ықпал етті.

1931 жылдың 2 қыркүйегінде Радио-

хабары ж�ніндегі Бүкілодақтық комитет 

құрылды, осы ізбен Алматыда респуб-

ликалық комитет ұйымдасты және осы 

негізде саяси-ағарту, ғылым және білім 

беру, к�ркем әдебиет пен музыка, тағы 

басқа б�лімдері ашылды. 

Зерттеуші Р.Сағымбеков радиоха-

барларын дамыту жолындағы маңызды 

қ а д а м н ы ң  б і р і  –  п а р т и я  О р т а л ы қ 

комитетінің 1932 жылдың 23 сәуірінде 

қабылдаған «!деби-к�ркем ұйымдарды 

қайта құру туралы» қаулысы болғанына 

тоқтала  келіп,  сол  кезде  радиога-

зеттер жабылып, саяси, ағартушылық 

және к�ркем хабарлары секторлары 

ұйымдастырылғанын айтады. 

«Жалпы Қазақ радиосында әдеби-

к�ркем хабарлардың қалыптасуы еліміздегі 

мәдени революцияның шешімдерін 

�мірге тұтастай енгізу талабымен қабаттас 

жүргізілді. Негізгі мақсат – жергілікті 

Ұлтымыздың үнжариясы

Айдарды
жүргізетін 
Кәрімбек 
ҚҰРМАНӘЛИЕВ, 
академик, 
филология 
ғылымының 
докторы, 
профессор

(Ұлттық Ғылым 
академиясы мен «Ана тілі» 

газетінің бірлескен жобасы)

арттырумен қатар, болашақ тіл білімпаздарының 

шам-шырағына да айналғаны анық.

Тұңғыш дегеннен шығады, академиктің сұрапыл 

соғыс жүріп жатқан кездің �зінде, ғалымдық 

пен әкімдіктің тізгінін тең ұстап, Тіл, әдебиет 

және тарих институтының тұңғыш директоры, 

академияның қоғамдық ғылымдар б�лімінің 

т�рағасы, �мірінің соңына дейін Тіл және әдебиет 

институтының тарих және диалектология б�лімі 

меңгерушісі лауазымдарын атқара жүріп, әкімшілік 

қызметті ғылыммен тығыз ұштастыра білген ғалым-

ұйымдастырушы болған еді. Ғалымның 50-ге жетер-

жетпес жасында �мірден озғанына қарамай, жеткен 

жетістіктеріне, алған асуларына, ғылымда шыққан 

шыңына к�з жіберсек, құдай әлі де ғұмыр берген-

жігерлі жетекші, к�шбасшы тұлға ретінде ғылыми 

жұртшылықты елдің әлеуметтік-экономикалық 

 дамуына ғылымның үлесін арттыруға бар күшін сарп 

етті. Ұлттық академияның вице-президенті болып 

сайланған ғалым отандық жас ғылыми кадрлар 

дайындауды мықтап қолға алып, ғылым саласын 

дамытуға әр ғылыми бағытты бағамдап, ғылыми 

зерттеулердің нәтижелігіне баса назар аудару 

керектігін алға тартқан еді.

Атақты ғалым, ұлағатты ұстаз, халқымыздың тіл 

ғылымын зерттеушілердің к�рнекті �кілі академик 

Н.Сауранбаевтың �мір жолын, к�псалалы еңбегін, 

қоғамдық-әлеуметтік қызметін, ерен тұлғасын 

баяндауды мақсат еткен Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты, профессор Телқожа Жанұзақтың  жауапты 

логия бағытында жазған еңбектерін ерекше айтуға 

болады. 

Шора Сарыбаев пен Рәбиға Сыздықова  Нығмет 

Тінәліұлы �мірінің соңғы жылдары  Тіл білімі 

институты жанындағы тіл тарихы мен диалекто-

логия б�лімі меңгерушісі қызметін атқарғанда, 

�зінің сұңғыла ғалым екенін к�рсетіп, қазақ 

диалектологиясының дамуына ерекше үлес қосқан, 

үлкен құрметке б�ленген ғалым болғандығын, 

оның ерекше еңбегі ретінде, ел аузынан жиналған 

тілдік ерекшеліктерді к�не түркі ескерткіштерінің 

тілімен салыстыра, салғастыра отырып, қазіргі 

қазақ тілімен байланысын байыппен түсіндіретінін, 

сондай-ақ оның тіл тарихы мен грамматикалық 

құрылысы жайлы алғашқы ғылыми еңбегі грам-

матика саласындағы айтулы құбылыс болғанын, 

 сонымен бірге к�семше және құрмалас с�йлем 

 жайлы білімдарлықпен жазған монографиялар 

бүгінгі күні кәдеге жарап отырғанын айта келіп, 

академик Н.Сауранбаев тіл мәселелерін ғана қаузап 

қоймай, сонымен бірге әдебиет, тарих салалары 

бойынша да  к�птеген еңбек жазғанын тілге тиек 

етеді. Мысалы, «Абай – қазақтың жаңа әдебиетінің 

негізін қалаушы», «Жамбыл – қазақ халқының 

ұлы ақыны», «Тарих, археологияны зерттеудің 

негізгі нәтижелері мен міндеттері», «Қазақстан 

тарихшыларының табысы», «Қазақ әдеби тілінің 

тарихы», «!деби тілді дамытудағы Абайдың р�лі» 

еңбектері �зектілігімен құнды.

Жоғарыда айтылған зерттеуде к�рсетілгендей, 

академик Н.Сауранбаевтың  ғылыми еңбектерінің 

мән-маңызы олардың тиімділігі, жаңалығы, ой-

толғамдары мен нақты тұжырымдары ғылыми 

түрде сараланып: «Талас тудырған әліпби мен 

емле»; «С�з халықтың асыл мұрасы»; «Термин-

дер – ғылыми тілдің бай қоры»; «С�здіктер тіл 

байлығының алтын қоймасы»; «Дыбыстар с�з бен 

с�йлеудің нық қазынасы»; «!уездер әлемі», «Мор-

фология тілдің жаны»; «Синтаксис с�йлеудің нәрі»; 

«Жаңашыл бағыт жаршысы»; «Толғандырған тіл 

тарихы»; «!деби тіл – халық әлемі»; «Жергілікті 

с�йленістер сыры» және «Dзге тілдің бәрін біл, �з 

тіліңді құрметте» деген тақырыптарда тереңінен 

тарқатылып, талданған еңбектен академиктің 

бар болмысы, тұлғалық келбеті, қайраткер ғалым 

 туралы толыққанды танысу мүмкіндігі бар екендігін 

к�зі қарақты оқырманға қалдырдық. Реті келгенде, 

білікті ғалым, филология ғылымының кандидаты 

Гүлфар Мамытбекова академик Н.Сауранбаевтың  

�мірі мен қызметінің негізгі кезеңдерін және 

еңбектерінің библиографиялық к�рсеткіштерін 

толықтырудағы толағай еңбегін айта кеткеніміз 

абзал.

Ғылыми орта Н.Сауранбаевты к�рнекті 

тіл маманы ғана емес, әрі әдебиетші ретінде 

мойындауының да �зіндік дәлелі бар. Жоғарыда 

айтқанымыздай, оның ақындық �нерге жақын бо-

лып, жанынан �лең шығарып, айтыстарда �зіндік 

с�з саптауымен дараланып, қиыннан қиыстырар 

ойлы с�з �рбітіп, �зінің білім к�кжиегінен 

 хабардар етер қасиетінен байқауға болады. Ұлы 

Абайдың жазба әдеби тілді дамытудағы қосқан 

үлестерін дәлелдермен дәйектей отырып, терең 

зерттеулерінің арқасында Абай �леңдеріндегі 

араб, парсы, орыс с�здеріне талдау жасаудағы 

талғампаздығын, Абай поэзиясының кітаби тіл 

емес, туған халқының тілі негізінде жазылғанын, 

зерделегенін алға тартуға әбден  болады.  Жыр 

алыбы – Жамбылға еліктеп, түйдек-түйдек ширақ 

шумақтарды шымыр пайдаланып, қарсыласын 

қара с�збен шаң қаптыратын тұстары елінің 

құрметіне жас кезінен б�ленуіне  себеп болғанын 

айтсақ та жеткілікті болар.  Сондай-ақ қазақтың 

Кененінің қасында жүріп, ұлт мүддесі, ел жағдайы 

жайлы шығарған шығармашылық шыңдары халық 

қастерлейтін қасиеттер биігінен к�рініп жатқаны 

жалпы жұртшылыққа белгілі.

Айта берсек, қазыналы ғалымның айтары да, 

жазары да мол болғанын филология ғылымының 

докторы, профессор Гүлдархан Смағұлованың 

жауапты редакторлығымен шыққан «Академик 

Нығмет Сауранбаевтың еңбектері» атты ғылыми-

зерттеулерден зерделеу мүмкіндіктері бар екендігін 

оқырманның ойына сала кеткенді ж�н к�рдік.

Ғибратты ғұмыры мен ұстаздық тағылымы 

талайларға үлгі болар тұңғыш тіл білімінің докторы, 

ғұлама ғалымның мұрасы жас ұрпақтың ғылым-

білімге деген құштарлығын арттыра түсері анық.

Отандық тіл білімінің дамуы-
на орасан зор үлес қосып, акаде-
миктер І.Кеңесбаев, М.Балақаев, 
Ғ.Мұсабаевтармен бірге тіл білімінің 
қарыштап өркендеуіне ерекше еңбек 
сіңірген, көрнекті тілші-ғалым, 
Ұлттық ғылым академиясының 
академигі, Қазақстан ғылымына еңбек 
сіңірген ғылым қайраткері, филоло-
гия ғылымының докторы, профессор 
Нығмет Сауранбаев (1910-1958). 

ТҰҢҒЫШ 
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де, қазақстандық ғылымның �ркендеп, әлемнің 

 алпауыт мемлекеттерімен терезе теңестіре дамуына 

қосар үлесінің қалай боларын бағамдау қиын емес 

еді...

Қазақстан ғылым академиясының құрылуы 

– қазақ ғылымының келешегіне деген үміттің 

ұшқыны болатын. Жоғарыда айтқанымыздай, 

Ұлттық ғылым академиясының құрылтайшысы 

болған 14 академиктің бірі – Н.Сауранбаев 

ғылыми жұмыстарды ұтқыр ұйымдастырушы, 

редакторлығымен жарық к�рген жинақта ғалымның 

ғылыми-танымдық мәні зор туындылары егжей-

тегжейлі сараланғандықтан, бұл мақалада Нығмет 

Тінәліұлының ғылымнан қолы қалт еткенде 

шұғылданған істеріне к�ңіл б�луді ж�н к�рдік.

Жарияланған «Тіл  тарландары» туралы 

мақалалар топтамасы кейіпкерлерінің �нерден 

алыс емес екендігін к�зі қарақты оқырман байқаған 

болар. Академиктер !бдуәлі Қайдаров мандо-

линада шебер ойнайтынын, Шора Сарыбаевтың 

бірнеше тілде «попурриді» келістіре шырқайтыны, 

Dмірзақ Айтбаевтың әуезді ән шырқап, сазды әуен 

шығаратын  композитор екендігін тілге тиек еткен 

едік. Ал академик Н.Сауранбаевтың жастайынан 

�нерге, ақындыққа жаны жақын болды. Тіпті 10 

 жасында домбыра жасап алып, үлкен шаршы топтың 

алдында т�гілдіріп ән салатын �неріне сүйсінген 

жұрты оны о бастан-ақ «�леңші бала»  атап кеткен 

дейді зерттеушілер. Сонымен қатар ғалымның дом-

бырада ғана емес, скрипкада да сызылтып сазды 

әуендердің сәнін келтіргенін к�зк�ргендер күні 

бүгінге дейін аңыз қылып айтатын к�рінеді. 

Н.Сауранбаев �те мәдениетті, аса сыпайы  зиялы 

адам болғанын, �зінен кіші аспиранттарына, сту-

денттерге сіз деп с�йлейтінін шәкірттері  ерекше 

екпін түсіріп айтады. 

Академиктің зерттеген салаларын сараласақ, 

лексикология, лексикография, морфология, тер-

минология, синтаксис, тіл тарихы мен диалекто-
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халықты сауаттандыру, сауатсыздықты 

жою, жаңа интеллигенция �кілдерін 

тәрбиелеу, жаңа бағыттағы социалистік 

мә дениет құру, оған жұртшылықты 

жұмылдыру бағытынан туындады» дейді 

профессор Н.Омашев.

Осы кезеңнен бастап әдеби хабар-

лар эфирге актерлардың орындауымен 

берілді, бұл жайт әдебиетті радио арқылы 

таратудың ерекше тиімді екенін к�рсетті. 

«Я совершенно убежден, что целая бездна 

художественных наслаждений, психологи-

ческих глубин, сокровенных красот  выяс-

ниться перед той культурой, которая будет 

культурой звучащей литературы» деген 

құралдарының бірі  болды.  Рухани 

дәнекерші р�лін атқара отырып, халықтың 

рухани �суіне, сауаттануына ықпал етті. 

Мұрағат деректерін с�йлетер болсақ, 

1934 жылы Қазақ радиосының қазақ 

б�лімінің редакторы әрі әдебиет сек-

торы Исмамбетов болған, 1935 жылдан 

1937 жылдарда әдеби-қазақ секторын 

Н.Баймұхамедов басқарған, 1938 жылы 

әдеби редакторлық қызметке Мұқан 

Иманжанов келген.

Қазақ радиосы �з тыңдаушыларына 

әдебиеттің ең үздік шығармаларын 

ұсынып, тек ана тіліміздегі ғана емес, орыс 

және әлем әдебиеті классиктерінің туын-

дыларын да кеңінен насихаттап отырған. 

Ойымызды нақтылай түсу үшін әдеби-

драмалық сектордың 1935 жылдың қазан 

айындағы жұмыс жоспарына к�з жіберіп 

к�релік. Мәселен, «Батыстың әлемдік клас-

сикасы» айдарымен Джовани Бокаччоның 

 «Декамерон» атты новеллалар жинағынан 

үзінділер, «Dткеннен мұрағат» айдары-

мен Тургеневтің әңгімелері, «Туысқан 

республикалар поэзиясы»   айдарымен 

«Қоқан» хабарының 1-б�лімі берілген, ал 

«Советтік Қазақстан  поэзиясы» аясын-

Бұл кезеңде Қазақ радиосының 

тәжірибесінде «жанды» хабар ұйым-

дастыру қолға алынды. Мәселен, 1935 

жылдың қараша айында «Жас жазушылар 

мен ақындар Октябрьден кейін» айдары-

мен «Қалқаманның творчествосы тура-

лы» деген хабар берілген және баса айтып 

�терлігі, бұл хабарға автор �зі қатысқан, 

әрі  жазушының шығармашылығы 

талданған. Бұл дерек Қазақ радиосының 

шығармашылық ізденістерге барып, 

жаңаша форматта хабар ұйымдастыруға 

қадам жасағанын к�рсетеді.

Қазақ радиосының к�ркем хабар-

ларды радио табиғатына лайықтап 

беруіне 1936 жылдың мамыр айында 

Мәскеуде �ткен «Қазақ к�ркем�нерінің 

онкүндігі»  айрықша әсер етті,  әрі 

үлкен тәжірибе болды. Мысалы, сол 

кезде Бүкілодақтық радио қазақтың 

әні мен әдебиетін бүкіл әлемге тарат-

ты. 18 мамыр күні халықтық эпос «Ер 

Сайыннан» үзінді, жыршы Майымбет, 

ақын Жамбылдың жыр-толғаулары, 

С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, С.Мұқанов, 

!.Тәжібаевтың шығармалары эфирден 

бірнеше тілде берілді.

Қазақстан жұртшылығы да онкүндік 

барысымен Қазақ радиосының хабарлары 

арқылы құлақтанып отырды, ұлтымыздың 

рухани мұраларымен қайта қауышты. 

Алғашқы даму жылдарында Қазақ 

радиосының жұмысына жоғарғы жақтан 

сын-ескертулер жиі айтылған. Бір жа-

ғынан, сын дұрыс бағытта дамудың негізгі 

қозғаушы күші десек те, мұрағат құжат-

тарындағы деректерден Қазақ радио-

сы қызметкерлерінің әр қадамы қатаң 

бақылауда болып, кейде солақайлау сын-

ның қатты қыспаққа алғаны байқалып 

қалады.

 Соғыстан кейінгі жылдардағы Қазақ 

радиосы әдеби-драмалық хабарларының 

даму бағдарлары бір жақты, яғни саяси 

идеология шеңберінде дамыды. !деби 

радиохабарлар замана шежіресін жыр-

лау құралына айналды. 1950 жылдың 

26 желтоқсанында «Правда» газетінде 

«Қазақстан тарихы марксизм-ленинизм 

тұрғысынан баяндалмаған» атты мақала 

жарияланды. Осыдан кейін қазақтың 

эпостық жырлары, ақын-жыраулардың 

замана туралы ой-толғаулары қоғамдық 

мүддеге қайшы, «ұлтшылдыққа ұрын-

д ы р а д ы »  д е г е н  ж е л е у м е н  ж о қ қ а 

шығарылды. 

1956 жылдың басында КОКП-ның 

XX съезі �тіп онда сталиндік жеке басқа 

табынушылықтың социалистік қоғам 

орнатуда зор зиян келтіргені анықталып, 

халықтың рухани �мірінде оң �згеріс 

бола бастады. 1957 жылы «Қазақ 

халқының әдеби және музыкалық 

мұралары туралы» қаулы алынып, халық 

ауыз әдебиеті үлгілері мен сол кез үшін 

прогресшіл деп табылған �ткен дәуір 

ақындарының шығармаларын жариялау 

қолға алынды.

!дебиет �міріндегі бұл �згерістер 

Қазақ радиосының шығармашылық 

жұмысына да ықпал етті. Ұлтымыздың 

уақыт тезінен мұқалмай �ткен мұралары 

қайта жаңғыра бастады, соның бір айғағы 

ретінде айтыс �нері жанданды. Қазақ 

радиосы бұл бастамалардың жаршысы 

болды. Мәселен, 1957 жылы «Солтүстік 

Қазақстан облысындағы ақындар айты-

сы» деген радиохабар ұйымдастырылған. 

Петропавл қаласында �ткен айтыста 

облыстық партия комитетінің хатшы-

сы Ілияс Омаров с�з с�йлеген, ол  ай-

тыс �нерінің елімізде ескерілмей, тіпті 

ұмытылып кеткенін айта келіп: «Бұл 

үлкен қате, айтыс халықтың рухани 

�мірінде �зінің қадірін жойған жоқ, 

�мірдегі кемшіліктерді айтыстың алмас 

семсерімен �лтіре кескілеу мазмұны бай, 

әрі тапқырлыққа, шешендікке баулитын 

�нер мектебі болғандықтан да бұл �нер 

�лмек емес» деп ой түйген. 

1961 жылдың қараша айында ұйымдас-

тырылған «Ақындар айтысы» деген музы-

калық-әдеби хабарда ақындардың с�з 

сайы сынан кейін студияның қонағы 

б о л ғ а н  ! б д і л д а  Т ә ж і б а е в  б ы л а й 

дейді: «...Айтыста, басқа �леңдерде де 

бірбеткейлеу кетіп барамыз. Ылғи сол 

барды мадақтау, айту. Ол керек-ақ, 100 

қойдан 150 қозы алғанды айту. Бірақ 

менің айтайын дегенім, халық ақыны 

жігіт болмап па, сұлуға ғашық болып 

к�рмеп пе? Соларыңыз қайда? Сол �лең-

деріңізді халық неге білмейді?». Хабар дың 

құндылығы – студия қонақ тарының айтыс 

�нері жайлы �ткір-�ткір пікір  айтып, тың 

ой білдіруінде жатыр. 

Академик Н.Сауранбаев тіл 
мәселелерін ғана қаузап қоймай, 
 сонымен бірге әдебиет, тарих сала-
лары бойынша да  көптеген еңбектер 
жазғанын тілге тиек етеді. Мысалы, 
«Абай – қазақтың жаңа әдебиетінің 
негізін қалаушы», «Жамбыл – қазақ 
халқының ұлы ақыны», «Тарих, архео-
логияны зерттеудің негізгі нәтижелері 
мен міндеттері», «Қазақстан 
тарихшыларының табысы», 
«Қазақ әдеби тілінің 
тарихы», «Әдеби тілді 
дамытудағы Абайдың 
рөлі» еңбектері 
өзектілігімен құнды.

Қазақ АССР Халық комиссарлары кеңесі 1921 жылдың 29 қыркүйегінде 
республикалық радиохабарларын таратуды құру жөнінде шешім қабылдады. 
Қазақстанның сол кездегі астанасы – Орынбор қаласынан республикаға қазан 
 айынан бастап хабар таратыла бастады. Ғалым Намазалы Омашев еліміздегі 
радиохабарларын тарату ісінің алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлының баста-
масымен 1921 жылдан басталғанын, ғылыми тұрғыдан негіздеп берді.
Ал 1931 жылы 4 мамырда Алматыда 10 киловаттық жаңа радиостанса ашылды, 
яғни осы мерзім Қазақстанда радиоха барлардың жүйелі түрде эфирден беріле 
бастаған күні болып есептеледі. 
Алғашқы қазақ тіліндегі радиогазеттер әдеби хабарларды ұйымдастырудың 
негізгі ұйытқысы болды, оны мына деректер айғақтайды.  

Ақын-жазушылар қай кезеңде бол-

сын қоғамдағы бетбұрыс пен �зге ріске �з 

үнін қосып, халықты жалынды жырла-

рымен қанаттандырып, белгілі мақсат-

мұрат жолында жұмыла еңбек етуге 

шақырды. Олардың шығар ма лары �з 

кезеңінің жігерлі үнін танытып отырды. 

Жоғарыда айтылған деректерден 

Қазақ радиосының тарихи маңызын бы-

лайша жүйелеуге болады: 

Біріншіден, Қазақ радиосы заманның 

шын  дығын танытатын «тірі» шежіресі 

болды.

Екіншіден, ұлттық әдебиетіміздің 

 тарихи дамуын ғылыми тұрғыдан 

бағамдауға мүмкіндік беретін  құнды 

жәдігерлер қоры жасақталды;

Үшіншіден, ақын-жазушылары-

мыздың жанды дауысы тарих қойнауынан 

сыр шертетін таспаға жазылған аудиоха-

барлар жинақталды;

Т�ртіншіден, радио қазақтың біртұтас 

тіл мәдениетін қалыптастырудың негізгі 

құралы болды.

Бір ғасыр бойы ұлтымыздың үнжа-

риясы болып келе жатқан Қазақ радио-

сы бүгінде замана к�шіне ілесіп, �зінің 

ұлттық мүддеге қызмет ету жолындағы 

жан кешті еңбегін абыроймен атқарып 

отыр. 

Бір ғасырлық мерейтойын той-

лағалы отырған ұлт руханиятының 

«тірі» шежіресі Қазақ радиосы «ҰЛТ 

ҮНЖАРИЯСЫ» деген абыройлы атағын 

әрқашанда биікте ұстап, еліміздегі 

дәстүр сабақтастығын сақтап отырған 

беделді БАҚ қатарынан к�ріне беретініне 

сенеміз.

Орынтай ОШАНОВА,
филология ғылымының 

кандидаты, доцент

«Алматыда радио соңғы кезде айтарлықтай 
жақсарды. Айына екі рет әдеби хабар-
лар беріледі, жазушылар сөз сөйлейді. Жас 
ақындар Т.Жароков, А.Тоқмағамбетов және 
басқалар тартылды. Менің дүниелерім де 
 радиодан беріліп тұрады».

Б.Майлин

А.В.Луначарскийдің с�зі ақиқатқа айнал-

ды. Радио әдебиеттің жаршысы, оқырман 

мен әдебиет �кілдерін байланыстырудың 

алтын к�піріне айналды. 

Радионың осынау әдеби шығарма-

ларды таратудағы орны толмас қызметінің 

маңызын В.В. Маяковский де жете түсініп, 

1926 жылғы �з мақаласында: «Литера-

тура перестала быть тем, что видимо 

глазами. Я требую 15 минут на радио!» 

деп жар салған болатын. Осылайша, 

радионың жетекшілігімен «Дыбысталған 

әдебиет» деген мәдениеттің жаңа саласы 

қалыптасты. 

Қазақ радиосы бұл үрдістен тыс қалған 

жоқ, Бұл с�зімізді Б.Майлиннің 1934 жылы 

жазған мына пікірі дәлелдейді: «Алматыда 

радио соңғы кезде айтарлықтай жақсарды. 

Айына екі рет әдеби хабарлар беріледі, 

жазушылар с�з с�йлейді. Жас ақындар 

Т.Жароков, А.Тоқмағамбетов және 

басқалар тартылды. Менің дүниелерім де 

радиодан беріліп тұрады».

Қазақ радиосы қаламгерлер мен 

жұртшылықты байланыстырудың негізгі 

да І.Жансүгіров, Б.Майлин, Т.Жароков 

�леңдері тыңдаушыларға ұсынылған. 

Аталған жоспардан жан-жақтылықты 

к�руге болады. 

Жалпы Қазақ радиосында 1935 жылы 

472 әдеби хабар берілген. Қазақ сек-

торы бойынша – 230, орыс тілінде – 

216, Қазақстанның аз ұлттар секторы 

бойынша – 26 хабар. Оның ішінде ана 

тілімізде к�ркем оқу түрінде 82 хабар, 17 

әдеби монтаж, ал 117 хабар орыс тілінде 

ұйымдастырылған. !деби-драмалық ха-

барлар күнделікті кешкі сағат 18.35-19.00 

немесе 20.45-21.25 аралығында беріліп 

тұрған.

Жоғарыдағы дерек бұл жылдары ха-

бар беру барысында әдеби шығарманы 

к�ркем оқу түрімен қоса, әдеби монтаждау 

пішінінің де қолданылғанын к�рсетеді. 

Бұл орайда ф.ғ.к, зерттеуші-ғалым Т.К�п-

баевтың «Қазақ радиосы әдеби-драмалық 

хабарларының тәжірибесінде к�ркем 

шығарманы насихаттаудың к�ркем оқу 

және қойылымдық сияқты түрлері де бар» 

деген пікірі ойымызды дәлелдей түседі.

Азаматтың суреті
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Тарихи-мәдени құндылық тарымыздың киелі мекені Түркістан облысы 
 Отырар ауданындағы Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-музейі 
бүгінгі таңда жас ұрпаққа құнды мұралар мен тарихи ескерткіштер арқылы 
тәрбие мен білім беруге арналған орынға айналып отыр.  

Бұл мақалада автор қазақ халқының әншілік өнерінің халқымыздың тұрмыс-
тіршілігінде, тал бесіктен жер бесікке дейінгі бүкіл саналы ғұмырында ала-
тын ерекше орнына тоқтала келе әншілік өнердің ерекшілектерін, рухани-
мәдени құндылықтары мен ұлттық тәрбиедегі өзіндік орнын атап көрсетіп, 
тағылымдық маңызын, мағынасын қарастыра келе бүгінгі күнгі әншілік 
өнердегі келеңсіздіктерге терең талдау жасай отырып, сахнада болып жатқан 
келеңсіздіктердің бетін ашады. Сөйлеу тілі сияқты музыканың да ұлттық 
тілі бар екендігін дәлелдей келе, музыка тілін де бұзуға болмайтындығын 
айқындай түседі. Автор бүгінгі күні халқымыздың салт-дәстүрінде болатын той-
томалақтарда кеңінен пайдаланылатын музыка мен билерді талдай отырып, 
басқа ұлттардың музыка ырғақтарының, билерінің ұлттық музыкамыздың өзегіне 
еніп кеткендігін айқындап, бұл үрдістің ұлттық қасиетімізге төндіретін қаупін 
баяндайды және өнер, мәдениет саласына нақты мемлекеттік бағдарлама, саясат 
қажеттілігін көрсетеді. Аталған тақырыптың өзектілігі бүгінгі күнгі білім беру 
саласындағы халық музыкасының, дәстүрлі және эстрадалық ән үлгілері мыса-
лында өскелең ұрпақтың кәсіптік шеберліктерін, рухани-адамгершілік қасиеттерін 
тәрбиелеу, дұрыс жолға салу жөнінде маңызды мақсаты деп білеміз.

Н А У Р Ы З - Н А З

Сан ғасырлық тарихы бар халық 

музыкасының терең бір саласы – ән 

�нері. Халқымыздың ғұмыр шежіресінің 

бір парасы ұрпақтан-ұрпаққа ән-күй, 

ауыз әдебиеті арқылы тараған. Рухани 

тыныстың кеңейуі мен эстетикалық сана 

түсініктің қалыптасуына әннің әсер-

ықпалы орасан зор болды. Халықтың 

бойындағы табиғаттың тылсым сырла-

рымен жұптасқан етенелік қасиеті оның 

тұрмыс-тіршілікке, әдет-ғұрыпқа деген 

талғамын ғана �сіріп қойған жоқ, сондай-

ақ рухани жан дүниесінің сұлулық пен 

мейірімге іңкәр қайнар к�зін ашты. Dнер 

туралы таным-түсінік оның �міршеңдігіне 

мойын ұсыну, к�кірегіне жаратылыс 

сыйлаған дарын қабілетін жетілдіріп, 

сан салалы мол арналы синкретті �нер 

туғызуына мүмкіндік берді. Соның ішінде 

шыққан күн, туған айдай дала жұртының 

тал бесіктен жер бесікке түскенге дейінгі 

жан серігі ән болды.

!ннің қоғамдық-әлеуметтік сипаты, 

тәрбиелік мәні елдің санасынан бір сәт 

тысқары қалмағаны аян. Кең далада жел-

дей есіп, ауыздан-ауызға тарап, толассыз 

кезіп жүретін ән мен күй халықтың жан 

ОЮ-ӨРНЕКТІ 
ҚАЛАЙ САЛЫП ЖҮРМІЗ? 

1933 жылы екі жүзден аса халық 

әні мен халық композиторларының 

әндерінің с�зіне тыйым салынды. Ауыз 

әдебиетіне тағылған айып, ән �нерімізді 

де  уысынан шығарған жоқ. «Феодалдық 

дәуірді жырлайтын ескінің сарқыны» деп 

тұжырымдалды. Арнайы тапсырмамен 

«жаңа заманға лайықталынып» ән с�здері 

қайта жазылды. Бұл «саяси қырағылық» 

1951 жылы ән мұрамызға бұғалықты екінші 

рет салғаны белгілі.

 Сән-салтанат, байлық-мансап, атақ-

абырой, діни атаулар ұстанған с�здер, 

«қамауға» түсті. Үш мың жылдық тари-

хи деректі бозторғайдай шырылдатып 

ұрпақтан-ұрпаққа жеткізген асыл әннің 

бір қанаты соқыр қатыгездікпен аяусыз 

қиылды. Қатал уақыттың диірмені жаныш-

тап, аштық пен түрмеден ақсүйек болған 

ел мәдени мұрасынан, әнінен айырылған 

соң, арқасы жауыр, мұрны тесік тайлақтай 

бәрінен безіп, жетекке жүре берді.  Рухани 

тапшылыққа, тоқырауға ұшырады. Т�л 

с�з түрмеде кетті. Жаңа жасанды с�з 

жанға жарық түсірмеді. К�птеген ән ай-

тылмай ұмыт қалды. Тіпті қазақ даласын 

жаяу аралап, тірнектеп жүріп жинаған 

А.В.Затаевичтің 1500 әні шаң жұтып ар-

хивте қалды. Қызығып қолына алған жан 

«заманның қырағылығынан» қорықты. 

Себебі ол әндер сұрыптаудан �тпеген еді.

Қазақтың ән �нері  талай тарих 

зобалаңынан �тіп бүгінгі күнге жетті. Оның 

ең басты себебі халықтың алыстан бастау 

алған рухани екпінінің басылмауы нан. 

Оның үстіне еліміз тәуелсіздік алғаннан 

кейін барлық орта арнаулы және жоғары 

музыкалық оқу орындарында халық әні 

б�лімдері мен кафедралары ашылып, 

к�птеген �нерпаз жастар білім алып, �нер 

сахналарында халқымыздың ән �нерінің 

дамуына �з үлесін қосуда.

Дей тұрғанмен, бүгінгі күні әншілік 

�нер эстрадалық және дәстүрлі болып 

екіге б�лінді. Dткен ғасырдың 60-шы 

жылдарынан бастап эстрадалық ән �нері 

қарқындап дами бастады. Оның басты 

себебі еліміздің мәдениет министрлігі 

жас композиторлардың алдына  заманауи 

эстрадалық әндер жазуды тапсырған 

е д і .  О с ы л а й ш а ,  л а т ы н  а м е р и к а с ы 

халықтарының билері  ырғағындағы 

(свинг, ча-ча-ча, румба, самбо, т.с.с.), джаз 

ырғағындағы, вальс ырғағындағы әндер 

к�птеп шығарыла бастады. Ол әндерді 

сүйемелдейтін эстрадалы-симфониялық, 

алып, музыкаға ойына келгенін істеп 

бағуда. Прогрестің адамзатқа берген 

сыйы атақ-даңққа ұмтылушылардың да 

бақ-жұлдызын оңынан тудырып берді. 

Тек қалтаңда ақшаң не демеушің болса 

болғаны. Таудай таланттың да, инемен 

құдық қазған арнаулы білімнің де қажеті 

шамалы. Dзіңе ұнаған кез келген әуенді 

де, күйді де білімсіз аранжировщиктерге 

�ңдетіп фонограмма жасатып аласың да, 

сахнаға қарай тарта бер. Ең сорақысы, 

осындай келеңсіздікке, киелі �нерге деген 

қиянатқа – ай дейтін ажаның, қой дейтін 

қожаның болмағаны.

Аталған келеңсіз  үрдістің нәти-

жесін қазір айқын к�ріп отырмыз. Теле-

арналарды қосып жіберсең бітпейтін 

Киіз басу �неріне тоқталатын 

болсақ, оның әдіс-тәсілдері ғасырлар 

бойы �згеріске ұшырамаған. Ол 

икемді, жұм сақ материал, сондықтан 

к�шпелі мә дениетте ең қажетті зат 

болды. 

Текемет. Қол�нер үлгілерінің бірі 

киізге ою-�рнек түсіріліп басылған 

т�сеніш – текемет. Ертеде ұзатылған 

қыз �зінің үйіне сәлемдеме ретінде 

 текемет немесе сырмақ жіберетін 

болған. Текеметке салынған ою-

�рнектер Қазақстанның әр �ңірінде 

әртүрлі  болып келеді.  Еліміздің 

оңтүстік �ңірінде текемет бетіне сары, 

қызыл, қара бояулар к�п пайдаланы-

лады. Ою-�рнектері мына үлгіде болып 

келеді: ортасына тұтастай бір ғана �те 

ірі ою тармағын түсіру немесе тұтас 

екі немесе үш ромб түсіріліп, оның 

ішіне қошқар мүйіз �рнек салынып, 

жиектеріне айналдыра сыңар мүйіз 

�рнектер, сондай-ақ қос мүйіз, қаз 

мойын �рнектері түсірілген түрі к�п 

тараған.

Геометриялық �рнек  тобына 

 жататын ромбы �рнегін Орталық 

 Қа  зақстанда  айшық,  Солтүст ік 

Қазақстан облыстарында екі к�зді, 

Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан 

облыстарында шаршы деп атайды 

(Жәнібеков, 1992, 49-53 б.б.).

Батыс Қазақстанда текемет бетіне 

үш немесе т�рт жерден шеңбер 

ішіне сыңар мүйіз �рнегі айналдыра 

түсірілген түрі к�п кездеседі.

Қызылорда облысында текеметтің 

бірнеше жеріне ромб тәрізді �рнек 

түсіріліп, оны айналдыра қошқар мүйіз 

�рнегі салынған түрі. Отырар қорық-

музейінің қорындағы текеметтердің 

ішінен Түркістан облысы Отырар 

ауданының Аққұм ауылының қол�нер 

шебері Несібелі !бдіхалықовадан 

алынған текеметті ерекше атауға бо-

лады. Текеметтің ортасына үш жер-

ден т�рт құлақ, қолтықшаларына 

сыңар мүйіз ою-�рнегі түсірілген. Ал 

келесі түрі ромб ішіне қошқар мүйіз, 

ал шеттеріне сыңар мүйіз ою-�рнегі 

түсірілген. !детте текеметтің к�леміне 

қарай оған ірілі, уақты әртүрлі сәнді 

әшекей �рнектер салынады.    

Сырмақ. Қол�нер үлгілерінің бірі 

сырмақтың к�лемдері жағынан да, 

бетіне түсірілген ою-�рнектерінің 

ерекшеліктері жағынан да бірін-бірі 

қайталамайтын сан түрлі сырмақтар 

бар. Олар ақ сырмақ, қара ала сырмақ, 

жиекті сырмақ, дебіске сырмақ деп 

аталады. Сырмақ жасалатын киіз ою 

салуға, жиектеуге б�гет болмай тегіс 

жасалады, ол ақ немесе шымқай қара 

болуы шарт. Сырмақтың ортасындағы 

ою-�рнектер бір түсті мәнерде ойылып 

әртүрлі жібек жіптермен әсемделіп 

кестеленеді де, қалың киізге жапсы-

рылады. Ал келесі түрі қой жүнінің екі 

түрін алып, оюлап жасайтын болған. 

Тұтас үлкен қара киіз бетіне ақ киізден 

ойылған оюға, ақ киіз бен бетіне қара 

киізден ойылған оюға жиек басып 

сырмақты сырады да, киіздің үстін 

түгелдей тігіп шығады. Сырмақ сыруда 

ірі ою-�рнектер кеңінен қолданылған.

Отырар мемлекеттік археоло-

гиялық қорық-музейінің қорындағы 

сырмақтарға тоқталатын болсақ: 

сырмақтың ортасына үш жерден ірі 

ромб түскен ішіне т�рт құлақ �рнегі 

түсірілген. Сонсоң ромбының сыр-

тынан үлкен т�рт бұрыш ішіне алған. 

Оны айналдыра мүйіз �рнегі түсірілген 

түрі. Ұзындығы – 2 метр 90 см. Осы 

аталған ою-�рнекті сырмақтар Оты-

рар қорық-музейінің қорында к�п 

кездеседі. Келесі түрі сырмақ бетіне 

ірі қошқар мүйіз, шеттеріне сыңар 

мүйіз ою-�рнегі түсірілген. Тағы бір 

түрі сырмақ ақ киізден басылып бетіне 

сыңар мүйіз, шеттеріне шет ою-�рнегі 

түсірілген. Ұзындығы – 2 метр 98см.

Қазақстанның әр �ңірінде сырмақ 

�рнектерінің ерекшеліктері бар. 

Оңтүстік �ңірінде сырмақ бетіне 

ірі-ірі т�рт құлақ �рнегі үш жерден 

түсіріліп оны айналдыра мүйіз �рнегі 

түсірілген түрі, сондай-ақ бетіне екі 

немесе үш жерден ромб түсіріліп оның 

ішіне т�рт құлақ шеттеріне айнал-

дыра қос мүйіз �рнектері түсірілген 

түр і  к�п қолданылады.  Шығыс 

Қазақстанда кездесетін сырмақ 

бетіне гүлді тұспалдап тұратын айға, 

мүйізге, жапыраққа ұқсас элемент-

терден құралған шыныгүл ою-�рнегі 

түсірілгені,  �сімдік элементтері 

кеңінен қолданылып, тіпті басқаша 

сипат алады. Келесі түрі сыңар�кше, 

т�рт құлақ, арқар мүйіз ою-�рнектері 

түсірілген түрі к�п кездеседі. Алматы 

мәнсіз-мағынасыз концерттер. Орындап 

жатқандары той-томалақтың әләләу-

халәләу секең-секең әнсымақтары. Бір 

кездері «�нер жолдарын» той-томалақтан 

бастап ақша жинағандар үлкен киелі 

сахнаға лап қойды. Олар, той-томалаққа 

келген елді секіртіп билетуге арналған, 

кімнің әуені екені белгісіз, шет елдер-

ден ұрлап-жырлап қазақша с�з жазды-

рып алып айтып жүрген әнсымақтарын 

�здерімен бірге ала келді. Олар �здерінің 

осы қылықтарымен қазақтың ұлттық му-

зыка �неріне үлкен қиянат жасап жүргенін 

білген де, сезген де, түсінген де жоқ. 

Білімсіз адам қайдан білсін. 

Той-томалақ та халық қазынасы ғой. 

Тойдың да адамға берер мәдени, руха-

ни тәрбиесі бар. Сол той-томалақтарда 

�нерпаздар елге танылып жатады. Алайда 

тойларда орындалып жатқан әндер мен 

билерге к�ңіл аударайықшы. Бұрынғы 

кездерде тойларда – ол дәстүрлі ән болсын, 

эстрадалық ән болсын тек қазақ әндері 

орындалатын. Ал билеу үшін ішінара 

орыстың, алыс шетелдердің эстрадалық 

әндері аралас пайдаланылатын. Қазіргі 

кезде ән �ңдеушілер елді билету үшін 

шетелдердің әуендерін, ырғақтарын 

қойыртпақтап, қазақ әндерінің ішіне 

енгізіп тықпалап тастаған және сол «ту-

ындыларын» индия, восток, ташкент, 

т.с.с. стилінде деп атап алған. Яғни таш-

кент – �збек музыкасының ырғағында, 

восток – араб елдерінің, индия – үнді 

елінің музыкасы мен ырғағында жасалған 

қазақша әндер. Бейнелеп айтсақ, басқа 

ұлтқа күйеуге шыққан қазақ әйелінің шата 

баласы сияқты, аты да, заты да қазаққа 

ұқсамайды. Тек с�здері ғана қазақ тілінде. 

Лизгинка биін тек кавказдықтар ғана �з 

тойларында билейтін болса, қазір қазақтар 

�з тойларында лизгинка, �збек, үнді, 

түрік және басқа да ұлттардың билерін 

билейтін болған. Кез келген �нер т�лтума 

қасиетке ие. Ұлттың ішкі жан дүниесін, 

болмысын бейнелейді. Қазақтан басқа 

ұлттар �з тойларында басқа ұлттың әнін 

айтып, биін билегенін к�рмейсің. Dйткені 

олар ұлттық қасиетін, ұлттық тілін, ұлттық 

намысын қадірлейді, қатаң сақтайды. 

Басқа ұлттың тілін, �нерін, салт-дәстүрін 

жалпы мәдениетін �з ұлтыңа тықпалау, 

ұлтсыздануға, ұлт ретінде жойылуға апа-

ратын тура жол. Ең сорақысы, жоғарыда 

аталған той-томалақ �нерпаздарының 

тойға пайдаланып жүрген кімдікі екені 

белгісіз қойыртпақ әнсымақтарын үлкен 

сахнаға алып келгендері  және оған 

ешкімнің қой деп тыйым салмауы болды.

Кез келген ұлттың �зіне тән дыбыс-

тық тілі болады. Біз сол «дыбыстық тіл» 

деген с�зге айрықша мән беруіміз  керек. 

Тіл, с�з дегеніміз белгілі бір ұлттық айғақ 

екені аян. Дәл сол сияқты белгілі бір 

әуен-сазға айналған дыбыстың да ұлттық 

тілінің болатынына күмәніміз болмауы 

керек. Біз с�зін түсінбесек те үнді аруы ән 

салғанда оны тек  дауыс бояуынан, әуендік 

жолдарынан үндінің әуенін танимыз. 

Сол сияқты қытайдың да, арабтың да, 

италияның да әуендерін дауыс бояуынан, 

әуендік жолдарынан танимыз. Түптеп 

келгенде, бұл қасиеттер ұлттық дыбыстың 

да, әр ұлтқа тән әуендік жолдарының 

да болатынын, сол ұлттық дыбыстың �з 

ұлтына к�бірек түсінікті тілінің де бола-

тынын аңғартады. Қысқасы, музыканың 

да ұлттық тілі, т�лтума дыбыстан тұратын 

символы бар.

Тоқсан ауыз с�здің тобықтай түйіні – 

кез келген ұлттың музыка сында, әндерінің, 

аспаптық музы касының �зегінде сол 

ұлттың генетикалық коды, ұлттық 

қасиеті жатыр. Біздің мәдениетімізді, 

ұлттық �нерімізді басқарып отырған 

азаматтар мен азаматшаларға бүгінгі күні 

мәдениетімізде, ұлттық музыка �нерімізде 

болып жатқан жоғарыда к�рсетілген 

келеңсіздіктерге к�ңіл аударып, қолға 

алып, «мәдениет пен �нердің дамуы, 

болашағы» туралы стратегиялық маңызы 

бар бағыт-бағдар жасап, тиісті заңдар 

қабылдамаса, қазақ халқы ұлттық қасиетін 

жоғалтуы мүмкін. 

С.М�ЛІМБАЙ,
дирижер, композитор, 

ҚР Мәдениет қайраткері
АЛМАТЫ 

джаз оркестрлері, вокады-эстрадалық 

ансамбльдер дүниеге келе бастады. Яғни, 

қазақтың ән �нері жаңа сипат ала бастады. 

Қазақ сахнасы түбегейлі �згерді. Сахнадағы 

концерттер халық музыкасы, классикалық 

музыка, эстрадалық концерттер болып 

түрленді. Халық әндері эстрадаға �ңделіп 

айтыла бастады. Бұл үрдіс дәстүрлі халық 

әндері мен эстрадалық әндердің арасын 

алшақтата бастады. Сайып келгенде, 

жылдар �те келе дәстүрлі халық әндері 

мен эстрадалық әндер бір-біріне мүлдем 

ұқсамастай болып �згерді.

Біздің санамызға «музыканың тілі 

ортақ, музыка – интернационалдық 

�нер, жақсы музыка кез келген ұлтқа 

түсінікті» деп келетін ұшқары пікірлер 

сіңіріліп келді. Нағыз т�лтума музыканың 

тілі с�йлеу тіліне қарағанда ұлттың бол-

мысына к�п жақын. Тарих зобалаңына 

тап болып, сырт күштің экспансиясына 

ұшыраған ұлттың, ең алдымен, �мір салты 

ассимиляцияға ұшырайды. Сонан-соң 

тұрмыс-тіршілігі, киген киімі, моральдық-

этикалық нормалары сырттан ықпал еткен 

�ктем күшке мойын ұсынып еліктейді. 

Ұлттық қасиеттен ең соңғы ассимиляцияға 

түсетін – музыка. Бұл – этностар тарихын-

да мың сан рет дәлелденген ақиқат. Демек, 

ұлттық қасиет пен ұлттық тілді бойына мол 

сіңірген рухани құбылыс деп музыканы 

айтуға негіз бар.

!рине, әлеуметтік-тарихи жағдай 

халықтың болмысын �згертпей қой-

майды. Қазіргі ақпараттар ағымы ның 

заманында урбанизация мен рухани ас-

симиляция үрдісі бұрын-соңды болып 

к�рмеген қарқын алуда. Соның ішінде 

музыка �неріміз де шаблонға еліктеуден 

шет қалған жоқ. Компьютерлік техно-

логияның, ғаламтордың дамуы ұлттық 

�нерімізге �з билігін жүргізуде. Еліміз 

нарықтық қатынастар заманына кірген ме-

зеттен бастап мәдениет саласы да нарықтық 

қатынасқа к�шті. Кеңестік замандағы 

мәдениет пен �нер саласындағы арнаулы 

саясат, бағыт-бағдар тоқтады. Мәдениет 

пен �нер �з бетімен жіберілді. Нәтижесінде, 

нарық заманының қатал заңдылықтарына 

сәйкес ешқандай музыкалық білімі жоқ 

нотаны танымақ тұрмақ мұрнына иісі 

де бармайтын, алайда компьютерлік 

бағдарламаларды меңгеріп алған  жастар 

к�птеп дыбыс жазатын  студиялар ашып 

Той-томалақ та халық қазынасы ғой. Тойдың да адамға берер мәдени, 
рухани тәрбиесі бар. Сол той-томалақтарда өнерпаздар елге танылып 
жатады. Алайда тойларда орындалып жатқан әндер мен билерге көңіл 
аударайықшы. Бұрынғы кездерде тойларда – ол дәстүрлі ән болсын, 
эстрадалық ән болсын тек қазақ әндері орындалатын. Ал билеу үшін 
ішінара орыстың, алыс шетелдердің эстрадалық әндері аралас пайда-
ланылатын. Қазіргі кезде ән өңдеушілер елді билету үшін шетелдердің 
әуендерін, ырғақтарын қойыртпақтап, қазақ әндерінің ішіне енгізіп 
тықпалап тастаған және сол «туындыларын» индия, восток, ташкент, т.с.с. 
стилінде деп атап алған. Яғни ташкент – өзбек музыкасының ырғағында, 
восток – араб елдерінің, индия – үнді елінің музыкасы мен ырғағында 
жасалған қазақша әндер. Бейнелеп айтсақ, басқа ұлтқа күйеуге шыққан 
қазақ әйелінің шата баласы сияқты, аты да, заты да қазаққа ұқсамайды. 
Тек сөздері ғана қазақ тілінде. 

Оның да белгілі бір саяси-әлеуметтік себептері болғанын бүгінгі 
жариялылық кезеңнің шындығы ашып беріп отыр. Шеңгелінен қан 
сорғалаған отызыншы, қырқыншы, елуінші жылдардың ызғарлы сұсы 
көптеген ұлттардың дәстүр-мәдениетіне, тарихына көлеңкесін түсірмей 
қалған жоқ. Қазақ халқының рухани жан дүниесінде де сол жараның 
орны сайрап жатыр.
1933 жылы екі жүзден аса халық әні мен халық композиторларының 
әндерінің сөзіне тыйым салынды. Ауыз әдебиетіне тағылған айып, 
ән өнерімізді де уысынан шығарған жоқ. «Феодалдық дәуірді жыр-
лайтын ескінің сарқыны» деп тұжырымдалды. Арнайы тапсырмамен 
«жаңа заманға лайықталынып» ән сөздері қайта жазылды. Бұл «саяси 
қырағылық» 1951 жылы ән мұрамызға бұғалықты екінші рет салғаны 
белгілі.

дүниесінің ең асыл мұраттарын дәріптеп, 

таратып отырды. Қайғы, мұңның �зінде 

зор ғибрат жатуы сондықтан. Ұрпақ 

тәрбиесіне айрықша мән берген ата-баба-

ларымыз сұлу ән, асыл с�здің кестесімен 

сәби жүрегін тербеп, ой-санасын игі 

адамгершілікке жетеледі. Сондықтан 

кең-байтақ атажұртта буыннан-буынға 

жалғасып, ұят-аят, әдеп-к�рген, мейірім-

шарапат салтанат құрды. Ең кереметі сол, 

ән қанатында халық ойының тереңдігі, 

шексіз қиялы, кестелі, орамды шешен тілі 

берік сақталып, заманның алдын орап, 

кейінгіге тарады. Мұның �зі отбасы-

нан Отан тұтастығына дейін тамырын 

үзбеген дәстүрге айналды. Шілдехана 

мен қаралы жоқтау әнінің аралығында да 

ақынжанды сері халықтың ғұмыры осылай 

түзілген. Оның жан сарайын, пайым пара-

сатын, сұлу сазды әндерін тыңдап айрықша 

бағалаған жандар к�шпелілер �мірінің бұл 

ерекшелігін назардан тыс қалдырмаған. !р 

ғасырда қазақ жерін к�ктей шолып �ткен 

француз, неміс, ағылшын, поляк, қытай, 

орыс саяхатшы-ғалымдарының даланың 

ән-күйі жайлы тамсанып, таңдай қаға 

жазған шыншыл с�здері осыны айғақтай 

түседі.

Қазақ әнінің жанрлық сипаттары 

�те кең. Тұрмыс-салт әндері, махаббат, 

жастық күйі, табиғат лирикасы, туған жер, 

отаншылдық тақырыпты қамтитын ән 

�рісі тақырып ішінен сала-салаға б�лініп 

жатады. Біз бұдан халық әнінің туу, �су, 

қалыптасу тегінің тым әріде жатқанын 

байқаймыз. Ал с�з етіп жүрген бірер 

ғасырдың аясын шырқау шыңына шыққан 

ән сарасының түр-мазмұнын, гармониялық 

құрылым жүйесін зерттейтін алтын тегі деп 

қарауымыз керек секілді. Жасырары жоқ, 

бүгінгі  музыка мәдениетіміздің мерейін 

тасытып, гүлдендіріп тұрған сарқылмас 

кәусар бұлақ халықтың ән-күйі, солай бола 

тұрса да кеңес дәуірінде фольклорлық ән 

�нері ғылым тұрғысынан талданып, жүйелі 

зерттелмей келді.

Оның да белгілі бір саяси-әлеуметтік 

себептері болғанын бүгінгі жариялылық 

кезеңнің шындығы ашып беріп отыр. 

Шеңгелінен қан сорғалаған отызын-

шы, қырқыншы, елуінші жылдардың 

ызғарлы сұсы к�птеген ұлттардың дәстүр-

мәдениетіне,  тарихына к�леңкесін 

түсірмей қалған жоқ. Қазақ халқының ру-

хани жан дүниесінде де сол жараның орны 

сайрап жатыр.

облысында сырмақ бетіне �сімдік тек-

тес, т�рт құлақ, қима ою-�рнектері, 

Талдықорғанда, Қарағанды облысын-

да сырмақ бетіне т�рт құлақ, арқар 

мүйіз ою-�рнектері түсірілген түрі к�п 

кездеседі.

Орталық Қазақстан, Семей �ңірінде 

сырмақты қой жүнінің ақ, қара, қоңыр, 

боз түрлерінен екі түрін алып жасай-

тын болған. Ал еліміздің Оңтүстігінде 

сырмақ ашық түсті, бірнеше бояуға 

боялып оюланатыны белгілі. 

Тұскиіз – екі түсті барқыттан, 

жі бек тен, шұға, т.б.материалдардан 

ойыл ған �рнектерді жұқа әрі тығыз 

орналасқан ақ киіз шаршысына жап-

сырып, қабырғаға кілем орнына ілетін 

т�сеніш. Тұскиіздің түрлі матаның 

бетіне кестелеп ою-�рнектер түсірілген 

түрі де бар. Қазақстанның әр �ңірінде 

кездесетін тұс киіздің �з ерекшеліктері 

бар. Тұскиіз бетіне матадан түсті 

жіптермен кестелеп жұлдызша, �сімдік 

тектес, ою-�рнектер түсірілген түрі 

Орталық Қазақстанда к�п кездеседі. 

Шығыс Қазақстанда барқыт, мақта 

матаның бетіне кестелеп �сімдік 

тектес  ою-�рнектер  түс ір ілген. 

К�кшетау �ңірінде тұскиіздің бетіне 

шибарқыт матадан ойып арқар 

мүйіз, ал шеттеріне сынық мүйіз ою-

�рнегі түсірілген. Сондай-ақ майда 

ромб ішіне т�рт құлақ, ал шеттеріне 

мүйіз ою-�рнектерін шибарқытқа 

жапсырған. Шығыс Қазақстанда 

мақта мата, помази, драп, т.б. ма-

талардан түсті жіптермен кестелеп 

шеңбер ішіне, жұлдызша, сыңар мүйіз, 

�сімдік тектес ою-�рнектер түсірілген, 

тағы бір түрі бетіне түгел майда ромб, 

келесі түрі бетіне ірі арқар мүйіз ою-

�рнегін кестелеп түсірілген түрі к�п 

кездеседі. Талдықорғанда мақта мата 

бетіне түсті жіптермен кестелеп орта-

сына д�ңгелек шеңбер ішіне �сімдік 

тектес, ал шеттеріне ірі �сімдік ою-

�рнектері түсірілген түрі к�п кездеседі. 

Тұскиіз бетіне қошқар мүйіз, сыңар 

�кше �рнегі, шеттеріне ирек су �рнегі, 

оны айналдыра арқар мүйіз �рнегі 

түсірілген түрі, сондай-ақ тармақты 

мүйіз �рнегі  түсірілген түрі  к�п 

кездеседі. Оңтүстік �ңірінде тұс киізді 

ақ немесе қара киізден басып бетіне ма-

тадан ойып �рнектер түсіреді де, шеті 

шыт матамен к�мкеріледі. Тұскиіздің 

бетіне ромб ішіне т�рт құлақ �рнегі 

түсірілген, шеттеріне сыңар мүйіз, ал 

одан жоғары мүйіз �рнегі түсірілген 

түрі к�п кездеседі. Тұскиіз жасаушы 

шебер киіздің бетін оюлайтын ма-

таларды �зінің ұнатуынша таңдап 

алады. Ал шетін бір түсті матамен 

к�мкереді. Отырар қорық-музейінің 

қорындағы тұскиіздің мына бір түрі 

ақ түсті жүннен басылып, бетіне т�рт 

құлақ ою �рнегі матадан ойылып шетін 

шыт матамен к�мкерген. Ұзындығы – 

2 метр 86 см, ені – 1,78 см. Келесі түрі 

қара түсті жүн нен басылып ортасына 

тұтас т�рт құлақ, шеттеріне құс тұмсық 

ою-�рнегі түсірілген. Ұзындығы – 3 

метр 29 см, ені – 1 метр 58 см 

Айнақап.  Киізден жасалатын 

ай нақап опа, айна тәрізді сән деуге 

қажетті бұйымдарды салып, шымыл-

дыққа іліп қоятын бұйым. Айнақап 

т�ртбұрыш пішінді тұмарша тәрізді, 

қақпағы  жабылатын етіп ақ киізден 

 жасалады. Ондағы ою-�рнек к�бінесе 

мүйіз тектес болып келеді. Киізден 

құрап үй тұрмысына қажетті жасалған 

аяққап, айнақап сияқты бұйымдардың 

бетін қолдан әшекейлеп тігетін болған. 

Олар киіз үйдің ішін жабдықтап 

безендіруде қосылар жасау болған. 

Dйткені олардың к�ркем ою-�рнегі 

киіз үйдің ішкі бояуы мен үндестік тау-

ып тұтасып жатқан.  

Еліміздің әрбір аймағында ою 

әртүрлі үлгіде дамып, �з ерекшеліктері 

болған. Барлық ою-�рнектердің бас-

тапқы элементтерінің негізі мүйіз тек-

тес ою-�рнек болып саналады.

Ақлима ЖҰМАШОВА,
Отырар мемлекеттік археологиялық 

қорық-музейінің бEлім меңгерушісі 

ҰЛТ ҚАСИЕТІНІҢ 
КЕМЕЛ КӨРІНІСІ

БҰРЫНҒЫ ЖӘНЕ БҮГІНГІ ҚАЗАҚТЫҢ ӘНШІЛІК ӨНЕРІ ТУРАЛЫ
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Анам Апақай келіні Сәуле, немерелері +діл және Жанатпен бірге.

« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  К І Т А П Х А Н А С Ы

(Жалғасы. Басы №9 санда)

ҚАДЫР ХАЛЫҚТЫҢ 
ҚАЗЫНАСЫНА АЙНАЛҒАН АҚЫН 

Еліміз ұлы Абайдың 175 жылдығын жоғары 

деңгейде �ткізді. Жер-жерде ақын �леңдерін 

оқудан эстафета �тіп, ғылыми конференциялар 

ұйымдастырылды. Қазақстанда тұратын әрбір ұлт 

пен ұлыстың �кілі хакім Абайдың �леңін оқып, 

қара с�зін жатқа айтты. Dте құптарлық маңызды 

мәселе. Dйткені Абай десек, оның артында қалың 

елі қазағы, ал қазақ десек, оның алдында �лең-

с�здің патшасы, ақыл-ойы, кемеңгері Абай тұрады.

«Dлмеу үшін – құлқынды жемдеу үшін,

Мен-дағы �лең жазбаймын ермек үшін.

«Жаздым үлгі жастарға бермек үшін»,

Абай жаққан бір сәуле с�нбеу үшін» деп ақиық 

Мұқағали жырлағандай, данышпан Абай жаққан 

«бір сәуле с�нбеу үшін» тер т�ккен, соңына қыруар 

әдеби мұра қалдырған к�рнекті ақынның бірі 

Қадыр Мырзалиев еді. Ол оқырманға кеңінен та-

ныл ған, к�п оқылған ақын. Студенттер мен мек-

теп оқушыларын айтпағанда, зиялы қауымның 

да сүйіктісіне айналды. Cахна саңлағы Райымбек 

Сейт метов Қадырдың �леңін түгел жатқа айтатын. 

Мен де бірқатар жырын �з әуеніммен айтып жүр-

дім. Ұлына арнаған �леңі т�мендегідей болатын:

«Мен �зіңді армандадым, к�кседім.

Құлыншағым, саған артар к�п сенім. 

Талай рет түн ұйқымды т�рт б�лдім.

Т�рт құбылаң тегіс болсын деп сенің.

Гүл-арманды үмітпенен суарып,

Кейде жүдеп, кейде, тіпті шын арып, 

Жолсызбен де жүріп бақтым мен біраз, 

Сені жолға салу үшін шығарып. 

Бір тілегім: қалма алдымда бала боп. 

Үйрет мені, үйрет елді дана боп. 

Жанарыма сыймай �т сен ғарыш боп,

Құшағыма сыймай кет сен дала боп!..».

Елді дүр сілкіндірген Қордай ауданында 

болған жағдайды естігенде Қадырдың тағы бір 

�леңі есіме түсті. Ол:

«Аман қалған шабуылдан жүздеген,

Батыр халық екенбіз ғой біз деген. 

Аямаған жұрттан нанын, тұзбенен, 

Жомарт халық екенбіз ғой біз деген.

 

Айтысатын, ақсақал мен қызбенен,

Ақын халық екенбіз ғой біз деген.

Келешектен бір де күдер үзбеген, 

Жарқын халық екенбіз ғой біз деген. 

Астындағы атын алты ай іздеген,

Аңқау халық екенбіз ғой біз деген. 

!ттең... Бабам маңдайынан аққан сор, 

Аңқаулығы басымырақ жатқан соң...» деген, 

қазақтың мінез-пейілін, жарқын к�ңілін д�п 

басып жазған жыры. Қазір ол �ңірде қалыпты 

жағдай орныққан сыңайлы. !рине, бірлікке не 

жетсін. Бірлік бар жерде береке бар, ынтымақ 

бар. Дегенмен, қазақтың кеңшілігін кемшілігі деп 

ұғынуға жол бермеу керек.

Айтпағым, апам ақындардың �леңдерін, 

ескінің жыр-қиссаларын оқығанымды ұнататын 

еді. !уелде �зімнің құмарлығым болса да, апам 

үшін ақындарды да к�п оқитын болдым.

АНАМ АЛАПАТ ҚАРУЛЫ ЕДІ

Қимылы шалт, анау-мынау ер кісіден қауқарлы 

еді. Бірде, мен ол кезде 13-14 жаста шығармын, 

кезегіміз бойынша есік алдындағы бақшаны суара-

тын болдық. Су қат. Жетіспейді. Кезегің келгенде 

күн-түн демей суғарып алу керек. Кешкі тамақтан 

кейін жұмысқа кірістік. ! дегенде су жақсы ағып 

келіп жатты бақшаға. Сосын бірте-бірте қарқыны 

бәсеңдеп, ағысы азайды. Түннің бір уағы болды, 

суғарып бітетін емеспіз. Анам әрі-бері жүгіріп 

арықтың бірін бекітіп, екіншісін ашып жүрген. 

Кенет «Бұл кім ей?!» деген анамның қатқыл даусы 

шықты. Солай қарай жүгіріп мен де бардым. Ең-

гезердей бір кісіні апам жағадан алып, жапқа атып 

ұрды. Біраз суға басын батырып ұстап тұрды да: 

– Оңбаған, неге су ұрлап, менің сағамды 

жабасың? Мені қорғаушысы жоқ деп қорсын-

ғаның ба бұл? Менің ерім қан майданда жаумен 

шайқасып жүр, сен сияқты қашқын емес. Мықты 

болсаң, күшіңді фашистерге к�рсетпейсің бе?! 

Сен сияқты сүмелектерге басындыратын мен 

емес, жоғал әрмен, – деп жағаға сүйреп тастады. 

Апамның күшіне қайран қалдым. !лгі айғайдан 

к�ршілер де оянып, жиналып қалды. Араша түсіп, 

апамды әзер тоқтатты. Еңгезердей су ұрлағыш 

сол күйі алды-артына қарамастан тайып отырды. 

Кейін ауылдан біржола к�шіп кетті деп естідік. 

Сол жылы суға қанған біздің бақшамыз керемет 

�нім берді. Менің құшағым әзер жететін асқабақ 

пен собығы құлаш келетін жүгерінің астында 

қалдық...

« ҚАЛЖЫҢЫҢДЫ ҚОЙ, 
«СКОРЫЙЫҢДЫ» ШАҚЫР...»

Анам 86 жасында қатты ауырды. К�ктемнің 

кезі еді. Спектакльден келсем, қызуы к�теріліп 

жатыр екен. Екеуміз қалжыңдаса беретінбіз.

– Не болды, бізді тастап кетейін деп жатырсың 

ба? Тым болмаса күзде, егін-тегін жиналған 

молшылық кезде аттанбадың ба? Қайда асықтың? 

– дедім. 

– !й, қалжыңыңды қой, «скорыйыңды» 

шақыр, – деді. Үйде мединститутта оқитын Айтбай 

деген інішек бар еді. Сол дереу  «Жедел жәрдем» 

шақырды. «Жедел жәрдемнің» дәрігерлері 

жеделдетіп қан қысымын, дене қызуын �лшеді. 

Керек деп тапқан дәрілерін беріп жатып:

– Е, апамыз 86-да екен ғой, – деп бір қойды. 

Біраз отырды да:

– Ұзаққа бармайды, дайындалу керек, қамсыз 

болмаңдар, – деді ақырын ғана. – Ауруханаға 

апаруға болмай ма? – деп едім:

– Жоқ, болмайды, – деп бір-ақ кесті. С�йтті 

де, шығып кетті.

«ТЫМ БОЛМАСА О ДҮНИЕГЕ 

Сәбит ОРАЗБАЙ

ПАҚАЙ
Қазақстанның Халық артисі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 

Сәбит Оразбайдың анасы Апақай жайлы естелігі

ұнатпайтын едіңдер, енді оның пәтеріне әртіс келе 

жатыр. Арақ ішудің к�кесін к�рсетеді сендерге» 

деп әңгіме таратыпты. 

Үйді ж�ндеуден �ткіздік. Енді біржола к�шіп 

келуге бекініп азын-аулақ заттарымызды к�теріп 

келе жатқанбыз. Екінші қабаттағы к�ршілер 

бізді к�ре сала есіктерін бірінен соң бірі «тарс-

тарс» жауып жатты. Құтты бір құбыжық к�рген 

сияқты. Түкке түсінбедік. Үшінші қабаттағы қарсы 

б�лмедегі орман шаруашылығы министрі болған 

кісінің отбасы амандасып, аздап ж�н сұрасты. 

Сонымен к�шіп, орнығып алдық. Менің 

анам үйге келген етті іріктеп, сыбаға-сыбаға 

етіп б�ліп жатады. Тарсылдаған дауысты естіген 

астымыздағы пәтердегі қара кемпір жүгіріп келіп 

есікті қағып, айғайды салады ғой. Апам қолында 

кішкентай балтасы бар, келіп есікті ашады да:

– Оу, к�рші, не болды сонша бақырып, неме-

неге айғайлайсың? – дейді.

– Сен немене, қолыңдағы балтамен тарсыл-

датып әбден мазамызды аласың? Бұл саған ауыл 

емес, бұл – қала! Мұндай тарсыл бұл жерде бол-

майды, – дейді қара кемпір қалш-қалш етіп.

– Е, болмаса, енді болады. Тіпті жиі болып 

тұрады енді. !йтпесе, ет бұзылып кетеді, – дейді 

апам да қайтпай. С�йтеді де:

– Тұр былай, кет алдымнан! – деп балтасын 

әнтек к�тереді. Осы сәтте қара кемпір:

– Ойбай, �лтірді мені, �лтірді! Қолында балта-

сы бар. Мына әртістің шешесі озбыр екен, – деп 

бақырған күйі үйіне тұра қашады.

 

КAРШІЛЕРДІ БІР 
ТОБАСЫНА КЕЛТІРДІ

Сол айғай-шудан кейін қайта танысып, қалыпқа 

түсе бастадық. К�ршілердің бәрі жылышырай 

танытып, амандаса бастады. Анам к�ршілердің 

бірін қалдырмай шақырып, ет асып, шай берді. 

Бірақ �здерін де аяған жоқ. Пышақсыз, мақтамен 

«бауыздады». 

– Сендер �здерің қай жақтың қазағы-

сыңдар, ж�н-жосықты неге білмейсіңдер? 

Қазақы дәстүр былай тұрсын, тіпті амандық-

саулықтан мақұрымсыңдар, – деп біраз жерге 

апарды. Теміржолда істейтін – Қызылорданікі, 

орман шаруашылығында істеген – Арқанікі болып 

шықты. Қалғандары – Түркістан, Жаңаарқа жақтан 

келген екен. Тамақ үстінде апам:

– Ұят емес пе бұларың? Ешқандай қазақы 

қылықтарың жоқ. «Оу, қош келдіңдер!» деп 

бірауыз с�з айтуға жарамадыңдар ғой. Қамшының 

 сабындай қысқа �мірде сыйласқаннан артығы 

жоқ, – деді. Осылайша, к�ршілердің бәрінің бетін 

бері қаратты. Аяғы жақсы болды. Тату-тәтті �мір 

сүрдік. 

– К�ңілімді сұрап келмеп еді, келсін бәрі, – 

деді апам. !лі ашуы басылмаған сыңайлы.

Қызы Зерханға ғана кел дегенін жеткіздік те, 

қалғандарына хабар бермедік, доғардық. Ертеңіне 

учаскелік дәрігер келіп к�ріп, таңғалды. 

– О-о, мынандай қан қысымымен, мынандай 

жүрек соғысымен, дене қызуымен аман қалу деген 

оңай шаруа емес, бұл кісі 100 жасайды екен, – деді. 

Апам сол күйі аяғынан тұрып, ауруынан айығып 

кетті.

«ІШКЕННІҢ «КAКЕСІН» ЕНДІ 
КAРЕСІҢДЕР...»

Калинин мен Мұқан Т�лебаев к�шелерінің 

қиылысындағы үйдің үшінші қабатында мәдениет 

министрі Мүсілім Базарбаев берген үш б�лмелі 

пәтерде тұрып жаттық. Астымызда теміржол 

қызметкерінің отбасы тұрады екен. Ол үйде 

де жасы біздің апам қатарлы қара кемпір бар 

к � р і н е д і .  Б і р а қ  м е н і ң 

а н а м  а п п а қ  б о л а т ы н . 

Қарсымызда тұратын – 

орман шаруашылығының 

министрі болған зейнеткер 

қарияның отбасы. Ең қызығы, 

а с т ы м ы з д а  т ұ р а т ы н  қ а р а 

кемпір «Бұрынғы тұрған к�ршіні 

ТОЙЫП АТТАНАЙЫН ...»

Дәрігер кеткесін апам маған қарап:

– !й, не деді әлгі дәрігер? Мені �леді деді ме? 

– деді.

– Жоқ, – дедім.

– Ендеше, неге сыбырласып с�йлестіңдер?

– Жәй әшейін. Дәрілерді ішуін қадағала деп 

айтты, – дедім.

Келініне дауыстап:

– !й, айналайын, келін, үйдегі тарыдан к�же 

жасап, оған айран қатып, мені тамақтандырғын. 

Ертең жұрт «Алматыға әртіс баласының соңынан 

кетіп еді, аштан �ліпті ғой» демесін. Артымда ондай 

с�з қалуын қаламаймын. Тым болмаса, о дүниеге 

тойып аттанайын, – деді. !не-міне дегенше к�же 

дайын болды. Апамды тамақтандырды. Ішіп болды 

да:

– Селтимей, б�лмелеріңе барыңдар, – деді. 

Мен түкке түсінбедім.

– Немене болды, айтатының жоқ па? Анау-

– Dзіңіз кім боласыз? – дейді апам да с�зін 

аяқтай бере іліп алып.

– Мен – Мәншүк Мәметованың шешесімін. 

Алматыда тұрғаныма біраз болды. Қызым Ұлы 

Отан соғысында ерлікпен қаза тапты. Оны �зіңіз 

де білетін боларсыз... 

Осы сәтте сымбатты апайдың шырайлы жүзін 

қайғының қара бұлты торлағандай болады. Түнеріп 

шыға келеді. Алаңсыз тыңдап отырған апам басын 

к�теріп алып:

– Е-е, сіз де осал адам болмадыңыз ғой, – 

дейді...

Апам үйге келгесін мені мен келінін аймалап, 

�бектей бастады. «Айналайынның» астына алды 

келіп. Апамның «айналайыны» мен үйленгеннен 

кейін-ақ маған бұйырмаған-ды. Немерелеріне жау-

дырып жатады. Бізге айтпайды. Мына әрекеті әлгі 

әдемі апай – Мәншүктің шешесі айтқан әңгіменің 

әсері болса керек. Тәңіріне шүкіршілік еткені 

шығар, бәлкім...

Енесіне жаққан жан жарым Сәуле Сафиқызы 

туралы оқырманға қысқаша айта кеткенім ж�н 

болар. Ол консерваторияны бітірді. !ншілер хо-

рында ұзақ жыл қызмет етті. Қазақстанның еңбек 

сіңірген артисі. Отбасымыздың сәнін кіргізіп, 

қызықшылығын қалыптастырып отырған осы 

Сәуле ханым.

Елімізде хор �нері кешеуілдеп дамыды ғой. 

Сәуле �зінің �нердегі жолының ең қызық та қиын 

кезеңін осы қазақ хор капелласына арнады. Хор-

мейстер болды. 

Dнер жолын жаңа бастаған Сәуле жеке дауыспен 

жұмыс істеуде, жас әнші даусын жаңа шығармаға 

сай реттеуде к�п еңбектенді. Ерлер және әйелдер 

даусымен жеке-жеке жұмыс істеу керек, ал жалпы 

хор �нерінде дауыс түрі 4-ке б�лінеді. !р дауыстың 

хорда �з орнын тауып тұруы �те маңызды. Ол үшін 

к�п тер т�гуге тура келеді. Осы орайда ұжымның 

к�ркемдік жетекшісі, Қазақстанның халық артисі, 

профессор А.Молодовтың Сәулеге ұстаздық к�мегі 

к�п тиді. Ол жетекшілік еткен жылдары қазақ 

хор капелласы Одақтағы ең алдыңғы қатарлы хор 

ұжымдарының қатарында болды.

Капелла репертуарында бұл күнде 700-ге 

тарта шығарма бар. Қазақстан к�леміндегі ірі 

мерекелік концерттер бұл капелласыз �тпейді 

 десек те болады. Хормейстер дегеніміз – к�ркемдік 

жетекші мен дирижердің тікелей к�мекшісі. 

Жаңа шығарма игеріліп, оның шығармашылық 

жетістікке жетуінде хормейстердің үлесі �те зор. 

Бұл �нердің �з қиындығы да жетерлік. Сондықтан 

хормейстер еңбегінің жемісті болуы – оның тынбай 

ізденісінің, сағаттап т�ккен терінің нәтижесі.

КЕЛIН БОЛУ – 
ЕЛ БОЛУ, ҰҒЫНҒАНҒА! 

Қазақтың келіні – қазақтың келешегі. Сол 

арқылы �седі, �неді, к�сегесі к�гереді. Халқымыз 

үшін келін түсіруден үлкен той, қуаныш жоқ. 

«Келін түсірдің бе?», «Қолыңды ыстық суға малдың 

ба?» деп аналар бір-біріне осындай сұрақ қойып, 

жақсы тілек білдіріп жүреді. Келін – ертеңгі ана, 

тіршіліктің тірегі, адамзат сапарын жалғастырушы. 

Келін туралы к�п болмаса да бірқатар жүректен 

шыққан жыр-толғаулар, �леңдер бар. Орайы 

келіп тұрғанда айта кетейін, бұл әрекетімді 

оқырман дұрыс түсінер деп ойлаймын. Кітапты 

құрастырушы-редакторымның (Сәрсенбектің. Б.) 

«Келін туралы жыр» деген �леңін �з басым қатты 

ұнатамын. Алғаш қайнаға атанғанда к�ңілі толқып, 

шабыттана жазғаны аңғарылып тұр. Қалай еді �зі:

«Қош келiпсiң, келiнжан, ауылыма, 

Сән-салтанат әкелдiң қауымыма. 

Бақыт тiлеп баянды дос-жарандар 

Отыр, мiне, жиналып сауығыңа.

Жатырқап та қысылып жасымағын, 

Жақындатпа, жолатпа басыңа мiн. 

Болашаққа тұп-тура апаратын 

Ақ арманға жасадың асыл адым. 

Алынбаған алдыңда шыңың бар да 

Соған жетпей жүрекке тыным бар ма?.. 

Б�тен үйге пенде боп ену емес, 

Келiн болу – 

Ел болу, ұғынғанға! 

Жаны жайсаң, 

к�ңiлi пәк, асқақ ары 

Ана болу бақыты асқаралы, 

Жұбай болу, 

жар сүю – бәрi, бәрi 

Келiн болған кезiңнен басталады.

 

Келiн болған кездерiн есiне алса, 

Кемпiрлердiң к�зiнен жас тамады...

Беу, келiнжан! 

Дәнге толы дарқандығы жерiмнiң, 

!нге толы жайсаңдығы елiмнiң, 

Батырлығы, қайсарлығы ерiмнiң – 

Соның бәрi шапағаты келiннiң.

Гүлденуi, түрленуi �мiрдiң, 

Қырандайын қалықтауы к�ңiлдiң, 

Шабыттанып, шарықтауы сенiмнiң – 

Соның бәрi махаббаты келiннiң. 

Келiндердi ақ к�гершiн дер ем мен, 

Сезiмдердi теретұғын тереңнен. 

Қазақ деген мәртебелi халықпыз, 

Келiнменен к�сегесi к�герген. 

Бұрын менiң жеңгелерiм паңдана, 

Менi к�рсе, дейтiн бәрi «әй бала!» 

Ендi, мiне, мен де үлкен атандым, 

Атандым мен тiптi дүрдей қайнаға. 

Келiнмiн деп жаси к�рме, қарағым, 

Алғысын ал ата-ана, ағаның... 

«!й» баладан «қайнағаға» жеткiзген, 

Айналайын, құтты болсын қадамың!..».

«...КAП КЕШІКПЕЙ КAКТЕМ ДЕ 
КЕЛІП ҚАЛАР»

«Алматы ақшамының» әрбір бейсенбі күнгі 

санында к�п жылдан бері жүйелі беріліп келе 

жатқан «Қазақы пайым» деген танымдық мақаланы 

жібермей оқимын. Dткендегі бір мақаланың 

тақырыбы:«Алматыда бұлбұл үні естілді» деп 

қойылыпты. Тақырыбы маған қатты әсер етті, 

құтты бір к�ктем келіп қалғандай сезіндім. Есіме 

Мұқағали ақынның «К�ктем де келер» деген �леңі 

түсті.

«К�п кешікпей к�ктем де келер енді, 

К�геретін тіршілік к�гереді.

Қу бұтағы арса-арса кәрі еменге, 

Келер к�ктем, білмеймін, не береді?

...К�п кешікпей к�ктем де келіп қалар,

Есінетіп, есіртіп, ерікті алар.

Азан-қазан аспанның қоңырауы,

Жақсылықтан тұрса игі беріп хабар...». 

Елдің тілегі, к�ктемгі сезімі, ішкі тебіренісі, 

бәрі осы шумақтарға сыйып тұр. 

Анам үш ақынды ерекше құрметтейтін: Абай, 

Мұқағали, Қадыр. 

«Сенбе досқа тұрса да қанша мақтап,

!уре етеді ішіне қулық сақтап. 

Dзіңе сен, �зіңді алып шығар, 

Еңбегің мен ақылың екі жақтап» деген ұлы 

ақынның с�зін үнемі бізге айтып отыратын.

 Мұқағалидың «Тоқта, ботам, атаң келеді 

артыңда», «Қариялар азайып бара жатыр», тағы 

да басқа пәлсапалық �леңдерін �зім жанымнан 

шығарған әуеніме қосылып орындап бергенімді 

жаны қалайтын. 

Ал Қадырдың �леңдеріне қоса, афоризм дерін де 

жатқа айтатын. «К�белектің кәрісі жоқ, кәріліктің 

дәрісі жоқ» деген тәмсілге бергісіз с�зін аузынан 

тастамайтын.

«ЖАЗМЫШТАН 
ОЗМЫШ ЖОҚ» 

Қызылордаға, туған еліне Сәбира Майқанованы 

шақырды. Бүкіл ұжым бардық. «Досымның үйленуі» 

спектаклін ала бардық. Сахнаға  дайындалып 

жатқанбыз, Майқанова, бас режиссер !зербайжан 

Мәмбетов, мен, тағы да екі-үш актер бар. Б�лмеге 

Хадиша Б�кеева апамыз ентелей басып кіріп келді 

де:

– Мені шақырдыңдар ма? Іздедіңдер ме? – деді. 

Бәріміз де абдырап қалдық. Мен:

– Жоқ, іздегеніміз жоқ, тыныштық па �зі? – 

дедім. Ол кісі к�рші б�лмеде тынығып жатса керек, 

оятып жіберген сияқтымыз. 

– Мені біреулер іздеді, атымды айтты, олар кім 

болды екен? Түсініксіз с�здерді айтты да қайтып 

шықты.

Б�кеева шығып кеткесін Сәбира апай мең-зең 

күйде тұрып қалды.

 – Астапыралла, мына кісінің әңгімесі маған 

ұнамай тұр. Жазған-ай, к�пке бармайды-ау. 

Майқанова кәдімгідей біраз қиналды. Дайындықты 

тастап сыртқа шықтық...

Қызылордада �ткен күндерді бұрын жазғанмын, 

сондықтан оған тоқталмай-ақ қояйын. !лгі 

оқиғаның аяғы Хадиша Б�кеева апамыз 103 жасқа 

келіп �мірден озы. Ал Сәбира апамыз сексеннің о 

жақ, бұ жағында қайтты. «Жазмыштан озмыш жоқ» 

деген осы болар.

(Жалғасы бар)

ЖАЙЫҚТЫҢ ҚЫЗЫ АНАМА 
ЖАЙЛЫ БОЛДЫ

Анам инсульт болып ауруханаға түсті. Біраз 

уақыт емделді. Ақыры кеселінен айығып ауру-

ханадан шықты. К�рші үйден сымбатты апай 

кіріп-шығып жүретін, сәлемдесіп тұратын. Есіктің 

алдында демалып, таза ауа жұтып отырғанда 

әлгі сымбатты апай келіп біздің анамызбен 

әңгімелеседі. 

– К�птен бері к�рінбей кеттіңіз ғой, не болды? 

– деп сұрайды.

– Ой, шырағым, инсульт деген ауруға 

шалдықтым. Жас болса, келді. Тоқсаннан асып 

 барамын... Е-е, шүкір Аллаға, к�ретін жарығым бар 

екен. Балалар дұрыстап емдетті. Үкіметтің үлкен 

ауруханасына жатқызды. Келінім,  айналайын, 

басымда отырды, – дейді. 

– О-о, аман болыңыз, бұл аурудан айығу оңай 

емес. Келініңіз жақсы екен. Жақсы қараған екен. 

Қай елдің қызы еді? – дейді. 

– Кіші жүз. Жайықтың қызы. !кесі – Сафи 

Dтебаев, майталман мұнайшы. Шешесі – Шәрипа, 

мамандығы – мұғалім, – дейді апам мақтанышпен 

кеудесін кере с�йлеп..

– Текті жерден шыққан екен. Сафи атақты 

мұнайшы ғой, – дейді әлгі сымбатты апай тани-

тынын білдіріп. 

мынау болып кетсең, ж�н-жосығын айтпайсың ба? 

Молда дегендей, сексен алтыға қанша жас қосуға 

болады дегендей.., – дедім.

– !й, мен �лгесін қанша қоссаң сонша қос, 

онда шаруам жоқ, маған бәрібір, – деді де к�рпесін 

жамылып жатып қалды. 

Біз шығып кеттік. Біраздан кейін шыдай алмай 

қайта бардым. !бден қымтанған, тіпті ауа кіретін 

жер жоқ.

– Апа-ау, не болды сонша бүркеніп, тұншығып 

�лейін деп пе едің? – дедім. 

Бетін ашып, демалатын сәл саңылау қалдырды 

да, қайта жатты. Қатты терлеген болуы керек, т�сегі 

су болып кетіпті. Ертеңіне сарнап шыға келді. 

– Елге хабар беріп қойып едік,.. – дедім 

күмілжіп. 

– Ұят емес пе бұларың? Ешқандай 
қазақы қылықтарың жоқ. «Оу, қош 
келдіңдер!» деп бірауыз сөз айтуға 
жарамадыңдар ғой. Қамшының 
 сабындай қысқа өмірде сыйласқаннан 
артығы жоқ, – деді. Осылайша, 
көршілердің бәрінің бетін бері қаратты. 
Аяғы жақсы болды. Тату-тәтті өмір 
сүрдік. 

Қадырдың өлеңдеріне қоса,  афо -
ризм дерін де жатқа айтатын. 
«Көбелектің кәрісі жоқ, 
кәріліктің дәрісі жоқ» 
деген тәмсілге бергісіз сөзін 
аузынан тастамайтын.
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уретші Алпысбай Қазғұлов аты аталғанда көкейге әуелі оның көл-көсір, 
жүздеген, мыңдаған, әсіресі мен асырасы мол картиналары келеді. Түр-
түстің жұмбақ үйлесімінің кілтін тапқан шебердің қолынан ұзаған алу-
ан түрлі, мың  бояулы кеңістікте, бейне ауадан өніп, әуеге қайыра сіңіп 
кететін аттылы жаяу адамдар, ауыл, әженің үйі, тал-дарақтар, қолына 
қыран қондырған аңшы, соңына тазы ерткен саятшы, сәукеле киіп ақ 
боз ат мінген, ұзатылған қалыңдық, бақытты ғашықтар, қауырсындары 
құлпырған құстар, асауға бұғалық тастаған жылқышы, бәйге, дода, сайыс, 
сауық, тіке шапшып, айқасқан айғырлар, жібек жолымен іркес-тіркес 
тырналардай шұбырған, жүк артқан керуен, сахара ұшында құм сағаттай 
себезгіп-көбейіп, құмырсқадай қаптаған көш келеді. Шалт қимылды, 
абстракты сызықтар, жұмбақ көкжиек пен қалтарыстатқан құпия құз, 
беймәлім шыңдар мен сиқырлы бұлттар еске түседі.

Бас редактор 
Қали СӘРСЕНБАЙ

Бас редактордың 
бiрiншi орынбасары 
Нұрперзент ДОМБАЙ

Бас редактордың 
орынбасары 
Қарагөз СІМӘДІЛ

Жер бетіндегі ең сұлу адам...

О Й  М Е Н  Ө Н Е Р  А Д А М Ы

БӘЙТЕРЕК – 
МӘҢГІЛІК БЕЛГІСІ

Қазақ елінің жарқын болашағының символы ретінде Нұр-Сұлтан қаласының 
ортасында көк тіреп тұрған алып Бәйтерек мүсіні бүгінде халқымыздың сүйікті 
орындарының біріне айналған. Елордаға ат басын бұрған кез келген жанның ең 
әуелі осы мүсінге соғуы әдетке айналды десек те болады. 

«Бәйтерек» – бұл �ткеннің �лмес 

дәстүрлерінің, дамылсыз қозға лыс-

тағы бүгіннің және еліміздің әрбір 

тұрғынының келешекке ұмтылған 

жарқын болашағының символы. 

Халық фольклорында да бәйтеректің 

алар орны ерекше. Ол мәңгілік пен 

ұрпақтар сабақтастығын бедерлейді. 

Елордадағы алып мүсінге алғаш 

келген сәттегі сезім ешқашан ұмы-

тылмайды. «Бәйтерек» ішіне еніп, 

жоғарыға к�терілгенде, тере зеден 

қарап тұрып, қазақ даласының кең-

дігіне к�зің жете түседі. Париждегі 

әйгілі Эйфель мұнарасына шыққанда 

т�ңірек алақандағыдай ашық та 

жарқын к�рінетініндей, «бәйтерек» 

биігінен сыртқа бір сәт к�з салғанда 

дәл сондай әсемдікке куә болып, 

к�ңіл марқайып қалады. Қала мен 

даланың ұштасқан панорамасы. 

Бірегей астананың басты белгісі 

бірегей және танымал құрылым 

– «Бәйтерек» болып саналады.  

Оның сәулеттік тұжырымдамасы 

ежелгі түркі мифологиясынан  бастау 

алады. Бұл қала тұрғындары мен 

қонақтарына к�п қырлы қазақ 

мәдениетінің таңғажайып рухын 

сезінуге мүмкіндік береді.

«Бәйтерек» 1997 жылдан бері 

Н ұ р - С ұ л т а н н ы ң  б а с т ы  ж ә н е 

қызықты құндылығының бірі бол-

ды. «Бәйтерек» астананың Алма-

тыдан ауысуына орай тұрғызылды. 

Жоба ҚР Тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың баста-

масымен іске қосылды, жобаның 

сәулетшісі – Ақмырза Рүстембеков. 

Кенебіне түсіп, әріден Гарсиа Маркес, 

Шыңғыс Айтматовтар бой к�рсетсе, беріде 

түр-түс, қою колорит, бояулар үндестігі 

алдыңғы орынға шығады. Сап-сары дала 

мен қорғасындай ауыр аспан кезек аста-

сады. Зеңгір к�к пен құм қызыл сағым 

жымдасады. Картиналары егіздес, туыстас, 

сарындас к�рінгенімен, бір ырғақта, бір 

нәште қабылданғанымен, ешкім, тіпті 

автордың �зі қайталап жаза алмайтын, 

к�ңіл ауанына бағына жазылған, ықылас 

мүддесіне қарай кенеп бетіне түскен, бір 

ғана, дүниеге екі келмес жалғыз данадан 

тұратын авторлық кар ти налар бой түзейді. 

Сансыз керуендері секілді, шұбала толқып, 

соңын таптырмай діңкелетеді. 

Суретші дыңылдай керілген кенеп 

үстіне апарып діттеген бояуларын  уыстай 

сығып, майды араластыра құйып, мас-

тихин табанымен оңды-солды, жоғары-

т � м е н ,  ш е ң б е р л е й  е з е - ы с қ ы л а п , 

мейлінше ықтияттап араластырып, әбден 

иі қанғанша «пісіріп», оны реңге-түрге 

айналдырып, бойына «қан, жүгіре жан 

бітіріп» (қылқалам ұшымен тіршілік 

иелерінің кескін-келбеті кезек-кезек пай-

да болып), бірде күлгін түске бағынтып, 

бірде лағыл реңге шағылтып, жеті бояуды 

түгел адақтап, енді бірде қалай атарыңды 

білмейтін, баяндауға бағынбайтын, сурет-

теуге к�нбейтін, қисынды құбылыстар, 

кербез келісімдер ауыз екі тілде, с�йлем 

табиғатында жоқ реңдермен тұтастырып, 

жазықтық бетіне біртұтас тіршілік, �ң мен 

түстің арасындай, кеш пен түннің ортасын-

дай фантастикалық әлем сіңіріп (бір күнде, 

бір деммен), шеберхана кеңістігін қаттаса, 

қабаттаса, тұтастыра-толтыра береді. 

!лгі картиналар бірде бедерсіз жазы-

лып, ізсіз, түссіз, боз тұмандай кеңістікке 

кірігіп, жоғалып, енді бірде, вулкан 

 қо тар ған қызыл шоқты лавадайын аты-

«Бәйтеректің» биіктігі 97 метр, 

86-қабатында бақылауға арналған 

палуба бар, сол жерден қаланың 

барлық сұлулығын тамашалауға 

жағдай жасалған.

Ерекше іс-шараларды �ткізу 

үшін қала «Бәйтерек» монументінің 

айналасындағы ірі саябақ алаңдары 

үнемі пайдаланылады. 2010 жылы 

әкімдіктің шақыруымен Берлин-

нен келген United Buddy Bears 

(Аюлар достастығы) халықаралық 

к�рмесі ұйымдастырылды. Осының 

арқасында әлемнің әртүрлі елдерінің 

шеберлері жасаған 125 ерекше �нер 

туындысы к�рсетілді.

«Бәйтерек» монументінің маңыз-

ды б�лігі «Аялы Алақан» –  Қазақ стан 

Республикасының Тұңғыш Президенті 

Н.!.Назар баевтың оң алақанының 

ізі. Ескерткіш үш аймаққа б�лінген, 

онда үш негізгі дүниетаным: жера-

сты, жер және к�ктегі к�ріністер 

қамтылған. 4,5 метр тереңдіктегі же-

расты деңгейінде кафе, қазақстандық 

талантты суретшілердің туындыларын 

ұсынатын к�рме-галерея және ак-

вариум орналасқан. Жер деңгейінде 

панорамалық шыны жоғары қарай 

к�теріледі. К�ктегі деңгейде шыны 

шардың �зі туристер үшін жас астананың 

сұлулығына панорамалық к�рініс 

ашады. «Бәйтерек» ескерткішінің 

танымал болғаны соншалық, оның 

үш есеге кішірейтілген к�шірмелері 

Қазақстанның басқа қалаларында да 

орнатылған.

Н.ЖАҚЫПҚЫЗЫ

ТӘУЕЛСІЗДІК ТУЫНДЫЛАРЫ

 Ш а р д е н о в ,  Б а р а н о в ,  Қ а й р а м б а е в , 

!бдіреев,  Ақашев,  Мұхаметжанов, 

 Исабаев,  Бибин, Омышев, Кузнецов, 

Т�лепбаев, Қиса мединов,  Орманшин, 

 И с м а и л о в а ,  Қ а с ы м о в ,  Б а я н о в , 

Тілеужанов, Бұхарбаев,  Нұрғожин, 

 Г о н ч а р о в а ,  Ж ү с і п о в ,   К у ж е л е н к о , 

Мәмбеев деп жүйесіз, алфавитсіз, жыл-

дар тізбегінсіз, хронологиялық ретсіз 

суретшілер тегін тізбелесем, карти-

на жинаушы Қазғұлов иелігіндегі осы 

суретшілердің шығармалары да тап со-

лай, ми-палаудай араласып, апаш-құпаш 

құшақтаса, аса тығыз араласып жатыр. 

Түрлі кенептегі, жалпақ та жіңішке багет 

киініп, әрқилы жақтауға керілген бояуы 

таңдақ болып баттаса жағыла да, жұқа, 

м�лдірей жазылған суреттер ұшан-теңіз. 

Жалтылдап, суретімен тәнті қылып, түр-

түсі кескіндемесімен к�з суыра арбап, 

қабыр ғада ілініп тұрғаны да к�п. Қаға 

беріс, қалқада қалғандары да ырғын. 

Шкаф тардың т�бесін жауып, с�релерін, 

қуыс-қуысын лықа толтырып, картонға 

жазыл ған ірілі-ұсақ этюдтердің самсап 

тұрғаны.

Және Алпысбайдың ала-б�тен карти-

на танығыштығын, дәулетті, ұнатқанын 

ойланбай сатып алуға қаржысы жететін 

қалталы суретші екенін дабыстап тұрғаны.

***

Айтпақшы, Алпаңның араласқан 

атақты адамдарын айтсам, санынан жаңы-

лып қалам. Оның әлемдегі аралаған әйгілі 

музейлерін айтсам, аттарын шатасты-

рып алам. Қазғұловтың картиналарын 

 сатып алғандарда есеп жоқ. Алпысбайдың 

шығармашылығын жазған журналист пен 

�нертанушыда қисап жоқ.

Жеңіс К�КЕНҰЛЫ, 
суретші

«Ата-ана қадірін білмеген – халқының қадірін 

білмес» деген екен Ғабиден Мұстафин. Қандай та-

маша айтылған с�з. Иә, әке мен шеше – отбасының 

тірегі, асырап, сақтаушысы, қамқоршысы. 

Дүниеге шыр етіп келген сәбидің ата-анасының 

мейірімі мен шапағатына б�леніп, қамқорлығы 

мен ыстық алақанының жылуын сезініп �тетінін 

білеміз.

!ке �мірдің берік тірегі, ана – ағынды арнасы. 

«Адамзаттың негізі – әйел» деп дана халқымыз 

бекер айтпаған. Жаннаттың хош иісі бес жүз 

жылдық жерге дейін тарайды екен. Ал анасына 

мойынсұнбағандардың оның иісін сезбейтіні де рас.

Ана – �мірдегі ең ұлы есім, ұлы тұлға.

Ана – жарық дүниенің мәні, маңызы.

Мына фәниде анаға тең келер жан бар ма?!

Иә, ана деген құрметті де, құдіретті есімге мен 

тұрмақ, барлық әлем бас иеді емес пе?!

«Алланың ризалығы – ананың ризалы ғында». 

Алланың ашуы – ананың ашуында. Сондықтан да 

Ислам діні Ананы бәрінен артық ардақтауды талап 

етеді. Иә, «Анаңды үш рет Меккеге арқалап апарсаң 

да, қарызынан құтыла алмайсың». Халқымыз «ең 

бірінші жақсылықты анаңа жаса, екінші, анаңа 

жаса, үшінші, тағы да анаңа жаса, содан кейін ба-

рып әкеңе жаса» дегені текке айтылған с�з емес.

Ана тар құрсағын кеңітіп, тас емшегін жібіткен 

б�бегін жанымен сүйіп, жанарымен жылытады. 

Ана жаны – сондай ыстық, ана жүрегі – сондай ізгі, 

мейірімді жүрек. Жаңа туған нәрестені алақанында 

аялап, ақ сүтін емізіп, балапандай баулитын ана!.. 

Күн демей, түн демей пойыз тізбектері, 

ондағы мыңдаған жолаушылар Таңсық жеріне 

жақындағанда әлденеге елеңдейді, вагон тере-

зелеріне үңіліп, таңдана бастайды. Олардың 

мұндайда к�збен к�ргісі келетіні қазақ даласының 

«Ромео- Джульеттасы» атанған «Қозы К�рпеш – 

Баян сұлу» күмбезі орналасқан Таңсық. Осыған 

орай ақиық ұлы ақынымыз Мұқағали Мақатаев 

Таңсыққа барған сапарында мынадай �лең 

шумақтарын арнаған:

Жол түсіп, ұрпақ,

Таңсыққа барсаң тегінде.

Бір соқпай кетпе

Күмбезге сонау к�рінген.

Қазақтың осынау қасқайып

Тұрған т�рінде,

Бабаларыңның махаббаттары к�мілген.

Елі жырға, тарихы сырға толы Аяг�з, Таңсық 

жерінде еңбегімен, адамдық қадір-қасие тімен 

танылған Қайныжамал К�песбайқызы Қалиева 

1948 жылы 11 наурызда дүниеге келген. Dніп-�сіп, 

бойжетіп, тұрмыс құрып, балаларын дүниеге әкелді. 

Жолдасы ертеректе қайтыс болып, Бауыржан, 

Айжан, Айгүл, Ержан атты балаларын �зінің адал 

еңбегінің, мейірімді аналық жүрегінің арқасында 

ешкімнен кем қылмай бағып �сірді.

Dмір болғаннан кейін әртүрлі жағдай, әртүрлі 

оқиға болады. Бірде қуаныш, бірде мұң, бірде 

бақыт, бірде уайым-қайғы. Мұның бәрі �мір ғой... 

Үлкен ұлы Бауыржан ержеткенде кенеттен қайтыс 

болып, анасының жүрегін сыздатты. Анаға одан 

артық қайғы бар ма... 

Айжан оқуын бітіріп, Қазақстан Республи-

касының Ақпарат және қоғамдық даму министр-

лігіне қарасты «Қазақ газеттері» ЖШС-нің есепшісі 

болып орналасып, сол жерде 20 жылдан астам уақыт 

абыройлы еңбек етіп келеді. Айгүлі – педагог, Нұр-

Сұлтан қаласында тұрады. Ұлы  Ержан Ақтоғай 

стансасында қауіпсіздік ж�ніндегі аға нұсқаушы 

болып, жемісті еңбек етіп жүр. 

Асыл ана қыздарын қияға, ұлын ұяға қондырған 

!з Ана. Айдын, Дәурен атты күйеу балалары, келіні 

Жазира балаларымен қосылып, бақытты �мір сүріп 

жатқан жайы бар. Балаларынан немере, ш�бере 

сүйіп отырған !з !же. Немерелері: Азат-Гүлназ, 

Елдар, Ернар, Еркебұлан, Ерасыл, Ақнұр, Асыл-

жан, Омар, ш�бересі Иманәлі.

Наурыз мерекесі қарсаңында 73 жасқа то-

лып отырған асыл анамызды туған күнімен құт-

тықтаймыз. «Мүшел жасыңыздан аман-есен шық-

қаныңызға қуаныштымыз. Алла күш-қуат беріп, 

ұрпақтарыңыздың қызығын к�руге жазсын!» дей 

келіп: 

Жер бетіндегі ең сұлу адам, 

Ол – менің анам.

Отан деп әр кез үн қатқан,

К�терген жүгі бір батпан.

Алтыннан биік қадірің,

Dсірген мені құндақтап.

К�здерін ашқан бұлақтың,

Сәулесі с�нбес шырақтың.

Жайқалып Ана жүре бер,

Есігі сенсің шырақтың.

Пейілің – таудай, к�ңілің – бала,

Жер бетіндегі ең сұлу ана,

Ол – менің Анам.

Тіршілік үшін, бала үшін жаралған, Аналарымыз 

аман болсын!

Райхан БЕРГЕНТАЙҚЫЗЫ

лып, рельефтене бері, к�руші назарына 

атырыла шығып, жалынымен бет шарпып 

тұрғаны. Қырық құбылып, мың бұралып 

(сапасымен жасқап, санымен ықтырып), 

к�кірек к�зіне барақат сыйлап, елітіп 

тұрғаны. 

Һәм Автордың айрықша түс таны-

ғыштығын әйгілей к�рсетіп тұрғаны.

***

«Суретші Алпысбай Нағметұлы» десе, 

к�з алдыма оның танбай-талмай жина-

ған, сансыз картиналары келеді. Палитра 

ұстаған әріптесінің сурет салған кездегі 

жан рахатын шын сезінген, шілтердің ас-

тында жатқан жақсы мен жаманды сәтте 

ажырата қоятын к�кірегі даңғыл суретші 

келеді. 

Атақтылармен қоса есімі жария бол-

маған, аса талантпен туып, белгісіз күйде 

о дүниелік болған небір сурет ші лердің 

осы күнгі әлеумет к�рмеген-білмеген 

суреттері к�лбейді. Портрет, пейзаж, 

натюр морт, этюдтер. Абстракционизм, 

сюрреализм, постмодернизм, кубизм, 

экспрессионизм, символизм, әлбетте 

реализм бағытында жазылған, жанрлық, 

тұрмыстық, батырлық, ерлік, ертегі аңыз 

сюжеттері, иллюстрациялар. Қарындаш 

жобалар, станоктан алғаш шыққан 

авторлық дана оттисктер. Түрлі баспадан, 

әлемнің түкпірлерінде басылып, белгілі-

белгісіз жолдармен келіп текшеленген 

кітап, репродукциялар жинағы, альбом- 

каталогтар. Айнала қаттап жиналған 

офорт, ораулы акварель қағаздар. К�не 

қол �нері бұйымдары, кесте, тұскиіздер.

Лизогуб,  Қастеев,  Қарымсақов, 

 Исмаилов,  Бобомурадов,   Хамиров, 

СУРЕТТЕУГЕ КӨНБЕЙТІН 
ҚҰБЫЛЫСТАР СУРЕТШІСІ
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