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ПРЕЗИДЕНТ ТАПСЫРМАСЫ

ЖЕР – БАБАЛАРЫМЫЗДАН
ҚАЛҒАН АМАНАТ
Қазақстан Президенті Ұлттық
қоғамдық сенім кеңесінің отырысында жерді шетелдіктерге сатуға тыйым
салу туралы норманы заңдастыруды
тапсырды. Осыған орай Президент:
«Қазақтың жері шетелдіктерге сатылмайды» деп үн қатқан болатын. Осылайша, Мемлекет басшысы
шетелдіктерге және шетелдік заңды
тұлғаларға ауылшаруашылығы
жерлерін сатуға және жалға беруге
заң жүзінде біржолата тыйым салуға
бастамашылдық жасады. Президент осыған орай наурыз айының
15-де жерді шетелдіктерге сатуға
және жалға беруге біржола тыйым салуды көздейтін заң жобасына
қатысты өзінің твиттер парақшасына:
«Бүгін мен өзімнің Президент ретінде
заң шығаруға бастамашылдық
ету құқымды пайдаланып, жерді
шетелдіктерге сатуға және жалға беруге біржола тыйым салуды көздейтін
заң жобасын Мәжіліске жолдадым.
Парламент оны белгіленген регламентке сәйкес қарастырып, тиісті шешім
қабылдайды» деп жазды.

БҮГІНГІ САНДА:

«Қоғамдық мақұлдауды
алмаған заңдар, заң болып
cаналмайды».
Гукер

МІНБЕР

Қазақ «тістеп сүйеді»

немесе зиялылар атсалысуға тиіс мәселе

2-бет
ЖАҢА АЙДАР:

ОСПАНХАНА

Ж

алпы кез келген Заң жобасы
Үкіметтің, Парламент депутаттарының немесе Прези денттің
бастамасы бойынша әзірленеді. Бұл мәселеде
шешім қабылдаудың үш түрлі рәсіммен түзілетін
қалыптасқан қағидасы бар. Егер Заң жобасы
Президенттің бастамасы бойынша әзірленсе,
жерді шетелдіктерге сатуға тыйым салуды заң
жүзінде тезірек рәсім деуге мүмкіндік туады
және оның заңдық күші болады.
Ширек ғасырдан бері қоғамда үлкен дау
тудырып, ең кп талқыланған жер мәселесіне
қатысты әңгіме з шешімін ұзақ уақыттар
бойы таппай келді. Ол дау Қытай елінің жалпы
құны 24,5 миллиард долларды құрайтын 56
кәсіпорын ашатыны туралы әңгіме шыққалы
қатты ушығып кетті.
Жалпы инвестиция тарту әлемдік тәжірибе.
Одан бүгінгі алпауыт елдердің барлығы ткен.
Бүгінгі бай деген Араб елдері де инвестиция

112-бет
Азаматтың суреті

тарту арқылы экономикасын жолға қойып
алған. Бірақ олар инвесторларды з елдеріне
тарта отырып, олардың барлық іс-қимылдарын
қатаң бақылауға алған. Мәдениет, тіл, рухани, саяси істеріне араластырмаған. Уақыты
келгенде оларды шекараларынан шығарып
жіберіп отырған. Сондықтан олардың Араб
елдерінде тұрақтап қалуларына мүмкіндік
болмады. "з елдеріне инвестиция тарта отырып, жоғарыдағы мәселелерді ескермеген

Алдағы нөмірден оқитындарыңыз:
ТҰЛҒА-ТАҒДЫР

ЕРТЕГІ АДАМ
ЗИЯЛЫНЫҢ СӨЗІ
Нұрсан ӘЛІМБАЙ,
Мемлекеттік орталық музейдің директоры:

НАУРЫЗ МЕРЕКЕСІ
КӨРШІЛЕС ОТЫРЫҚШЫ
ЕЛДЕРДЕН АУЫСЫП
ОРНЫҚҚАНДЫҒЫ ЕШ
ДАУ ТУҒЫЗБАЙДЫ
...Крнекі мысал ретінде біраз ғалымдардың парсылық термин деп есептелетін «новруздың» (наурыздың) кне копт тілінде
кездесетін «ниярус» сзінің ирандық фонетикалық түрленіске
ұшыраған түрі деген кзқарастарын айтуға болады. "йткені
«ниярус» ұғымы – зінің идеологиясы мен тұжырымдамасы һәм
атқарылу реті жағынан Наурыздың жосын-жоралғысына те ұқсас
копт елінде жыл сайын кктемнің бас кезеңінде аталып отырған
ғұрыптық мерекенің атауы дейді. Ал копт елінде бұл мереке, бізге
жеткен дерек бойынша, жылсанауымызға дейінгі VI ғасырдың
зінде аталып ткен екен. Демек, Наурыз мейрамының тек тамыры
әлі де ғылыми зерделеуді қажет етеді. Алайда қазақ жерінде Наурыз
мерекесі кршілес отырықшы елдерден ауысып орныққандығы еш
дау туғызбайды. Осыған байланысты кейбір ғалымдардың Наурыз
кшпелі ортада пайда болды деген кзқарасының шындыққа
жанаспайтындығын айта кеткен жн.
Күні бүгінге дейін Наурыз тақырыбына байланысты елімізде
жарыққа шыққан басылымдардың ұзын саны мыңнан асады екен.
Бұлардың бәрінің танымдық тағылымын тмен бағамдауға болмас.
Олардың ішінде теориялық жағынан ерекше назар аударатындары да баршылық. Дей тұрғанмен, біразының «мен білемдікпен»
жазылғандығын аңғару да қиын емес.
(«Egemen Qazaqstan», №59, 31. 03.2021 ж.)

Азияның 20-ға жуық елі бүгінде қосарланған
Қытай елінің кшірмесіне айналып отыр.
Егер дүние саудаға түсетін болып, Қазақстан
аймағына келетін инвесторлар жніндегі
мәселелер талқыланған жағдайда Жер реформасы жніндегі комиссия осы мәселелерді
жан-жақты қарағаны абзал болар еді.
Халықтың арыз-талабын ескерген билік
Жер мәселесіне қатысты мораторий енгізді.
3йтсе де, Мемлекет жерді шетелдіктерге беру

ниетінен бірден бас тартпады. Лоббистер келер
күннен үмітін үзбеді.
2021 жылы 5 жылдық мораторий мерзімі
аяқталғаны сол еді, жер дауы қайтадан қоғам
талқысына түсті. Осы уақыт аралығында Үкімет
нақты шара қабылдай алмады. Қазақстандағы
ірі жер иеленушілердің кім екені сол күйі
ашылмай қалды.
(Жалғасы 3-бетте)

Беттің бетке айтары
...Жалпы қазіргі кездегі қазақ газеттерінің
қай-қайсысынан да оқитын нәрсе
табылады және молынан табылатыны
оңды құбылыс. Тек, оларды орыстар
мен орыстілді дымбілмес, менменсіген
қазақсымақ міскіндердің оқымайтыны
өкінішті демесе.
Герольд БЕЛЬГЕР

САҒЫНЫШСӨЗ
Қазақтың даладай дархандығы мен мейірбандығын өмір бойы айтудан, насихаттаудан жалықпаған өзге ұлт
өкілдерінің бірі – марқұм Герольд Бельгер болатын. Ал оны бауырындай көрген қаламдастары атын тура атамай Гераға
дейтін. Жазушының өмірден өткеніне бес жыл толғанымен, оны әріптестері мен қазақ оқырманы ешқашан ұмытпақ
емес. Өйткені ол артына өлмес рухани мұра қалдырған қаламгер. Герольд Бельгер жетпістен астам прозалық және
әдеби-сын кітаптардың авторы, 200-ге тарта қазақ жазушыларын орыс, неміс тілінде сөйлеткен аудармашы, Гете
мен Абай шығармашылығын салыстыра зерттеген зерттеуші. Жақында Алматыда қаламгер ескерткіші ашылды. Оған
көптеген қазақ қаламгерлері мен қоғам қайраткерлері қатысып, Герағаның жазушылық, қайраткерлік қырларына
тоқталды. ҚР Мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев Мемлекет басшысының құттықтау хатын оқып берді. ҚР
Мемлекеттік хатшысының осы жиында сөйлеген сөзін жариялап отырмыз.

Қырымбек КӨШЕРБАЕВ, ҚР Мемлекеттік хатшысы:

ҮШ МӘДЕНИЕТТІ
БІР БОЙЫНА ТОҒЫСТЫРҒАН
Қадірлі қауым!
Күллі қазақтың «Герағасы» атанған
ізгілікті қаламгердің мір кеңістігі мен
нер жазирасында салған шығармашылық
сүрлеуі бүгінде кең ксілген күре жолға
айналып отыр. Алатаудың баурайындағы
ару Алматының орталығында орын тепкен
дара тұлғаның тас тұғыры осы ойымызды
мейлінше айғақтаса керек.
3рине, Герағаның адамгершілікті биікке
ұстаған асыл қасиеті мен ұлтқа деген ақадал
ниеті, қайсарлана алға ұмтылып, қайраттана
ой толғаған қайраткерлігі туралы үздіксіз айта
беруге әбден болады.
Солтүстік Қазақстан ңіріндегі ерке
Есілдің жағасында балалық шағы ткен
Гераға осы лкедегі нерімен танылған
Шал ақын мен Үкілі Ыбырайлардың леңін
құлағына сіңіріп сті.
Кзкргендер бала Бельгердің қаламгерлік
жолды таңдауына олардың да әсері болған
шығар деген ой білдіреді. "мірінің соңғы
күндеріне дейін қолынан қаламын тастамаған
жазушының «Ауыл шетіндегі үй», «Даладағы
шағалалар», «Тас ткел», «Бауырластықтың
жанды бейнесі», «Гете мен Абай» және басқа
да толымды шығармалары бүгінде ойлы

оқырманның кңіл түкпіріне қонақтап,
әдеби ортадан лайықты бағасын алған
тұғырлы туындылар.
Суреткердің дәуіріміздің кркем
бейнесі крініс тапқан шығармалары қазақ
топырағын мекендеген түрлі ұлттар әдебиетінің ккжиегін кеңейтіп қана қоймай, жас
ұрпақ рухани азық алатын асыл қазынаға
айналды.
Герольд Бельгер скен еліміздің солтүстік
аймағын ежелгі қазақтармен бірге мекен
еткен орыс, неміс, поляк және басқа да
ұлттардың кілдері жер иесі қазақтардың
пейілі мен мейіріне әрдайым ризашылық
білдіріп, қиындықты бірге еңсеріп келе
жатқаны тарихтан белгілі. Сондықтан болар,
халқымыздың жоғары рухани қасиеттеріне
тәнті болған олар түрі басқа болса да тілегі
бір, жүзі басқа болса да жүрегі бір бауырлас
жұртқа айналды.
Еліміздегі әртүрлі этнос кілдері сол
тауқымет тұсында байырғы достығы мен
жарасымды сыйластығына дақ түсірмей,
бір-біріне шынайы жанашырлықпен кмек
қолын созғандығы ұмытылмас ізгілік крінісі,
бүгінгі және келер ұрпақтар жадында мәңгілік
жаңғырып тұрар жақсылық екені белгілі.

Мінеки, осындай қарапайым адамдардың
адал достыққа құрылған биік адамгершілік
ортасынан тәлім алған біздің Гераға да
мірінің соңына дейін қазақтың тілі мен
діліне, мәдениеті мен неріне деген шынайы
қамқорлығы мен жанашырлығынан әсте айнып крген емес.
Герольд Бельгердің жазғандарын
қайта парақтап отырып, мынадай жолдарды оқи аламыз: «Мен Қазақстанда
мемлекеттік тіл қазақ тілі болуы керек
деген идеяның алғашқы авторларының
бірімін. Ақыры сен Қазақстанда тұрасың ба,
оның мәдениетін мойындауың керек және
оны бар жан-тәніңмен қабылдай білуге
тиіссің» немесе «Ең тиімді тәсіл қазақ қана
емес, қазақстандық зиялы қауым кілдері,
қазақтар, немістер, орыстар, кәрістер,
ұйғырлар кез келген арандату мақсатында
айтылатын ой-пікірлерді жоққа шығарып,
барлығы бірауыздан үн қатуы керек.
Осылайша, мемлекеттің блінбейтінін,
біртұтастығын крсетеміз. Мен зімнің
азаматтық позициямды осылай крсеткім
келеді» деген ойларын кездестіреміз.
(Жалғасы 4-бетте)

Бүгін біз Герольд Бельгер
ескерткішінің алдында тұрып,
тұғырлы тұлғаның рухына
тағзым етеміз, сырласамыз,
көзі тірісінде ұлт үшін жасап
кеткен жарқын істеріне
шынайы ризашылығымызды
білдіреміз. Қазақтың
жетіспей жатқан жерін
сынағанында халқымыздың
қаламгерді сырт көздің сыны
ретінде емес, қазақтың төл
баласының нағыз жанашыр
сөзіндей қабылдайтынын еске
аламыз. Соны терең ұққан
қазақ халқының Герағаға
деген өкпесі болған жоқ,
керісінше, жанындай жақсы
көрді, сыйлады, тілеуін тіледі,
ұлағат тұтты. Үш бірдей
мәдениетті бір бойына
тоғыстырған дарынды тұлға
ретінде ұлт руханиятына
дара соқпағын, сара жолын
салып кеткен салиқалы «сары
шалын» қазақ халқы әлі де
сағынады, іздейді, ізет тұтады!
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Ұлыстың ұлы күнінде Семей қаласында Абай Құнанбайұлы мешіті салтанатты түрде
ашылды.
Зәулім мешіттің іргетасы 2008 жылы қаланғанымен, әртүрлі себептермен құрылысы
тоқтап қалған. Араға он жыл салып, киелі мекеннің төл перзенті Дулат Тастекеевтің,
дәлірек айтқанда Тастекеевтер әулетінің бастамасымен мешіт құрылысы қайтадан
қолға алынды. Төрт мұнаралы имандылық ордасында бір уақытта 2500 адам
құлшылық ете алады. Мұнаралардың биіктігі 37 метр.
Ірілердің ізі қалған қарт Семейдегі мешіттің ашылу салтанатына елімізге белгілі қоғам
қайраткерлері, ақын-жазушылар қатысты.

МІНБЕР
Дағжан БЕЛДЕУБАЙ
«Ana tili»

АБАЙ МЕШІТІ
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ana tili»
Салтанатты шара барысында сз алған
«TAS GROUP» компаниясының негізін
қалаушы және басқарушысы, кәсіпкер
Дулат Тұрсынұлы: «Қазақта «Жалғыздың
үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас»
деген сз бар. Құрылыс барысында береке
мен бірлік тамырының тереңде екеніне
кзіміз анық жетті. Қолынан келсе бір
кірпішін қалап, құрылысшыларға сусынын, түскі асын әкеліп, тіпті бір күн
келіп тегін еңбек етейін, сауап жинайын,
ынтымақтың үлгісін крсетейін деген
жандардан бастап, клемді де қомақты
қолғабыс жасаған азаматтардың саны
300-ден асты. 3рқайсысының есімін
мақтанышпен айта аламын. Міне, бұл
жұмылсақ жұдырық екенімізге дәлел.
Үлесін қосқан әр азаматқа, қолдау
білдірген баршаңызға шын ниетпен алғыс
білдіріп, басымды иемін» деді.
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КСРО және Қазақстанның халық
артисі Асанәлі 3шімов: «Семей – ұлы
жер, киелі жер. Сондықтан арнайы
келіп, мінәжат етіп, бас июіміз – біздің
міндетіміз. Сзіміз қабыл болып, ел аман
болсын. Елге бақыт тілеймін!» деген
жүрекжарды сзін жеткізді.
Ақын, қоғам қайраткері Мұхтар
Шаханов: «Тұтастыра білген рух пен шындық арасын, Бар қазақтың мақтанышы
Семей, сен ұлы қаласың» деп басталатын
«Абайдың рухына тағзым» атты леңін
оқып, жиналған жұртты бір серпілтті.
Айтыстың жанашыры, ақын Жүрсін
Ерман: «Құрылыс жұмыстарын аяқтап,
халыққа табыстап отырған Тастекеевтер
әулетінің атасы Құлбай ақсақал кезінде:
Арыз жаздым Қонаев,
Иманға келіп тұрайық.
Ақсуат пен Екпінде,
Бір-бір мешіт салайық, – деп
Д.Қонаевқа хат жазып, сол сзі үшін
қудалауға түскен. Ұрпақтары сол ама-

Суреттерді түсірген М.Құсайынов

Қазақстан Республикасынң мемлекеттік тілі мәртебесінің
мәселелері» тақырыбында онлайн режимінде
республикалық форум болып өтті. Республикалық
форум Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы және ҚР Парламенті Мәжілісі депутаттарының
қолдауымен ұйымдастырылды.

СӨЗДЕН –
ІСКЕ
Аталған шараға ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Жанарбек 3шімжан, Тіл саясаты комитетінің
трағасы 3ділбек Қаба және қоғам қайраткері, тіл жанашыры Оразкүл Асанғазықызы, «Қазақ» және «Шалқар»
радиоларының Алматы студиясының жетекшісі Бақыт
Жағыпарұлы қатысты.
Т.Жүргенов атындағы ҚазҰ"А ректоры Ақан Абдуалиев
жиында сз алып, тұщымды ойын ортаға салды. Ананың
сүті, әкенің қанымен берілген тілдің маңызына тоқтала
келе, зекті мәселелерін қозғап тті.
Алғашқылардың бірі болып сз алған Жанарбек
3шімжан: «Тіл үшін күрес мәңгілік күрес. Тәуелсіздіктің
таңын жақындатқан Алаш арыстары да тілдің жайын
толғанып тті. Одан бері кезең-кезеңімен заңдар
қабылданып та жатыр. "кінішке орай, мемлекеттік тілдің
мәртебесі туралы бұл мәселе әлі күн тәртібінен түскен
жоқ. Тіпті үкімет басындағылардың қазақ тілінде сйлеу
деңгейіне қатысты кңіл толмаушылықтар болып жатыр.
Елбасы Н.3.Назарбаевтың ұстанған саясатына баршамыз куә болдық. Сан тарапты таразы басына тең қоя
отырып, тіл мәселесін бір кезеңдерде қатты, енді бірінде
тәтті қылып та айтып, жеткізді. Ұлтымыздың мойнына
жауапкершілік жүктеп тұрып та айтты. «Неге бір-біріңмен
қазақша сйлеспейсіңдер?» деген де кездер болды. Расында, тіл мәселесін болашақ ұрпаққа қалдырмауға тиіспіз. Тіл
мәселесіне бейжай қарауға болмайды» деді.
Келесі кезекте сз алған Оразкүл Асанғазықызы да осы
пікірге қосылып, ана тілінің мәртебесі қашан да биік болуы
керектігін баса айтты.
«Жастарға түйткілдің түйінін тарқатуды бір-біріңмен
қазақша амандасудан бастаңдаршы деген тінішім бар.
«Рухымызды жаңғыртамыз!» деп жүрміз. Бір-бірімізбен зге
тілде шүлдірлеп сйлесуді жалғастыра берер болсақ, рухсыз
халыққа айналғанымыз» деді О.Асанғазықызы.
Тілдер комитетінің трағасы 3ділбек Қаба з сзінде
атқарылған жұмыстардың жай-жапсарына шолу жасап тті.
«Шынында да, сзден грі іске кшетін кезеңге келдік.
Кше-кшеде ілулі тұрған жарнамадағы қателерден кз
сүрінеді. Осыған байланысты заң мәжілісте қаралып жатыр. Осы тңіректе мені қынжылтатын дүние – зге тілде
сйлеуге құмар болып жүрген зіміздің қазақтар екендігі. 19
миллионға жеткен болсақ, соның 70-80%-ы қазақтар емес
пе? Ендеше, ана тіліміздің халі неге әлі мүшкіл күйде?» деді
3.Қаба.
Б.Жағыпарұлы болса, «"згеге жалтақтайтын уақыттан
кеттік. Тілді дамытуды отбасынан бастап, осы мәселені
шешуге күшімізді жұмсайық. Бір-біріміздің тегімізді
қазақша атайық» деген пікірін білдірді.
Жиынды академияның тәрбие ісі және әлеуметтік
мәселелер жніндегі проректоры Шыңғыс Ергбек
жүргізді.
Б.СМАЙЫЛ

ҚАЗАҚ

«ТІСТЕП СҮЙЕДІ»

немесе зиялылар атсалысуға тиіс мәселе
Қазақта «Жалғыздың үні шықпас,
жаяудың шаңы шықпас» деген сөз
бар. Құрылыс барысында береке
мен бірлік тамырының тереңде
екеніне көзіміз анық жетті.
Қолынан келсе бір кірпішін қалап,
құрылысшыларға сусынын, түскі
асын әкеліп, тіпті бір күн келіп
тегін еңбек етейін, сауап жинайын,
ынтымақтың үлгісін көрсетейін
деген жандардан бастап, көлемді
де қомақты қолғабыс жасаған
азаматтардың саны 300-ден асты.
натты орындап, Екпінде, Ақсуатта мешіт
салып берді. Ұзақ уақыт үнсіз қалған
Семейдегі ғажайып мешітті мойындарына алып, абыроймен аяқтап отыр. Абай
атындағы бұл мешіт Семей жеріндегі
руханияттың тірегі болсын деп тілеймін»
деп баталы сз айтты.
Қазақстан Мұсылмандары Діни басқармасының трағасы, Бас мүфти Наурызбай
қажы Тағанұлы, Семей қаласының әкімі
Нұрымбет Сақтағанов, Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының трағасы
Ұлықбек Есдәулет, ақындар, Мемлекеттік
сыйлықтың иегерлері Несіпбек Айтұлы
мен Тыныштықбек 3бдікәкімұлы,
кәсіпкер Тұрсын Тастекеев және т.б.
ыстық лебіздерін жеткізсе, Қазақстанның
халық артисі Алтынбек Қоразбаев ән
әуелетіп, күйші Секен Тұрысбеков
күмбірлеген күймен кпшілікті бірден
баурап алды.
Жақсылық пен жақсылық тұспа-тұс
келіп, қуанышқа қуаныш қосылып дәл
осы сапарымызда Қарауылда Құнанбай
мешіті, Шәкір 3беновтің туған жері

Құндыздыда Байтлек қажы мешіті де
халықтың игілігіне пайдалануға берілді.
Деректерге сүйенсек, 1836 жылы негізі
қаланған Тыныбай Кәукенов атындағы
мінәжат орыны Семей қаласындағы
ежелгі мешіттің бірі болып есептеледі.
Іргетасы тастан, қалған блігі ағаштан
тұрғызылған мешітті сол ңірге танымал
кпес Тыныбай Кәукенов з қаражатына
салған. Екі ғасырға жуық уақыт тсе
де жамағат жиі жиналатын мешіттен
Абайдың әкесі Құнанбай "скенбайұлы
мен Шәкәрім Құдайбердіұлы қажылыққа
аттанған екен.
Ал 1862 жылы Сүлейменов, 3бдешов,
Рафиков және Халитов есімді жергілікті
ауқаттылардың бастамасымен ағаштан
қаланған Семейдегі екі мұнаралы орталық
мешіт сәулет нерінің ескерткіші болып саналады. Кезінде мұнда рт болып, жергілікті мұсылмандардың
тінішімен 1897 жылы В.Халитов оны
қалпына келтірген. Кірпіштен қаланған
мешіт соғыс жылдарында қойма ретінде
пайдаланылған. 1995 жылы хакім Абайдың
150 жыл толуына орай Абай Құнанбайұлы
құлшылық еткен мешіт қайта жндеуден
тіп, есігін айқара ашты. Бүгінде бұл
мешіт ХVII ғасырда мір сүрген қазақтың
беделді биі 3нет баба Кішікұлы есімімен
аталады.
Талай тарихи оқиғаның куәсі болған
қарт Семейдің тынысы зіне тартатын
бір тылсым күш бар. Еңлік-Кебек, Абай,
Шәкәрім мазарларына арнайы соғып,
құран бағыштадық. Ұлылар мәңгілік тыныс тапқан мекенге табанымыз тигеніне
мың мәрте шүкіршілік етіп, келген жолымызбен кері қайттық.

ҰЛЫЛАР ҮНДЕСУІ
Қостанай облыстық Ыбырай Алтынсарин мемориалдық мұражайы
Алматы қаласындағы Ахмет Байтұрсынұлының мұражай-үйінде ұлы
ағартушы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналған «Қазақ
әліпбиінің негізін қалаушылар» атты жылжымалы көрме өткізді. Бұл ісшара екі мекеменің арасындағы өзара ынтымақтастық келісімшартын
жүзеге асыру негізінде «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында
ұйымдастырылды.
Жылжымалы көрменің мақсаты екі мұражай арасында қарымқатынасты нығайтып, мәдени-рухани байланысты орнату, істәжірибе алмасу, ұлылар ұлағатын ұлықтау және қоғам қайраткері,
ұлы ағартушы-педагог Ыбырай Алтынсариннің өнегелі өмір жолын
насихаттау. Аталмыш шараға байланысты көрмені ұйымдастыруға
мұрындық болғандар өз ойларын төмендегідей жеткізді.
Райхан Имаханбетова,
Ахмет Байтұрсынұлы мұражайүйінің директоры:
– Қостанай ңірі Ыбырай
Алтынсарин мен Ахмет Байтұрсынұлының туған лкесі. Бүгінде
Қостанайға қарағанмен, екеуі де
Торғайдан шыққан түлектер деп
айтуға келеді. Ағартушының 180
жылдығына орай Ы.Алтынсарин
атындағы мұражай Ахмет
Байтұрсынұлының мұражай-үйінде
кшпелі крме ұйымдастыруды
кптен мақсат еткен. &рине,
біз қуандық. Мінеки, сол ойымыз
жүзеге асты. Бұл крме 1 сәуірге
дейін жалғасады. Бұл байланысымыз алдағы уақытта жалғаса
береді. Биыл Ы.Алтынсариннің
180 жылдығы болса, келесі жылы
А.Байтұрсынұлының 150 жылдығы.
XIX ғасырдың екінші жартысында қазақ жазуының басында
Ы.Алтынсарин тұрса, XX ғасырдың
алғашқы ширегінде А.Байтұрсынұлы
крінді.

Марғұлан ОСПАНОВ,
Қостанай облыстық Ыбырай
Алтынсарин мемориалдық
мұражайының басшысы:
– Қазақ тарихында қазақ
әліпбиінің негізін қалаушы екі
тұлғаның екеуі де Тобыл-Торғай
ңірінің тумасы. Ы.Алтынсарин
ең алғаш кириллицадан қазақтың
тл әріптерін ойластырып жасап
шығарды. Одан кейін Ахмет
Байтұрсынұлы ең алғаш араб графикасы негізінде қазақтың тте
жазуын мірге келтірді. Биылғы
Ы.Алтынсариннің 180 жылдық
мерейтойы тұсында және алдағы
А.Байтұрсынұлының 150 жылдық
мерейтойы қарсаңында осындай кездесу-кешін ұйымдастырып,
кшпелі крмемізді Алматының
тріне әкеліп жайғастырып,
жергілікті халыққа таныстырайық
деген мақсатымыз болды. Крмеміздің атауы да «Қазақ әліпбиінің негізін қалаушылар» деп аталады. Ы.Алтынсарин мұражайының

жәдігерлік заттарын А.Байтұрсынұлының мұра жайына әкелуіміз
де кездейсоқ емес. Алтынсариннің
жазған оқу лық тарымен сусындап скен, мектебінен білім алған
Ахмет Байтұрсынұлы Ыбырай
Алтынсариннің тікелей шәкірті деп
толыққанды сеніммен айта аламыз.
Қызмет барысындағы тәжірибе алмасу, мәдени-рухани байланыс орнату, екі тұлғалық музейдің арасында
келісімшарт жасау, соның арқасында
ізденістерді бірлесе атқарып, бірлесе
жұмыстарды жандандыру мақсатын
кздеп отырмыз.
К+рмеде Қостанай облыстық
Ыбырай Алтынсарин
мемориалдық мұражай қорындағы
бірегей құнды жәдігерлерлер
– Ыбырай Алтынсарин отбасымен қолданған т+секқап
пен «Шариғатул-Ислам» сирек кітабының түпнұсқасы,
шығармалары, этнографиялық
очерктері, архивтік
фотоқұжаттар, Ыбырайдың
аталас туысқаны, Қазақстанның
халық жазушысы, к+рнекті ақын
Мәриям Хакімжанованың латын
графикасы негізінде шыққан
«Жеңешем» алғашқы +леңдер
жинағы, Ы.Алтынсариннің +мірі
мен қызметі туралы кітаптар.
Ағартушының нағашы атасы
Шеген бидің шапаны және тағы
басқа жәдігерлер жұрт назарына
ұсынылды.
Н.БАТЫР

Азаматтың суреті

Неге екенін кім білсін, қазақ жылқы секілді «тістеп сүйеді» деген
сөздің жаны бар. Бұл ретте де «Қазақтың өлісінің жаманы жоқ,
тірісінің өсектен аманы жоқ» дейтін кемеңгер Абай шығады алдымыздан. Біреу парасатты пікір білдірсе де, «жақсының артынан сөз ереді» деп өзімізді-өзіміз жөптеп қойып, сілтей береміз.
Дегенмен, «өлісін де» аяп жатқанымыз шамалы. Мысалға, сол
Абай атамыз туралы «Ондай ұлы ақындар көп бұл дүниеде»
дейтіндер де бар. Иә, ұлы ақындар аз емес. Бірақ ұлт ақындары
толып жатыр дей алмаймыз. Ұлт дегеннен шығады, қазір де
қолыңда билік болса, немесе сол Абайдың заманында би
болсаң, алдыңа жақсы да, жаман да, ақ та, қара да, ұры да, қары
да келер еді. Абай қалың қазақтың бойындағы қайшылығын
сол би болған жылдары анық көрген деп, тереңдеуге құлқымыз
жоқ. Қайшылық әркім өз мінін білмеуден, білгісі келмеуден
«құлап жатып қисайғанға күлгеннен» шығады.
...Біз кеңестің «мінсіздік идеологиясынан» кейін, ұлыларымызды
алдымен пенде ретінде қабылдауды үйрене алмай келеміз.
Ол, ол ма, бүгінгі базар жағалаған ағайынға: «"лсем орным
– қара жер, сыз болмай ма» деп, ет жүрегіңді дір еткізетін жазба
поэзияға тән сз саптау Абайдан басталғанын; «Буыршын мұздан
тайған күн» дегендегі «буыршын табанының қыры алмастай ткір
болатынын білетін замандастары үшін...» (Қ.Мырза-3ли) Махамбет сзсіз дәстүрлі поэзияның шырқау шыңы екендігін түсіндіріп,
ақ тер, кк тер болмай-ақ қой. Керісінше, Жәңгір хан заманындағы
сарай ақыны Жанұзақ айтты делінетін, Махамбетке «Исатайды неге жақтайсың? Сенің атаң басқа еді...» деген мағынадағы
сзін келтірші. Қазақ ондайда елп етіп елеңдей қалады. Тіпті
уәжіңе қосылғысы келмесе де, әлгі тақырыпты басқа қырынан
толғай жнеледі. Болмаса Махамбетті «түркіменшахтың баласы»
делінетін ертегінің шетін шығарып крші, сұхбаттасыңыз сізге жаңа
қырынан танылуы ғажап емес. Себебі біз болмайтын жаққа қисая
беретін қырсықтықтан арыла алмай келеміз.
Қазақ дегенде алдымен аталуы тиіс тұлғаның бірегейі –
Құрманғазы. Сол бабамыздың руы – қызылқұрт дегенді оқығанда,
қазақ емеспін бе, мен де таңырқағам. Себебі сонау қиыр шығыстағы
менің ауылымда, «қызылқұрт бәленше» деп руы ныспысына телініп
айтылатын жалғыз ақсақал болған. Жай кп пенденің бірі емес,
кезінде сол аймақты басқарғандардың қатарынан крінген азамат
еді десетін. Жарайды қазақ мидай араласып кеткен халықпыз ғой.
Құрманғазы Сағырбайұлының туған жылы туралы дау-дамай з
алдына, оның Иркутскіге айдалғаны мүлдем тірік болып шықты.
Оны қойып оңтүстікке бармаған,
Қысқасы
Алатауды да крмеген. Орталық
жақсыларымыздан
Қазақстанда да болмаған. Қол
жаттық іздемейік. Олар
жетім жердегі Ордаға да бармауға
да біз бен сіз секілді ет
тырысқан. Жала жабылып бір рет
пен сүйектен жаралған
сотталғаны рас. 3йгілі «Алатау»,
пенде, тегі кім болса да
«Сарыарқа» күйлері сол зі мір
ұлтқа адал қызмет еткені
сүрген ңірдегі жерлердің атаулары.
маңызды. Қазақ онсыз да
Бұл да қызық емес пе? Онда қызын
қырық рудан құралған
біреулер ұрлап әкеткенін айтайын.
ұлт. Тек бөлінуден зардап
Жай ұрламаған, пароходтың ішіндегі
шегіп келеміз. Жақсы
бшкеге жасырып, Каспийдің
мағынасындағы ұлтшыл,
келесі жағына жүзіп барғасын, сол
отаншыл болайық,
жақтағы қазақтарға малға сатқан.
ағайын!
Тағы бір таңданарлығы – ол кісі
Құрманғазының қызы екенін әбден
лерінде айтыпты. Осыдан кейін қазаққа Құрманғазы да қызық
бола бастайтындай. Ал оның теңдессіз ұлы нері ше? «Біз неге
осындаймыз?» деп айғайлағың келеді.
"ткенде бір ағамызға 3лкей Марғұланның керемет ғылыми
тұжырымдары жайлы айтып отырсам, «Білесің бе, ол қырғыз ғой...»
дегені. 3лемжеліде жақында Димаш Құдайберген жайлы дәл сондай әңгіме қызу пікірталас тудырғаны есімізде.
Жалпы рушылдық, жүзшілдік, топшылдық, жершілдік,
біреудің тек жаманшылығын қазу секілді ғадеттерді, ұлттың дерті
ретінде қарастырып, жасырмай, жиіркеніш тудыратындай идеология жүргізу, оған зиялы қауым атсалысуы қажет. "зіміз қызыға
қарайтын батыс, шығыстағы дамыған ұлттар ұлыларының тегіне
мән бермейді. Зерттеушілері біледі, айтады, бірақ олар үшін
тұлғаның белгілі ұлтқа қызмет еткені маңызды. Жалғыз мысал
келтірейік; бір жылы Польшада болғанымызда, Адам Мицкевичтің
зәулім ескерткішінің алдына апарды. «Неге сонша аспандатып қойған?» деген сауалымызға, тегі ақорыстық делінетін ұлы
ақынның «поляк халқы үшін биіктігін» дәлелдеу үшін деген жауап
алдық. 3неки, жетілген ұлт!
Мұндай ойлар отаншылдық атты қастерлі ұғымға жетелейді.
Патриотизм туралы айтқанда, ұлтшылдық, мемлекетшілдік
хақында да айтуға тура келеді. Аталмыш терминдер жайында әлемге
әйгілі қоғамтанушылар мен философтардың пікірлері маңызды,
бірақ оларға да сын кзбен қарауға тура келеді. "йткені зерттеуші
немесе пікір білдіруші дүниенің қай қиырында отырып, қай кезде
айтса да сол заманның уақиғаларына, еуроцентристік және зге де
кзқарастарға, қандай халықтардың мірін жақсы білетініне тағы
басқа себептерге байланысты дп түспей жататынын байқайсыз.
Айталық, француз Жорж Клемансоның: «Патриот з халқын сүйеді,
ұлтшыл з ұлтынан басқаларды жек креді» дегеніндегі «ұлтшылы»
қазаққа келмейді. Одан грі «"зге халықты жек кретін адам, з
ұлтын да сүйіп жарытпайды» деген Николай Добролюбовтың пікірі
қазақ үшін қисынға келеді.
2007-2008 жылдары ұлт патриоттары мен мемлекетшілдер
мәселесін ктергендер кбейгені есімізде. Шын мәнінде, ол сауатсыз пікір. Ұлт патриоты, ұлтшыл патриот орысшадан сзбе-сз
аударма. Қазақшасы отаншыл немесе патриот. Тіпті ұлтшыл мен
мемлекетшілдің де мағынасы осы сзге сияды. Қоғамтанушылар
мен философтардың пікірлеріне үңілсек, фашистік Германиядан
кейін алдыңғы қатарлы дамыған ұлттардағы ұлтшылдық қауіпті.
Дамушы немесе бодан болған ұлттардағы ахуал басқаша.
Мемлекетшілдік жайлы орыстың ұлы философы Николай
Бердяевтің: «...Ол мемлекетшіл, билік диктатурасын жақтаушы,
демократия мен анархияның жауы». «Орыс либералдары
мемлекетшілдіктен грі баяғыдан-ақ гуманизмді жақтап келеді»
деген анықтамаға бергісіз сздерін оқыған адам, ол терминді де
байқап қолданса керек. Яғни мемлекетшілдіктің зегінде диктатура
бар.
Қысқасы жақсыларымыздан жаттық іздемейік. Олар да біз бен
сіз секілді ет пен сүйектен жаралған пенде, тегі кім болса да ұлтқа
адал қызмет еткені маңызды. Қазақ онсыз да қырық рудан құралған
ұлт. Тек блінуден зардап шегіп келеміз. Жақсы мағынасындағы
ұлтшыл, отаншыл болайық, ағайын!

ANA TILI

ПРЕЗИДЕНТ ТАПСЫРМАСЫ
(Басы 1-бетте)

Осыған орай күні бүгінге дейін шетелдік банктерде жүздеген мың гектар жерлердің кепілдікте
тұрғаны ешкімге белгісіз күйде қалып отыр.
Олардың иелері кім?! Қоғамнан жасыруға болар,
бірақ айдың бетін клеңкелей алмайтының анық.
Уақыты келгенде ол да ашылар.
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев
тым сирек қолданылатын Президенттің заң
шығару бастамасы құқығын пайдаланып, жерді

расын айқындап алған Ватикан мемлекеті зіне
тиесілі бас-аяғы 44 гектар жерде мемлекет атынан ресми қабылдаулар жасап, түрлі шараларға
қол қояды. Шақырусыз келген жанға қасиетті
жерлерін таптатпайды. Еуропа құрылығындағы
барлық мемлекеттер жерді аялап, оған аса маңыз
береді.
Жер қадірін білетін халықтың бірі – Корсика аралының тұрғындары. "зінің жері мен
бостандығын ерлікпен, табандылықпен қорғайтын
корсикандықтар кейінгі жас ұрпаққа мектеп
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жасалып отырған ұсыныс та мемлекеттің аса
маңыз ды шешімдерінің бірі ретінде тарихта
қалатыны айқын.
«Адам – Жердің мүлкі» депті үндістердің ксемі
Сиэтл Дювамаш АҚШ Президенті Франклин
Пирске 1855 жылы жазған хатында:
«Вашингтондағы үлкен кісі. Сіз біздің жерімізді
сатып алу жайлы айтыпсыз. Сіздің ол ойыңыз біздің
кңілімізді кншітпейді. Аспан аясын, жер жылуын сатуға немесе сатып алуға бола ма екен?! Жердің
жібек желі, зен-клдің айдыны біздің меншікті

ЖЕР – БАБАЛАРЫМЫЗДАН
ҚАЛҒАН АМАНАТ
шетелдіктерге, шетелдік заңды тұлғаларға сатуға, табалдырығынан Жерді құрметтеу жнінде мір
жалға беруге тыйым салатын заң әзірлеуді тапсы- сабақтарын ткізеді. Билік буынының ерекше
руы қоғам тарапынан қолдау тауып отыр. Мем- ойлап тапқаны – мектепке барған жас скінге
лекет басшысы осыған сай, енді лоббистердің алғашқы сабақты Жерді сүю дәрісіне арнайхалықты алдап соғуына, билікке қысым жа- ды. Қазір осы бір кішкентай ұлтарақтай арал
сауына жол беретін мүмкіндік қалдырмады. тұрғындары Жерді сүю құрметімен бүкіл Еуропаны
Елімізде ірі латифундистердің ат тбеліндей таңғалдырып жүр.
шағын тобы бар, енді олардың иелері з жерлерін
3лем елдерінің кпшілігі з банкноттарында
шетелдіктердің жекеменшігіне жаздыртып елтаңбаларын орнатса, енді бірі аң-құс, мәдени
қойып, оны Қазақстан азаматтарына жалға ескерткіштер крінісін таңбалағанды жн креді.
беруінің жолы кесілмек. Бұдан біз Президенттің Ал зімізбен кешегі бір лагерде болған 3зербайжан
бір күндік саяси ұпай емес, Қазақстанның елі ұлттық ақшасына мемлекеттің картасын
болашағын әріден ойлайтын мемлекеттік орналастырған. Бұл да бір ұтымды ойластырған
қайраткер екенін креміз.
саясат па дерсің?!
Жер алтынмен лшенбейді, оның құны
Жалпы қасиетті Жер туралы әңгімелер
жоқ. 3лемдік лшем солай. «Саяси организмді кп. Солардың бірі мынаған саяды: Адамзат
екі әдіспен лшеуге болады. Біріншісі – қоғамының қалыптасу кезеңінде Жер үшін болған
территориялық клемі және ондағы халықтың соғыс ең қасиетті соғыстарға жатқызылған. Ол
саны. Осы лшемдердің біріншісі мен екіншісінің туралы Түркия ксемі Мұстафа Кемал Ататүріктің
арасында мемлекетке сай келетін жер клемін ой-толғамдарына кз жіберсек те болар еді.
анықтауға мүмкіндік беретін қатынас бар.
Қазақстан Президентінің бастамашылдығымен
Мемлекетті адамдар құрайды, ал адамдарды жер
асырайды. Яғни бұл қарым-қатынаста мемлекет
тұрғындары күн кру үшін жер жеткілікті болуы
Қазақстан Президенті
шарт, ал олардың саны жер асырай алатындай
Қасым-Жомарт Тоқаев тым
болуы керек. Түптің-түбінде жері жеткілікті халық
сирек
қолданылатын
Президенттің
дәулетті болады» дейді атақты француз философы
заң шығару бастамасы құқығын пайдаЖан Жак Руссо.
ланып,
жерді
шетелдіктерге,
шетелдік заңды
Біріншіден, Жер – ата-бабаларымызтұлғаларға сатуға, жалға беруге тыйым салатын
дан қалған аманат. Ал аманатқа қиянат
заң
әзірлеуді
тапсыруы
қоғам
тарапынан
қолдау
жасамау бізге берілген ұран іспетті! Оны
тауып отыр. Мемлекет басшысы осыған сай, енді
құлатпағанымыз абзал. Екіншіден, қазақтар
лоббистердің
халықты
алдап
соғуына,билікке
қысым
ешқашан жерге жекеменшік құқығына
жасауына жол беретін мүмкіндік қалдырмады.
ие болған емес. Ата-бабаларымыз жерді
Елімізде ірі латифундистердің ат төбеліндей шағын
қауым, ру болып пайдаланған, оны ұрпағына
тобы бар, енді олардың иелері өз жерлерін
аманат етіп тапсырған және ол топырақты
аялай білуді үйреткен! Ұрпақтан-ұрпаққа
шетелдіктердің жекеменшігіне жаздыртып қойып,
қалдыратын басты қазына бұлағымыз да осы
оны Қазақстан азаматтарына жалға беруінің
Жер! Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығында кзіміздің
жолы кесілмек. Бұдан біз Президенттің бір
қарашығындай сақтап, қызғыштай қорғағанымыз
күндік саяси ұпай емес, Қазақстанның
да, қасиетті осы Жеріміз!
болашағын әріден ойлайтын
"мір қағидасында ең құнды материалдық
мемлекеттік қайраткер
байлық – Жер. Бір қаланың ішінде тұрып, шекаекенін көреміз.

мүлкіміз емес, оны бізден сатып алу деген қандай
сз? Бұл Жердің әрбір тмпешігі біздің халқымыз
үшін аса қымбат. Орман-тоғайымыздың әрбір сыбдыр қаққан жапырағы, зен-клдеріміздің әрбір
қиыршық тасы, әрбір ағашымыздың бойындағы
шырын слі, сол жердің иесі – қызылтерілілерге
қасиетті нәр берер – Жер Ана!
Адам – мірдің рнегін тоқушы емес, ол сол
рнектің бір тал иірім жібі ғана. "рнектің сәнін
бұзғаны, мірінің сәнін бүзғаны.
Біз – Жер адамның мүлкі емес, адам – Жердің
мүлкі деп білеміз. Ғалам біртұтас, оны бір атаның
баласындай қаны бір, жаны бір деп білеміз.
Топырағымыздағы қызылтәнді ақырғы адам кз
жұмып, аруағы аспан әлеміндегі ақша бұлтқа айналып кетсе де, халқымыздың лмес, шпес рухы
орман-тоғайымызда, зен-клімізде мәңгі бақи
мір сүре береді. Себебі: бұл Жер – менің халқыма,
яғни болашақ ббегінің жүрегі елжірей еміренетін
Ана сүтімен суарылған!
Сен бұл Жерді түптің-түбінде сатып алар
болсаң, оны бізше сүйе білуің керек, оны бізше
аялай білуің қажет. Оны есіңнен бір сәт шығара
крмегейсің! Оны балаларыңның Жер-Ана бесігі
деп біліп, бүкіл жан-жүрегіңмен аялағайсың, жан
дүниеңмен қорғауға, сақтауға, Құдайдың бізді
сүйгеніндей мейірімімен сүюге тиіссің!..».
Үндістер ксемінің сиямен емес, жүрек канымен, жан-тәнімен, ділімен жазған хаты адамзатқа
айтылған сиетке айналған. Бұл бүгінге ғана
емес, ертеңге де керек асыл сз! Асыл сз
ешуақытта ескірмейді! Сондықтан оны сатуға
ешкімнің де құқы жоқ. Демек, Мәжіліс халық
сұранысына құлақ асып, Президент ұсынған
заң жобасын қолдауы тиіс!
Жер – тіріде трің, лгенде крің. Жерсіз
елдің де, ердің де күні қараңғы түнек. Жерсіз
мір жоқ! Мұны бір кісідей білетін Қазақстан
Президентінің қасиетті Жер-Анамыз туралы үлкен
тебереніспен айтқаны кпшілігімізді ойландыруы
тиіс.
Осы сарындас сзді Президентіміз де халыққа
арнай отырып, мәселенің мәнісін жан-жақты

түсіндіріп берді. «Біздің мақсатымыз – келер
ұрпаққа Қазақстанды тұғыры мығым, экономикасы қуатты, рухы асқақ мемлекет ретінде табыстау
және елдік істерді шашау шығармай лайықты
жалғастыратын жасампаз ұрпақ тәрбиелеу» деді
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев.
Ұлттың ұлы мұратының бірі осы емес пе?!
Қазақ байлықты қолдың кірі, келеді, кетеді
деп есептеген. Ал Жерді – қасиетті Анаға теңеген.
Сонда қасиетті Ананы сатуға, згеге уақытша
беруге бола ма!? Оған бәрі сыяды! Жерді қасиет
тұтпаудың кесірінен, жерінен айрылып, барар
жері, басар тауы жоқ тұтас бір ұлт ұлтарақтай жері
қалмай тозып кеткен оқиғалар да тарихта болған.
Кезінде Басраның ғажайып лкесін иеленген 40
миллион күрт халқы зара қырқысудың әсерінен
қасиетті жерлерінен айрылып, қаншама жылдардан бері босып жүр. Қазір ол топырақта Ирак,
Сирия, Иран, Түркия елдері орныққан. Соның
әсерінен бүгінде аймақта тыныштық жоқ. Ол
тыныштық таяу арада орнамасы да анық. Себебі
қуғында жүрген күрд үкіметінің мақсатында соңғы
күрд ұланы қалғанынша Жер үшін күрес жалғаса
береді деген мақсатты ұран бар.
Сондай-ақ кезінде Кения елі де сырттан
келген миссионерлердің алдау-арбауына түсіп,
жерлерінен айрыла жаздаған. Ол туралы Кенияның
Президенті Жомо Кениаттаның: «Батыстың
адамдары келгенде қолдарында Інжіл, ал біздің
қолымызда жеріміз болатын. Олар біздің кзімізді
байлап, шоқынуды үйретті. Кзімізді ашқанда
алақанымызда Інжіл, ал олардың қолында жеріміз
тұрды» деп кз жасын тккенін ұмытпағанымыз
абзал. Жер үшін қасиетті соғыста Кения 12 миллионнан астам азаматынан айрылды.
Жер туралы Алаш ксемдері де аз айтпаған.
Олардың ең соңғы қоштасар сзі де қасиетті қазақ
топырағы болған. Ұлт ксемі 3лихан Бкейхановтың: «Жер, жер және жер. "йткені жерсіз Отан
жоқ, жерсіз мемлекет болмайды» деген сзі ұлық
ойымен үндесіп жатқан ұлағатты сз бұл!
Ал Ахмет Байтұрсынов: «Ел бүгіншіл, менікі
ертеңгі үшін. Атадан балаға мирас болып екі-

ақ нәрсе қалады, бірінші – бай тілі, екінші –
байтақ жері. Қазақтың әлі күнге жерден қол
үзбей отырғаны – жер қазыналық болғандықтан:
әйтпесе, бүгін тойғанына мәз болып, ертеңгісін
ұмытқан қазақ бүгін – жерін сатып тойып, ертең
– тентіреп кетер еді» дейді.
Ал Сұлтанбек Қожанов Жер туралы күрес ең
қасиетті күрес екенін айтудан тартынбаған. «Шекара аспанмен белгіленбейді, жермен белгіленеді.
3р ұлт з қонысын сақтап қалып, сол қоныс
қылған жерлерін мемлекет деп жариялайды.
Қазақстан аспанда емес, жерде болмақ. Қазақ
ұлты қоныс қылып пайдаланып отырған жердің
барлығы Қазақстан мемлекетіне кірмек» дейді.
"з басына, қызметіне қаншама қауіп тнсе де,
ұлт қайраткері Жұмабек Тәшенов қазақтың жеріне
келгенде ештеңеден тартынбаған. КОКП ОК-нің
бірінші хатшысы Н.Хрушевтің Қазақстанның
жерін блуіне жеке дара шешім шығаруына
қарсылық танытқан ол: «Мен елімнің жерін таққа
айырбастамаймын» деуі шын мәнінде ұлы ерліктің
үлгісі еді. Одан артық не айтуға болады?!
Бүгінгі таңда Қазақстан Үкіметінің шекаралық
облыстарды жергілікті ұлт кілі есебінен кбейтуді
кздеп жатқан шарасы қуантарлықтай. Алайда
ол аздық етеді. Солтүстік облыстарға жастарды
шоғырландырудың бір шарасы ретінде бұл облыстарда жоғары оқу орындарын ашып, жұмыс
орындарын кбейтуді қолға алу керек.
Ақын Қадыр Мырзалиев ағамыз айтқандай:
– Қой ағайын,
Іздер болсаң, жнді ізде!
Татулыққа бекер қауіп тнгізбе,
Блетіндей тұтас Қазақстанды
Жер арқалап келіп пе едің, сен бізге?
Қой ағайын!
Іздер болсаң, жнді ізде! – деп жауап беру керек болып тұр.
Себебі қасиетті қазақ жерін қорғау – осы
топырақта кіндік қаны тамған әрқайсымыздың
азаматтық парызымыз!

«БАС» ҚАЛАЙ
САХНАЛАНДЫ?
Халқының бостандығы үшін басын оққа тіккен жалынды ақын Махамбет бір
жырында: «Жау іздеген ерлердің басы қайда қалмаған?» деп тебіренген еді.
Батыр бабамыздың бұл пәниден өткеніне 175 жыл өтсе де батырдың ерлікке,
рухқа толы үні өшпегені, керісінше бостандықты аңсаған ұрпағы батыр
өлеңдерін жатқа айтып, әлі жүргені әмбеге аян.
Осы тұрғыда Атырау облыстық
Махамбет атындағы академиялық
қазақ драма театрының қазақтың
крнекті қаламгері Рахымжан
Отарбаевтың 2015 жылы ткен тұңғыш
Халықаралық театр фестивалінде
сахналанған «Бас» тарихи драмасы
– жоғалған баспен бірге ақын рухын
да тапқан, ұлттың жадын да қалпына
келтірген ойлы дүниесі еді. Ол нағыз
перформанс спектакль болып дүниеге
келген. Сол қойылымның сценографкпшілікке
суретшісі ретінде «Бастың»кпшілікке
беймәлім сәттерін ашып, әңгімелеп
берсем деймін.
масының
Сонымен, «Бас» драмасының
лай бастатеатрда қойылу тарихы қалай
лып, қалай сахналанды?! Алдымен
дары пебұл шығарманы 2013 жылдары
дагог-режиссер Асылбек Ихсан
етшісі
қоймақшы болды. Мен суретшісі
ның
болып бекітіліп, пьесаның
алғашқы нұсқасын оқып та
ешықтым. Бірақ Асекең пьеқ
саны згертіп сахналық
нұсқасын жасайтынын
айтты, сонымен эскизін
жасауға кірісіп кеттім.
Сценографиялық жобасын,,
фор эскиздерін де алдын ала
Бірақ
қ,
топшылап сызып қойдық. Бірақ,
ебепкінішке қарай, түрлі себепкль
термен сол жылы спектакль
қойылмай қалды.
Кейін, бір-екі жыл
ткенде сол «Бас» пьесасын
режиссер Жанат Телтаев
қоятын болды. Суретшісценограф ретінде пьесаны
қайта оқыдым. Шыны кеп
рек, толарсақтан саз кешіп
қ.
тағы да ұзақ жүріп қалдық.
лаБұл жеп-жеңіл сахналай саламаның
тын дүние емес еді, шығарманың

түп-тамыры терең, күрделі. «Баспен»
бірге Атырауға Рахаңның зі де келді.
Жай келген жоқ, алшаң басып арындап
келді. Театрға ғана емес, Атыраудың
рухани әлеміне, нер айдынына дауыл
тұрғызып, толқын тудырып келді.
Алғашқы жиналыста-ақ атылар арыстандай, артына лақтыра қайырған
шашын салалы саусақтарымен таралап
тұрып, ұжымға: «Мен сендерге емес,
сендер маған мұқтажсыңдар!» дегенде

залда отырғандар қазықтай шегеленіп,
үнсіз отырып қалған. Шәкеңнің үнемі
айтатын: «Арыстандарым мен жолбарыстарым!» деген теңеу сзі әдірә
қалғандай. Арыстанның ккесі алдымызда тұр, айбат шегіп, кзінен от
шашып. Сздің емес, істің адамы екені кесектей сенімді сздерінен сезіліп
тұр.
Бұл 2015 жыл болатын. Кп кешікпей Рахаңның з атындағы
Халықаралық театр фестивалі тетін
болды. Сол жылы Халықаралық театр
фестиваліне Р.Отарбаевтың «Бас»
тарихи драмасымен қатыстық. Туындыда басынан айырылған Махамбет
болғанымен, батырынан айырылып
«маңдайының соры бес елі болып бассыз қалған Елді бірінші планға шығару
керек» деген ой бар еді. Бұл батыл
шешім, нер тілінде сахнаға шығару
үшін бірлескен жұмыс қажет. Режиссер
Жанат Телтаевқа ұсыныспен, фор
эскиздермен шықтым. Фор эскиз –
алғашқы ойдың шатпақталған сызба
эскиздері. Режиссер бірнеше сызбаның
ішінен алғашқы ойды мақұлдап соған
тоқтады, оқиғаны әрі қарай тарқатып,
оңды шешімін тауып, суреттерді
тірілтіп, сахнаға алып шықты.
Махамбеттің басынан айырылғаны,
расымен де – бүкіл бір елдің бассыз қалғанымен пара-пар, рухы
шкенімен тең құбылыс еді. «Бас»
романында үндістердің жаралы жолдасын жау қолына тастамай басын
кесіп зімен бірге алып кететіні жайында ащы ақиқат айтылады. "йткені
«бас» сол тайпаның рух символындай сипатталады. «Аманатқа қиянат
жасауға болмайды» десек, бізге,
бізден кейінгі ұрпақтарға
рухани жаңғыру жолында мүлде енжарлық
танытуға болмайтынын
осы Р.Отарбаевтың
трагедияға татырлық
«Бас» тарихи драмасы
айтып тұрғандай.
«Бас» тарихи драмасын

ɀɟɬɿɠɵɥɛԝɪɵɧɠɚɡɵɥԑɚɧɲɵԑɚɪɦɚɦɟɞɿɋɚɹɫɢɛɨɹɭɵԕɨɸ
ɠɚԑɵɥɵɩɬɵɋɨɞɚɧɛɟɥɝɿɥɿɫɟɛɟɩɬɟɪɦɟɧԔɚɡɚԕɫɬɚɧɞɚɠɚɪɢɹɥɚɭԑɚ
ɬɨԕɬɚɦԕɨɣɵɥɞɵȾɟɫɟɞɟɲɟɬɟɥɟɪɟɤɲɟԕɵɡɵԑɭɲɵɥɵԕɬɚɧɵɬɭɞɚɌԛɪɿɤɚԑɚɣɵɧɞɚɪɛԝɥɪɨɦɚɧɞɵɬԧɪɬɛɟɫɚɣɿɲɿɧɞɟԛɲɿɧɲɿɦԥɪɬɟ
ԕɚɣɬɚɛɚɫɬɵɋɨɧɵɦɟɧԕɚɬɚɪɨɪɵɫԕɵɬɚɣɚԑɵɥɲɵɧɮɪɚɧɰɭɡɧɟɦɿɫ
ԥɡɟɪɛɚɣɠɚɧԕɵɪԑɵɡɬɿɥɿɧɟɚɭɞɚɪɵɥɵɩԛɥɝɟɪɞɿɆԥɫɤɟɭɥɿɤ©ɊɨɦɚɧɝɚɡɟɬɚªɠɭɪɧɚɥɵɲɵԑɚɪɤɟɡɟɤɤɟԕɨɣɞɵɄԧɩɨԕɵɪɦɚɧɵɦɠɚɧɠɚԕɬɚɧɫԝɪɚɭ
ɫɚɥɵɩɠɚɬɚɞɵ
©ȺɥɚɲȻɚɫɫɵɡԕɚɥɦɚɫɵɧɞɟɩȻɚɫȺɥɚɲɫɵɡԕɚɥɦɚɫɵɧɞɟɩɲɵɪɵɥɞɚɣɞɵɠɚɡԑɚɧɠԛɪɟɤª
©ɁɚɦɚɧɵɧɞɚɊɢɦɩɚɩɚɫɵɧԕԝɪɞɚɣɠɨɪԑɚɥɚɬɵɩԕɨɥɵɧɚɧɫԛɣɝɿɡɝɟɧ
ȿɞɿɥɩɚɬɲɚԕɚɣɞɚɫɵԙ"ȻɟɣɛɚɪɵɫɛɚɛɚɞɿɧɿɛԧɥɟɤȾԥɭɿɬɩɚɣԑɚɦɛɚɪɞɵԙ
ɡɢɪɚɬɵɧɚɚɬɩɟɧɤɿɪɝɟɧɠɨԕɩɚɟԙ"Ԧɡɝɟɠԝɪɬɟɤɿɛԛɤɬɟɬɿɥɿɩɟɧɟɪɟɫɿɤɬɿԙ
ɬԧɛɟɫɿɧɛԝɡɞɵɪɵɩȿԙɤɟɣɦɟɣɦɿɧɟɪɛɚɫɵɦɞɵɢɦɟɣɦɿɧɞɟɩԔɚɣɞɚɫɨɥ
ԧɪɲɿɥɪɭɯ"Ԕɚɣɞɚɫɨɥɛɚɫɬɚɪ"Ԥɥɞɟɛɚɫɩɟɧɨɣɧɚɭɨɣɵɧɵɧɚɥɞɵɦɟɧ
ɛɚɫɬɚԑɚɧԧɡɞɟɪɿԙɛɟ"ȿɧɞɟɲɟɧɟɝɟɚɹԕɬɚɩɤɟɬɩɟɝɟɧɫɿԙɞɟɪ"ª
ɊɚɯɵɦɠɚɧɈɌȺɊȻȺȿȼ

театрда қона жатып сахналағанымызды
сол қойылымға қатысқан шығармашылық топ жақсы біледі. Ертең сахнаға
шығады деген күні театрдан таң атырып, премьерасында киім ауыстырмастан шаң-шаң болып паклонға
шыққанбыз. Басы жоқ он массовканың
сегізге қысқартылғаны болмаса,
айтылар ащы ақиқат сахнада нер
тілінде айтылды, қалың крерменге
крсетілді. Тіпті әсерге бленген нер
адамдарының зі, нертанушылар
«кшпенділерде, Шығыста жоқ
Еуропаның бас шабатын гельотинасы
неғып жүр?» деген сұрақты да қойған
жоқ. Менің ол сұрақты күткенім рас еді,
жауабымды да дайындап қойғанмын,

себебі соңғы жазылған «Бас» ол тек
қазақтың басына түскен нәубет емес,
халықаралық шеңберге шығып кеткен
бүкіл адамзатқа ортақ зекті мәселе
ретінде қарастырылған. Бастапқы
фор эскиздегі тбеден самсаған қайқы
қылыш жаудырамыз деген ойдың орнына бір ғана алып станок адамзаттың
басына қауіп тндіріп тұрған үрейді нақ
бере алды. Қойылым жүректерді шынымен дір еткізді, қалың крерменді
сзсіз селк еткізді.
Режиссер Жанат картинаны
қысқартуға қимайтындай. Ақиқат
айқайлап тұр. Мизансцена – кімкімнен кейін шығатыны тізбектеліп
сахнаның екі жағындағы порталға

Ермек ЖҰМАХМЕТҰЛЫ

рет-ретімен жазылып, ілініп қойылған. Режиссер абстракцияға жақын
болса, суретшісі постмодернист.
«Адамның басы Алланың добы» деген
бар, ешқандай қан-жосасыз аппақ
домаланған бастар сахнада допша домалап, жұмыртқадай шашылғанын
кру – жай ғана әсерлі крініс емес.
Ол нер арқылы жанды түршіктіріп,
тебірентерлік ғажап крініс еді.
Қойылым сол жылы Р.Отарбаевтың
Халықаралық театр фестивалінде
жүлделі ІІ орын алып лауреат атанса,
2017 жылы «Бас» тарихи драмасы
Астанада «Экспо-2017» Халықаралық
крмесі аясында ткен, крнекті театр
сыншысы, ҚР еңбек сіңірген нер
қайраткері, Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, профессор 3.Сығайдың 70
жылдығына арналған ХХV Республикалық театр фестиваліне қатысып,
«"зекті тақырыпты ктергені үшін»
номинациясымен екінші рет лауреат
атанды.
Бұл қойылым туралы кезінде
республикалық басылымдар жарыса
жазған болатын. «Жас Алаш», «Айқын»
газеттерінде белгілі нертанушылар
А.Аханбайқызы, 3.Бағдәулетқызының мақалалары жарық кріп, ел
талқысына түскен.
Алматыдағы гастрольдік сапарда
қойылмай қалғаны кінішті, әрине.
«Бас» қойылы мының басты «фишкасы» бассыз адамдар спектакльдің
нағыз заманауи перформанс екенін
одан кейін де сан мәрте дәлелдеп, талай шараларда түрлі тақырыптардың
әрі мен сәнін келтіріп, кпке қызмет
етіп жүр. «Бас» қойылымында боямасыз болмыс, шығармашылық шындық
бар. "з клеңкесінен зі қорқатындар
кейін Б.Пастернактың «Доктор Живагосы» оқыған Н.Хрущевтің: «Не деп
жүрсіңдер?! Мына кітаптан ешқандай
саясат кріп отырғаным жоқ» деген
сзіне ұқсас жауап естірі кәміл. Бассыз жүргендер – олар бар болғаны
адамдар. Олар ешқандай шенеунік
немесе мұғалім, болмаса депутат емес.
Олар бар болғаны – адамдар. Ал адамдар қашанда тәрбиеге кнуі, нерді
түсінуі, салт-дәстүрді берік сақтауы керек. Ең бастысы, «бас» з мекенінде, з
жерінде, ол дегеніңіз, рухы сынбаған
ел екеніміздің айғағы.
Темірбек МАЖИТҰЛЫ,
Атырау облыстық Махамбет
атындағы академиялық
қазақ драма театрының
бас суретшісі
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Қырымбек КӨШЕРБАЕВ,
ҚР Мемлекеттік хатшысы:

ҮШ МӘДЕНИЕТТІ
БІР БОЙЫНА
ТОҒЫСТЫРҒАН
(Басы 1-бетте)
Осы арқылы Герағаның ұлтымызға деген сон шама іңкәрлігіне, Отанымызға деген
сүйіспеншілігіне, бірлікті ту еткен берік ұстанымына, ана тілімізге деген асқақ құрметіне тағы
да кз жеткізгендей боламыз.
Мен кезінде Герағамен аралас-құралас бола
жүріп, бір жолыққанымызда бір сәтте орыстың
«вид» деген сзінің «түр», «тұрпаттан» келетін
қазақша 27 синонимін айтып-жазып бергенде
қаламгердің соншалықты ізденімпаздығына,
зеректігі мен парасаттылығына, қазақ тіліне деген
ерекше кзқарасына қайран қалғанымды жасыра
алмаймын.
Бүгін біз Герольд Бельгер ескерткішінің
алдында тұрып, тұғырлы тұлғаның рухына
тағзым етеміз, сырласамыз, кзі тірісінде ұлт
үшін жасап кеткен жарқын істеріне шынайы
ризашылығымызды білдіреміз. Қазақтың жетіспей
жатқан жерін сынағанында халқымыздың
қаламгерді сырт кздің сыны ретінде емес,
қазақтың тл баласының нағыз жанашыр сзіндей
қабылдайтынын еске аламыз. Соны терең ұққан
қазақ халқының Герағаға деген кпесі болған
жоқ, керісінше, жанындай жақсы крді, сыйлады,
тілеуін тіледі, ұлағат тұтты. Үш бірдей мәдениетті
бір бойына тоғыстырған дарынды тұлға ретінде
ұлт руханиятына дара соқпағын, сара жолын салып кеткен салиқалы «сары шалын» қазақ халқы
әлі де сағынады, іздейді, ізет тұтады!
Елімізде Тұңғыш Президент – Елбасы
Нұрсұлтан 3бішұлы Назарбаевтың шешімімен 2016
жылдан бастап 1 наурызда Алғыс айту күні ткізіліп
келеді. Бұл замана зобалаңымен Қазақстанға еріксіз
депортацияланған ондаған этнос кілдерінің
кезінде тағдырдың тауқыметіне тастамай, құшағын
ашып, дастарқанын жайып, суыққа тоңдырмай,
аштыққа ұрындырмай аман алып қалған қазақ
халқына деген алғысы екені баршаға аян. Уақыт те
келе сол азаматтар қазақтың ажырамас ағайынына,
жанашыр жанбауырына айналды. Қазақтың
мәдениеті мен нерін рге сүйреген релі тұлғалар
қалыптасты.
"зге этнос кілдері арасында қазақтың
мәдениеті мен нерін ркендетуге лшеусіз
үлес қосқан Александр Затаевич, Евгений
Брусиловский, Латиф Хамиди, Александр
Селезнев, Наталия Сац және басқа да дарынды
тұлғалардың еңбектерін ешқашан ұмытпауымыз
керек. Сондай-ақ бүгін арамызда осы дәстүрлі
жолды жалғастырып келе жатқан Юрий Петрович
Аравин, Рубен Суренович Андриасян, Александр
Николаевич Гарковец, Асылы Османқызы,
Ахметжан 3шіров сияқты нер мен әдебиет майталмандарына да ризашылығымызды білдіреміз.
Қазақ халқының да ұлттық нерді ркендетуде
жемісті еңбек етіп келе жатқан осындай тұлғаларға
деген алғысы шексіз.
Сонымен бірге осы ескерткіштің бой ктеруіне
қолдау крсеткен Алматы қаласының әкімдігіне,
Мәдениет және спорт министрлігіне, дарынды сәулетші Нұрлан Далбайға, белгілі кәсіпкер
Нұрлан Смағұловқа, нерде де, мірде де кіл
баласындай болған Қазақстан кинематографистер
одағының трағасы, талантты режиссер Ермек
Тұрсыновқа, тілектес зиялы қауым кілдеріне
шынайы алғысымызды білдіреміз.
Соңына шпес із, мол шығармашылық мұра
қалдырған Герольд Бельгердің ғұмыры үзілгенімен,
тұғыры осылайша биіктей беретініне, жарқын
бейнесі халық жадында әрдайым сақталатынына
кәміл сенімдіміз!
Ниетіміз қабыл болсын!

М?ДЕНИЕТ ДЕГЕН ОСЫ
Осыдан бес жыл бұрынғы толқу еске
түсіп отыр.
Күнделікті жұмыс барысында
редакцияға телефон шалынып, хаттар
келіп жатады. Ал мына бір тосын хат
бізді айрықша баурап алды.
Сәлеметсіздер ме, құрметті редакция!
Сіздерге хат жолдаушы – жазушы
Герольд Карлович Бельгердің қызы.
Біз мамам, Раиса Закировна Хисматулина екеуміз, сіздерге шын жүректен
алғыс айтқалы отырмыз. &кеміз мірден
озса да сіздердің газеттеріңіз біздің үйдің
әлі күнге «құтты қонағы». Отағасының
мірден ткеніне бір жарым жылға
жуық уақыт тсе де, біз әлі де сіздердің
оқырмандарыңызбыз.
Мен Мәскеуде тұрамын. Газетті
«оқимын» деп айта алмаймын, себебі
қазақ тілін білмеймін. Сонда да болса
бәрі түсінікті. Алайда шешем үшін бұл
басылым жақсы қолғанат болды. Ол
кісіде интернет жоқ. Дейтұрғанмен де,
ол сіздердің басылым арқылы еліміздегі
жаңалықтарға қанығып отырады.
Мамам газеттердің бір нмірін
де шашау шығармай жинап қояды.
Мен Алматыға келгенде оны асықпай
парақтаймын, біртүрлі әкемнің демін
сезгендей боламын. Мамама кптеген
журналистер, кршілер ондағы жарияланымдарды аударып береді. Бұл біздің үйге
келетін қазақ тіліндегі жалғыз басылым
екенін атап айтқым келеді. Мен кптен
бері Алматыда болған жоқ едім. Сіздерге
телефон шалып, сйлесудің сәті түспеді.
Содан кейін хат жазуыма тура келді.
Сіздерге тағы да алғыс айтамын!
Бар жақсылықты тілеймін!
Сәттілік, гүлдену тілеймін!
Құрметпен,
Ирина Герольдовна
Ковалева-Бельгер.
Мәскеу, 6.09.2016.
Хатты оқыған бетте ойланып отырып қалдым. Қазір шын сезіміңнен,
ақтарылған кңіл күйіңнен хабар
беретін осындай хаттар жазу сиреді
ғой. Бір хаттың зі бір әңгіменің жүгін
ктеріп тұратын заман тіп кеткен екен.
Мына хат соны еске салды.
Бәрімізге қадірлі, «нағыз қазақ»
Герольд Карловичті сағынғанымызды
сезіндік. «"зіме де обал жоқ, әбден
қазақ боп біткенмін» дейтін Герағаны
сағынбау мүмкін бе?! 3рине, ол кісінің
орны толмайтыны рас, оны қай кезде
де байқап жүреміз. Қазақтың айта алмай жүрген сзін қайран Герағаң айтып салушы еді. Шоқан ескерткішінің
алдындағы ойға шомып отыратын сәтін
қайтіп ұмытарсың!..
Тіл білмесе де осы елге деген
Иринаның құрметі жүрегімізді ұйытып
жіберді. Тіпті осынау ілтипатының зі
де сол үшін кешірім сұрап тұрғандай
крінді. Бүгінде үйіне барып тұрған
газетті оқымайтын қазақ үшін Иринаның мына тілегі жақсы сабақ болса
қанеки!..

«Менің ұлтым неміс болғанмен,
болмысым қазақ» (20.08.10.).
«...Жалпы қазіргі кездегі қазақ
газеттерінің қай-қайсысынан да
оқитын нәрсе табылады және молынан
табылатыны оңды құбылыс. Тек, оларды орыстар мен орыстілді дымбілмес,
менменсіген қазақсымақ міскіндердің
оқымайтыны кінішті демесе.
Қалың тұман ішінде түк білмей, сезбей, барлығынан мақұрым қалған найсаптар здерін кімбіз деп ойлар екен,
а? Қазақпыз дер ме екен? 3й, қайдам,
күдігім бар. Айтпақшы, барлығы деп
отырмағанымды да ұмытпа. 3ңгіме
зім білетін кейбір – шетелдіктер
оларды қазақ деп ойлайтыны талассыз – шалажансарлар хақында. Мұны
мен айтып отырмын. Неміс екенін
ұмытпайтын намысты қазақ – Герольд
Бельгер (27.02.10.).

Бәрімізге
қадірлі, «нағыз
қазақ» Герольд Карловичті
сағынғанымызды сезіндік.
«Өзіме де обал жоқ, әбден қазақ боп
біткенмін» дейтін Герағаны сағынбау
мүмкін бе?! Әрине, ол кісінің орны
толмайтыны рас, оны қай кезде де
байқап жүреміз. Қазақтың айта алмай
жүрген сөзін қайран Герағаң айтып
салушы еді. Шоқан ескерткішінің
алдындағы ойға шомып
отыратын сәтін қайтіп
ұмытарсың!..

3лгі сіз бен біз кейде парқына жетпей жүретін биік мәдениет деген осы
емес пе?!
Бұл хат бізге Герағаңның даусын
естірткендей болды. Кзінің тірісіндегі
«Алматы ақшамына» деген айрықша
құрметін Ирина тағы бір мәрте еске
салғандай.
Герағаның әулетіне, Раиса шешейге
редакция ұжымы атынан «Алланың
разылығына бленіңіздер» деген тілек
айттым.
Иринаның осы бір сағынышқа толы
хаты Герағаның күнделіктерін тағы бір
мәрте парақтауыма сеп болды.
Күнделікте айтылатынындай,
ккеміздің бір минут бос уақыты жоқ.
«Жалпы алғанда, қаншама ыңқылсыңқылға қарамай, күн сайын трт
сағат жазып, бес-алты сағат оқимын»
(14.05.2008) дейді Гераға. Талай
жанкешті, еңбекқор, бейнетқор адамды
білуші едім, ал енді мынау сұрапыл.
Бірер күнде қаншама авторларды оқуды
жоспарлау, жыл сайын бірнеше том-том
кітаптар шығару, күн сайын күнделік
жазу, кездесулерге бару, оның арасында телефонмен тілдесу, кісі қабылдау,
оқыған дүниелеріне сол заматында пікір
білдіріп отыру – бір кісінің тақиясы
түгіл, бірнеше адамның басына тар
келетін шаруа ғой. Тіпті қанша Цицерон
болсаң-дағы мүмкін еместей. Бірақ,
қайтесіз, тағдырдың жазушы маңдайына
жазған мірі осы болса.
Егер әріге бармай-ақ, қазақтың
Тәуелсіздік алғаннан бергі қарайғы
тарихын жазатын болсаңыз, Бельгерді
міндетті түрде оқу керек. Бұл күнделікті
оқымай, сіздің жазған тарихыңыз жартыкеш болып шығарына кәмілміз.
«МЕН DЗІМДІ
ҚАЗАҚСТАНДА ҒАНА АДАМ
РЕТІНДЕ СЕЗІНЕМІН»
Күнде күнделік жазбасақ та қайсымызда да анда-санда, кңілдің бір
ктеріңкі не бұлыңғыр сәттеріндегі
ккейге келген ойды қойын дәптерге
түртіп қоятын бір дағды бар ғой. Бұл –
меніңше, қолына қалам ұстағандардың
кбісін иектеп жүретін машық. Сондай
бір кездерде қайдан қаңғып келгенін
кім білсін, біз де қойын дәптерге
«Кпеннің ойы – күлдіру, Бельгердің
ойы – бүлдіру» деп жазып қойыппыз.
3рине, әңгіме жақсы мағынасындағы
«күлдіру» мен «бүлдіру» туралы болса
керек.
Күнделік не үшін керек, не үшін
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жазылады? Бұған жауап беру – бір
жағы оңай, бір жағы қиын болуы да
мүмкін. Оңай дейтінім, бұл қаламгер
үшін де, бұл салаға мүлдем қатысы жоқ
адам үшін де кңіл күй айнасының,
айқайлап айта бермейтін ой-пікір,
кзқарастарының крінісі болар деп
ойлаймын. Керек болса, тарихта осы
күнделіктермен де қалған белгілі
адамдар аз ұшыраспайды. Бір ғана
Тургеневтің шығармашылығының жартысы күнделіктерден тұратынын Гера
ккеміз бізден грі жақсы білген болса
керек. Ал, енді осы ойды кейіпкерімізге
қарата, қазақ үшін, жалпыәлемдік
руханиятқа қосқан үлесі тұрғысынан
келіп айтсақ, Г.Бельгердің бүгінге
дейін әр тақырыптағы кітаптарын
былай қойғанда, ол күнделіктерінің
зімен-ақ тарихта қалған болар еді.
Себебі бұл күнделіктер дерек-дәйекке
те бай, тағылымды. Күнделіктің
жатқан, тұрғаны, не ішіп, не жегені
туралы емес, танымдық тұрғыдан тәнті
ететін тұстары кп. Мәселен, кейбір
күнделіктерді оқып отырғанда кәсіби
дағдыңызға салып түзеп, күзеп, мұртын
басып, не болмаса ойнатып, оқылымды
етіп жібергің келеді ғой, ал Бельгердің
күнделіктері сізді керісінше ойландырып, толғандырып, күрсіндіріп,
қуандырып, тіпті кейбір мәселелерде
сіздің кзқарасыңызды згертуге де
септігі тиіп, тереңге батырып жібереді.
Белгілі бір тұлғалар туралы түрлі топшылаулар, кзқарастар қайшылығы
жетіп-артылады, з мінін, кемшілігін
де жасырмайды.
Бельгерге Қазақстанды айтпағанда,
жер жүзінің танымал адамдары
тоқтаусыз хабарласып жатады. Бұл
кісі соның бәріне жауап беруге уақыт
табады. Тіпті бұл кісімен бір кездесу
мірбақи арманына айналған кейбір

Отанды қорғау – білімнен
Қоғам өзгерісіне байланысты сана
да, талап та өзгеше. Шет елдерде дипломға емес, мамандардың
біліктілік сертификатына қарайды.
Бұл талап еліміздің Білім және
ғылым министрлігіне де жеткені бізді
қуантады. Білім – қоғам дамуының
көрінісі. «Білім алу азабы уақытша,
ал білімсіздіктің азабы мәңгілік» деген сөз бар.
ХХІ ғасыр – білім мен біліктіліктің дәуіріне
айналды. Жастарға уақыт талабына сай жаңа
кәсіпті игертіп, сол арқылы бәсекелестік
қабілетін арттыру бүгінгі күннің маңызды
міндетіне айналуда. Осы орайда тарихы сонау 1952 жылдан басталатын Алматы
қаласының білім басқармасы мемлекеттік
коммуналдық қазыналық кәсіпорыны «Алматы
мемлекеттік сервис және технологиялар
колледжі» мекемесінің республика жастарына кәсіптік білім берудегі атқарып отырған
шаралары атап айтуға тұрарлық. 3р жылдары

Алматы политехникумы, Жеңіл неркәсіп
техникумы, Технологиялық жеңіл неркәсіп
және тұрмыстық қызмет крсету техникумы
аталған арнайы орта білім ұжымдары бірігіп
Алматы сервис колледжі атауын иеленген-ді.
Бүгінде аталмыш колледж алматылықтардың
мақтанышына айналған.
Колледж қабырғасынан жыл сайын
программист, туризм, сәнгер (модельер), шаштараз, тігінші, стилист, қонақүй қызметкері
мамандықтарын игерген мамандар бітіріп
шығады. Колледжде з маманды ғын жақсы
меңгерген 60-қа тарта ұстаз-оқытушы дәріс
береді. Колледж директоры Жарқын Жаниязова
іскерлік, ұйымдастырушылық, жаңашылдық
қабілеттерімен, ұжымның құрметіне бленіп
келеді. Ынтымақ, бірлік бар жерде німді еңбек
болатыны аян. Колледжде оқитын мыңнан аса
білім алушының сабақ үлгерімі, тәрбиесі де
кңіл кншітерлік.
Мен колледждің алғашқы әскери дайындық
оқ ы т у ш ысы р е т і н де бі л і м а л у ш ы л а р ғ а
отансүйгіштік, патриоттық тәрбие беруге

тырысамын. Себебі олар болашақта Отанды, елді қорғаушылар. Жастардың бойында
патриотизм осы бастан қалыптасуға тиіс деп
ойлаймын.
Тәуелсіз Республикамыздың әскерінің
рухы мен даңқы одан әрі арта түсуі үшін,
колледж білім алушылары әскери дайындық
сабағынан мол әскери мағлұмат алғаны дұрыс.
Дұрыс дайындалмаған жастар келешек әскер
қатарында қызмет етсе, еліміздің қуатты қарулы
күштерін құру мүмкін емес. Біз алғашқы әскери
дайындық арқылы жастарды кәсіби әскери
дайындыққа ынталандыруымыз қажет.
Алғашқы әскери және технологиялық
дайындық пәнінің мақсаты – жастарды
отансүйгіштікке, Қазақстан Республикасының
халқына адал болуға тәрбиелеу.
Асқан ?ЗІМХАН,
Алматы мемлекеттік сервис және
технологиялар колледжінің алғашқы
әскери дайындық бойынша
оқытушы-ұйымдастырушысы

адамдардың зі қоңырау шалып,
шаруасын айтады, ой-пікір бліседі.
Мұның сыртында жаныңызды тәнті
ететін ой, идея, соны кзқарастар,
небір тақы рыптар, небір деректер,
дәйектер, ғажайып диалогтар, суреттемелер, талай-талай тағдырлар, портреттер, зіңіз сыртынан «тәңірдей»
табынып жүретін кейбір суреткерлер
туралы тосын, батыл пікірлер дейсіз
бе?..
Ал Герағаны зге ұлт кілі деп
айтуға кейде аузың бармайды. 3йгілі
Шыңғыс Айтматовтың зі «Ғаламат
қазақ Герольд Бельгерге» деп «Тавро
Кассандры» деген кітабына қолтаңба
берген Гераға бұл пікірді күнделігінің
әр тұсында зі дәлелдеп отырады.
Мәселен, былай дейді. «Германиядан хабар келді. Леонид Вайман қаза
бопты. Ол бұрын Қазақстанда тұрған.
Бір кезде ол мені де Германияға
кшейік деп үгіттеген. Бірақ мен
зімді Қазақстанда ғана адам ретінде
сезінемін» (20.01.08.).
«"зіме де обал жоқ. Нағыз қазаққа
айналып біткенмін. Шын неміс екі-үш
ай бұрын ауруханаға жатып, мұндайға
жол бермей, инфаркқа жеткізбес еді.
Ал мен мірім қыл үстінде тұрса да
қазақылыққа салындым» (05.11.07.). ...
Басқа-басқа, ол қазақтар маған алакз
болғандай ілік жоғы Құдайға да, зіме
де аян» (23.03.08.).
«Маған қазақтың ішкі мәселелеріне
тым сұғына беруге болмайды. 3деп
керек. 3рдайым он ойланып, жүз
толғанып, не айтсам да орнымды біліп,
сақтана сйлеуім қажет» (09.09.02.).
«"з басым жер бетінде қазақтай
қонақжай халық барына шексіз ризамын» (17.11.08.).
«Мен үшін Германияға кету лім
жазасымен бірдей» (30.05.10.).

Міне, біздің Герағаң диванда жатып
алып-ақ (зін әл-дивани Бельгер деп
те атайды күнделіктің бәзбір тұсында)
қазақ мәселесін, қазақтың қамын осылай ойлап кетті. Ал емен есікті кабинеттерде отырған кей қазақтың аузынан
осы сз қашан шығады? 3сіресе, қазақ
басылымдары туралы, орыс тіліндегі
басылымдардың қазақ мәселесіне
келгенде жақ ашпайтынын айтқанда,
еңкілдеп жылағың келеді. Енді бұдан
артық қалай айту керек, л дейсіз бе?
3лі есімізде. Студент кезімізде
опера театрының маңайындағы бақта,
қазір дегдар адамдардың жадында
«Кәукен-кафе» деп аталатын шағын
мейрамхананың алдында қазақтың
қасиетті қара шалдары әңгіме-дүкен
құрып отырар еді.
Бұл күнделік те сол кркем күндерді
еске салғандай. Мұқаңның мұражай
үйінде рухың шат-шадыман болғыр
Рахманқұл Бердібаев әкеміз ткізетін
Халық университетінің сабағына
қатысып, небір дүлдүлдердің әңгімесін
тыңдаушы едік. Шыны керек, қазір
солай алқақотан отырып, әңгіме-дүкен
құратын жер де қалмай бара жатқан
тәрізді. Ана бір жылдары Ғалымдар
үйінің шағын залы сондай рухани
мәслихаттың орталығы еді. Ол да
қазір кзден бұл-бұл ұшты. Сондай
орта, сондай жер, ондағы тағылымды
кештер арқылы талай бұлақтың кзі
ашылатын.
Арыны блек рухани ағыстар мен
әрқайсысы бір-бір биік арыстарай, десеңші!? Күнара Шоқан
ескерткішінің алдында сейіл құрып,
тіпті сол маңды кездесулер алаңына
айналдырып жіберген Герольд ккеміз
сол күндерді еріксіз еске түсіреді.
Кезінде немістер театрға Гетені кру
үшін барса, біздің жұрттың Шоқан
ескерткішінің алдына сонда Бельгерді
кру үшін баратын болғаны ғой. Бұл
енді шын мәніндегі бақытты сәт емес,
бақыттың нағыз зі.
Бірде «Қазақ зиялыларының кездесу, ұшырасу алаңына айналған Шоқан
ескерткішінің алдындағы ткен мір
туралы да бір роман жазу ойыңызда
жоқ па?» дегенімде, «Несі бар, жақсы
идея» деп кеңкілдеп күліп еді кемеңгер.
Күні бойғы уақытым газет қарау,
телефон (сйлеген сздердің кбі
кк мылжың, әләй-бәләй) мен
(түкке қажетсіз) кездесулерге кетті.
Пәлендей ештеңе тындырғаным
жоқ. Апырым-ай десейші! Осындай
кәкір-шүкірлер емес пе жазушының
уақытын лтіретін. Ау, сонда менің
піл сүйегінен тұрғызған мұнарам
қайда, Қали-ау?! Пә...лі...і!..(12.04.12)
деп жазғаны бар еді күнделігінде.
Мұнараны қайдам, қайсыбір күні
Бельгердің бітімі бтен болмысын
бедерлеген ескерткіш ашылды Алматыда. «3бден қазақ боп кеткен неміс»
(з сзі), ұлы Шоқан ескерткіші алдында ой кешіп отыратын ойшылдың
зі де ескерткішке айналды. Қазаққа
қызмет етудің ерен үлгісін крсеткен,
біз әлгі жиі айтатын бірліктің брендіне
айналған бүкпесіз, білгір Бельгер:
«"й, мына қазақтар қайтеді-ей» деп
бір аунап түскен шығар.
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ANA TILI
1. ХАН-Т?ҢІРІНІҢ
ТҰҢҒЫШ СУРЕТІ

М

енің республикамыздағы
осы бір ең биік шың туралы алғаш рет қалам
тартқаныма 40 жылдың жүзі болыпты.
Ол 1981 жылдың 12 қыркүйегіндегі
«Лениншіл жас» газетінде шыққан
шағын мақалам еді. Содан бері әрәдік
түрлі басылымдарда Аспантау аясындағы
оның ерекшеліктері, оған аяқ басқан
алғашқы саяхатшылар мен зерттеушілер
және 7010 метрлік биіктікке ие бұл
мұз құрсаулы мұнараны тұңғыш
бағындырған альпинистер хақында
қадери-халімше 8 мақала жазыппын.
Былай алып қарағанда, оларда бәрі де
қамтылып, жеткілікті айтылған сияқты
еді. Бірақ сз етіліп отырған шыңның біз
білмейтін құпиялары әлі де баршылық
екен. Соның бірі санамызға ойда-жоқта
сап ете түскен: «Хан-Тәңіріні алғаш
рет суретке түсірген фотограф... Алып
шыңның болмыс-бітімін әлемге тұңғыш
жария еткен ол кім?» деген сұрақ-тын.
Бұл үшін кезінде зіміз тауып жазып,
есімдерін ерекшелеп атаған саяхатшылар еңбектерін қайта қарауға тура келді.
ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың
басында Орталық Тянь-Шань, ондағы
Хан-Тәңірі шыңын кріп, зерттеген
бұлардың жалпы саны 15-ке жуық адам
еді. Солардың ішінде неміс альпинисі
Мерцбахерге келгенімізде кзімізге: «Ол
Хан-Тәңірі массивіндегі мәрмәр қабырға
мен жұмбақ клді тұңғыш тапқан
және шыңды ең алғаш фотоға түсірген
жан» деген сйлемнің кзімізге оттай
басылғаны!.. Міне, қызық! Мұны бұрын
біз қалай байқамағанбыз, крмегенбіз?!
Шамасы, бұл интернет жетістігі арқылы
табылған соңғы жаңалықтардың біріау! Содан, ал кеп ізденіс жұмысына
кірісейік. Ақыры керек деректерді компьютер базасындағы сайт ресурстары
мен саяхатшының Тянь-Шань сапары
туралы 1905 жылы Лондоннан жарыққа
шыққан ағылшын тіліндегі кітабының
соңғы басылымын Қазақстандағы
Германия елшілігінің қызметкерлері
арқылы алдыртқаннан кейін тмендегі
жайттарға куә болдық.
Германиядағы Байедсдорф елді
мекенінде 1843 жылы мірге келген Готфрид Мерцбахер аң терілерімен сауда
жасайтын дүкеншілер әулетінің баласы
екен. "се келе әке жолын қуған оның
тасы рге домалап, мол дәулетке ие болады. Бірақ тумысынан романтик ол 1886
жылы зіне тиесілі сауда нүктелерінің
бәрін нотариустық қолхатпен іскер топ
кілдеріне ткізеді. Мұндағы мақсаты
– сауда-саттықтан қолын босатып,
оған қатысты жұмыстардың бәрін сол
саланың адамдарына келісімшартпен
беру арқылы олардан сім алып
отыру-тын. Осындай қаржы кзіне
қол жеткізген соң ол сонау балалық
шақтан бергі арманы альпинизммен
айналысуға мықтап ден қояды. Сйтіп,
зі жасақтаған экспедициялармен
Еуропа және Америка елдерінің таулы
лкелерін емін-еркін аралай бастайды.
1900 жылы Мерцбахер Ресей мен
Қытай шекарасындағы Тянь-Шань,
ондағы Хан-Тәңірі шыңы туралы
естиді. Мұны ол Санкт-Петербургтегі
Императорлық Орыс география қоғамы
ғалымдарының аталмыш аймаққа барып келгеннен соң жазған еңбектерінен
білген еді. Соларды жата-жастана
оқыған неміс альпинисінің осы бір
мүлдем бейтаныс әрі беймәлім жерге
құмартқаны сонша: «Тәуекел!» деп
сапарға шығуға бел байлайды. Бір есептен алып қарағанда, оның бұл ойы дұрыс
та еді. "йткені оған дейін жер шарының
арғы-бергі бетіндегі Кордильер, Пиреней, Альпі және Кавказдағы биік
шыңдардың бәрі игеріліп біткен-тін.
Саяхатшылар мен зерттеушілер үшін
енді Азиядағы Памир, Тянь-Шань,
Гиндукуш, Алтай және Гималай тау
жоталарының құпиялары әлі ашыла
қоймаған нүктелер еді.
Осы жұмбақ жерлердің бірі ТяньШаньға құмартқан Мерцбахер оған
экспедиция жасақтауға кірісіп,
болашақ сапарға жігерлі әрі тзімді,
сонымен қатар қабілетті зерттеушілерді
жинауға барынша күш салады. Соның
нәтижесінде құрамында Берлиндегі
тау-кен институтының қызметкері,
геолог Г.Кейдель, Мюнхендегі ғылымизерттеу орталығының инженері Г.Пфан,
Кавказдағы Пятигорск қаласының
бас бағбаны Э.Руссель, таулы Тироль
лкесінен шыққан жолбасшы Ф.Костнер
секілді альпинистер бар топ 1902 жылы
патшалық Ресейге қарайтын Жетісу
губерниясының орталығы Верныйға
(қазіргі Алматы – авт.) келіп жетеді. Одан
350 шақырым жердегі Ресей-Қытай шекарасында орналасқан Нарынқол форпосына бет алады. Интернеттегі деректер, міне, сол әскери бекініске жеткен
соң олардың жорыққа жан-жақты түрде
әзірленгенінен мол мәлімет береді. Атап
айтқанда, осы елді мекеннен 54 шақырым
жердегі Хан-Тәңірі массивіне қалай жетуге болады деген мәселе талқыланғанда,
оған селоның қарт тұрғыны Н.Набоков
Байынқол аңғарымен жүріп отырып
баруды ұсынады. Және жорықты тамыз айының алғашқы аптасында бастап, бар-жоғы 2 жеті ішінде аяқтап
шығуға кеңес береді. Мұны ол кісі бұл
жердегі ауа райының сол уақыттағы 1415 күн бойы бұлтсыз ашық, тымық және
жайма-шуақ болатын ерекшелігімен
түсіндіреді. Ал сз етіліп отырған ңір
шекаралы аймаққа жататындықтан,

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР
экспедициядағы шетелдіктер мірінің
қауіпсіздігіне кім жауап береді дегенде,
оны Верныйдан келген пәрмен бойынша осы форпостағы 2-Сібір полкінің
1-жүздігіндегі Жетісу казактарының
уряднигі К.Деев жеке взвод конвойын
блу арқылы з мойнына алатындығын
мәлімдейді.
Сол басқосуда болған тағы бір
қызық жайт бар. Жоғарыдағы мәселелер
дұрыс шешімін тапқан соң, Мерцбахер
олардан альпинистер пайдаланатын
азық-түлік пен құрал-жабдықтардың
здерінде жеткілікті екендігін, дегенмен тағы нендей нәрселердің керек
боп қалуы қажеттілігін сұрайды. Сонда
жоғарыда аты аталған Н.Набоков қария
бұлардың түнемелік шатырларына басын шайқап, 4500 метр биіктікке жеткен соң мына палаткалардың жылуға
қамзау болмайтындығын, сондықтан
іргедегі қазақ ауылдарынан шағын
жаппа киіз үйлер және ат ерттеп, жүк
теңдерін бууды жақсы білетін жергілікті
ұлт жігіттерін жұмысқа алуды ескертеді.
Содан бастап Мерцбахердің тілдік
қорына «жігіт» сзі берік енеді. Мұны
біз оның қолымыздағы «Орталық ТяньШаньға саяхат» кітабындағы сйлем
жолдарынан анық байқаймыз.
Осы ұйымдастыру жұмыстарының
бәрі әбден реттеліп болған соң, экспедиция мүшелері, оларды қорғаған

тоқтайды. Байқап қараса, алдарында
алып тас қабырға тұр. Оның ернеуіндегі
ғасырлар бойы жиналып сүңгіленген
мұздардан сауылдай құйылған мыңдаған
тамшыларда есеп жоқ. Жерге жеткенде
олар жеке-жеке бұлақ боп ағып, бір
арнаға тоғысады екен. Кейін белгілі
болғандай, бұл Байынқол аңғарындағы
осы аттас үлкен зеннің басын құрайтын
негізгі су кзі болып шығады.
Шыңға алдарында тұрған мына алып
тас қабырға арқылы жол тауып ту
мүмкін емес еді. Сондықтан одан үмітін
үзген экспедиция мүшелері енді оның
оң жағындағы қарлы асуға кз тігеді.
Байыппен барлап қараған жанға бұл
да оңай шағыла қоятын жаңғақ емес
сияқты. "йткені бір жағы жоғарыда
сз еткен қып-қызыл тас қабырғаға,
ал келесі шеті ккке қарасаң тбеңнен
тақияң түсер зау биік жалаңаш шоқыға
барып тірелетін оған аяқ басу емес, кз
тоқтатып қараудың зі қорқынышты еді.
Себебі ұзындығы бір шақырымдай жерге
кесе-клденең жатып алған жойдасыз
алып жота беткейі тастақ жер емес, тек
қардан, оның жүздеген жылдар бойы
жел ұйтқытқан үрінділерінен құралған
мұзды асу тәрізді болып крінеді. Содан
соң, иә, содан кейін онда не кп, үздіксіз
соққан боран әсерінен пайда болған белдеу-белдеу құлама қарлар кп екен.
Альпинистердің алғашқы сәтте-ақ

ЖЕТІСУ

Г.Мерцбахердің 1905 жылы
Лондонда шыққан Хан-Тәңірі туралы
кітабы
әскери взвод солдаттары, жолбасшылар
және азық-түлік пен құрал-жабдық
артылған жүктерге ие адамдар бар,
128 аттылы керуен Нарынқолдан ХанТәңірі етегіне қарай қозғалады. Бұл
«Аргументы и факты» апталығының 1997
жылғы 12 қыркүйектегі «Асқақ шыңды
бағындыруға ұмтылған неміс» атты
мақаладан алынған дерек.
сылайша, олар Байынқол
аңғарын рлей отырып,
Қарағайлыға келеді. Ақклдің
етегін жанамалай тіп, Екіашаға жетеді.
Одан Жарқұлақ... Осы жерде оқыс оқиға
орын алады. Оған «кінәлі» қалың шп
арасынан ду етіп ктерілген бгелектер
шоғыры екен. Тамыз айында әбден
сіп-ніп, тірлік ету қабілетінің ең
жоғарғы кондициялық деңгейіне жеткен олар ойда-жоқта әлденеше жүздеп
келіп, қылқұйрықтарға атой салған
ғой. Бейқам келе жатқан экспедиция
мүшелері жылқылардың қас жауы бұл
қанатты жәндіктер кілінің мынадай
дүлей әрекетін қайдан білсін. Сондықтан
да олар алғашында естерін жия алмай, жүк артылған аттардың тулап,
бүйірлеріне ауған теңдерді сүйретіп ала
қашқан, сйтіп олардағы жәшіктерден
шашылған консервілерді аласұра
таптаған крінісіне зәрелері ұша қарап
тұрып қалады. Мерцбахердің қорыққаны
фотоаппаратураның асай-мүсей саймандары артылған ат еді. Жоқ, ол аман болып шығады! Керуендегі оған жауапты
«жігіт» оны бгелектер шоғыры жоқ
ашық беткейдегі тақырға қарай жетекке
ала тартып барады екен.
Біраздан соң бұл у-шудың бәрі басылады. Конвойдағы солдаттар мен жол
крсетіп, жүк тиеуге жалданған қазақтар
қылқұйрықтардың ата жауы осы бір
титтей ғана қанатты жәндіктерден
әптер-тәптері шыққан керуенді ретке
келтіріп, рге қарай қайта қозғалады.
Содан 17 шақырым жол жүрген соң, олар
аңғардың тұйықтала біткен тұсына келіп
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Одан демалу дегенді ұмытып, қарсы
беткейге қадам басқаны жадында.
Және: «Күн батқанша, қараңғы түспей
тұрып мына биік тау сілеміне шықсам...
Сйтіп айналаны з кзімен бір шолып қарасам, шіркін!» деген арманы
да ойында. Осы мақсатпен алғашында
нық басып, ширақ адымдаған. Одан
соң кзі қарауытып, қимылы пәс
тартқан. Жүрісі келе-келе бір тұрып, бір
жығылған мимырт тірлікке ауысқан. Ең
ақырында күш-қуаты әбден таусылған
ол құрал-жабдықтарды беліне байлап
алып сүйретіп, еңбектей қозғалуға
мәжбүр болған. Бір мезетте оның
арқасындағы рюкзагы мойнына қарай
лықсыған сияқты әсер береді. Басы да
тмен тартқандай ма, қалай?.. Сйтсе
бұл зі діттеген тау сілемі үстіне жетіп,
кеудесі ондағы еңіске аса бере тоқтаған
екен. «Алақай!» деп қуануға шамасы жоқ. Есеңгіреп отырып ес жияды.
Тізерлей отырып тңірегіне қараса...
О, ғажап! "здері кріп, тоқтаған айсбергтер аңғары бар емес пе? Міне,
содан шығыстағы 7-8 шақырымдай
жерде бір алып шың асқақтап тұр. Ұшар
басы аспандағы бұлтқа ұласып кеткен
ол тәкаппар да құдіретті еді. Кркем
крінісінде де шек жоқ. Кереметтің
нағыз кереметі. Батып бара жатқан
күннің қызыл арай сәулесінен алаулаған
болмыс-бітімі қандай?! Мұз құрсаулы
мұнара онда жаратқан ие Тәңірдің тылсым күші бар сияқты...
ұл Хан-Тәңірі еді. Иә, соның
нақ зі болатын. Ал оған
таңдана қараған Мерцбахерде
ес жоқ-тын. «Осы сәтті круге мүмкіндік
туғызған құдіреті күшті Құдайға мың
тағзым!» деп күбірлейді ішінен ол.
Сйтеді де орнынан тұруға әрекеттеніп,
фотоаппаратурасының асай-мүсейіне
қол созады. Ойы – таудағы батып бара
жатқан күн сәулесі шпей тұрғанда,
Хан-Тәңіріні суретке түсіріп алу еді.
Осы мақсатпен треноганы құрып, оған
объективті мықтап бекіткен ол шыңды
фотоға 2 рет басып үлгереді.
Бұл кезде ымырт үйіріліп, тңірек
қараклеңке тарта бастаған еді.
3лденеге алаңдаған Мерцбахер ақыры:
«Осы ойым дұрыс» деген бір шешімге
келеді. Ол мұнда қалып, таңертең
күн шыққанда арнаулы аппаратпен
Хан-Тәңірінің биіктігін лшеу және
оны тағы да суретке түсіру туралы
ұйғарым еді. Осыған тоқтаған жанкешті
жан құрал-жабдықтарын құшақтаған
күйі ықтасын жердегі тас қуысына
түнеп шығады. Таң ата бере дірдектей
оянған ол діттеген жұмысына жанын
сала кіріспей ме? Міне, сонда оның
қолындағы құрал Хан-Тәңірінің ұстыны
7200 (қазіргі цифр – 7010) метрге тең
екенін крсетеді. Осыдан кейін зі
тұрған тау тбесінен крінген ТяньШаньнның жалпы крінісі мен ХанТәңірінің кең панорамалы келбетін
қайта-қайта фотообъектив нысанасына
алған кейіпкеріміз зі асып түскен құзқиялардың ар жағындағы жолдастарына
қарай бет алады.
...Бұл кезде Мерцбахердің жасы 60-қа
иек артқан еді. Сондықтан да Жетісудан
аттанып, Баварияға барғаннан кейін
ол экспедицияға шығуды доғарады.
Бар уақытын Тянь-Шандағы жүргізген
зерттеу жұмыстары мен түсірген
суреттерін реттеуге арнайды. Кп
кешікпей Мюнхендегі газет-журналдарда оның Аспантау және ондағы ХанТәңірі шыңы туралы фотолары жарық
кріп, Еуропадағы альпинистік клуб
мүшелерін таңғалдырады. Іле-шала,
яғни, 1905 жылы Лондонда «Орталық
Тянь-Шаньға саяхат» атты кітабы
шығып, бұл еңбек оған үлкен атақ-даңқ
сыйлайды.
Иә, оның олай болатын жні де,
реті де бар еді. Біріншіден, ол зіне
дейінгі саяхатшылардың ішінде ТяньШаньдағы осы бір белгісіз шыңға
қалай барудың керектігін айтқан,
соның жн-жобасын крсеткен
тұңғыш адам-тын. Екіншіден, бұл
жанкешті баварлық неміс саяхатшысы
жоғарыдағы зіміз әңгіме еткен мұз
құрсаулы мұнараға апарар жолды тауып
қана қоймай, сондағы шың іргесіне
жақын Мәрмәр қабырға мен айсбергтер жүзген жұмбақ клді бірінші
крген, қағазға сызбасын түсірген
жан еді. Үшіншіден... Иә, үшіншіден
кейіпкеріміздің сол замандағы альпинист атаулының бәрі армандаған
«рухтар мекенін» алғаш рет суретке
түсіріп, алып шың бейнесін әлемге паш
еткені. Осы еңбектері үшін Мерцбахерге Мюнхен университеті профессор
атағын берсе, Императорлық Орыс
география қоғамы оны П.П.СеменовТянь-Шанский атындағы Алтын
медальмен марапаттайды. Осыдан
соң ол тағы да Ресей мемлекетінің
екінші дәрежелі 3улие Станислав
орденімен аталып тіліп, Франциядағы
Луи Максимилиан университетінің
құрметті докторы болады. 1926 жылы
жасы 82-ге келген қарт географ
кезінде зінің әлемнің 10-нан астам
еліндегі тауларында болған уақытында
крген-білген жазбаларының бәрін
Германиядағы Бавария университетінің
кітапханасына сыйлайды. Сондағы
мұрағатта Готфрид Мерцбахердің
Жетісудағы Тянь-Шань сапарының
күнделігі де бар. Бүгінгі таңда ол Қазақ
елі жаратылыстанушы ғалымдары тарапынан з зерттеушісін күтуде.

Б

Альпинист-саяхатшы атақты шыңды 1903 жылы осылай түсірген еді.

ЖҰМБАҚТАРЫ
аңғарған осы сақтану рефлекстерінің
астарында тмендегідей сыр бар еді.
Асудағы адам аяғы баспаған мына
қалың қар оппа ойығы деп аталатын
қатерлі қақпан-тын. Бұл қай тауда да жиі
кездесетін мұз жарығы емес. Ол әңгек
қой. Оған түсіп кеткен әріптестері болса, ондай жағдайда жолдастары оларды
арқан тастап шығарып ала алатын. Ал
мына оппа қар ойығы... Оған тап келген
адамның қайда түсіп, қайда кеткенінен
хабар болмайды. "йткені үсті сіресіп
қатқан, ал асты жер жылуынан жібіп
жатқан қар кеуегі үстіне құлаған жанды
зінің қатпар-қатпар сусымалы қуысына
тартып әкетеді де жоқ қылады. Бұл бұл
ма, сондай-ақ мына беткейдегі әрбір
100-150 метр сайын кездесетін құлама
қар белдеулері де альпинистерге қауіпті
болып шығады. Оны кесіп темін деп
қайла сілтесең бітті, тбеңнен түндіктей
боп тніп тұрған одан кшкін жүріп,
зіңді басады да қалады.
Алғашқы күндері осыларды кріп,
байқаған экспедиция мүшелері: «Босқа
тұрғанша, қимылдап крейік» деп
қарлы асуға ктерілуге әрекет жасайды.
"кінішке қарай... Тірліктері нбейді.
Қасат қар адымдарын аштырмаған
альпинистердің 4 тәулік ішіндегі қайтақайта түсіп-шығып жүріп игергендері
жарты шақырымдай ғана жер еді. Ал
олардың алдарында бұдан 5 есе артық
тар жол, тайғақ кешу тұрған болатын.
Соны бағамдап кріп, жеткен жерлеріне
дейінгі қиындықтың зінен жүректері
әбден шайлыққан альпинистер алға
беттей алмайды. Бұл уақытта күз лебі
біліне бастаған тау ішіндегі күн де
суытып, 5500 метр биіктіктегі лагерь
адамдары ауырып-сырқай бастаған
еді. Осы жағдайларға және здері
тұрған маңайда Хан-Тәңіріне апарар
басқа асудың жоқтығына кзі жеткен
Мерцбахер тмендегідей ұйғарымға
келеді. Ол Нарынқол мен Мәрмәр
қабырғаға дейінгі жүріп ткен жолдағы
сімдіктерден жинаған мол гербарий
мен лагерь орын тепкен аңғардағы 8 күн
ішінде жүргізіп үлгерген географиялықкартографиялық зерттеулерді, сондайақ сол уақыт аралығында түсірілген
фотосуреттерді қанағат тұтып, экспедиция жұмысын тоқтату туралы шешім
болатын.
...Таудан қайтып, етекке беттегенде
керуеннің тағы бір кездейсоқ оқиғаға
душар болмасы бар ма?.. Жамансайдан
тіп, Жарқұлаққа жете бергенде... Иә,
сол жердегі ткелде сүрініп кеткен 2-3
аттың асау толқынды суға үйме-жүйме
боп құлағаны... Бұларды жетектеп келе
жатқан конвой солдаттары әлгі жануарларды орындарынан қанша тұрғызамыз
дегенімен, одан еш нәрсе шықпайды.
Сйтіп жанталасып жатқанда, зен арнасын кернеген кезекті бір долы толқын
құлаған аттарды үстілеріндегі жүгімен
аунатқан күйі тменге ағызып алады да
кетеді. Онда экспедиция мүшелерінің
құжаттары мен қаражаттарының бір
блігі, Хан-Тәңірі шыңының Байынқол
аңғары жақтағы алыс беткейінен
түсірілген фотосуреттер пластинкасы
бар еді. Қандай кінішті?.. Солардың
бәрі әп сәтте жоқ болады да кетеді.
Бірақ... Иә, бірақ Мерцбахер мол
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ерік-жігерге ие, керемет табанды адам
болатын. Сондықтан да ол жоғарыдағы
сәтсіз сапарға жасып, жабырқамады.
Керісінше, қайраттанып, келесі жылы
осында тағы келуге іштей серт етеді.
Сйтеді де Верныйға оралып, одан
Ташкентті бетке алады. Ойы Мәскеу
арқылы Мюнхеннен ақша алдырып,
жаңа, екінші экспедицияға тыңғылықты
әзірлену-тін. Ал мұнда, яғни Орта
Азияның жоғарыда аты аталған
шаһарында сапарға қажет дүниенің бәрі
бар әрі олар те тез табылатын еді.
йтқанындай, келесі 1903 жылы
жазда Мерцбахер Нарынқолға
қайта келеді. Жорыққа
шығар алдындағы ұзақ пікір алысудан
кейін экспедиция мүшелері енді басқа
бағытпен жүруді ұйғарады. Ол ХанТәңірі етегіне Қырғыз бен Қазақ елдері
арасындағы Сарыжаз тау сілемдері
арқылы барып кру еді. Осы бағытпен
сапарға шыққан топ Сырт жайлауына
жетеді. Одан Инелшік мұздығын бетке
алады. Оған дейінгі қияметтің қыл кпірі
дерлік жердің алғашқы 20 шақырымдық
блігін артқа тастаған жорық иелері
Түз жотасына ктерілмей ме?.. Міне,
сонда Мерцбахер бұдан әрі жүк артқан
аттар жүрер жолдың да, бұл жануарлар
талғажау ететін шп атаулының да мүлде
жоқ екенін креді. Альпинистердің алдарында енді осы тау белдеуінен бастап
тек үйдей-үйдей арантіс шоңғал тастардан ғана тұратын сұп-сұр лі аңғар
жатқан еді. Сондықтан да экспедиция мүшелері амал жоқ Мерцбахердің
айтқанына кніп, здері мініп, жүк
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"здері кездейсоқ ұшырастырған
бұл жұмбақ клмен таныспау, зерттемеу сол кездегі қай экспедиция үшін
де ағаттық болып саналатыны анық
болатын. Сондықтан уақыттарының
шектеулі екеніне қарамастан,
Мерцбахер тобының мүшелері мұнда
2 күн аялдауға шешім қабылдайды.
Осының нәтижесінде жұмбақ клдің зі
ғана емес, оның тңірегі де алғаш рет
қағазға жазылып, сызбалары картаға
түседі. Жорық иелерінің байқауынша
аңғардағы мол су з ернеуінен асып
та кетпейді және ортаймайды да екен.
Бұған қарап оның табанындағы тастар
арасында суды жер астына жіберетін
табиғи тесік – сифондар бар-ау деп
пайымдауға болатын сияқты.
Мерцбахерді алаңдатқаны бұл
жердегі жолдың жоқтығы еді. Иә, ортасы еріп жатқан қар суына толы аңғармен
алға қалай жүресің? Сз жоқ, бір адым да
аттай алмайсың. Ал оның жиегімен жылжуды ойға алмаса да болады. "йткені
екі жақтағы тіп-тік беткейді жапқан
ұсақ қиыршықты қорымтас болмашы
дыбыс пен сәл артық қимылдан тменге
сырғи кшіп, зіңді басып қалуы әбден
мүмкін. Осыларды кріп: «Сапарымыз
тағы да сәтсіздікке ұшырағаны ма?» деп
уайымдаған Мерцбахердің кңілі қатты
құлазиды. Ешкіммен сйлеспей, терең
ойға кетіп, бәрінен түңілгендей болады.
Шамасы сол күндері-ау, оның қойын
дәптеріне: «Тянь-Шань... альпинистік
әуреленушілікті ктермейтін жер» деп
жазатыны.
3йтсе де, зін-зі тоқтатып,
тңірекке барлай кз салған ол бір мезетте селт етіп серпіледі. Оған себеп болған
нәрсе здері отырған кл жағасынан бір
шақырымдай қашықтықтағы биік шоқы
еді. Бұл экспедиция мүшелері аялдаған
жерден қиыстау, алшақ тұста тұр. «Уақыт
ткізбей, осы биікке шығып, тңіректі
барласақ қайтеді? Мүмкін, шыңға апарар
басқа жол табылып қалар» деп күбірлейді
ішінен ол. Сйтеді де әріптестерін ертіп,
соған беттейді.

Иә, оның олай болатын жөні де, реті де бар еді. Біріншіден, ол өзіне
дейінгі саяхатшылардың ішінде Тянь-Шаньдағы осы бір белгісіз
шыңға қалай барудың керектігін айтқан, соның жөн-жобасын
көрсеткен тұңғыш адам-тын. Екіншіден, бұл жанкешті баварлық неміс
саяхатшысы жоғарыдағы өзіміз әңгіме еткен мұз құрсаулы мұнараға
апарар жолды тауып қана қоймай, сондағы шың іргесіне жақын
Мәрмәр қабырға мен айсбергтер жүзген жұмбақ көлді бірінші
іден...
көрген, қағазға сызбасын түсірген жан еді. Үшіншіден...
пинист
Иә, үшіншіден кейіпкеріміздің сол замандағы альпинист
атаулының бәрі армандаған «рухтар мекенін»
алғаш рет суретке түсіріп, алып шың бейнесін
әлемге паш еткені.

артып келе жатқан қылқұйрық атаулыны
күзетшілерге ткізеді. Сйтеді де оларды
сол Түз маңындағы сайға қалдырып,
здері алға жаяу тартады.
Осылайша, рге тырмысқан альпинистер 2-3 күн бойы күндіз тоқтамай
жүріп, түнде тас қуыстарына түнеп,
Хан-Тәңіріні клегейлеп тұрған ең
үлкен шоқыдан асып түскенде, құдды бір
Мұзды мұхит аймағына келіп жеткендей
әсерде қалады. "з кздеріне здері сенбей қарайды, ұзынынан ұзақ созылған
кең аңғар... Ондағы жаз айында еріген
телегей-теңіз қар суы... Сол суда жүзген
ірілі-ұсақты айсбергтер... Таудың ең
суық сілеміндегі морена деп аталатын
бұл мұз үңгірінің шоқылары альпинисттерге таңсық емес-тін. Бірақ Арктиканы кзге елестетін мынадай тосын
құбылысты олар құрлықтағы шыңдар
тңірегінен бұрын-соңды крмеген де,
естімеген еді.

Мезгіл түске жақындап қалған кез
еді. Күн батпай тұрып шоқы үстіне
жетуге тырысқан альпинистер рге
қарай жанұшыра қимылдайды. Сол
екпіндерімен 4-5 сағат ткенде белгіленген межеге жетіп, алдарына
қараса... Хан-Тәңірі жақтағы ккжиекті
клегейлеп тағы бір тау сілемі тұр.
Мұны крген Мерцбахер серіктерінің
сол сәттегі кініші дегеніңіз... Оны
енді сзбен айтып жеткізу те қиын еді.
Бәрі де сол здері тұрған орындарынан
қозғала алмай, жеткен жерлеріне сылқ
етіп отыра кетеді. Жолдастарының
мына күйзелісін крген Мерцбахер ешқайсысын: «Жүріңдер!» деп
қыстамайды. Осы қажет-ау деген құралжабдықтарды іріктеп алып, ары қарай
зі жалғыз кете барады.
Содан кейін... Иә, содан соң оның
жолдастары қалып қойған шоқыдан
тайғанақтаған күйі тмен түскені есінде.

Жанболат АУПБАЕВ
НҰР-СҰЛТАН
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Ұлт тәуелсіздігі – халық бостандығы мен
елдік мүдде негізі болса, оның қанатты
қыры мен тағылымды тұсы – мәденирухани даму үрдістері, жауапкершілік
жүгі мен жетістіктер нәтижесі, кемел
келешектің көркем келбеті. Арғы
арналардағы тарих қойнауларынан
табылған ескерткіштер мен қазба
байлықтары, ел аузынан жеткен әдеби
нұсқалар, мәдени-рухани жәдігерлер,
басқа да құндылықтар қайнары – ұлт
дамуы мен руханият өрістеріне, келешек
өмірдің нұрлы жолына қызмет етері хақ.

«АР-НАМЫС ҚАНА
ТӘУЕЛСІЗДІККЕ
ТІРЕК БОЛА АЛАДЫ»
Ұлт тәуелсіздігі мен «Мәңгілік Ел»
мұраттарының асыл арнасы – азаттық пен
бостандық жолы, теңдік пен татулық тірегі
еді. Ата тарихтан аңғарылатындай, атабабаларымыздың ткен кезеңнің «тар жол,
тайғақ кешу», «мың ліп, мың тірілген» секілді
сындарлы сәттерінен туі оңай болған жоқ.
Арғы-бергі тарихта мұның мысал-деректері
кп-ақ. Осы реттен келгенде, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтқанындай:
«Тәуелсіздік – ең басты құндылығымыз және
ол бәрінен қымбат! Біздің міндетіміз – кейінгі
ұрпаққа кемел және қуатты Қазақстанды аманаттау!».
«Мәңгілік Ел» мұраттарының әуелгі бастауын ойға алған тұста, сақ, ғұн кезеңіндегі
ру-тайпалық құрылым, Түркі қағанаты
дәуіріндегі бітіктастағы жазулар мәні,
қысқасы түркілік алғашқы мемлекеттіліктен
– «Мәңгілік Ел» идеясының алғышарттары,
қалыптасу кезеңі крінеді. «Мәңгілік Ел»
идеясы – Алаш атауын, Қазақ елі мен мұратын
айқындайды. Оның ақиқатын, тарихымызға
қатысын Тұңғыш Президент – Елбасы
Қазақстан халқына арнаған Жолдауында: «...
Біз үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты
ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея
бар. Ол – «Мәңгілік Ел» идеясы» деп атап
крсетті (Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат,
бір мүдде, бір болашақ (Жолдау). «Егемен
Қазақстан», 2014, 18 қаңтар).
Мемлекетті нығайту мен елді дамыту ісінде
адам капиталының сапасын арттыру, қазақ тілін
біртұтас ұлт болу тұрғысынан меңгеру, латын
графикасындағы қазақ әліпбиімен ұштастыру
ісіне мықтап ден қойдық. Абай мен әл-Фараби
мерейтойларының з деңгейінде атап тілуі,
биылғы жылы – Жыр алыбы Жамбылдың
– 175, Алаш арысы 3лихан Бкейхановтың –
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155, күш атасы Қажымұқанның 150 жылдық
мерейтойларына да мән беріліп келеді.
Ұлт мұраты мен елдік мүдденің айқын да
жарқын крінісі – руханият әлемінен, оның
мың сан арналы салаларынан да терең танылады. Алдымен ойға оралатыны – «Мәдени
мұра» мемлекеттік бағдарламасы. Қазақстан
аумағындағы тарих пен мәдениет ескерткіштері
қайта жаңғыртылып, әр алуан білім-ғылым
бағыттары бойынша іргелі ізденістер жасалды.
Еліміздің әр ңірінде тарихи-мәдени экспедициялар жүйелі жұмыс істеп, археологиялықэтнографиялық, фольклорлық бағыттарда
зерттеулер жүргізілді. Батыс Қазақстандағы
Аралтбеден, Шығыс Қазақстандағы Зайсан
ауданы Шілікті жазығындағы сақ патшалары
обаларынан, кейінгі кезеңде Үржар ауданы
мен Қарқаралы жеріндегі Талдыдан, батыстағы
Тақсайдан анықталған «Алтын адамдар» Ұлы
далаға жасалған жүйелі жұмыстар нәтижесі еді.
Алыс-жақын мемлекеттерге ғылыми экспедиция
ұйымдастырылды. Қазақстан тарихы, мәдениеті,
руханиятына қатысты бірқатар зерттеу еңбектері,
кптеген кітап, жинақтар жарық крді.
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасындағы басты жобаның бірі – қазақ фольклорының 100 томдық басылымын дайындау
болатын-ды. А.Байтұрсынұлы айтқандай: «..."з
тілімен сйлескен, з тілімен жазған жұрттың
ұлттығы еш уақытта жойылмайды». «Бабалар сзі»
сериясы 100 томды құрап, қалың жұртшылыққа
жетті.
Халық қазынасы – «Бабалар сзі» сериясы
туралы жоба жетекшісі академик С.А.Қасқабасов
былай дейді: «...Мәңгілік елдің мәңгілік фольклоры жұрт қолына тиді. Бұл томдарға кірген
жәдігерлердің кейбіреулері бұрын «күзелгенін»,
«түзелгенін» білеміз, ал мына жарияланымда
халықтық қалпын сақтады. Біраз дүниелер ескі
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араб, тте, латын жазуларынан алынғанын да
айта кетсем деймін». Мемлекеттік сыйлықтың
иегері, жазушы С.Досанов: «...Бір ғана «Бабалар
сзінің» 100 том болып жарыққа шығуы – қазақ
әдебиетінің алтын қорына қосылған баға жетпес
байлық» деп тұжырым жасайды.
Бұдан басқа, ұлттық мұрат пен руханият
арналарын кең клемде қамтыған, қоғамдық
санаға қозғау салған байыпты бағдарлама мен
жүйелі жобалардың бағыт-бағдарлары, мақсатмұраттары кеңінен айқындалды. Осы реттен
келгенде, Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» мақаласы еліміздің барлық саласына
жаңа леп, соны серпін берді. Қазақ ркениеті
мен руханиятының арғы-бергі кезеңі кеңінен
қозғалды. «Мәңгілік Ел», «Ұлы дала» және «Рухани жаңғыру» ұғымдарының мән-маңызы жанжақты ашылды. Сананы жаңғырту, ұлттық болмыс пен елдік кодты сақтауға кп кңіл блінді.
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университеті де тәуелсіздік тарихымен бірге жүріп
тіп, 25 жылдығын да біліми-ғылыми һәм тәлімтәрбие бағыттары бойынша жоғары жетістік,
толайым табыстармен қарсы алады. Содан бергі
уақыттарда да университет бірқатар жаңалықтар
мен жетістіктерге қол жеткізді. Атап айтқанда,

Университет – 2005 жылы Болон хартиясына
қол қойды, Оксфорд университетінде «Біріккен
Еуропа» халықаралық медалін алса (2005), Сократ
атындағы қазіргі заманғы қоғамның зияткерлік
дамуына қосқан сүбелі үлесі Халықаралық
марапатқа қол жеткізді (2006). Бұдан басқа,
2010 жылы QS Worid Universities рейтингтік
агенттігінің нәтижесі бойынша қазақстандық
ЖОО арасынан әлемдік үздік 500 топ оқу орны
қатарынан крінді. ҚР Президентінің «Алтын
сапа» сыйлығын алды (2012).
ЕҰУ базасы негізінде құрылған «Абай академиясы» ғылыми-зерттеу институты Хакім
Абай мұрасын жан-жақты таныту мақсатында
пәнаралық зерттеулер жүргізу, Абайтану бағытын
жаңашылдық тұрғыдан дамыту ісін жүзеге
асырады. «Абай академиясы» жобасының
ғылыми жетекшісі, академик Е.Б.Сыдықов
аталмыш құрылым жұмысы хақында былай
деп жазады: «...Жоба аясында ғұмырнамалық
зерттеулерді, ақын шығармашылығы туралы монографияларды, дерекнамалық еңбектерді, жаңа
технологиялық жетістіктерге негізделген оқуәдістемелік жұмыстарды танымдық сериялық
басылым түрінде зиялы қауымға, ғылыми ортаға,
барлық деңгейдегі білім алушылар мен кпшілік
әлеуметке ұсынбақпыз. Басты мақсатымыз –
абайтануға қатысты жаңа сипаттағы сан қырлы
аспектідегі ғылыми зерттеулер арқылы бүкіл
қоғамға, әсіресе жастарға Абай мұрасын жанжақты насихаттау мен таныту, болашақ жарқын
істерге жол салу. ...Абай Құнанбайұлының
сарқылмас мұрасы мен заңғар тұлғасы ұрпақ
тәлімін, ұлт мұратын, мемлекет дамуын
үйлестіруші рухани күшке айналып, бүгін де,
ертең де, болашақта да ел ркендеуіне жаңаша
мазмұн береді деп сенеміз».
Тұтастай алғанда, азаттық негізі, бостандық
пен теңдік тірегі – Тәуелсіздік мәні, тарихы мен
тағылымы зор. Тәуелсіздіктің ақ таңы атып,
Кк туы желбірегелі – тамырлы тарихымыз бен
берік дәстүрімізге, даңқты тұлғалардың мірі
мен ерлік істеріне, мұра-мирастарымызды
мұқият меңгеруге, мір рімі мен уақыт
бедеріне сергек қарауға, қысқасы арғы-бергі
кезеңнің тәлімді тәжірибесі мен тағылымына
мықтап ден қойылды. Ұлттық мұрат-мүддеге
негізделген руханият құндылықтарының
мазмұнынан қоғамдық құбылыстар мен кезең
кріністері, дәстүр мәні мен мір тағылымы,
ел дамуы мен жетістіктерінің мәнді қыры,
маңызды тұстары кең орын алды. Елдік
мүддені негіз еткен асыл арналарға, тарихимәдени құндылықтарды сақтауға, танымал
тұлғалардың мірі мен негесін ардақ тұту миссиясына адалдық танытты. Мұның да маңызды
тұсы, мәнді қырлары мол. "йткені крнекті
қаламгер 3.Кекілбаев анық айтқандай: «Ең
бастысы, жаңа ғасыр мен жаңа мыңжылдықтың
табалдырығын егемен ел, тәуелсіз ұлт болып
аттадық... Тәуелсіздіктің жолында қан да
тгілген, жас та тгілген, тер де тгілген. Бірақ
ар тгілмеуі керек. Ар-намыс қана тәуелсіздікке
тірек бола алады. Ол біздің тілегімізді емес, біз
оның тілегін тілеуіміз қажет».
Рақымжан ТҰРЫСБЕК,
филология ғылымының
докторы, профессор

ІНДЕТТІҢ
ҮШІНШІ ТОЛҚЫНЫ
БАСТАЛДЫ
Апта басындағы
статистикаға
сүйенсек,
Қазақстанда бір
тәулікте 1500ден астам адам
коронавирус
жұқтырған. Осы
орайда Алматы
қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев қалада
коронавирустың үшінші толқыны басталғанын
айтып, дабыл қақты.
Қала әкімінің айтуынша, бір күн бұрын 450 адамнан коронавирус анықталса, келесі күні 510 адам
тіркелген.
«Былтырғы жылмен салыстырғанда жағдай
күрделі. Бұл жаңа штамның пайда болуынан сіп
отыр. Қалалықтар жағдайды түсіну керек. Барлық
санитарлық норманы сақтау қажет. Соңғы кезде
адамдар бетперде тақпайтын болды. Бұл вирус
жақын арада кетпейді, оны бәріміз білеміз және
түсінеміз. Вирус бізбен қалады. Толықтай вакцина
алып, ұжымдық иммунитет қалыптастыру керек»
дейді әкім.
Қалада коронавирустың үшінші толқыны
басталғанымен, оған сенбейтін халықтың қарасы
кп. Бақытжан Сағынтаев халыққа үндеу жасай отырып, тұрғындардың денсаулығына алаңдаушылық
білдірді.
«Адам з басына тимейінше сенбейді. Маған
қатысы жоқ деп ойлайды. Сондықтан бетперде
тақпайды. Былтырмен салыстырғанда жағдай екі
есе күрделі. Бірақ ткен жылмен салыстырғанда
денсаулық сақтау саласындағы жағдай жақсы. Біз үш
жаңа инфекциялық аурухана салдық. Қазір он алты
аурухана кпені жасанды тыныс алу аппаратымен
қамтамасыз етілді. Қазір әр палатада әр тсектің
жанында тұр. Дәрі-дәрмек жеткілікті. Ең бастысы әр
тұрғын, отбасын, туған-туысын сақтау керек» дейді
шаһар басшысы.
Жағдайдың күрделеніп кеткенін, күнделікті
статистика да крсетіп отыр. Мәселен, Денсаулық
сақтау министрлігінің апта басындағы есебі
бойынша, Қазақстанда коронавируспен ауырған
400-ге жуық адамның жағдайы ауыр. Сонымен
қатар 24 180 адам коронавирус инфекциясынан (22
258 КВИ+ және 1 922 КВИ-) емделуде, олардың
ішінде 8 130 пациент стационарда, 16 050 науқас
амбулаториялық деңгейде ем қабылдап жүргені
белгілі болды. Ал қайтыс болғандардың саны 20-ға
жетсе, оның екеуі коронавирус инфекциясының
белгісі бар пневмониямен ауырған.
Айта кетейік, 1 тамыздан бастап барлық
ауырғандар саны – 50 443, 684 лім жағдайы тіркелді,
ал жазылып шыққандардың саны 47 837 жетіп отыр.
А.ҰЛТАНБЕКОВА

ТІЛ ТАРЛАНДАРЫ
(Ұлттық Ғылым
академиясы мен «Ана тілі»
газетінің бірлескен жобасы)

Айдарды
жүргізетін
Кәрімбек
ҚҰРМАНӘЛИЕВ,
академик,
филология
ғылымының
докторы,
профессор
Тіл білімінің көрнекті өкілдері - академиктер І.Кеңесбаев, Н.Сауранбаев,
М.Балақаев, Ғ.Мұсабаевтармен аты қатар
аталатын, қазақ тіл білімінің қалыптасуы
мен дамуына мол үлес қосқан Ұлттық
ғылым академиясының мүшесі, Қазақстан
ғылымына еңбек сіңірген қайраткер,
филология ғылымының докторы, профессор Ахмеди Ысқақовтың (1910-1996)
тағылымдық келбетін «Тіл тарландары»
айдарында сөз етпекпіз.

Ж

алпы түркітану ғылымының ірі
кілдері, қазақ тілінің ркендеуіне
лшеусіз қызмет еткен тіл білімі
тарландарының мірлері де, қызметтері де
бір-біріне ұқсас келеді. Бәріне ортақ нәрсе
ретінде, жоқшылықтың, қиыншылықтың,
таршылықтың тар жолын, сондай-ақ олардың
еңбекқорлығы мен алға қойған мақсатқа
жету жолында еш қиындықтан қаймықпай,
діттегенін іске асыру ниетіне ұмтылу
қасиеттерімен ерекшеленетінін айтуға болады.
Ашаршылықтың ащы дәмін тартып, елдегі
нәубетті бастан кешірген аға буын кілдерінің
қайсарлығына қайран қалмасқа амал жоқ.
Міне, академик Ахмеди Ысқақовты да
білімге деген құштарлығының арқасында,
бар сүйіспеншілікпен қазақ тілі деген іргелі
ғылымның ілгері басуына жан-тәнімен
атсалысқан қайраткер ретінде халқы қадірлейді,
елі ұмытпайды. Ғалымдықпен қатар, ғылымды
ұйымдастыру ісіне де ерекше еңбек еткенін,
Тіл және әдебиет институтының директоры,
Абай атындағы Қазақ педагогикалық институты директорының орынбасары, директоры,
Қазақ қыздар педагогикалық институтында кафедра меңгерушісі, «Халық мұғалімі»
журналының редакторы, сондай-ақ құрметті
еңбек демалысына шыққанға дейін қазіргі
Ахмет Байтұрсынов атындағы Тіл білімі инсти-

тутында блім меңгерушісі болып, тіл білімінің
биікке ктерілуіне зіндік үлес қосқанын
айтқанымыз абзал.
Шығармашылық шеңбері кең, тіл білімінің
сан түрлі салаларын саралаған академиктің
200-ден астам монографиялық еңбектері,
оқулықтары, сздіктері мен ғылыми мақалалары
түркология ғылымына, оның ішінде қазақ
тіл біліміне қосылған мол қазына болып
есептелетіні елдің есінде. Бар күш-жігерін сарп
етіп зерттеген ерекше екі саласы – морфология
мен лексикографияның орны ерекше. Морфология майталманы деген дәрежеге ктерген
«Қазіргі қазақ тілі» (1964) еңбегінің ғылыми
ортада зор табысқа жеткен құнды еңбек ретінде

бағаланғаны белгілі. Қазақ тілінің морфологиясын жан-жақты зерттеп, «Қазіргі қазақ тіліндегі
үстеулер», «Қазіргі қазақ тілі» (есім сздер),
«Қазіргі қазақ тілі» (морфология), «Тыныс
белгілері» атты туындылары да кпшіліктің
кңілінен шыққаны тағы рас. Сондай-ақ
сздерді топтастыру, сз таптарын жүйелеуде
теориялық негізін салған сарабдал ғалым екенін
ғылыми орта әлдеқашан мойындаған-ды. Академик А.Ысқақов қосымшаларды сздердің
құрамына қарай жалаң және күрделі деп екіге
бліп, жалаң сздерді з ішінен түбір және туынды деп блумен бірге күрделі сздерді біріккен,
кіріккен, қысқарған сздер деп қарастырады.
Жалпы қазақ тілінде 9 сз табы бар деп

МОРФОЛОГИЯ
МАЙТАЛМАНЫ

Тіліміздегі сөздерді түгендеуге,
олардың мағыналарына
түсініктемелер берудегі міндеті тым
айрықша. Сондықтан да түсіндірме
сөздіктің арқалайтын жүгі де жеңіл
емес. Мұның ішінде, келер ұрпаққа
азық болар, тіл қазынасынан хабардар етер дәйектемелер мен
дәлелдерге негізделген сөздік қордың
барлығын да, байлығын да жинақтап
беру міндеті тұрғанын зерттеушілер
толықтай сезінері хақ. Ол үшін осындай маңдай терді, асқан ұқыптылық
пен зеректілікті, байқампаздық пен
аңғарымпаздық қасиетті қажет
ететін нағыз ғалымға тән ізденгіштік,
еңбекқорлықтың арқасында іске асатын мемлекеттік маңызы зор міндеттер
үдесінен шығатын оқымыстылардың
басын қосып, оларға жетекшілік етіп,
көрегендігін көрсету- академик
Ахмеди Ысқақов сынды
санаулы саңлақ ғалымдардың қолынан ғана
келетінін айтсақ
артық болмас.

қортынды жасағаны терең біліктіліктің белгісі
болса керек. Қазақ тілінің морфологиясын
ыждағаттықпен зерттеу нәтижесі оның үстеуден
кандидаттық диссертация қорғауына әкеледі.
«Морфологическая структура слова и именные
части речи современном казахском языке» атты
тақырыпта қорғалған докторлық диссертациясында теориялық терең, практикалық маңызы
зор ғылыми еңбек тілі біліміне қосылған сүбелі
үлес болып бағаланғаны баршамызға аян.
«Қазақ тілінің морфологиясы», «Қазақ тілі.
Морфология» атты еңбектері 1964, 1974, 1991
жылдары бірнеше рет қайта басылып шығуы –
академикті морфология майталманы деп айтуға
әбден болатындығын крсетсе керек.
Ғалым лексикография саласында да елеулі
еңбек етіп, қазақ тілінің сздік қорын молайтуда «Қазақша-орысша», «Орысша-қазақша»
сздіктерін құрастырушылардың және
редакторлардың бірі ретінде атқарған еңбегі
айрықша. Сондай-ақ ғалымның басқаруымен
«Абай тілі» сздігінің жарық круі – қазақ
тіл білімінің абыройын асқақтатқан зерттеу болғаны белгілі. Сонымен қатар академик А.Ысқақовтың басшылығымен тарихи
түсіндірмелік және нормалық болып табылатын
10 томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сздігінің»
жарық круі қазақ ғылымына қосылған
құбылыс ретінде – түріктану ғылымында

да зіндік орнын ойып алған құнды еңбек
қатарында саналатыны сзсіз. Кп томдық
түсіндірме сздіктің маңызы мен мәніне және
түркологияда қазақ тілінің мерейін сіргенін
тарқата айтсақ артық болмас. Түсіндірме сздік
жасаудың қазақ лексикографиясының тарихы мен тәжірибесінде алатын орны ерекше
екені белгілі, ол рухани, мәдени және тарихи
қоғамдық міріміздің айнасы болуымен қатар,
қазақ тіл білімінің дамығанын крсететін
белгілі бір деңгейі десек те болады. Тілімізде
неше түрлі сздіктер бар екені белгілі, алайда
түсіндірме сздіктің орны згеше. Тіліміздегі
сздерді түгендеуге, олардың мағыналарына
түсініктемелер берудегі міндеті тым айрықша.
Сондықтан да түсіндірме сздіктің арқалайтын
жүгі де жеңіл емес. Мұның ішінде, келер
ұрпаққа азық болар, тіл қазынасынан хабардар
етер дәйектемелер мен дәлелдерге негізделген
сздік қордың барлығын да, байлығын да
жинақтап беру міндеті тұрғанын зерттеушілер
толықтай сезінері хақ. Ол үшін осындай маңдай
терді, асқан ұқыптылық пен зеректілікті,
байқампаздық пен аңғарымпаздық қасиетті
қажет ететін нағыз ғалымға тән ізденгіштік,
еңбекқорлықтың арқасында іске асатын
мемлекеттік маңызы зор міндеттер үдесінен
шығатын оқымыстылардың басын қосып,
оларға жетекшілік етіп, крегендігін крсету

– академик Ахмеди Ысқақов сынды санаулы
саңлақ ғалымдардың қолынан ғана келетінін
айтсақ артық болмас. Түсіндірме сздік жасау
тіл білімінің барлық салалары, атап айтсақ: лексикология, лексикография, фразеология, семасиология, орфография, грамматика, стилистика
сынды толып жатқан тағы басқа зерттеулерді зерделеуге жол ашары сзсіз. Қазақ тілінде жарық
крген алуан түрлі сздіктерден түсіндірме
сздіктің тағы бір ерекшелігі – қазақ тілінің
сздерін түгел қамтып, мағыналарын ашумен
бірге әдеби нормасын дұрыс айқындау да күн
тәртібіне қойылғанын естен шығармағанымыз
жн. Ғалым басқарған шығармашылық топ
түсіндірме сздікті барлық талаптарға сай,
жоғары деңгейде әзірлегені үшін Мемлекеттік
сыйлықтың лауреаты атануы – тек ғылыми
ортадан ғана емес, күллі қазақ халқынан алған
алғысы деп бағаласақ та болады.
Сздік жасаудың сардары ретінде
лексикографияның ккейкесті мәселелеріне
ерекше мән беріп, қазақ тілінің қоржынындағы
қазыналы дүниелерді сздік жасау ісінде
ұтымды пайдаланып, олардың берілу жолдарын ғылыми негіздеп, қысқаша айтқанда,
қазақ лексикографиясының теориялық негізін
тереңдеткен тұлғалы қайраткер-ғылым екенін
танытты.
Бүгінгі күні зі де тіл тарландарының
қатарынан табылып отырған ғалымның шәкірті,
профессор Сейдін Бизақов Ахаңды үлкен бедел
мен зор құрметке ие еткен сан-салалы білімі
мен ақыл-парасаты, ғылымға адалдығы мен
ондағы проблеманы терең зерделей білуі, зор
зерттеушілігі мен еңбексүйгіштігі, принциптілігі
мен азаматтығы, сергектігі мен сезімталдығы,
азаматтықтың ешқашан адастырмайтын
биігінен табылатын қарапайым, тура да адал
мінезі, кез келген кісімен ашық-жарқын сйлесе
білуі, қателескенді қисынға келтіріп, жас
ізденушілерге қол ұшын беруге ылғи да елпілдеп
тұратын қасиеті абзал ғалымның ішкі әсем
жан дүниесін айғақтап тұратынын мақтаныш
сезіммен айтқаны есіме оралып отыр.
Айтса айтқандай, шәкірттерінен блек
қазақ тіл білімінің тарландарының бірі, академик А.Ысқақов туралы әріптестерінің де
ана тілінің абыройын арттырып, мемлекеттік
тілдің мәртебесін мерейлетуде ғылымға
қосқан ғұламалығын сз етіп, пайым-парасаты мол, саңлақ ғалым, ғылымды дамытуда
ұтқыр ұйымдастырушы, жігерлі жетекші,
білгір басшы болғанын жастарға үлгі-неге
етіп жазған еңбектерінің зі бір кітапқа жүк
болары анық. Ендеше, ерекше дарын иесінің
ғибратты ғұмырын жастар үлгі етіп, мірлік
шамшырағына айналдырса, мақаланың жазылу мақсаты да орындалды деп есептеуге әбден
болады.

ANA TILI

ЖАНАЙҚАЙ

ЛАТЫНША ЖАЗУ
ЖАТ ЕМЕС ЕКЕН-АУ!
Қан майданнан келген сағынышқа толы үшбу хат – біртұтас әулеттің құнды
жәдігеріне айналған. Көкшетау қаласының тұрғыны Светлана Сәдуақасоваға
екінші дүниежүзілік соғысқа аттанған атасының 76 жыл бұрын жазған хаты
осыдан он екі жыл бұрын қолына тиген.
Украинаның Каменец-Подольск қаласында неміс әскерінің
қолына түскен хат осы уақытқа
дейін Австриядағы мұрағаттардың
бірінде сақталып келіпті. Сәлем
хатта не жазылғанын ешкім
білмеген. Себебі хат таза
қазақ тілінде, латын қарпімен
жазылған. Ата аманатын аяқ
асты қалдырмай, жылдар бойы
сол хаттың кшірмесін кзінің
қарашығындай сақтап келген
ана бүгінде ел болып талқылап
жатқан латын қарпіне кшу
бастамасын жақсылыққа балап отыр. Екінші дүниежүзілік
соғыста жанын шүберекке
түйіп жазған сыр тұнған,
сарғайған сол хатқа уақыттың
табы түскен, кейбір сздері
шкен, дұрыс оқылмайды,
оның үстіне әркімнің жазуы әртүрлі болатындықтан,
қолтаңбаны айырып оқу да
оңай емес.
– Қан майданға аттанған менің нағашы атамның туған інісі
Құмар Ахметқалиевтен ешқандай хабар болмады. Ал осыдан тура он екі
жыл бұрын Ресейдің «Жди меня» хабарынан отты жылдары майданда
жауынгерлердің жазған хаттары бар
екенін естідік. Солардың арасында біздің
де атамыз туралы бір хабар табылар деген
үмітпен іздестіре бастадық. Жетпіс жыл
бойы сақталған хатты Австрия үкіметі
Жеңістің 65 жылдығына орай Украинаға
қайтарыпты. Біз хаттың кшірмесін сол
жақтан алдырттық – дейді Светлана
Қадырханқызы. – "з басым осы мәселені
кптен бері қаузап, жүрген жерімде латын

қарпін танитын адамдарды сұрастырып
жүремін. Қолыма хаттың кшірмесі
түскен сәттен университет ғалымдарына,
ұстаздарға, кнекз қарияларға да бардым. Алайда ешқайсысы хатта жазылған
жазуды айырып оқи алмады. Мен барып,
тініш білдірген ғалымдар біз үшін құнды
құжатқа айналған қос парақ қағаздан
«Амандық хат» деп басталып, «Амансың
ба, Алдабергенім» деген жазуларды ғана
оқып берді. Анам мірден ткенінше
Құмар атадан бір хабар күтетін.
Дүбірлі дүниенің жаңалығын теле-

дидардан тамашалап, баспасзден оқып,
біліп жатамыз. Елбасының «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында
біртіндеп латыннегізді қазақ әліпбиіне
кшу мәселесі қозғалды. Меніңше, бұл
қазақ тілінің келешегін жарқын етуге
жасалған нақты қадамдардың
бірі. Сонымен қатар шкеніміз
жанып, лгеніміз тіріліп жатса,
оны да рухымыздың асқақтай
түскені деп білемін, – дейді ол.
Светлана Қадырханқызы
осы хатты іздестіру мақсатында
республикалық «Караван»
газетіне барып, сұхбат та берген
екен. Оның айтуынша, хаттың
сыртында жазылған мекенжай
тура аталары тұрған үйдің мекенжайымен сәйкес келеді. Сонымен қатар хатта есімі аталатын Алдаберген – Құмар атаның
туған інісі. Бір атадан Алдаберген,
Мерген, Ерген және Құмар тарайды. 1941 жылғы 22 маусымда соғыс басталып, кп ұзамай
Украинаның Каменец-Подольский
қаласын жау басып алғаны тарихтан белгілі. Осыған байланысты
Кеңес солдаттарының 1941 жылдың
маусым-шілде айларында жазылған
хаттары пошта жәшігінде қалып
қойса керек.
– Атамыздың тағдыры белгісіз.
Бәлкім газет оқырмандары арасында
латын қарпін айыратын тіл мамандары
қол ұшын беріп, атамнан аманат болып
қалған естелік хатта не жазылғанын оқып
берер, кім білсін?! Қалай дегенмен де,
келер күнге үміт зор. Ертеңгі күні балаларым латын қарпін меңгеріп, хат болып
сексен жылға жуық сақталған сыр ашылады деп сенемін, – дейді С.Сәдуақасова.
Ұлмекен ТЫНЫШТЫҚҚЫЗЫ
К"КШЕТАУ

Алматы қаласы, Әуезов ауданы
әкімдігі қазыналы қарттарға ерекше көңіл бөліп, жан жылылығын
сыйлауды ұмытқан емес. Әкімдік
қызметкерлері 25 жылдан бергі
қала тұрғыны, «Алтын алқа»
иегері, көпті көрген қазыналы
қария Рысжан Шәлімбайқызын Әз
Наурыз мерекесімен құттықтап,
шаңырағына арнайы іздеп барды.
Әуезов ауданы «Ардагерлер
кеңесінің» төрайымы Бәтима
Сәпиқызы, «Ұйымдастыру
жұмысы және құжаттамалық
қамтамасыз ету бөлімінің»
басшысы Дәурен Халықов,
«Мәдениет және тілдерді дамыту
бөлімінің» бастығы Кәмшат
Тұрдыбаевалар ардақты анаға
құрмет көрсетті.

«Қарттарым – қазынам»
– Адамгершілік деген құнды дүниені
ұрпаққа жалғап, жастарға патриоттықты
үйретіп, үндейтін үлгі – Сіз сияқты
мірдің сан қилы сын-сынағынан
ткен, тәжірбиелі де құрметті, данагй
қарияларымыз, еңбек ардагерлері.
Сондықтан біз екінші дүниежүзілік
соғыстың ардагерлерімен, тыл еңбеккерлерімен, репрессия құрбандары және
дербес зейнеткерлермен, сондай-ақ
Социалистік Еңбек Ерлерімен байланысымызды үзбей, жиі хабарласып
тұрамыз, – деді Бәтима Сәпиқызы
жұмы сының жай-жапсарын Рысжан
Шәлімбайқызына түсіндіре айтып.
– Жастайымнан үлкендердің батасын алдым. Наурыз кжені дайындау
әдіс-тәсілін де үлкен апа-әжелерімнен
үйрендім. Кжеге салынатын етті
соғымнан, кәрі жілікті арнайы сақтап
қоятын. "йткені кәрі жілік мал мен
жанның амандығын тілеп тұрады деген сз қалған. Сол кәріжілікті етімен
қоса баптап асып, піскенде етін блек
алып, сорпасына алдын ала бұқтырылып
қойған бидайды салушы едім. Бидайды
бұқтырмас бұрын жуып тазалап, оны
сорпаға салу керек. Одан блек, сорпаға
тары, талқан, арпа, құрт, айран, т.б. деген сияқты жеті түрлі дәнді дақыл мен
дәм қосылады. Наурыз кжені үлкендер
бата жасағаннан кейін ішуші едік. Бүгін
менің халымды сұрап, құттықтай келген
шырақтарыма рақмет. "мірлі болып,
ксегелерің кгерсін! – деген Рысжан
Шәлімбайқызы әңгімесін бастап кетті:
– Алматы облысы, Жамбыл ауданына қарасты «Қастек» асыл тұқымды қой
совхозында қой бағып жүріп міріміз
тті. Ол уақыт басқа, бұрынғының адамдары да блек еді ғой, шіркін!.. Еңбекқор

еді. Адамдық қасиеті олардың ісінен
крініп тұрушы еді... Ақ қар, кк мұзда
мал баққан адам ғана малшылықтың
тым ауыр да, азапты кәсіп екенін біледі.
Біз сол жолдан ткен жандармыз. 37
жыл үзіліссіз мал бақтық. "кіметтің
қарамағымызға берген отар қойынан тұяқ
шығын қылмай, мал басын аман ұстауға
мірімізді арнадық, күш-қайратымызды
жұмсадық, денсаулығымызды бердік...
Қалың қарды кешіп жүріп қой қоздаттық.
Алыс-алыс жайлау-күздеулерге аптап
ыстықта апталап қой айдап, шл қысып,
шаң жұтып жүріп кшіп-қондық. Елжұрттан алыс, жапан далада жалғыз үй
отырып, түнде ит-құстан қорғап мал
күзеттік. Таң бозарып атқаннан, күн
ұясына қонғанға дейін жолдасым мал
соңында жүрді. Борап жауған қарға да,
қалың, сызды тұман ға да, шелектеп
құйған жаңбырға да, ұйыт қып соққан
желге де, шыжыған күнге де тзіп жүріп,
з ісімізге адал болдық.
1969 жылы қыс қатал болды. Ол – тарихта жұт жылы болып қалды. Алты ай
қыс, әсіресе малшылар үшін азапты тті.
Алмалы қыстауының Тсбастау деген
жерінде саулық қой бағып отырдық сол
жылы. 3детте Алмалыда қар жатпайды.
Бірақ сол жылы ә дегеннен қалың қар
жауды. Жол жабылып, Алмалыға клік
қатынай алмай қалды. Сонда Алмалы
деген орталықтан қыстауға атпен теңдеп,
Тұрысбек екеуміз сығымдалып байланған
ауыр-ауыр шп тасыдық. Малға шашып шп бердік. Ол шп те таусылды.
Шашатын шп жоқ, қалың отар ішінде
тұрып қалғаным сол еді, ашқұрсақ қойлар
жан-жақтан лап қойды. Менің үстімдегі
халатымды жұлмалап, жұлып жеп барады. Қорқып кеттім. Отарда мың бас қой

Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылым дылық
даму басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны ттенше жағдайдың
аяқталуына байланысты және Қазақстан Республикасының 2018
жылғы 27 желтоқсандағы №204-VI «Табиғи монополиялар туралы»
Заңының 25-бабына сәйкес, 2021 жылғы 27 сәуірде сағат 15.00-де
2020 жылдың қорытындысы бойынша сумен жабдықтау және су
бұру қызметтеріне бекітілген тарифтік сметалар мен инвестициялық
бағдарламалардың орындалуы туралы, сапа және сенімділік
крсеткіштерінің сақталуы, тұтынушылар мен зге де мүдделі

болатын. Жолдасым Тұрысбек қиыннан
жол табатын табанды азамат еді. «Отарды тауға айдап жаймасақ, жағдайымыз
қиын» деп шешті. Болмаса, мал бір күнде
қырылғалы тұр. Кмек қолын созатын
айналамызда тірі жан жоқ!..
Содан қарды бұзып, тауға жол салу
машақатын бастап кетті. Бір атқа зі
мініп, келесі атты жетегіне алып, арлыберлі жүріп, әрең дегенде қардың кбесін
скті. Артынан серкештерді айдап,
жолдың қарын таптатқыздық. Кәдімгідей
жол ашылды. Малды тауға айдап бардық.
Аш мал барғаннан таудың сарымсағын,
жусаны мен тобылғының басын жеп, лап
қойды. Қалың отар кәдімгідей жайылып,
жетісіп қалды. Суырып соққан қарлы
жел жолды қайта бастырып тастайтынын
ескеріп, сол күні біз тауда қондық. Тастан
ошақ жасап, түнімен от жағып, малды
күзеттік. Ертесі күні бойы малды жайып,
кешке қарды қайта «бұзып» жол салып, малды қайта айдап қайттық. Күнде
сол әдіспен жол ашып, қойды қыстай
тауға жайдық. Жолдасымыз екеуміз бір
отар қойды қыстан аман алып шығып,
кктемде кктеуге кшіп келдік.
Ақ қойдан алған алғысымыз сол,
1985 жылы Қара теңіз жағалауындағы
шипажайға 24 күнге тегін жолдама алып,
жолдасымыз екеуміз демалып қайттық.
Жамбыл ауданы бойынша озат еңбек
адамдарын топтастырып апарған арнайы
сапар болды ол. Жол-жнекей Болгарияға
барып, теңіз суына шомылдық. Мәскеуді
кріп, аралап, тамашаладық. «Еңбекті
қадір тұтқан ардақты жанға: «Бейнеттің
зейнетін кріңіз, ұзақ мір жасаңыз» деген шынайы тілегімізді білдірдік.
М.?БІЛБ?КИЕВА

тұлғалар алдында қызмет тиімділігінің крсеткіштеріне қол жеткізу
туралы есеп мына мекенжай бойынша теді: Алматы қаласы, Жароков кшесі, 196, конференц-зал.
Есеп беру Алматы қаласының бас мемлекеттік санитарлық
дәрігері бекіткен санитарлық талаптарды сақтай отырып, электронды байланыс құралдарын қолдана отырып, маскаларды кию,
қашықтықты сақтау және антисептиктерді пайдалану бойынша
онлайн форматта теді.
Барлық қосымша ақпаратты www.almatysu.kz. сайтынан алуға
болады.

«Қазақ газеттері» ЖШС-на
Алматы облысы Еңбекшіқазақ
ауданы Ақши ауылының тұрғыны
Виталий Третьяков есімді азаматтан жергілікті атқарушы билік
өкілдерінің жұмысына көңілі
толмайтынын жеткізген шағым хат
түсті. Хат мәтінімен мұқият танысып, мәселенің шын мәнінде күрделі
екенін байқап, Виталий Третьяковты
редакцияға шақырып, әңгімелескен
едік. Сөйлесе келе білгеніміз,
Виталий Третьяков 8 баланы
тәрбиелеп өсіріп отырған көпбалалы
отбасының отағасы екен. Оның
отбасы 2006 жылы Еңбекшіқазақ
ауданы Ақши ауылына қоныс
аударып, ауылшаруашылығымен
шұғылдануды бастапты.
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тең қашықтық. Яғни ол жер телімдеріне бару, келудің бәрін есептегенде 14
мың шақырым жол жүруіміз керек. Мұндай жағдайдың ақылға сыймайтынын,
шаруашылыққа қолайсыздығын, бізге
жер блуді ұйымдастыруда жіберіл ген
олқылықтар екенін айта бастаға нымызда тиісті сала басшылары: «Арызшағымдарыңмен шаршаттыңдар! Қайда
жазсаңдар, онда жазыңдар! Жазған арыздарың бәрібір де Алматы облысына қайтып
келеді, бұл сұрақтарды бізден басқа ешкім
де шешпейді» деген жнсіз жауап алдық.
Айтуларынша, Еңбекшіқазақ ауданында
бос жатқан жер жоқ екен-міс, қолымызда
бардың зін қанағат етуіміз керек екен.
Біз де з уәжімізді аспаннан алып отырғанымыз жоқ, талай гектар жердің игерілмей, құры босқа жатқанын кріп келген-

«"зімізге тиесілі жер учаскесін ала алмай келе жатқанымызға байланысты 2019
жылдың 12 қараша күні біз Талдықорған
қаласында ткен комиссия отырысына
қатыстық. Отырысқа Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменті нің
орынбасары Ж.С.Жұмабаев, Еңбекшіқазақ ауданы әкімінің орынбасары
М.Т.Бекетаев, Еңбекшіқазақ ауданы
бойынша жер қатынастары блімінің
басшысы К.У.Қадырбаев, инвестиялықинновациялық даму блімінің жетекшісі
Д.Е.Даулетов қатысты. Сол отырыста
Еңбекшіқазақ ауданы әкімінің орынбасары М.Т.Бекетаев маған орынсыз жала
жауып, айыптай сйледі. Айтуынша,
біз алған жерлерімізді жалға беріппіз.
Сонда тек маусым айында ғана қолымызға
тиген жерлер бізге дейін ңделіп, егін

АРЫЗЫН ЖЕТКІЗЕ АЛМАЙ,
ТАУЫ ШАҒЫЛҒАН КӘСІПКЕР
Виталий Владимирович – жаратылысынан еңбекқор, нағыз шаруашылықтың
адамы екені сйлеген сзінен, айтқан
әңгімесінен-ақ байқалды. Істің адамдары қашанда ойын нақты жеткізіп,
уәжін де бұқпантайламай айта алуымен
ерекшеленеді ғой. "зі де жастайынан
еңбектің қазанында қайнап скен ол ер
жетіп келе жатқан балаларын да еңбекке
тәрбиелеп, Отанымыздың лайықты азаматтары болып қалыптасуына ерекше мән
береді екен. Балалары да шаруашылыққа
қолғабыс етіп, кмектесіп келеді.
Енді кейіпкеріміздің мәселесіне
келейік. Барлық түйткіл – Виталий
Третьяковқа ауылшаруашылығымен
айналысуға заңды түрде блініп берілген
300 гектар жерге құзырлы мекемелердің тарапынан жасалған әртүрлі кедергілер мен
тосқауылдарға байланысты қол жеткізе
алмай жүргені болып отыр.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев «Сындарлы қоғамдық диалог –
Қазақстанның тұрақтылығы мен ркендеуі нің негізі» атты Жолдауында: «Жер
– біздің басты байлығымыз және оны кім
игерсе, соған тиесілі болуы керек. Үкімет
пен Парламент осы түйткілді реттеудің
тиімді жолдарын ұсынуы керек. Бұл – те
маңызды мәселе. Мұны шешпей, отандық
агронеркәсіп кешенінің сапалы дамуы
мүмкін емес» деді емес пе!? Ал Виталий
Влади мирович болса, Президент атап
айтқан жерді ел игілігі жолында игеріп,
сол арқылы мемлекетіміздің экономикасына пайда келтіріп, з үлесін қосқысы
келетін кәсіп иесі. Бұл мақсатты жүзеге
асыратын инвестициялық жобасы да, ол
жобаны қаржыландыратын инвесторы
да табылып тұрғанына қарамастан, зіне
қарсы жасалған түрлі құйтырқылықтармен
бетпе-бет келіп, бір сзбен айтқанда, тауы
шағылып отыр.
«Ешкімнің ар-намысына тиіп отырған
жоқпыз. Бар болғаны зіміздің позициямызды қорғап келеміз. Мемлекеттен
заңның орындалғанын, қарапайым азаматтар мүддесінің қорғалуын сұраймыз» деп
сзін бастаған Виталий Владимирович басынан ткен жағдаяттарды егжей-тегжейлі
баяндап берді:
«Кпбалалы отбасымызды асырап,
сақтау үшін ауылшаруашылығымен
шұғылданайық деген мақсатпен жиғантерген қазынамызды алып, 2006 жылы
Еңбекшіқазақ ауданы Ақши ауылына
кшіп келгенімізде түрлі тосқауылдарға,
кедергілерге, қылмыстық іс-әрекеттерге душар бола бастадық. Біздің шаруашылықпен
айналысуға алған жер учаскемізге мал бағу,
қасақана рт қою, қоқыс тастау тәрізді
қылмыстық іс-әрекеттер қаптады да кетті.
Бұл туралы Еңбекшіқазақ ауданының
құзыретті мекемелеріне талай жаздық.
Арыз-шағымымызды Алматы облысының
барлық мемлекеттік мекемелеріне де
жолдадық. Бірақ мәселелер шешілмеді.
Хаттарымыздың барлығына мағынасы
екіұшты, сырғытпа жауаптар алдық.
Мәселен, талап-арызымыз 10 тармақтан тұрса, соның біреуіне ғана жауап
беріліп, қалғаны ескерусіз қалды. Арада
он жыл тті. Күндердің күнінде талапарызымызды Алматы облысының басшылығына жеткіздік, әйтеуір. Олар бізге
назар аударып, кейбір мәселелеріміз оң
шешімін таба бастады. Сйтіп, 2017 жылы
инвестор тауып, ешкі фермасын аштық.
Адал еңбегімізбен жұмыс істей жүріп,
инвестордан алған қарызымызды тедік.
Шаруашылығымызды әрі қарай дамыту
үшін 2019 жылы балаларымызбен бірге
дайындаған инвестициялық жобамызды Талдықорған қаласында комиссия
алдында сәтті қорғадық. Комиссияның
мақұлдауымен, жобамызды жүзеге асыруға
300 гектар жерімізге тиісті құжаттарды
рәсімдедік. Алайда қуанышымыз ұзаққа
бармай, су сепкендей басылды. Жемежемге келгенде бізге тиесілі 300 гектар жердің тек 34 гектары ғана берілді.
300 гектар жерге лайықталып жасалған
инвестициялық жобамыз жүзеге аспай
қалды. Жарайды, әзірге 34 гектардың зін
місе тұтып, шаруашылығымызды бастай
берейік десек, 34 гектардың зі бір жерде
шоғырланбаған болып шықты. Күлесің бе,
жылайсың ба деген осы. 34 гектар 7 блек
жер телімінен тұрады екен. 7 телімнің
әрқайсысы бір-бірінен 100 шақырым
қашықтықта орналасқан.
Шаруашылығымызда трактор кліктерін пайдаланамыз. Салыстырмалы түрде айтқанда, бұл – трактормен
Мәскеу қаласына үш рет барып келгенмен

Азаматтың суреті

нен кейін айтып отырмыз. Сондықтан
жергілікті билік кілдерінің «бос жер жоқ»
дегенімен түбегейлі келіспейміз. Оның
үстіне Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылық министрлігінен Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының жерлері
туралы сұрау салып, мәлімет алғанымызда
Еңбекшіқазақ ауданында 18 мың (!) гектар
жердің игерілместен бос жатқанын білдік.
"кініштісі, ауылдар мен елді мекендерде
мемлекеттік бағдарламалардың орындалу талабы сақталмайды. Сондықтан біз
сияқты қарапайым шаруалар іс басында
отырған азаматтардың салғырттығынан,
немқұрайдылығынан зиян шегеді» дейді
В.Третьяков.
Виталий Владимировичтің мына
әңгімесін тыңдай отырып, неліктен
жергілікті жердегі шенеуніктер аталған
азаматтың ауылшаруашылығымен айналысып, кәсібін ұлғайтып, ауқымын кеңейтуге
деген талабын орындамайды деген сауал
туындады. Олар сонда Президентіміздің:
«Шенеуніктердің міндеті – ең алдымен,
халыққа қызмет ету. Олар ел-жұрттың
мұң-мұқтажына құлақ аспағанда кімге
құлақ асады?! Осы қағидатты барлық
деңгейдегі мемлекеттік қызметшілердің
санасына сіңірген жн. Кәсіпкерлерге
кмек крсетуіміз керек. "йткені олар –
экономикамыздың тірегі» деген сзінен
хабарсыз болып шыққаны ма?
Ауылшаруашылығын дамытудың нақты
инвестициялық жобасы бар, ол жобаға
қолдау крсетуге әзір инвесторы табылып
тұрған Виталий Третьяковқа неліктен зіне
тиесілі 300 гектар жер осы уақытқа дейін
берілмейді? Мәселенің осыншалықты
созбаққа салынып келгенінде қандай гәп
бар? Сйтсек, Виталий Владимировичтің
айтуынша, Алматы облысының және
Еңбекшіқазақ ауданының жер мәселесімен
шұғылданатын құзыретті мекемелер жерлерге ревизия жасалатынын, содан кейін
барып мәселе шешілетінін айтыпты. Бірақ
«ревизия әлі күнге дейін жасалмаған және
алдағы уақытта да жасалатын түрі жоқ»
дейді Виталий Третьяков. Ал уақыт болса
тіп жатыр...
Виталий Третьяковтың фермасы
ешкі сірумен айналысатынын жоғарыда
айттық. Ешкі сіріп, адам ағзасына, әсіресе
балаларға те пайдалы саналатын ешкі
сүті нен жасалатын німдерді халыққа,
әлеуметтік тұрмысы тмен отбасыларға
нарықтан едәуір тмен бағада ұсынып
келеді. «Республикалық ешкі фермасы»
деген фирманың німдері жұртшылыққа
жақсы таныс екен.
3ңгімесінен аңдағанымыздай, кәсіпкерге блінген 34 гектар жердің зі кәдімгідей жырға айналыпты. Третьяковтар отбасы 2019 жылдың наурыз айында здерінің
инвестициялық жобасын Тал ды қорған
қаласында сәтті қорғаса да, шаруашылығын
жүргізуге блінген жерлеріне маусым айында бір-ақ қол жеткізеді. Алайда бұл жерлердің
зін біреулер кктем мезгілінде ңдеп,
біраз блігіне соя дақылын егіп тастаған.
В.Третьяков бірден полицияға арызданып,
бұл жерлерін әупірімдеп жүріп қайтарып
алған. Түсінгеніміз, Третьяковтың кәсіппен
айналыса бастаған мірінде мұндай зардапты мысалдар аз емес крінеді. 3р күні,
тұп-тура он бес жылы шаруашылығы мен
кәсібін сақтап қалу, дамыту үшін толассыз
күреспен тіп келе жатқан Виталий Третьков барлығы да кпбалалы отбасының
нәпақасы мен ырыздығы үшін жасалып
отырғанын айтады. «Менің бар талабым –
заңдылық сақталса, мемлекеттің еліміздегі
кәсіпкерлікті ркендетуге бағытталған
бағдарламалары толық орындалса» дейді
В.Третьяков.

егіліп қойылған болса, біз оны қалай
жалға бермекпіз? Оның үстіне нақты
инвестициялық жобамыз бола тұра,
згелерге жалға беру үш ұйықтасақ
түсімізге кірмейтін дүние. Ол жерлердің
бізге дейін ңделіп қойылғаны туралы
барлық дәлелдемелеріміз, топографиялық
суреттеріміз де қолымызда. Неліктен
Еңбекшіқазақ ауданы Жер қатынастары
комитетінің басшысы У.Қадырбаев
біздің тарапымыздан оның бас маманы
А.А.Халиловаға «бізге блінген жерлерді
біреулердің ңдеп қойғаны жнінде»
айтқан мәселеміз туралы жұмған аузын
ашпады. Қолымызда бар 34 гектардың зі
арақашықтығы 100 шақырымнан тұратын
7 телімнен тұратын болса, ол жерлердің
зіне маза крсетпей, «басып алу, иеленіп
кету» жағдаяттарына душар қыла беретін
болса, біз ойға алған шаруашылығымызды
қалай дамытпақпыз? Кпбалалы отбасы
болсақ та, мемлекеттен жәрдемақы сұрап,
қол жайып отырған ештеңеміз жоқ. Қайта
з күнімізді зіміз кріп, адал кәсібіміздің
салығын тлеп, ел экономикасына пайдамызды тигізіп келеміз. Мәселеміз оңынан
шешілмейтін болса, шаруашылығымызға
демеушілік крсетіп келе жатқан инвесторымыздан да айырыламыз. Ол бізге
ешкі сүтін, ірімшігін сақтау үшін қажетті
қоймаларды салуға, тоңазытқыштар алуға
қосымша қаражат блді. Ешкі азығын
дайындауға керекті барлық жабдықтармен
қамтамасыз етті. Асыл тұқымды мал сіру
де жоспарымызда тұр. Мұның барлығы
телуі тиіс те қомақты ақшалар. Енді
осылардың бірі де жүзеге аспайын деп тұр.
Уәжімізді айтсақ, ешкім де құлақ
асқысы келмейді. 3кімдіктерден
қайран жоқ. Кезінде республикалық
ешкі фермамызбен талай фестивальдерге қатысып, жүлделі орындарға ие
болдық. Балаларымның бәрі де еңбекқор.
"з күшімізбен кәсібімізді дңгелетіп
келеміз. Бірақ жергілікті жерлердегі
заңсыздықтардан, ол заңсыздықтарға іс
басындағы азаматтардың кз жұма қарауынан шаруашылығымыз шатқаяқтап, зардап
шегіп, алға қойған жоба-жоспарларымыз
жүзеге аспай тұр» дейді Виталий Третьяков.
Барлық мәселенің шешілу түйіні –
Алматы облысы әкімдігі мен Еңбекшіқазақ
ауданы әкімдігіне қатысты болып тұрғаны
айдан анық. Еңбекшіқазақ ауданы Ақши
ауылының тұрғыны, жеке шаруашылық иесі
Виталий Третьяковтың мәселесі оңынан
шешіле ме, шешілмей ме, біз бұл мәселені
арыз иесімен хабарласа отырып, назарымызда ұстайтын боламыз. Бұған дейін
бірнеше сұрақтарымызды Еңбекшіқазақ
ауданының әкіміне жолдағанбыз. Оған да
бір жыл уақыт тті. Ешқандай ресми жауап
жоқ. Соған қарағанда Виталий Третьяков
мәселелерінің жергілікті ауданы мен ауылында 15 жыл бойы шешілмей келе жатқанына таңғалмасақ та болатын сияқты.
Мақаламыздың соңын Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
«Мемле кеттік қызметшілердің жұмысы
– аяқталып бітпейтін хат алмасулар
мен жауапкершілікті згелерге жүктеуге
емес, нақты нәтижеге бағытталуы
керек» дегенімен, сондай-ақ «Біз шағын
кәсіпкерлікті бүкіл қоғам болып қолдауымыз керек. Бизнестің, әсіресе шағын және
орта бизнестің дамуына кедергі келтіретін
әрекеттер мемлекетке қарсы қылмыс
деп танылуға тиіс» деген сздерімен
аяқтағымыз келіп отыр. Бәлкім, сонда ғана
жергілікті жердегі шенеуніктер Виталий
Третьяковтың мәселесін оңынан шешейік
деп білек сыбана іске кірісетін болар.
Дәуіржан ТDЛЕБАЕВ

8

Д

амыған елдерде руханият
алдыңғы орында тұрады.
Рухани бай адам ғана
елінің дамуына үлес қоса
алады. Бізде де рухани бай, ел, жер, ұлттық
құндылықтар десе жанып
сала беретін ағеділ азаматтар бар. Олардың бірі
– белгілі қоғам қайраткері,
кәсіпкер-меценат, ұлт жанашыры, Алматы қаласы
Қоғамдық кеңесінің белді
мүшесі Құсман Кәрімұлы
ШАЛАБАЕВ.
Ол – көпбалалы отбасында
туып, бауырмалдықтың,
адамгершіліктің, көппен
бөлісудің не екенін
бесігінен көріп, сезініп
өскен жан. Өзіне әлі
беймәлім үлкен Алматыға
шалғай ауылдан арман
қуып келгенде 21-ге де
толмаған балаң жігіт еді.
Өмірдің күнгейімен қатар,
көлеңкелі сәттерін де көп
көрді. Бірақ ешқашан
мойыған емес, жанына
әрқашан сабыр деген
досты серік етті. Бүгінгі
күні де сол болмысын
жоғалтқан емес. Істің
адамы. Бос сөзге жаны
қас. Орнықты. Жастар ол
кісінің жүріс-тұрысының
өзінен-ақ үлгі алуына
болады. Әрқашан қамқор.
Осындай азаматтың бізге
мәлім елдік, руханият
деңгейіндегі бірер қырын
әңгімелеп көрейік.
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Айтпақшы, сол «Тайлақтың тақиясының» тұсаукесерінде
мәрт меценат келген көрермендеріне 200 тақия сыйлады.
Оның да өзіндік себебі бар.
– Тақияны мешітке барғанда ғана емес, күнделікті өмірде
де киіп жүруді дәстүрге айналдырсақ деймін. Көрші
қырғыз бауырларымыз айырқалпақтарын ұлықтап,
әспеттеп арнайы заң да шығарып қойған. Біздің басымыздан да осы тақияны көріп, өзгелер қазақ екенімізді
білетіндей дәрежеге жетсек екен деймін, – дейді Құсман
Кәрімұлы. Міне, елжандылық қасиет, қазақы мінезболмыс осылай да көрініс таппақ.

ұстап, ата-бабасы
ата-бабасының ткен жолдарымен здері де жү
жүріп ткендей әсерде
қалса дейді.
Токиода бол
болған бір сапарында
мыңдаған жыл болған жай ғана тал
ағашының шығ
шығу тарихын әспеттеп
жазып, шыны ә
әйнектің ішіне салып
дәріптеп қойғаны
қойғанын кргені бар еді. Міне,
ткенді қадірлеу деген осы. "ркениетті
елдермен терезем
тереземізді теңестіреміз десек, тегімізді жоға
жоғалтпауымыз керегін де
жиі қайталаудан жалыққан емес.
ПАРЫЗ
П
Қазақта «Ер жігіт елге болсын
дейді» деген жақсы
жақс тәмсіл бар. Құсман
Кәрімұлының жанына әрдайым
«ел» деген ссз аса жақын. Оның
белгіл
белгілі отандық танымал
әнш
әншілер орындап жүрген
«М
«Мәңгілік ел», «Еліме
к
келіп елеулі болдым»
деген әндері бар. Бір
жылдары «Еліме
келіп елеулі болдым»
деген тақырып аясында патриоттық
әндер шырқалатын

Азаматтың суреті

батырдың 325 жылдығында зі
туып-скен Семей ңіріндегі Үржар
ауданының орталығына биіктiгi
10 метр, гранит тастан қашалған
Қабанбай батыр ескерткішін орнатып берді. Мақаншы жеріне
кіреберісте «Қабанбай қақпасын»
тұрызды. Бабасының батырлығын
естіп, қадірлеп скен ұлдың да рухы
мықты, білегі күшті болады деген
пікірде. Сол жас ұрпақ игілігі үшін
деп, спорт алаңын да салды. Түрлі
әлеуметтік жобаларға да атсалысып
жүр. Бірақ оның бәрін атын атап, түсін
түстеп, жіпке тізіп айтып жатқысы
жоқ. "йткені оның бәрін азаматтық
парызым деп санайды. «Ақшаның айналасында жүрген адам оған құнығып
кетпеуі керек. Арыңның алдында адал
болғаның дұрыс». Алтын емес, алғыс
арқалап жүрген Құсман Шалабаевтың
ұстанымы осы.
ТАҚИЯ
Бұл кісі жан-жақты адам. 3лгінде
ән жазған дедік қой. Кино да түсірген.
3йгілі Шәкен Аймановтың осыдан жарты ғасыр бұрын түсірілген

САДАҚ
Қызмет бабымен шет елдерге жиі
сапарлайды. Жүрген жерінде олардың
ең озық деген қандай артықшылықтары
бар екен, қай тұсын сіңіруге болар екен
деп, жан-жағына зер салып қоятыны
тағы бар.
Осыдан екі-үш жыл бұрын Венгрияда, мадиярлар елінде болып, 27
ұлттың басы түйіскен, 240 мыңдай
адам жиналған этно-мәдени жиынға
қатысқан болатын.
Сол халықаралық құрылтайда,
нақтырақ айтқанда, Будапешттен 100
шақырымдай қашықтықта ашық аспан
астындағы алқалы жиында жүздеген
киiз үй тігіліп, әскери, жауынгерлiк
ойындар, садақ ату, бәйге, ат үстіндегі
сайыстар, бақсылық салттар, бір
сзбен айтқанда, ежелгi мадиярғұндардың, кшпендiлердің дала
мәдениетi крсетіледі. Мажарстанда
ат үсті, әскери, әсіресе садақшылық,
қылыштасу нері те жоғары деңгейде
дамығанын байқады.
Жылқының тұңғыш рет қазіргі
Қазақстан аумағында қолға үйретілгені
ғылыми дәлелденген. Жылқыны қолға
үйрету арқылы бабаларымыз атқа міну
мәдениетінің де негізін қалап кеткен.
Бес қаруын асынып, үнемі ат үстінде
жүрген кшпенді батыр бабамыз
сәйгүлігінің үстінде неғұрлым еркін
отыруы үшін ер-тұрман мен үзеңгіні де
ойлап тапқан. Бұл бұйымдар сарбаздың
ат үстінде қаққан қазықтай мығым отыруына, сондай-ақ шауып бара жатып
қолындағы қаруын еш қиындықсыз
және неғұрлым тиімді қолдануына,
нысанаға алған қас жауын мүлт кетпей
дәл кздеп атуына мүмкіндік берген.
Бабаларымыз шапқан аттың үстінен
садақ тартуды да барынша жетілдірген.
Қош делік. Сонымен, әлгі
мажарлардың ат үстінде немесе жаяу
жүгіріп келе жатып, аспандағы нысананы оп-оңай атып түсіріп жатқанын
кріп, «неткен жауынгер халық» деп
қатты қызыққанын да жасыра алмайды. Тіпті сол дәуірде жүргендей әсерде
болғаны да рас. 3сіресе, осы елде үлкен
бизнес кзіне айналған (тіпті оны
жасап шығаратын іргелі зауыт ашып
алған) садаққа кңілі ауа бергені.
Иә, Мажарстандағы садақ ату
мәдениетінің Еділ (Аттила) патшаның
даңқы арқылы қалыптасқанын тарихтан білеміз. Аттила – Азияны
дүр сілкіндіріп, ұлы Қытайды
жеңген ғұн-түркілердің ұрпағы.
Садақты тас дәуірінен ХХ ғасырға
дейін дүниежүзінің барлық халқы
пайдаланған. Ерте кезде аң аулауда,
кейін соғыс жорығында қолданылған.
Құсман Кәрімұлы сол сапарында
«Садақ ату нері Қазақстанда әлі дами
қойған жоқ. Бұл әскери нерді былай
қойғанда, оның зін біз мыңдаған
еуроға шет елдерден сатып әкеліп
жатамыз. Біз де жауынгер халықтың
ұрпағымыз ғой, сондықтан неге бұл
саланы дамытпасқа?!» деген ойды
арқалап қайтқаны бар. Кп ізденіп,
жан-жақты ойланып, зерделей жүріп,
мүлдем згеше садақ жасап шығарды.
Мұны «Қазақтың ұлттық садағы» деп
атап, зияткерлік меншік құқығын да
иеленді.
Ол қандай садақ дерсіз. Кәдімгі
біз кріп жүрген, біз білетін садақта
тиек бар ғой, соны ол кісі – асыққа, ал
садақтың екі ұшын доға тәріздес иіп
тартып тұратын адырнасын ала жіпке
ауыстырыпты. Айтуынша, асықты
пайдаланған себебі, қазақта «асығың алшысынан түссін» деген әдемі тілек бар.
Болашақта садақ ату неріне қатысып
жатсаң, ылғи жеңіске жетіп жүргейсің

ДЕЙТІН БЕЛГІЛІ АЗАМАТ,
ҰЛТ ЖАНАШЫРЫ ТУРАЛЫ ТОЛҒАНЫС
деген мағына береді. Қазақта асық
қасиетті саналады. Баласы ұл болса,
бесігінің басына брінің асығын ілген
екен. Бұл – бәле-жаладан аулақ, әрі
шымыр-қайратты болсын дегені. Қыз
болса, бесігіне еліктің асығын таққан.
Ал бұл – крікті болып бойжетсін деп
ырымдағаны. Келіні құрсақ ктергенде,
ата-енесі ырымдап асық жинаған,
онысы – ұл тілегені. Жаугершілік
заманда бабаларымыз соғыс стратегиясын, соққы беретін тұсты асықты
шашып жіберіп түсіндіріп, жобалап,
жоспарлаған крінеді. Ғажап, ә?! Біздің
қазақ деген дана халықтың осы бір
құндылықтарын да ол бір садақтың
бойына енгізіп жіберген.
Ала жіптің де біз үшін ұғымы те
кең. Мысалы, баланың тұсауын ала
жіппен кескен. Ол біреудің «ала жібін»
аттамасын, ешкімге қиянат жасамасын, ақ-адал азамат болып ссін деген
мағынаны береді. Ал садақтағы ала
жіп те сол мағынаны жоймайды, яғни
атқан оғың жазықсыз біреуді жаралап
қоймасын, біреудің қанын босқа ткпе
деген ниеттен туған крінеді.
Құсман Кәрімұлы садақты
таңдағанда қазақтың қаракздерін,
мектепте оқып жүрген жеткіншектерді
ойлайды. Бұл нер кез келген баланың
математикаға бейімін сзсіз арттырады деп сенеді. Мысалы, тарихи
фильмдерде ат үстінде немесе жаяу
келе жатқан батыр жебесін кздеп
тұрып нысанаға дәл тигізеді. Демек,
бұл баланың жүйке жүйесін жастайынан шыңдап, дәл есептеу және кздеу
әдісін меңгеруді үйретіп, ептілікке,
ұшқырлыққа, батылдыққа, ұстамдылық
пен сабырлылыққа тәрбиелемек. Садақ
атқанда адамның екі қолы ғана емес,
ойлау мүшесінен бастап, иығының
бұлшық еттеріне дейін қимылдайды.
Міне, Құсман Шалабаев та осы жағына
басымдық берген болатын. Ол ат
үстіндегі соғыс нері, садақшылық,
қылышкерлік, қамшыгерлік мәдениеті
қалыптасқан мажарлардың әлгіндей

салт-дәстүрі бізге үйренуге татиды
деген пікірде. Осы садақ ату нерін
қолға алып, мектеп қабырғасынан
оқушыға үйретсек, оқытсақ дейді.
Балаға сзбен түсіндіріп қана қоймай,
тәжірибе жүзінде крсетуіміз керек,
сонда ұғынықты болады деген ойын
да жасырмайды. «Бұл нер ұл, қыз деп
блінбейді. Болашақта чемпиондар
шығып жатса бек қуанар едік» дейді
біздің кейіпкер.
САЯБАҚ
Мың тағдыр тоғысқан, мың
бояуы қабысқан Алматы – іргелі,
экономикалық жағынан қуатты
мегаполис. Жер-жаһаннан туристер
ағылып келетін аймақ. Сондықтан
Құсман Шалабаев алып шаһардан
«Руханият саябағын» ашу туралы идеяны біраздан бері айтып келеді. Бұл
– Ұлы дала мәдениетінің блінбес
бір блшегі ретінде ұлтымыздың рухын жаңғыртып қана қоймай, туризм
саласының дамуына серпін беретін тамаша мүмкіндік. Біздің кейіпкеріміздің
осы саябақта түрлі ұлттық ойындар,
жарыстар ткізіліп тұрса деген арманы бар. Ұлан-байтақ жерімізден
бәрі табылып жатыр: бағзы заманғы
дала ркениетінің тыныс-тіршілігін
паш ететін қару-жарақ, сауыт-сайман, тұрмыстық ыдыс-аяқтар, әшекей
бұйымдар, құнды археологиялық
ескерткіштер мен археологиялық
кешендердің экспозициялары, тарихи
дәуірлердің қандай да бір кезеңіндегі
әртүрлі шаруашылық салаларының
даму үдерісін крсететін заттар,
соның бәрін (кшірмелері болса да)
осы саябаққа қойса деген ой-арманы
да бар. Ежелгі сақтар, ғұндар, ұлы
түркі қағандарының дәуірі және басқа
да тақырыптық фестивальдар, түрлі
тәрбиелік жиындар, мәдени іс-шаралар
да дәл осы іргелі саябақта ткізіліп
тұрса дейді. Бүгінгі ұрпақ соның бәрін
кзбен кріп, жүректен ткізіп, қолмен

Ел демекші, ол меценаттық тұрғыда өшпейтін із
қалдырып жүрген тұлға. Жекпе-жегінің біреуінде де
жеңіліс көрмеген Қаракерей Қабанбай батырдың 325
жылдығында өзі туып-өскен Семей өңіріндегі Үржар
ауданының орталығына биіктiгi 10 метр, гранит тастан
қашалған Қабанбай батыр ескерткішін орнатып берді.
Мақаншы жеріне кіреберісте «Қабанбай қақпасын»
тұрызды. Бабасының батырлығын естіп, қадірлеп өскен
ұлдың да рухы мықты, білегі күшті болады деген пікірде.
Сол жас ұрпақ игілігі үшін деп, спорт алаңын да салды.
Түрлі әлеуметтік жобаларға да атсалысып жүр. Бірақ оның
бәрін атын атап, түсін түстеп, жіпке тізіп айтып жатқысы
жоқ. Өйткені оның бәрін азаматтық парызым деп санайды. «Ақшаның айналасында жүрген адам оған құнығып
кетпеуі керек. Арыңның алдында адал болғаның дұрыс».
Алтын емес, алғыс арқалап жүрген Құсман Шалабаевтың
ұстанымы осы.

Ол қандай садақ дерсіз. Кәдімгі біз көріп жүрген, біз
білетін садақта тиек бар ғой, соны ол кісі – асыққа, ал
садақтың екі ұшын доға тәріздес иіп тартып тұратын
адырнасын ала жіпке ауыстырыпты. Айтуынша, асықты
пайдаланған себебі, қазақта «асығың алшысынан түссін»
деген әдемі тілек бар, болашақта садақ ату өнеріне
қатысып жатсаң, ылғи жеңіске жетіп жүргейсің деген
мағына береді. Қазақта асық қасиетті саналады. Баласы
ұл болса, бесігінің басына бөрінің асығын ілген екен.
Бұл – бәле-жаладан аулақ, әрі шымыр-қайратты болсын
дегені. Қыз болса, бесігіне еліктің асығын таққан. Ал
бұл – көрікті болып бойжетсін деп ырымдағаны. Келіні
құрсақ көтергенде, ата-енесі ырымдап асық жинаған,
онысы – ұл тілегені. Жаугершілік заманда бабаларымыз соғыс стратегиясын, соққы беретін тұсты асықты
шашып жіберіп түсіндіріп, жобалап, жоспарлаған
көрінеді. Ғажап, ә?! Біздің қазақ деген дана халықтың осы
бір құндылықтарын да ол бір садақтың бойына енгізіп
жіберген.
рухани концерттер де ұйымдастырып
жүрді. Кеудесінен «Елім деп соғар
жүрегім» деген жарқыраған тсбелгіні
де кзіңіз шалған болар. Айтпақшы,
бұл тсбелгі де – зінің тл туындысы. Оны кім-крінгенге табыстамайды. Шын мәнінде кім осы тәуелсіз
Қазақстанға риясыз еңбек сіңіріп жүр,
сол адамның кеудесіне салтанатпен
тағады. Ол ұйғыр, қазақ, мейлі тәжік,
орыс болсын, кім болса да бәрінің
жүрегін, тілегін, мақсат-мүддесін
біріктіретін тсбелгіге құндақтайды.
Айтуынша, бұл жай тсбелгі емес.
Алтын жалатылған, бағалы тастармен
кмкерілген, пирамида кескініндегі 9
ұшы бар тсбелгі. Оны бізге былайша
тарқатып, түсіндіріп берді.
– 3йгілі Шыңғысхан мірге келгенде, оң қолына кепкен бауырдай
ұйыған қан уыстап туған деген аңыз
бар. Ал Мұхаммед пайғамбарымыз
(с.ғ.с) сол қолында – 81, оң қолында
18 деген жазумен туған дейді. Сонда
қарасаңыз, екі алақандағы екі санды да
бір-біріне қоссаңыз (8+1 және 1+8), 9
саны шығады. Пайғамбарымыз рухани
біліммен туған ғой. Ал Шыңғысханның
әлемді соғыспен, қантгіспен
жаулағаны тарихтан белгілі. Мысалы,
Нұр-Сұлтандағы пирамида тәріздес
Бейбітшілік пен келісім сарайын
алайық. Ол – сәулет нерінің бірегей
туындысы. Балама аты – 3лемнің пирамидасы. Жаһандық және дәстүрлі
діндер кшбасшыларының съездері
тетін орын ретінде бағаланады.
Міне, біз жасап шығарған «Елім деп
соғар жүрегім» тсбелгісін таққан
адамның кктен күш-қуат алатыны
анық, – дейді не нәрсені де тереңінен,
философиялық тұрғыдан толғайтын
Құсман Кәрімұлы.
Ел демекші, ол меценаттық тұрғыда
шпейтін із қалдырып жүрген тұлға.
Жекпе-жегінің біреуінде де жеңіліс
крмеген Қаракерей Қабанбай

танымал «Тақиялы періштесінің»
ізімен «Тайлақтың тақиясы» атты
кинокартинаның сценарийін зі жазып, зі түсірді. Ал басты рлге, әрине
басқа емес, күні кеше ғана мірден
тіп кеткен, зімізге, кзімізге ыстық
«тақиялы періштеміз» – 3лімғазы
Райымбеков атамыз түскен болатын.
Кеңес Одағы кеңістігінде аса танымал болған және еліміздің бірнеше
буыны кріп скен, әлі де сүйіп
кретін «Тақиялы періште» картинасында ерке кенжесінің әлі күнге
дейін бойдақ жүргені жанына батқан
Тана апа (3мина "мірзақова) ұлы
Тайлаққа қалыңдық іздеп табанынан
тозса, «Тайлақтың тақиясында» сол
Тайлақ Аңсар атты немересіне лайық
жар іздеп Алматы кшелерін шарлап
кетеді.
Біз күнделікті тұрмысында, салтдәстүрінде тазалықты, иман мен
инабаттылықты, ізет-әдепті, ынтымақбірлікті, адамгершілікті арқау еткен
халықтың ұрпағымыз. Небір ықылым
заманнан аман қалған осынау ұлттық
құндылықтарымыздың түпқазығын
босатып алмауды әркім зінің отының
басынан, шаңырағының астынан
бастап, жүрген жерінде жақсылықтың
дәнін кктете жүрсе, ешкімнен кем
болмас едік. Қазір, шыны керек,
елімізде ерлі-зайыптылардың арасында ажырасу оқиғасы кп. Иә, Құсман
Кәрімұлының картинадағы кейіпкері
немересінің теңін тапқанын қалайды.
Аңсар – Тайлақ атаның бауырына басқан алғашқы немересі. Соның
үйленіп, үй болғанын, кргенді қызбен
бас қосқанын қалайды. Оқу, диссертация деп жеке міріне кңіл блуге
уақыты жоқ Аңсардың жуық арада
үйленер сүйіктісі жоқ. Тайлақ атасы
«қашан үйленесің» деп тықсырып
барады. Амал жоқ, атасы бір телефон
соққанында «үйленемін, жуық арада
қуантамын» дейді. Атасы қорадағы

бірер малын сатып, тойға дайындалады. Ал Аңсар кп ұзамай, достарының
құрған жоспарымен ауылға келін
түсіреді. Сәукеле киіп кліктен түсіп
келе жатқан келін қара нәсілді болып шығады. Оны крген Тайлақ ата
жүрегін ұстап құлайды. Содан «Мұны
мен зім үйлендірмесем болмас» деген
оймен Тайлақ ата алып шаһарға келін
іздеп зі шығады...
Аталған картина Алматының
барлық кинотеатрында крсетіліп,
крерменнің ыстық ықыласына
бленген-ді.
– Бәрімізге жақсы таныс «Тақиялы
періште» фильмінде басты рлді
сомдаған, 85 жастағы 3лімғазы
Райымбеков ақсақалдың қазіргі
бейнесін осы картина арқылы елжұртымен қайта қауыштырғымыз
келген еді. "мір крген, елге сыйлы
қарияларымызға қарап жастар ойын,
бойын түзесе, сол жандардың алғысын
арқалап жүрсе, жаман болмасы анық.
3лімғазы ағамыз жүрегі таза, аурасы
керемет, жайлы адам еді. Дауысының
қаттырақ шыққанын естіген емеспін.
Ол кісі туралы бірде-бір адам жаман
айтқан емес. 3демі қартаю деген осы
шығар, бәлкім. Киноға түсіп жүріп те
таңғы жаттығуын тастамайтын. Денесі
қанша ірі болса да, тамақты асқан
талғаммен жейтін. Отырысының,
жүріс-тұрысының зі кейінгі ұрпаққа
үлгі еді. Сценарий мәтінін тез жаттай
алмай қиналатын. Ал бата бергенде,
тебірене ағытылып кетеді. Ол елін,
жерін алабтен сүйген азамат еді,
сондықтан әрбір батасы бір-біріне
ұқсамайтын, – дейді Қ.Шалабаев.
Айтпақшы, сол «Тайлақтың тақиясының» тұсаукесерінде мәрт меценат
келген крермендеріне 200 тақия сыйлады. Оның да зіндік себебі бар.
– Тақияны мешітке барғанда
ғана емес, күнделікті мірде де
киіп жүруді дәстүрге айналдырсақ
деймін. Крші қырғыз бауырларымыз
айырқалпақтарын ұлықтап, әспеттеп
арнайы заң да шығарып қойған. Біздің
басымыздан да осы тақияны кріп,
згелер қазақ екенімізді білетіндей
дәрежеге жетсек екен деймін, – дейді
Құсман Кәрімұлы. Міне, елжандылық
қасиет, қазақы мінез-болмыс осылай
да крініс таппақ.
«Тайлақтың тақиясы» сол жылы
әлемдегі ең беделді саналатын,
талғампаз крермендердің басы
қосылатын, әр мемлекеттің кинотуындылары ұсынылатын Канн
кинофестивалінің Marche Du Film
киножәрмеңкесінде крсетілді.
3рдайым тосын ойлы, ерекшеленіп
жүретін Құсман Кәрімұлы онда да
шетелдіктерге қазақтың тақиясын да
жарнамалап қайтты.
Киножәрмеңкеде здеріне
белгіленген ғимарат маңдайшасына
Кк байрағымыз ілінген ақшаңқан
павильонға картинаны круге арнайы ат
басын бұрған шетелдік крермендерге
Аймановтың әйгілі кинокомедиясы
туралы баяндаған. Қазақ деген іргелі
елдің салт-дәстүрін, үлкенге – құрмет,
кішіге – ізет деген ізгі қағидаларын,
жар таңдау, шаңырақ ктеру, отбасы
құндылықтары сынды ұлттық болмысымыз туралы тарқатып айтып берген.
Тіпті қазақтың тақиясының да мәнмаңызын түсіндірген.
Құсман Кәрімұлының тағы екі
фильмінің сценарийі дайын тұр.
Оларды түсіру – уақыт еншісінде.
Қазіргідей пандемия жағдайында,
бүкіл әлемді «бір тарының қауызына
сыйғызып» тұрған бүгінгі індеттің беті
қайтпай, қандай да бір үлкен істерге
баруға дәті шыдамас та.
ЖАҚСЫ СDЗ
Оның мірдегі ұстанымы айқын.
Жас ұрпаққа айтары да аз емес. Кез
келген нәрсені, мейлі ол кішкентай
ғана болмашы дүние болсын, бәрін
жақсылыққа жориды. «Жаман айтқың
келіп тұрса да з-зіңді тежей білгін»
дейді. 3р сздің киесі барына имандай сенеді. «Ешкімге тиіспе, біреуге
зауалың тимесін. Мүмкіндігің болса, қолыңа Құранды ал да, жақсы
дүниелерді сүрелерден ізде. Айналаңа
кешірімді бол, түсіністікпен қара,
қолыңнан келсе түсіндір. Жаман деген
нәрседен де жақсы нәрсені круге,
табуға болады».
"мір оған табанды болуды,
ешқашан шегінбеуді үйретті. "мірдің
кез келген сәті – сабақ. Тек сол
сабақты ұйып тыңдайтын, қорытынды
шығарып, сол түйгендерін дұрыс
жүзеге асыра білетін саналы шәкірт
бола білді.
Уақытты қадірлей біледі. Бос отырмайды. Бос уақыты бола қалса, кп
оқиды. Сондықтан да жан-жақты.
Бір нәрсемен тоқтап қалмайды. Тіпті
балаларға арналған ертектерді де
оқиды. Марқұм інісі айтушы еді, «сен
осы тым қиялисың» деп. Рас, ол зіне,
миына, ойына маза бермейтін жан.
Иә, адам алдымен қиялданады.
Ол бір жатқан шексіз әлем. Қиялдан
ой туады. Ой арманға жетелеп, ол
мақсатқа айналады. Сосын мақсатқа
жету жолында тынбай еңбектенеміз.
Сосын барып жеңіс сіздікі!
Құсман Кәрімұлының жетіп жүрген
жетістіктерінің бар құпиясы осы. Ол
сіздің де қолдан келеді, сеніңіз.
Нұржамал ?ЛІШЕВА

ANA TILI
НҰРА
Нұрланып аққан Нұраның,
Суынан сырын ұғамын.
Шалғайда жүріп, ойға алсам,
Шалатындай құлағым.
Самалмен баяу тербеліп,
Сыбдырлаған құрағын.
Нұр тұнған тұнық суыңнан,
Туғандай жаңа жыр ағын!
Нұра деп жаны толғанып,
Ардақтап ткен ұлылар.
Не деген ыстық, нұрлы сз,
Зерделеп балдар, ұғып ал.
Жадыңда жырау бабаның,
Жығасы барда, жыры бар.
Сарыарқа сайын даланың,
Нұрасы барда, нұры бар!
ШАҒАЛАЛЫ

ЖЫР-ЖҮРЕК
Кп елге болған шығар нұрлы мекен?
Ер Жабай жағасында туды ма екен?
Ат жалын тартып мініп, жас ұландар,
Жауларын су бойлата қуды ма екен?

Бұқпа деген бұқпалай ма, бұқпай ма ?
Бүгінгілер әлде дұрыс ұқпай ма?
Бұқтыру ма, бұқтырмау ма Бұқтырма?
Қаза берсең, талай қызық шықпай ма!

Қалың ел қара суға қарайлаған,
Жұтамас нулы жерді маңайлаған,
Жабайы мінезі бар жайылғанда,
Жабайдан жн болады абайлаған!

Атаң қойған әр атауға сыр тұнып,
Түсінуге талпынамыз ұмтылып.
Тек әйтеуір зендерім тартылмай,
Аға берсін арнасында бұлқынып.

АСА

"зен бар Жетісуда "сек деген.
Қойды екен атын қандай есеппенен?
Ойпырмай, деп ойлайсың, қазекемнің
Суы да судыр ма еді сектеген?

Асыл ер қосып мас пен масаны да,
Асада асар тойын жасады ма?
Ет асып, асын тартып, аса сыйлы,
Қонағы қазы, қарта асады ма?

Білгендер білмегенді бекер деспек,
Шын аты ол зеннің екен "ссек.
Су – нәрлі, жер – құнарлы, ниет – түзу,
Болғанда қанат жайып ркен спек!

"зен бар Зерендіде Шағалалы,
Картадан кім оны іздеп таба алады,
Жерін сүйген ерлердің кңілі – кл,
Шағын суды шалқардай бағалады.

Бармаңдар, аса бойлап тереңіне,
Ағысқа асылық қып керегі не?
Ағыны аса қатты асау зен,
Асады асулардан дегені ме?!

Чаглинка – Шағалалы,
Аты қандай,
Дала суы тап-таза, заты балдай.
Қадіріне жетуің екі талай,
Туған жердің суынан татып алмай!

Мейлі енді, Асы болсын, Аса болсын,
Даланың сз бен суы жасай берсін.
Асыл сз, асау зен тастан қарғып,
Алдағы асулардан аса берсін!

ТОБЫЛ
Тобырдан тойған шағымда,
Тобылға барғым келеді.
Тобылғы реңді толқынға,
Қолымды малғым келеді.
Атына тылсым сыр тұнған,
Тобықтай ғана Тобылдың.
Ұғатын құлақ аңғарар,
3уенін қоңыр қобыздың.
Торығып барған кезімде,
Толығып орта кңілім,
Суыңнан алам қуатты,
Толқып аққан Тобылым.

DСЕК-DССЕК

Ағынды асау зен Аса деген,
Аса десем асады, тасады лең.
Асса деп, Асы деп те жазады екен,
Асып кетіп, асса да, қоса берем!

КҮНЕС
Күнес деген күннен бе?
Иесі барын білген бе?
Күннің есі келгенде,
Кезерген лке күлген бе?
Күні-түні Күнесім,
Тау мен тасты тілесің.
Су сарыны – тұнған сыр,
"зің ғана білесің!

Зымыстан замананың сым бұрауын.
Үзген соң згерді ме сыңғырлауың?
Тілейміз, жазың жайлы, жаңбырлы боп,
Сағаң құрғап, сағыңды сындырмауын.
Сазды сз қазағымның қазынасы,
Сыңғырлай бер жаңғырып
Шыңғырлауым!
ҚАПШАҒАЙ
Қапшағай апсағай ма, қапсағай ма?
Қате айтсақ, қаптаған су қақсамай ма?
Жарасқан жақсы-ақ ойға бір жойқын сз,
Кетеді түбірі оның тапса қайда?
"лкеден лке барар зен асып,
Жетеді, болса дағы кезең қашық.
Ат қойса Қапшағай деп, басқалай кп,
Дп қойған аталарым сзге ғашық!
ТАЛАС

№13 (1585)
1 – 7 сәуір
2021 жыл
САЙ СУЛАР

Сұлу ғой негізінде су дегенің.
Млдір ғой ағын судай қыз дегенің.
Байқай бер, бабаларым ат қойғанда,
Су бойлап сұлулықты іздегенін.

Боялысай, Тебенсай.
Саялы сай, терең сай.
Кіндіктісай, Қопасай,
Тұнып тұрған лең сай!

Бергенде зен атын Ай қызына,
Арнаған атаң оны қай қызына?
Болмаса бір тарихы, Аягз деп
Бермейді судың атын жай қызыға.

Бағырлайсай, Бақсайды,
Ақажансай, Ақсайды,
Айтпай кетсек бола ма,
Сайсыз сулар ақпайды.

Бір кезде бір зенде Ханшаболған,
Қасындағы қыздары қанша болған?
Қызтоған, Данабике тегін емес,
Тарихын түгел жазып алса қолдан!

Ағын судың атауы - аңыз адам,
Тарихтың қойнауынан андыздаған.
Далада Дауыл баба, Шал су да бар,
Қошқар ата, 3улие, Абыз, Бабаң.

Таласым талдан асқан, таудан асқан,
Аңыз кп Алты Алаш пен хан Манастан.
Талқылай берсең түбі крінбейтін,
Тарихы, тағдыры да толған дастан.
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Сыйлық деп жаратушы иесінен,
Жер-суды атаған ел жүйесімен.
Ағын суда арамдық болмайды екен,
Қорғайды әулиелер киесімен!
ДАРИЯ СУЛАР
Айналған аты аңызға Сырдария,
Далада жеке дара бұл дария.
Шалқар су – шалқыған жыр, толқыған сыр,
Бойына түнегендей жыр – қария!
Және бар Қуаңдария, Жаңадария,
Секілді дариялар бір жанұя!

Баянғали
ӘЛІМЖАНОВ

АСПАРА
Толтырып айтсаң ауыз Аспараны,
Келгендей құлағыңа аспан әні.
Қиялға қанат байлап, қуат берер,
Ағыны еліктіріп жас баланы.
Адамды армандарға апарар жол,
Туған жер тұнығынан басталады.
АРАСАН
Табиғат сыйға берген Арасанды.
Сиқырлы аты қандай жарасады.
Қамшысын қара санға шарт еткізіп,
Ат қойған ойыңа алшы қара шалды.
Арасанның ардағы Алмаарасан,
Аралап суды бойлап, тал қармасаң,
Толғанып, талай сырға қанығасың,
Мән беріп, жан-жағыңа сәл қарасаң.
ТОРҒАЙ
Қақтырған таңдайларды Торғай, Торғай,
Қырқа алмай қанатыңды, торлай, торлай,
Тарихтың зі танып, тауыспаған,
Торғайдың қырандығын толғай, толғай.
Қырына алса дағы кер замана,
Қырыңнан кеткен емес торғай қонбай.
Уақытпен жарысам деп зуылдаған,
Заманнан, даңғазамен дуылдаған.
Сабырлы мұң мен ойға батыратын,
Даланың жақын тұнық суы маған.
Жаным да жай табады, жер-жаһан мен,
Жапанда Торғай бар деп шырылдаған.
ЛЕП пен ЛЕПСІ
Лепсіміз лепті ме екен, лебіз бе екен,
Ежелден Ақсуменен егіз екен.
Сулы жер – нулы жер деп текке айтпаған,
Жетісу – жер жаннаты негізі екен.
Ескінің Леп пен Лепсі лепесіндей,
Лепірсе рден орғып тетіндей.
Дегендей, жақсы лепес – жарым ырыс,
Жер жүзін кркейтуге жететіндей.
КЕЛЕС
Келісті атау болған ел есінде,
Келесің келісім бе, келесі ме?
Крікті бойжеткенге сері жігіт:
«Кешкілік, деді ме екен, келесің бе?
Кңіл қойып келелі кеңесіме,
Келешекті бірге ойлап кресің бе?
Келесіге қалдырмай кесіміңді,
Келесте кестелеп сз бересің бе?»
...Келістіріп айтылған кркем сзге
Кім кепіл келісемін демесіне?!
ҚОБДА
Бір құпия сияқты Қобда маған,
Ескі қобди секілді жолда қалған.
Орғып тіп барады рлігімен,
Қатпар, қатпар кездерден қордаланған.
Қозғасаң, қобыздай боп Қобда боздар,
Бастау мен сағасына орда қонған.
Алтай мен Ақтбеде егіздей боп,
Даланы еркін кезіп жорғалаған.
Қорлы зен – жер құмары, құнары мол,
Ақ уыз арнасынан сорғалаған.
ЖАБАЙ
Жайылып аққан Жабайым,
Тасқынның крдің талайын,
Арнаға сыймас асау деп,
Атыңды қойған ағайын.

ТАЛҒАР
Талғардың атын талдар ма,
Талғамдар түрлі, талғар ма?
Тарғыл тастан тайғанда,
Тал қармаған жан бар ма?
Атаң тегін қойған ба,
Қолын созған заңғарға.
Толғамын талға байлаған,
Толғанып кзі талғанда,
Тілімен таңба қалдырған,
Талқы қылып балдарға.
Таңдайға татыр тәтті сз,
Ар жағын балдар аңдар ма?
АРЫС
3йгілі әнге айналған Арыс еді,
Арыны, аруағы да таныс еді.
Аты да ақырады арыстандай,
Шыңдайды шындық қуған намысты ерді.
Арыс десе, жер жарған дабыстары,
Алаштың еске түсер арыстары.
Балалар жағасында асыр салған,
Жұлдызға қол созады алыстағы.
АТАУЫН АТАЛАРДЫҢ
ҚИЫСТЫРЫП...
Атауын аталардың қиыстырып,
Бір леңге он зен сиыстырып,
Сиқырлы атауларды сыңғырлаттым,
Қиырды қиырменен түйістіріп!
Атамыз ағын суға Қарын салды,
Тазалап Боқтықарын, әнін салды,
Ойранды ойрат қаптап келіп қалып,
Шайқаста Қалмаққырылған барын салды.
Сарқырама асырып қуғындапты
Саба салды, зеннің суын бақты,
Тарылған демі кеңіп, жауды жеңіп,
Жан шақырып жеген-ау Қуырдақты.
Делі ме делебелі, Дағанделі,
Дәл берген крген елім бағаң ба еді?
Жанбелді Жанамалап, Жарма, Шарлап,
Ой кезсең, білдіреді Шаған нені?
Бақанас, Бесбақанмен Ласты, Тасты,
Алқабек, Абылайкит басты, басты.
Қиынсу, Қандысу мен Қарлыбұлақ,
Орғыған Оба,Таңсық, ақты, тасты.
Дауылды, Тоқырауын, Дулығалы,
Кіндікті, Кендірлікпен шулы бәрі,
Наурызым, Қонысшағыл, Үлкенаша,
Далада бір тынбайды судың әні.
БҰҚТЫРМА мен БҰҚПА
Аты қызық Бұқпа менен Бұқтырма,
Оның мәнін ұқпадың ба, ұқтың ба?
Заман зорлап бұқтырды ма бір кезде,
3лде еркімен арнасында бұқты ма?

ОЙЫЛ, ОР,
ЖЕМ мен САҒЫЗ
Жем қайда, Сағыз бен Ор, Ойыл қайда,
Кетеді Ойыл десе, ойың қайда!
Ақыры ағын судың тақыр болса,
Аңқасы кепкен аймақ жойылмай ма?
Басталған барлығы да Мұғалжардан,
Сан ғасыр мұңайса да, суалмаған!
Ал енді айдың, күннің аманында,
Тартылса не болады су арнадан!
Жем қайда, Ор мен Ойыл, Сағыз қайда?
Жауыздар бастауынан бауыздай ма?
"зені – қантамыры кеуіп жатса,
Адамдар аузына су тамызбай ма?
Жем қайда, Ойыл, Сағыз, Орым қайда?
Қара су, таусылмайтын қорың қайда?
Асқанда асау зен арнасынан,
Арнаған Ақеркеге әнің қайда?!
БАҚАНАС
Бақанас – бақаны ас па, бақан ас па?
Бақанды бақабасқа тақамас па?
Болмаса ар жағында бір қызығы,
Бабамыз мүлде басқа атамас па?
Қызық сз, жұмбақ сазды Бақанасым,
Басқаша сен қалайша атанарсың?
"шірмей ткендердің ескі сзін,
"зен-су, болашаққа апарасың!
ҮЛБІ
Естісем зен атын Үлбі деген,
Гүлді крем самалмен үлбіреген.
Үлбіге үлпілдеген жыр арнадым,
Үзілмей бізге қалған үлгіменен.
Үкілі сздің дәмі тіл үйірген,
Кім білген иірімін, кім білмеген!
КЕҢГІР
Млдір су,
Шексіз дала,
Зеңгір аспан...
Күңгірі кне күмбез Кеңгір асқан...
Не деген керемет сз күмбірлеген,
Секілді сере, сере, сеңгір дастан!
Бабамның кие қонған сзіндейсің.
"зегім, згермейтін сезімдейсің.
Кең зен, Кеңгір зен, кенді суым,
Кненің кнермейтін кзіндейсің.
ШЫҢҒЫРЛАУ
Шыңғырлау!
Атың қандай сыңғырлаған,
Сылдырлап, ттің аман сан қырлардан.
Шығырмен шыңыраудан су тартқандай,
Жан бар ма шындығым деп шыңғырмаған.
Жер-судың аты лмесе, лмейді деп,
Сенуші ем, ана тілім шынжырланған.

ШУ
Ит тұмсығы батпайтын нулы мекен.
Шудың аты шынымен шулы ма екен?
Үлпілдеп, сыбдырлаған нар қамыстан
Шуылдап жолбарысты қуды ма екен?
Құйғытып, құйындатқан құлындарға,
Десек те сабырлы бол, шуылдама,
Сәні де кіретіндей даламыздың,
Шулаған Шуым барда, суым барда!
ІЛЕ
Блек қой Іле қадірі,
Даланың күретамыры.
Жайылып айлақ, айдыны,
Байытқан байрақ, айбыны.
Іленің ткен бойында,
Тарихтың жыры ойымда.
Мәңгілік ән деп білеміз,
Ілеміз бар деп жүреміз!
АЙ СУЛАР
Жаздың жайлы түнінде,
Айдыны толқып, дүрілдеп.
Ағын су айға атылған,
Соғылып жарға шашылған.
Айға құмар айдын су,
Айтуар, Айғыз аталған.
Ай Бозайға айналып,
Тұнық таңда басылған.
БАЙ СУЛАР
Жер-суды шалдар жеңіл ойламайды,
Ол ойға балдар неге бойламайды?
Пәленбай, Түгенбайдың есіміне,
Жайдан жай зен атын байламайды.
3р атау атаң айтқан ой парағы,
Талай сыр, аша білсең, айта алады.
Байырды байырқалап байқап крсең,
Байқоңыр, Байқожа мен Байқараны.
Ел үшін, жомарт па екен, малын қиған,
Мәрт пе екен, мал түгілі жанын қиған?
Атауы жер-суымның қатпар, қатпар,
Тарихтың мәлім емес нәрін жиған!
МАЙ СУЛАР
Майлысай, Майзек пен Майбұлағым,
Майтбе майлайтындай ай құлағын.
Майлы деп қазақ суды атаған ба,
Ас-судың ұнатқан соң майлырағын?
Шынымен ағын суы майлы ма екен,
Табаны майы шыққан лайлы ма екен?
Құнарлы топырағы, шбі шүйгін,
Малға да, адамға да жайлы мекен.

Сыңғырлап, сұлу қыздай су бұралған.
Сылаңдап судай сұлу мың бұралған.
Айналып су – сұлуға, сұлу – суға,
Бүгінде бұлдыраған бұл бір арман!
ҚАРИЯ СУЛАР

Таластың түбі талқы, талас па екен,
Апырмай, сонда кіммен таласты екен?
Жарасым тапқан жұрттар жағасында,
Бұл күнде дау- дамайдан халас мекен!

¶°¯°´

ҚЫЗ СУЛАР

Қабылсай, Құрсай, Қаржансай,
Шатырлысай, Шағансай,
Тоқтамыссай, Тоқалсай
Қаттағансай, Тоғансай.

Жекедісай, Жамансай
Жиделісай, Жаңасай,
Шұрымсай мен Бұрмасай,
Тарам, тарам, сала сай.
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Таныстырсам әр сайды,
Тауыспаспын бар сайды,
Салыстырып, санарсың,
Маныссай мен Нәнсайды.
Саяхатшы сайланған,
Сайды кезіп шаршайды.
Сайғағың да сая іздеп,
Сайды неге аңсайды ?
Айдың нұры суда ойнар,
Санаға сансыз ой сала,
Сәні қайсы даланың,
Болмаса егер сай-сала!
ЕСПЕ СУЛАР
Ежелден есілген сз еспе деген,
Естілер ескі сзді дестелеген.
Жарықтық аталарым кркем сзбен,
Жер-суды келістіріп кестелеген.
Теріскенеспе, Талдыеспе, Шолақеспе,
Кебенекеспе ешкіні салады еске,
Жыланшықеспе қосылып Қараеспемен,
Еспемейірман ерекше қалады есте.
Еспелеп, ескен сайын еселенген,
Еркін су асып тер неше белден.
Естелік, ескерткіш боп ескіліктен,
Ұрпаққа кестелі сз кше берген!
ТЕРІС СУЛАР
Терістік, Терісбұлақ, Терісаққан,
Теріс су теріскейге тегіс тартқан.
Тоқтаусыз Терісбұтақ, Терісайрық,
Неліктен теріс қарап ріс тапқан?
Тартса да терістікке тегістікпен,
"зеннен зекті жан жеміс күткен.
Оң демей, теріс демей, кең дүние,
Бәріне орын берген кеңістіктен.
БОЗ СУЛАР
"зенім, зек, з әнім,
Бозайым, Бозғақ, Бозаңым.
Бозторғай болып кгіңде,
Су бойлап әуен созамын.
Боз дала толған сазды әуен,
Суына дейін боздаған,
Сыбызғы қамыс ызыңдап,
Тозбайтын шерді қозғаған.
БҰЛАҚ СУЛАР
Кербұлақ, Майбұлақ пен Данабұлақ,
Бәрі де қасиетті Қарабұлақ,
Ұлы зендер бұлақтан басталады.
Бастаудан қайнар бұлақ ағар жылап.
Тоқтаусыз, басталған соң ағылады-ау,
Бгеттен тер амал табылады-ау.
Жеткенде сағасына барлық зен,
Бұлағын бастаудағы сағынады-ау!

Замана түнде жортып, күнді ұрлаған,
Шыңғырған шындығыңды шынжырлаған.
Даланың дымы шықпай қалған кезде,
Сыр толқып, буырқанып жыр жырлаған.
Қорқыттың қобызынан жеткен сарын,
Қазаққа маза бермей, тұр-тұрлаған!
DЗЕК СУЛАР
Құрзек, Құрттызек пен Тереңзек,
Шизек, Талдызекпен келер кезек.
Қопалтайзек деген ол да ғажап,
"зенмен егіз аққан лең зек.
"зексіз ер болмайды, жер болмайды,
Су бойлаған зегі бір талмайды.
"зегі, зені бар з елімнің,
"рені ешкімнен де кем болмайды!
АРЫҚ СУЛАР
Қосарлап Тасарық пен Бесарықты,
Бірсуат, Сабыржылға қоса ағыпты.
Арықтың суы жеткен жер кгеріп,
Шбі де, шңгесі де жасарыпты.
Ақырын, асып, таспай аққан арық,
Қапысын қыраттың да тапқан жарып.
Жалғанда жылға суға бгет бар ма,
Жылжи берген үндемей аттан салып!
ҚҰМ СУЛАР
Қызық атау Құмды мен,
Шығырлықұмды, Құмжарған,
Жарғанда да шын жарған.
Тас пен құмды тұтасқан,
Су жармаса, кім жарған?!
ҮЙ СУЛАР
Тамдының Қабырғасын білегімен,
Бекіткен Тімтуірмен, күрегімен,
Тбесін жауып Үйдің Шатырклмен,
Толатын Тегенесі тілегімен,
Түндігі түрілгенде, күні күліп,
Суы да балдай аққан Шүмегінен.
КЕР СУЛАР
Керулен – кер лең бе, кері лең бе?
Керейді толқынымен тербеген бе?
Кернейді кне тарих кңіліңді,
Орхон мен Онон бойлап рлегенде.
Керілген кең далада Кербұлағым,
Ежелден елеңдеткен ел құлағын.
Жағалай жайылады жан-жануар,
Сипайды сыбдырлатып жел құрағын!
ШАБДАР СУ
"згеше бір зен бар, аты Шабдар,
Шабдарлық атында емес, затында бар.
3лде бір жүйрік шабдар су ішті ме?
Бабаңның басқа жазған хатын аңғар!
ТАС пен ТЕМІР СУЛАР
Бар екен зен – судың Темірлісі,
Кезеді оның бәрін кңіл құсы.
Клденеңтемір, Жезді, Білезікті,
Кргенде таңдай қаққан небір кісі!
Және бар Тасты, Жартас, Ащытасты,
Ағын су тас, темірді басты да асты.
Дп басқан әр зеннің қасиетін,
Атаңның қойған аты нақты, жақсы !
АҒАШ СУЛАР
Қайыңды, Қарабұтақ, Қарағайлы,
Мойылды, Қарақатта жаға жайлы.
Қурайлы, Қияқты мен Қопалы су,
Қуағаш, Қоғалыны таба алмайды.
Табантал, Шұбарағаш, Тастыталды,
Жыңғылды, Бріктал мен Талдық, Талды,
Жиделі, Шиелі мен Ұзыншілік,
Шилі зен даламызда ән боп қалды.
Атаң айтса, алдымен мәнді ойлайды,
Деген ғой: Суға батқан тал қармайды!
Талды сумен қалай дәл үйлестірген,
Сз әуезді болмаса, сән болмайды!
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Ұлттың ұлылығы оның тектік, тұтастық деңгейінен, ұрпақтан-ұрпаққа
жалғасқан тәлім-тағылымға толы дәстүр-салт, әдет-ғұрпынан, өрісті
өнері мен мәдениетінен көріне
көрінеді. Қазақтың осынау сан ғасырдан бермен келе жатқан ұлттық құнд
құндылықтарын қайта жаңғыртуға көрнекті
мемлекет қайраткері, этн
этнограф, тарихшы Өзбекәлі Жәнібековтің
қосқан үлесі зор. Ол 1970 жылдары Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің
қалпына келтірілуіне ұйыт
ұйытқы болды. Жәнібековтің бастамасымен
Қазақстанның көптеген қалала
қалаларында этнографиялық музейлер ашылды. Наурыз мейрамының, М
Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов,
Мағжан Жұмабаев, Шәкәр
Шәкәрім Құдайбердіұлы есімдерінің халқына
қайта оралуына атсалысты. «Шертер», «Адырна», «Сазген», «Алтынай» және басқа фольклорлы
фольклорлық ансамбльдер ұйымдастырып, ұлттық
өнерде серпіліс туғызды. ББиыл Өзбекәлі Жәнібековтің туғанына 90
жыл толады. Тұлға мерейтойы қарсаңында көне музыкалық аспаптар
және фольклорлық ансамбль
ансамбльдердің бүгінгі жай-күйі жөнінде «Сазген
сазы» фольклорлық-этнограф
фольклорлық-этнографиялық ансамблінің көркемдік жетекшісі
Бағдат Тілегеновпен сұхбаттасқан едік.

фоольклорлық-этнографиялық ансамблін,
эстрадалық-симфониялық оркестрді және
«Самрук» заманауи балет тобын біріктірген
«Алматы әуендері» атты мекеме құрылды.
Штатымыз ұлғайып, 20 адамға жетті. Бұл
фольклорлық ансамбль үшін жеткілікті құрам.
Қазір біз осы «Алматы әуендері» КМҚК
мекемесіне қараймыз.
– «Сазгеннің» т+лқұжаты Байжігіттің
«К+ксеркесі» болса, бүгінгі «Сазген сазының»
бренді не?
– Бүгінгі күні ансамбльдің тлқұжаты
«Аспаптар шеруі» атты халық күйлерінен
құралған композиция. Оған бүкіл аспап
қатысады. Алдымен нарқобыз бастайды. Нарқобыз қылқобыздан екі есе үлкен,
кезінде абыздар, жыраулар пайдаланған,

Бағдат ТІЛЕГЕНОВ,
«Сазген сазы» фольклорлық-этнографиялық
ансамблінің көркемдік жетекшісі:

ӨЗАҒАҢНЫҢ
ШЕКПЕНІНЕН
ШЫҒЫП,
жасалған қиянат деп білді. Тапсырыс берушінің
жас ерекшелігін, дене бітімін, киетін жерін
ескеруді талап етті. Қазақы киімнің сәнін,
әсемдігін, қолайлылығын сақтауға мән берді.
Ол кезде матаның түрі аздау, ұлттық киім
тігу үшін барқыт, пүліш, шұға, жібек секілді
қымбат әрі сапалы мата керек. «Адырна»
мен «Сазген» артистерінің үстіндегі бүрмелі
кйлек пен қамзол, шапан мен айыр қалпақ,
қыздардың қасаба, сәукелесі, былғарыдан
тігілген саптама етік "зағамыздың тапсырысымен тігілді. Бояуы қанық, ою-рнегі талғаммен
таңдалған. Біз алғашында басы қайқы келетін
саптама етікті оғаш кріп, күліп те жүрдік.
Соны байқап қалған "збекәлі ағамыз «саптама етіктің басы қайқы болуы тегін емес, ол
табиғатты қастерлеген ата-бабамыздың Жеранаға құрметін білдіреді» деп түсіндірген еді.
Қазіргі киімдерге келсек, зіңіз білесіз,
Қазақстанда мата ндірісі жоқ. Қытайдың,
қырғыздың матасы арзан болғанмен, сапасы
сын ктермейді. Ал италиялық мата сапалы
болғанмен, қымбат. Бір шапанға 5 метр мата
керек, оған тігінші жұмысының ақысын
қосыңыз. Сондықтан жақсы киімнің қымбат
болуы заңды. Қазір ұлттық киім тігуге
маманданған жақсы тігіншілер бар. Мәселен,
ежелгі сақ, ғұн дәуірінің костюмдерін тігіп
жүрген модельер Мүслім Жұмағалиев және

жұмысқа алды. Сосын Мәскеуден Ольга Всеволодова-Голушкевич деген балетмейстерді
шақыртты. Оған жағдай жасап, қасына аудармашы берді. "збекәлі ағамыздың білмейтін
саласы жоқ еді. Алматының маңайындағы
ауылдарды аралап, халық билерін жинады.
«Киіз басу», «Алқақотан», «Келіншек» биін,
қазір ел «Қаражорға» деп атап жүрген буын
биін ансамбльге енгізді. Би болған соң, әрине,
музыка қойылуы керек. «Алтынайды» «Адырна» мен «Сазген» сүйемелдейтін. 3лі есімде,
".Жәнібеков «Алтын адам» биін қойғызғанда
оған халық күйлерінен композиция жасалды.
Оған «Кңілашар» «Сарыарқа», «Адай» сияқты
рух-жігер беретін күйлер пайдаланылды.
Фольклорлық ансамбльдердің репертуарына Алтай-Тарбағатай мектебінің күйлерін,
Байжігіттің, Сүгірдің күйін енгізді.
– Фольклорлық ансамбльдің мүмкіндігін
кеңейту үшін тағы қандай жұмыстар жүргізілді?
– Жетіген алғашқы кезде 15 ішектен
жасалған, кейін 24 ішекке дейін кбейді.
Музыка тілімен айтқанда бұл аспап пентатоника әдісімен жасалған. Пентатоника деген
5 сатылы интервалдық жүйе. Пентатоника
форматы жапонның кото, қытайдың гуджен
деген аспабында кездеседі. Моңғол, хакас,
тыва халықтарында да бар. Біздегі диатоникамен жасалған үндестіліктің мүмкіндігі

Бүгінде қазақ халқында он мыңға жуық күй, 50 мыңға жуық ән, жүздеген
жыр-дастандарымыз бен айтыс өнері, ондаған музыкалық аспап бар. Бұл
біздің көнеден келе жатқан ұлттық құндылығымыз, баға жетпес байлығымыз.
«Сазген сазы» фольклорлы-этнографиялық ансамблінің қыз-жігіттері осы
ата-баба аманатын арқалап, ұлттық музыканы дәріптеп жүр. Олардың
қолындағы әрбір көне аспаптың киесі бар. Ансамбль мүшелері осы жауапты
да үлкен міндетті терең түсінеді. Біз, қазіргі «Сазген сазы» ансамблінің дирижеры Ықылас Нұрғалиев, Марат Жалбыров бәріміз Өзағамыздың шекпенінен
шықтық. Айтқан сөздері жадымызда. Кітаптары үстеліміздің үстінде жатады.
Ажар Нұрбаева сияқты мамандардың жұмысы
кңілден шығады. «Сазген сазы» ансамблі
мүшелері киіп жүрген костюмдерді осы кісілер
тігеді. Алдын ала эскиз ұсынып, талаптарымызды айтамыз.
– Фольклордың жандануы мен к+не аспаптардың жаңғыруы, би +нерінің оралуы Жәнібеков
есімімен тығыз байланысты. Ансамбльдерде
қолданылған аспаптар мен репертуар ж+нінде
айтсаңыз.
– Жалпы Кеңес кіметі тұсында музыкалық
оқу орындарында, оркестрлерде қазақтың
кне аспаптарына қатысты теріс кзқарас
бар еді. Ашық тыйым салынбаса да «ұлттық
аспаптар қазіргі заманға сай емес, Еуропаның
классикалық музыкасын ойнауға шамасы
жетпейді» деген түсінік басым болды. Бірақ
оған қарамастан Болат Сарыбаев Қазақстанның
түкпір-түкпірінен кне аспаптарды жинап,
зерттеді. Болат ағамыздың құрқылтайдың
ұясындай пәтері толған музыкалық аспап
болатын. Мысалы, сазсырнай тікелей Болат
Сарыбаевтың арқасында қайта жаңғырды.
ХІІІ ғасырда жермен-жексен болған Отырармен бірге кз жазып қалған аспабымызбен
ХХ ғасырдың 80-жылдары қайта қауыштық.
Жеті ғасыр үнсіз жатқан сазсырнайдың екінші
ғұмыры осылай басталды. Қазір сазсырнай барлық оркестрде бар. Сазсырнайдың екінші түрі
– үскірік, ол сазсырнайдан бір октава жоғары.
Екі октавамен талай дүниені ойнауға болады.
Дәстүрлі неріміздің құрамдас бір блігі
– халық биі. ".Жәнібеков зі құрған «Алтынай» халық биі ансамбліне А.Селезнев
атындағы Алматы хореографиялық училищесін
бітірген жиырма шақты қыз-жігітті бірден
қабылдап, ұлттық биді жаңғырту міндетін
қойды. Бастапқыда еліміздегі мықты балетмейстер-хореограф 3ли Исмаиловты

шектеулі болатын, ал ансамбльге керегі –
хроматикалық үн. Алғаш біз диатоникалық
жетігенді пайдаландық, онымен екі үндестілікті
– до мажор мен ля минорды емін-еркін ойнауға
болады. Бұрын басқа үндестілікке келтіру үшін
ішектерді әлсін-әлі ауыстырып отыру керек
болатын. Ал қазір леверс машинасын пайдаланып, кез келген үндестілікте тарта береді.
– Сол кездегі «Сазгеннің» т+лқұжаты,
қазіргіше айтқанда, бренді қандай күй еді?
– Алтай-Тарбағатай күй мектебінің
крнекті кілі Байжігіттің «Кксерке» деген
күйі ансамбльдің тлқұжаты болды. Бұл теріс
бұраудағы күй. «Кксерке» күйін орындағанда
сахнаға алдымен сыбызғышы шығады, оған екі
жақтан екі жетіген қосылады, одан сазсырнай
мен домбырашылар шығып іліп әкетеді. Ансамбль мүшелері Ықылас атындағы музейде
де жұмыс істеді, ол жерге келетін туристерге
концерт қойғанда осы күйден бастайтынбыз.
– Ансамбль «Сазген сазы» деп қалай және
қашан +згерді?
– 2001 жылы кіметтің қаулысымен Алматы облысының орталығы Талдықорған
қаласына кшірілді. Бүкіл басқармамен бірге
Сүйінбай атындағы филармония да кшті. Бұл
кезде «Сазген» қалыптасқан кәсіби ансамбль,
танымал болып қалған. Алматыда телеарна
түсірілімдері бізсіз тпейтін. Облыс кшкенде
ансамбльдің негізгі құрамы жылы орнын суытпай осында қалды. Сйтіп, біз «Сазген сазы»
деген атаумен нер крсетуді жалғастырдық,
зімізді «Сазгеннің» мұрагері санаймыз.
Нарық заманы, алғашқыда даярлық жасайтын
орын, қаражат жағынан қиындықтар болды.
Серіктестік құрып, з күнімізді зіміз крдік.
2003 жылы Алматы қалалық әкімдігі бізді
құзырына алды. Сйтіп, қалалық мәдениет
басқармасы құрамында «Сазген сазы»

БІЛГЕНІҢІЗ ЖӨН

СИҚЫРДЫҢ
СИҚЫ
Қасиетті Құранды ашатын алғашқы «Фатиха» сүресінің
бірінші аятында «ғәләмин» сөзі тұр. Бұл «әлемдер»
деген көпше сөз. Демек, адамзат әлемімен қатарлас
бізден жасырылған – ғайып әлемдер бары хақ. Олардың
бірсыпырасы ғана мәлім, қалғандары сыр! Ал оған
сенім келтіру иманның бұлжытпас мүттәқин шарты әрі
әрқайсысы әрқилы.

жыр-дастандарды сүйемелдеген. Регистрі
қылқобыздан тменірек. Одан кейін біртіндеп
адырна, жетіген, сыбызғы, сазсырнай,
шаңқобыз, үскірік, шертер, домбыра шығады.
Домбыраның екінші түрі – жоғары регистрді
беретін шіңкілдек деген аспап бар. Оны тұмар
домбыра, шығыс ңірде қалақ домбыра деп те
атайды. Ұрмалы аспаптың 7-8 түрін пайдаланамыз. Дауылпаз, даңғыра, кепшік, асатаяқ,
тұяқтас, шартылдақ, сырнайымыз бар. Ең
соңында шарықтау шегі композитор Сыдық
Мұхамеджановтың «Шаттық отаны» деген
симфониялық поэмасымен аяқталады.
– Кәсіби музыканттардың талабына сай
аспапқа қол жеткізу жағы қалай? Олар жасайтын
аспаптардың сапасы к+ңілден шыға ма?
– "те үлкен мәселені қозғап отырсыз.
Бұл жнінде шешімін таппай отырған проблемалар кп. Негізінде аспап жасау жұмысы
орындаушымен тікелей байланыста жүруі тиіс.
Музыканттың сұранысына сай жасамаса аспап
дұрыс болмайды. Кезінде консерваторияның,
Құрманғазы атындағы оркестрдің, опера
театрының з шеберханасы болды, онда
тәжірибелі шеберлер жұмыс істеді. Консерваторияда Мұса деген ақсақал, Нұрлан
3бдірахманов деген шебер кне аспаптарды
жасайтын. «Мерей» жиһаз фабрикасында, Қарағандыдағы Осакаровка кентінде
аспап жасайтын шеберхана болды. Олар
мемлекет тарапынан қаржыландырылды. 1990
жылдардағы тпелі кезеңде шеберханалар
жабылды. Бұл сала толығымен жекеменшікке
айналды. Жалпы «мастеровой» деп аталатын
нағыз шеберлер бұрыннан ілуде-біреу болады. Шынын айтқанда, қазіргі аспаптардың
сапасы, үнінің бояуы 30-40 жыл бұрынғы
аспаптармен салыстырғанда жер мен кктей.
Ансамбльге алатын аспаптың сапасы, кбінесе,
кңілден шықпайды. Бұл тек домбыра емес,
барлық аспапқа тән мәселе. Бастапқыда мұның
себебін түсінбей жүрдік. Кейін зерттей келе бұл
мәселенің мәнісі түсінікті болды.
– Dнер мен мәдениеттің ордасы Алматыда
орналасқан, 40 жылдық тарихы бар «Сазген
сазы» ансамблі бүгінде қазақ +нерін еліміз бен
шетелде биік деңгейде насихаттап жүрген кәсіби
+нер ұжымы саналады. Сондай-ақ жуырда
«Сазген сазы» фольклорлық-этнографиялық
ансамблі ұлттық мәдениетіміздің дамуына қосқан
елеулі үлесі үшін тұңғыш «Наурыз-2021» ұлттық
премиясымен марапатталды. Жалпы табысты
ұжымға айналудың сыры неде?
– Музыка саласында табысты ұжым құру
бірнеше факторға байланысты, олар: заман
талабына сай менеджмент, кәсіби мамандар,
репертуар, жақсы аранжировка, сапалы аспаптар, әдемі костюм, заманауи дыбыс құралдары,
атақты әншілерді сүйемелдеу. «Сазген сазы»
Бибігүл Тлегенова, Ермек Серкебаев, 3лібек
Дінішев, Майра Мұхамедқызы және басқа танымал әншілерді сүйемелдеді.
Нұрғиса Тілендиевтің «Отырар сазы»,
Шамғон Қажығалиев басқарған кездегі
Құрманғазы оркестрі басшының қандай рл
атқаратынының дәлелі. Қазір Нұр-Сұлтан
қаласы Мемлекеттік академиялық филармониясы қазақ оркестрінің кркемдік жетекшісі
және бас дирижері Айтқали Жайымов ағамыз
да сондай кшбасшы тұлға.
Біз, қазіргі «Сазген сазы» ансамблінің
дирижері Ықылас Нұрғалиев, Марат Жалбыров, бәріміз "зағамыздың шекпенінен
шықтық. Айтқан сздері жадымызда. Кітаптары
үстеліміздің үстінде жатады.
– ?ңгімеңізге рақмет!

Ардақты Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбарымыз аса қауіпті
болған ұлы жеті күнәні бізге тізбектеп берген. Осылардың
ішінде адам тағдырын тәлкекке салатын, мірінің ойранын шығаратын кзбояушылық-сиқыр бірінші орында.
Бұл зұлматпен айналысу мұсылман пенденің қолынан
келе қоймас. Тек иманын 3зәзілге сатып, ата дінінен
айырылып, тіпті кәпірден тмен деңгейге түскен жүзеге
асырушылардың қолынан келеді. Негізінде, бұл адамзатқа
сырттан жасалынатын қастандық, Харут Маруттың
үйреткен жақсылық ниетпен де атқаруға болмайтын
Алланың ұлы тыйымы. Мұса (ғ.с.) пайғамбар тұсында
ркендеп, кейін құлдилаған. Сол себепті, барлық дінде
мұнымен айналысқандарды аямастан жазалаған. Алайда
түп-тамырымен қияметке дейін жалғасатын осы жауыздық
мұсылман мұсылманға, келіндер қайын жұртқа, достар
бір-біріне, әйелі еріне, кәсіпкер серіктестер арасында жиі
кездесетін болды.
Шариғи тілде з болмысын згерту үшін жынға,
шайтанға қайырылу сиқыр делінеді. Бүгіннің кей адамдары
бұл іске жақсы атау беріп, «Ақ магия» дейді. Бірақ, атын
згерткенмен, заты мәңгілік бәрібір згермейтін харами
дүние. Тіпті адамды адамға қосу, бір-біріне жақсы крсету,
қарызын қайтарту үшін жасалынса да. Жалпы сиқырмен
дуалау, жын ұру, кз тию дегендердің шығатын жері бір
яғни имансыздықтың бастауы. Қызғаныш оның түртпегі,
қаражат оның ілмегі. Бүгінде осы бір кесапат кесірмен
айналысушылардың саны кбейсе, оған жүгінушілердің
қатары азаймауда. Құранның бірнеше аяттары мен
сүрелері бұл жнінде хабарлар ақтарады. Мұхаммед (с.ғ.с)
пайғамбарымызды да сиқырлаған. Оның (с.ғ.с) хадисінде
кп адамның кз тиюден летіндігі айтылса, адамды
қабірге, хайуанды қазанға түсіретінін де айтқан. Кз тию
бар, ол ақиқат. Қазақта «Кз тиеді, кз тимесе сз тиеді»
дейді. Яғни «кзі бар» адамдардың да, жындардың да
сұқтана қарауы. Жобада осы тізбектің дерлік белгілері
бір-біріне ұқсас. Олардың қатарында адамның рухани
құлазуы, құлықсыздығы, бедеулігі, түсік тастау жиілігі,
жұмысының жүрмеуі, себепсізден себепсіз жылауы, бетжүздің қараюы не сарғаюы, жалғыздықты сүюі, ешбір
нәрседен ләззат алмауы, барлық мәселеде тұрақсыздығы,
бір аурудың асқынуы, емі табылмауы, сырқаттың ұзауы,
жүректің қысылуы, тым қатты есінеуі яки кекіруі айтылған.
Осының бәрі адамды толықтай згертеді, яғни жүйкесі сыр
береді, рухани құлазиды, жалқауланады, ашушаң келеді,
з-зіне сйлейді, орынсыз күледі, дірілдеп, қалшылдайды,
түбінде з-зіне қол жұмсауына алып барғызуына әбден
ықтималды кесел. 3рі мұның ең үлкен белгісі адамның
себепсіз үнемі сұлқ құлай беруі.
Түнде бастырылу, қорқыныш пен үрейлі түстер кру,
биіктен құлау, ит, мысық кру, лас нәрсені (түсінде) жеп
ішу, қашу, қылқыну, буыну ұдайы крініп, не түс, не ңі
екендігінен белгісіз күйге түседі. Бұл белгілердің басым
кпшілігі әркімде әрқалай сипатта болуы мүмкін. Тек,
ең жоғары дәрежеге жеткенде, түстегі қорқынышы ңіне
айналып, елестері нақты күндізгідей крінетін болады.
Дегенмен, ең негізгісі дәстүрлі медицинаға қайырылып,
ем-домдық кәсіби дәрігердің кмегі болмағанда яки
табылмағанда ғана күмәнға алынып, тиісті шараларға кезек
күттірмеу қажет. Жалпы бұл рухани кеселден емделудің
екі жолы крсетілген. Біріншісі, қасиетті Құранның
ұлы дұғаларымен айығу болса, екіншісі, дәл сондай
сиқыршының үлкенірегіне бару. Тек, екінші жолына
шариғат тыйым салады.
Аурулар екіге блінеді, дене және рух. Сол рух кеселіне
жын әлемінің тікелей әсері бар. Бұл қасіреттен сақтанудың
негізгі жолы мыналар: саф таза ақида (сенім) ұстану арқылы
жаратқан жалғыз Аллаға иманы мен үміті нық болу, күнә
атаулыдан алыс болу, әуретті жердің жабық жүруі, бірдебір жаратылысқа нақақтан (әдейілеп) жазықсыз зияндық
крсетпеу. Ұдайы ғұсыл-дәретпен таза жүру, құлшылық
жасау, сүннет дұға-тілектерге сүйену. Қатты қуану мен
қайғыда з-зін жоғалтпау, сабыр сақтау және кпшілік
жамағатпен бірге болу.
Бүгінде сиқыр мен дұға, кз тию себептерінен кейбір
жүздерді қайғы шалған, отбасыларды үрей ұялаған, санадан алжасқан, шаңырағынан здеріне мүлде тиесілі
болмаған заттар мен түйіншектер табылып жатқан
жағдаяттар кп. Тіпті зират басында, қабір жанында,
оның құлпытасында тескілене жыртылған, кескіленген
суреттердің, әрнәрселердің табылып жатқандығы
кпшіліктің алаңдаушылығын туғызуда. Бұл анық сиқыр.
Ал сапырылысқан балгерлер, бақсылар, кріпкелдер, жол
ашушылар осы сиқыр, жын әлемінің әскерлері. Ал олардың
қара қойлары мен тауықтары, маңдай мен қабырғаға
жаққан қандары сиқырдың элементтері. Зират-моланың
топырағы, тұз бен шекер, ине шаншылған қуыршақтар,
яғни баршасы осы ұлы апатты күнәнің аспаптары. Осы
күпір істермен айналысқандардың здері, тұқымдарымен
қоса зардап шегетіндігін баса айта келе, оларға қайырылып,
кмек сұраудың зі опық жегізетін имансыз қарабет
қылықтар екендігін тағы да еске салғым келеді. Ал,
енді қорыққанға қос крінгендей, әрбір нәрселерден
үрейлене бермеу керек. Ала жіп пен инеден, шырпы
мен шүберектен үркімей, жалғыз Жасаған Алламызға
тәуекелімізді кемелдендіруге шақырар едім.

?ңгімелескен
Дина ИМАМБАЕВА

Нұрлан қажы БАЙЖІГІТҰЛЫ
дінтанушы, имам

АТА-БАБА АМАНАТЫН
АРҚАЛАП ЖҮРМІЗ

– Бағдат Беспайұлы, сіз Жәнібеков негізін
қалаған фольклорлық ансамбльде алғашқы
құрылған кезден бері жұмыс істеп келесіз.
Ансамбльге қалай келдіңіз және Dзбекәлі
Жәнібеков есімінің бүгінде +нердегі аңызға
айналуының себебі неде?
– "збекәлі Жәнібеков 1970 жылдары
Торғай облыстық партия комитетінің хатшысы болып тұрған кезінде Арқалық қаласында
драма театры, «Шертер» атты алғашқы
фольклорлық-этнографиялық ансамбль ашылды. Мен ол кезде Жезқазған мемлекеттік
музыка училищесінде халық аспаптары
блімінің қобыз класында 3-курста оқимын.
Бір күні «Шертер» ансамблі Жезқазғанға
гастрольге келді. Музыкалық училищеде,
негізінен, классикалық аспаптар оқытылатын.
Фольклорлық ансамбльдің концертінде ұлттық
аспаптардың үні маған ғажап әсер етті. Сол
әсермен 1981 жылы училищені бітіре салып
Құрманғазы атындағы консерваторияға альтқобыз мамандығына оқуға түстім. Қосымша
Базархан Қосбасаровтан қылқобыз тартуды үйрендім. Оқи жүріп «Отырар сазы»
оркестрінде Нұрғиса Тілендиевтің қол астында
жұмыс істедім. Мен үшін бұл екінші универститет болды. 1986 жылы консерваторияны бітірген соң, жолдамамен Шымкент
музыкалық училищесіне барып, екі жылдай
жұмыс істедім. 1989 жылы Сүйінбай атындағы
Алматы облыстық филармониясының директоры Қабиден Тұяқаевтан шақыру алып, «Сазген» ансамбліне қабылдандым. Екі жылдан соң
осы ансамбльдің басшылығына ауыстым.
Мәдениет министрі болған тұста "збекәлі
ағамыз филармония жұмысын тікелей зі
қадағалап, бағыт-бағдар беріп отыратын.
Филармония құрамында зі құрған «Адырна», «Сазген» фольклорлы-этнографиялық
ансамбльдері, «Алтынай» халықтық би
ансамблі, «Арқас» атты заманауи эстрада
тобы болды. «Сазгеннің» ең бірінші кркемдік
жетекшісі Жарқын Шәкәрім еді. Талантты
композитор, ән әрлеуші Мұрат Жұмашев,
жеке әншілерден Мәдина Ералиева, Ақжол
Мейірбеков, Нағима Есқалиева, Жанар Айжанова жұмыс істеді. "збекәлі Жәнібеков
барлық ансамбльге бірдей кңіл блетін. Ол
кісінің басты талабы – ұлттық үн, қазақы
нақыш. Ол кісі эстраданың репертуарын
халықтық негізде құрғанда ғана згелерден
ерекшеленіп, табысты бола алады деп есептеді.
«Арқас» эстрадалық ансамбліне ұлттық сипат
беру үшін қобыз бен домбыраны қосты, қазір
эстрадада кең таралған осы үрдісті "збекәлі
ағамыз бастап берген. Қазақтың кне аспаптарын жаңғыртқан Болат Сарыбаевпен бірге
".Жәнібеков музыкалық мұрамызды қайта
қолданысқа енгізу үшін білек сыбана еңбек
етті. Аспап жасайтын шеберлерге адырна,
жетіген, шертер, сазсырнай, сыбызғы жасатты. Фольклорлық ансамбльдер үшін тменгі
регистрді беретін бас домбыраны қосты.
– К+ненің к+зі, бізге жеткен заттық
мәдениеттің бір жәдігері – ұлттық киім. Dзбекәлі
Жәнібековтің дәстүрлі қазақ киімінің табиғатын
сақтауға ерекше мән бергені мәлім. Артистердің
костюмдерін тігетін ателье басшылары
министрдің тапсырысына: «Осторожно, Жанибеков!» деп жазып, ерекше қадағалауға алатын
еді дейді шәкірттері. ?лихан Б+кейхановтың
«Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден» деген
с+зінің шынайы үлгісі осы болса керек. Қазіргі
тігіншілер кезінде Жәнібеков қойған талап
үдесінен шыға ма?
– Ол кісі артистерге сахналық костюм
тіккізгенде киімнің матасына, ою-рнегіне
баса назар аударатын. Қазақы киімнің бәріне
баттитып ою жапсыруды ата-баба мұрасына
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ЖҮРЕККЕ
ЖАНҒАН ШЫРАҚ
Соңғы кезде елімізде университеттер саны қысқарып, білім сапасын көтеру
басты талапқа айналды. Өйткені Қазақстанда көптеген оқу орындары
университет болу үшін бірнеше мамандықты ашуын ашып алып, енді соны
игере алмай жатыр. Салдарынан түлектері оқу бітірген соң жұмыс таба
алмай қиналады. Гранттар бөлінгенімен, кейбір мамандықтарға өңірлерде
сұраныс жоқ. Бұл жайында Жоғары оқу орындары қауымдастығының
президенті Рахман Алшанов та сөз еткен.
Оның сзінше, студенттердің
саны сіп, университтер кбейгенімен, білікті оқытушылар
қатары мүлдем артпаған. Жалпы
Қазақстандағы университеттердің
10-15 пайызы талапқа сай келмейтін крінеді. «Қазақстанда 130дан аса университет бар. Қазір
олардың саны қысқарып, кейбіреулерінің дәрежелері згеріп
те жатыр. Сонымен қатар кейбір
жо ғары оқу орындарына бірігуі
мүмкін. Сол үшін де білім сапасын
арттырып, түлектердің біліктілігін
ктеру керек» дейді Р.Алшанов.
Сондықтан әр студентті қағаз
емес, іс жүзінде дайын маман етіп
шығаратын оқу орны қажет. Сондай
жоғары оқу орнының бірі – «Тұран»
университеті. «Тұран» университеті
әлемдік білім беру кеңістігінде
бәсекеге қабілетті, жоғары сапалы
біліммен қамтамасыз ететін, ғылыми
инновациялық зерттеу жұмыстарын
іске асыратын, корпоративтік
басқарудың тиімді жүйесі бар
орталық. Мұнда білім берудің толық
циклы: бакалавриат, магистратура
және докторантура, PhD бар. Университет трт институттардан тұрады:
қазақ қоғам жүйесінің ғылымизерттеу институты; Дүниежүзілік
нарықты ғылыми-зерттеу институты, туризмді ғылыми-зерттеу институты, Халықаралық Кшбасшылық
институт.

Баршаға арналған университет
болғандықтан оқытушылар жоғары
оқу нәтижелерін мен жоғары мектеп түлектеріне арналған білім
беру бағдарламаларын қамтамасыз
етті. Мысалы, 2012 жылы TIBS
Халықаралық Бизнес мектебі
құрылды. TIBS – ағылшын
бакалавры, бұл шетелде білім алу
мүмкіндігі.
Оған қоса, университетте тмен
отбасылардан шыққан студенттерге
материалдық қолдау жүйесі бар.
Заман талабына сай білім ордасы
жастардың кәсіпкерлік қабілетін
дамытуға үлес қосады. Мысалы,
университет жанында Кәсіпкерлер
палатасы мен білім ордасының
бастамасымен кәсіпкерлік негіздерін оқытатын оқу орталығы
ашылды. Пандемия уақытында
жұмысын тоқтатпаған орталық
білімін онлайн форматта жүргізді.
Ондағы шеберлік сабақтары, курстар, тренингтер барлық жоғары
оқу орындарының 1-4 курс студенттеріне тегін ткізіліп жатыр.
«Біз «Тұран» университетімен
бірге оқу орталығын аштық.
Онда болашақ бизнесмендерді
сіретін боламыз. "йткені кп
оқу орындарында «кәсіпкерлік»
атты мамандық оқытылмайды. Біз
осыны дағдыға айналдырамыз»
дейді Алматы қаласы Кәсіпкерлер
палатасының директоры Нариман

3білшайықов. Оған дәлел былтыр университетте «Атамекен»
ҰКП, Тұңғыш Президент – Елбасы
қорының, Қазақстан маркетинг
қауымдастығының қолдауымен
мектеп оқушылары мен студенттер
арасында кәсіпкерлік фестивалі
тті. Кеште жас кәсіпкерлер алдында сз сйлеген Алматы қаласы
кәсіпкерлер палатасының директоры Н.3білшайықов «Алматылықтардың 46 пайызы – 30 жастан
тменгі жастар. Олардың 215 мыңы
41 жоғары оқу орнында және 78
колледжде оқитын студенттер екен»
деді.
ҚР ҰКП реестріне енген 16 сертификаттау орталығы Алматыда
орналасқан. 2019 жылы сертификаттау орталығында 12,1 мың адам
білім алса, олардың 10,7 мыңы
– колледж түлектері. 2020 жылға
дейінгі аралықта жұмыссыз және
зін-зі жұмыспен қамтығандар
арасынан қысқамерзімді білімін
ктеруге ҰКП білім ұйымдарының
реестріне 74 оқу орталығын
енгізіліп, олардың саны 98-ге жеткен. "ткен жылмен салыстырғанда
бес есеге кп екен. Бұл дегеніміз
– жаңа кәсіптің ашылуы. Ол –
еліміздің экономикасының қозғаушы күші. Ал соның арқасында
еліміздегі қаржы, сауда белсенділігі
седі.
Сондай-ақ ткен жылы «Қызмет
крсететін үздік кәсіпорын» номинациясы бойынша «Тұран»
университеті «Алтын сапаны»
жеңіп алды. Бұл да университеттің
мәртебесін биіктетіп тұр.
Алмагүл ҚҰРМАНБАЕВА,
«Тұран» университетінің доценті

«Тәуелсіздік» қандай асқақ ұғым. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік
бәрінен қымбат» деп атап өтуі тегін емес. Қазақстан
тәуелсіздігін алған 30 жылдың ішінде жасампаз жаңа
дәуірге қадам басты.
Тәуелсіздік жолында күрескен күрескерлердің мәңгі
бейнелері есімізде сақталады, үлкен рухани байлық,
тамаша тәлім-тәрбие, өткенін білмей болашақты
болжау мүмкін емес. Шапқыншылықтан елін, жерін
қорғауда, азаттық үшін күресте айрықша қаһармандық
танытқан, тарихи тұлғалардың бірегейі – Қазымбет
батыр.

БАЙРАҚТЫ
БАТЫР

Қазымбет – қазақ-қалмақ соғысының батыры. Қаракерей
Қабанбай мен атақты батыр би Боранбайдың сенімді сардарларының бірі. Қазымбет Қабанбай қолының ту ұстаушысы
болған. Хан батыр – Дарабоз Қабанбай туралы жыр-дастанда:
«...Ту астында тулап лген Қазымбет...» деп айтылуы соның
айғағы. Қысқасы, Қазымбет батыр еліне қорған болған бабалардың ақ жолына дақ түсірмей ткен киелі буынның аса үздік кілі.
Қазымбет батыр Аягз ауданы Тарбағатай ңірінде дүниеге
келген. Жоңғарлардың оңтүстіктен селдей тасып, қазақ жеріне
анталай енген кезі болуы керек. Орта жүзге Сәмеке хан иелік
етсе керек. Бір ұрыста Қазымбеттің әкесі Құттымбет батыр
жараланып, қол босатуға жарамай қалады. Сол кезде он жеті
жастағы Қазымбет ту ұстаған екен. Алғашында Құттымбет батыр
Қазымбетті баласынып, рұқсат бермеген. Сонда Қазымбет «3ке,
«ел шетіне жау келсе, жаспын деп жата крме, жеті атам жаудан жеңіліп крмеген, бәрі де з ажалынан лген. Қорықанды
оқтың зі іздеп табады» деп айтатын ақылыңыз қайда? Мен бала
емеспін» деген екен. Сонда қарт батыр орнынан тұрып:
Тапсырдым бір зіңді хақ тағала,
Аттады хан тайпаға бір жас бала.
Сол балама оң сапар берсін Алла,
Қолдасын аруағы ата-баба.
Ел қорғау ұрпағыма болған мұра,
Аталар кп айқасқан жаумен дара.
Солардың жолын берсін хақ тағала,
Қорғаса ата аруағы жау ала ма.
Иә, Алла, балама абырой мен қайрат бер,
Жеңімпаз атандыр да айбат бер
Рұқсат, ақ батамды бердім балам!
Дұшпанды малша қуып, айдап кел, – деген екен. Бес мыңдай
қолға қарсы екі мыңдай жауынгер дайындап үлгерген Сәмеке
ханға жас Қазымбет келіп қосылады.

Сонда 17 жасар Қазымбет хан алдына барып, жекпе-жекке
шығу үшін бата сұраған екен.
Хан:
– 3й балам, сен тым жас екенсің, анау қалмақтың бас батыры Жолан талайды крген жырынды, алапат күш иесі, жасы да
анағұрлым үлкен, зіңе-зің сенбесең шықпай-ақ қой. Жеңіліп,
опат боларсың, – депті.
– Жоқ, хан ием! Мен зіме-зім сенемін. Жіберіңіз, бата
беріңіз – депті жұлқынып.
– Тұла бойың тұнған күш, жүректі жассың мәрт мінез. Жеңіп
жауыңның басын ал! – депті.
Жекпе-жекке шыққан қалмақтың бас батыры Жолан жас
арыстандай жалынды жас батыр Қазымбеттің кзіне кзі
түсіп, ажалы келгенін сезгендей, бірінші болып кезек сұрайды.
Қарсыласының мысы басып, құты қашып жоңғар жебесі адасып
далаға кеткен екен.
Кезегін алған Қазымбет батыр қозы жауырын жебесін шірей
тартқанда, оқ қақ жүректің тұсынан тіп, Жолан жерге кіріп
құлайды. Мыны кріп тұрған қалмақ ханы: «Қазымбетті қолға
түсіріңдер» деп бұйырыпты. Арыстанша алысқан жас батырды
згелер келіп құтқарған екен.
Жоланның басын Сәмеке хан алдына тастаған батырға
барлық сардарлар мен сарбаздар риза болыпты. Саны аз болса
да жас батыр ерлігімен жігерленген қазақ қолы жоңғарларды
жеңген екен. Осы жеңістен кейін 17 жасар Қазымбет Сәмеке
ханның жасағанына бас қолбасшы болады. Тарихшылардың

Білім беру саласындағы қызмет туралы Елбасы
Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
атты мақаласында: «Біз бүгінгі жаңа атаулы ертеңақ ескіге айналатын, жүрісі жылдам дәуірге аяқ
бастық. Бұл жағдайда кәсібін неғұрлым қиналмай,
жеңіл өзгертуге қабілетті, аса білімдар адамдар ғана
табысқа жетеді» деп атап көрсеткен. Қазіргі таңда
жаңаша талаптарға сәйкес мұғалім өз біліктілігін
үнемі дамытып отыруға тиіс. Алматы облысы
Еңбекшіқазақ ауданы әл-Фараби атындағы орта
мектепте 30 жылға жуық ұстаздық қызмет етіп келе
жатқан Бұлбұл Салимова осы мүддеден шұғатын
ұстаздардың бірі.
COVID-19 індетіне байланысты мектеп те түрлі
сынақтарға кезігіп, қашықтан оқу тәжірибесін байқап
крді. Балалар берілген тапсырмаларды орындап, кері
байланыс жасауға үйренді. Осындай күрделі шақта
Бұлбұл Салимова да ұстаздық білігі мен білімін,
тәжірибесін жас мамандармен блісті. «3кем менің
мұғалім болғанымды қатты армандады. 3ке арманын
орындадым, зімнің де кздегенім осы еді. Жұмысқа
енді орналасқан жас маман кезімде аудандық семинар ткізетін болдым. 3ріптестерімнің кмегімен
аудандық семинарға берген алғашқы сабағым «те
жақсы» деп бағаланды. Ашық сабағым аяқталып,
дәлізге шықсам әкем күтіп тұр. «3ке, мұнда не істеп
жүрсіз?» десем, «Осы бір жауапты сәтте сенімен
бірге болайын деп, есіктің сыртынан тілеуіңді тілеп
тұрдым» дейді. Міне, содан бері қанша жыл тті, бірақ
сол крініс әлі кз алдымда» дейді Б.Салимова.
Ұстаздың пікірінше, бастауыш сыныпта білім
беруде басшылыққа алатын дүние – тәрбие. «Дұрыс
киінуді, мәдениеттілік пен ұқыптылықты, тазалықты
бала бойында қалыптастыруға кңіл блемін, сонда
ғана адам бойында жақсы қасиеттер қалыптасады»
дейді ұстаздың зі.
Мектептегі білім реформасына да қатысты
Б.Салимованың айтары кп. «3ріптесім Қанымкүл
Оразбекқызы екеуміз ұдайы пікір алмасып отырамыз. Оқулықтар шығаратын баспа жиі згеріп жатады. «Алматыкітап» баспасының оқулығын кріп,
үйренгенше біраз қиналдық. 2016-2017 оқу жылынан бастап ең алғаш білім жүйесіне жаңартылған
бағдарлама енгізілді. Алдымен Талдықорған
қаласында жаңартылған білім мазмұны бойынша
дәріс алып, тест тапсырып келдік. Біздің үйретіп
жүрген дәстүрлі жүйемізден мүлде басқа оқыту
үдерісіне кштік. Критериалды бағалау, күнтізбелік
тақырыптық жоспар, күнделікті сабақ жоспары
– барлығы бірден згеріп, оған қалыптасу оңайға
соққан жоқ. Бағдарлама оқушының трт тілдік
дағдысын: оқылым, айтылым, жазылым, тыңдалымды
жетілдіруге бағытталған. Жаңа бағдарламаны меңгеру
барысында ерекше әдіс-тәсілдер («Ыстық орындық»,
«Пікірлер сызығы», «5 қадам», т.б.) сабақтың тиімді
туіне, оқушы бойына жақсы қасиеттер қалыптастыруға ықпал етеді» дейді Бұлбұл Салимова.
Рауан ШЫНТАЕВА,
әл-Фараби атындағы орта
мектептің мұғалімі
Алматы облысы

айтуынша 1723-1727 жылдардағы ірі соғыс Аягз зенінен 10
шақырым Қарауыл маңында ткен. Онда қазақ хандарының
алауыздығынан қазақ әскері жеңіледі. Балқаш пен Алакл
аралығында Аягз зенінің Балқашқа құяр сағасында қанды
қырғын болған. Алаклден солтүстікке қарай Қаракл тұсында,
одан кейін үш Ақшәулі тңірегінде, Қабанбай асуында болған
ұрыстарға Қазымбет батыр тус ұатаушы болып қатысқан. Жау
жағы «Ту ұстаған батыр мен қорғаушыларын құртыңдар! Сонда
жеңеміз. Ту құласа қазақ әскері қаһарынан айырылып, қойдан
жуас болады» деп бұйрық берді. Бір лек әскер тбе басындағы
тушыға қарай ұмтылды. Арындап келген жау қолы қатты
күтпеген қарсылыққа тап болды. "лсе де беріспеуді мақсат
тұтқан қазақ жауынгерлерінің қатары сирегеніне де қарамай
найзаласады. Сұр мергендер тушыны кздеп, садақтарын
тартты. Осының бәрін кріп тұрған Қазымбет батыр іштей
Алладан тілек тілеген екен деседі: «Иә, Алла, жанымды алсаң
да халқымның туын жыға крме. "лсем осы туды тік ұстаған
күйімде абыроймен лейін. Қуат бер, Алла!» деп туды сығымдай
ұстап, ұзын сабын үзеңгі астынан ткізіп, жақсылап бекітіп
алды. «Иә, Алла, халқымның амандығы үшін аттан құлата
крме, туым жығылмасын! Жаным арымның садағасы. Тек
туды жыға крме» деп соңғы тілегін айтып, қос қолымен туды
кеудесіне қарай қапсыра берді. Жауды түре қуған Қабанбай
бастаған топ: «Қормалым-ай, ерлігің ғасырлар бойы үлгі болады, батырым. Күллі қазақты құтқардық» дескен екен. Қабанбай
батырдың жоқтауы згелердің сай-сүйегін сырқыратыпты.
Осылайша Қазымбет батыр 52 жыл бойы ат үстінде жүріп елін,
жерін қорғапты. 69 жасында қазақ жасағының туын жықпай, ту
түбінде мерт болған.
Қазақтың крнекті ақыны Несіпбек Айтұлының Қазымбет
батыр туралы поэмасында мынандай жолдар бар:
... Жалғыз тұр ту ұстаушы дң басында,
Кргендер аң-таң қалды алғашында.
Байрағы қолындағы желбірейді
"зінің крінбейді жан қасында.
Болмастан ойларында ешбір қауіп
Батырлар сатырлатып келді шауып
Күйінде ту ұстаған қатып қапты
"лседе құламаған аттан ауып.
Қос жебе қатар тиіп ндіршектен
Аққан қан омырауын кеткен жауып
Атыда астындағы қозғалмайды.
Тізгінін тұқыртыпты ебін тауып
Қаруы жерде жатыр саудыраған
Екі кз жұмылмапты жаудыраған
Дегендей не қыласын енді маған?!.
Қазымбет батыр аңызда ғана аты аталған белгісіз кмескі
жан, не болмаса ақынның қиялынан туған әдеби кейіпкер емес,
ол қазақ тарихында шпес із қалдырған ержүрек батыр тұлға.
Отанын, жерін құлай сүйген ержүрек азамат.
Қазымбет батыр ұрпақтары Шығыс Қазақстан облысы Аягз
қаласының 3скери қалашық деп аталатын ықшам ауданында
қалалық әкімшіліктің қолдауымен Қазымбет батырға ескерткіш
орнатқалы жатыр. Іске сәт.
Райхан СҰЛТАНБЕКОВА,
ұстаз
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ҰСТАЗДЫҒЫ
БІР БӨЛЕК...
Дүрәлі ағамызды кпшілік спорт журналисі, мәдениет
қайраткері ретінде таниды. Сонымен қатар Қазақстан Журналистер одағының және С.Бердіқұлов атындағы сыйлықтардың
иегері. Ал мен үшін ол – ұстаз.
Журналистикаға келмей тұрып-ақ, жазған-сызғанымызды,
мақалаларымызды ңдеп, түзеп, күзеп, қолтығымыздан демеп
жүретін. Студент кезімнен спортқа жақын болдым, жазуға да құмарттым. Бұл нағыз Дүрәлі ағамыздың саласы еді. Қашан барсам
да жайдары кңілмен, шын ықыласпен, ағалық мейіріммен кең
болған кісі.
3лі есімде... 1985 жылдан бері 35 жыл сыйластық. Осы жылдар ішінде бір рет «әй» деп, бір рет «шәй» дескен емеспіз. Бір рет
«Қыдырбек, сенің мұның қалай?» деп ескертіп айтқан емес. Бәрін
мәдениетпен, парасатпен, ағалық ниетпен, кең кңілмен шешетін. Осы 35 жылдың ішінде ешқашан қабақ шытысқан емеспіз.
Мен үшін ұстаздығы ерекше орын алады. Жақсы ұстаз еді.
Азаматтығы, қазақы болмысы, кеңдігі, адамға жанашырлығы,
мейірім деген қасиеттері ол кісіні ерекшелеп тұрады. Кптің кзін
крген... Сейдахмет ағалардың, Шерағаңдардың кзін крген.
Алланың қалауы ғой. Қанша қимаймыз дегенімен, Жаратқан зіне алды. Мәңгілік мекені Жаннат бақшаларынан болсын
деймін...
Артында қалған ұрпағына, отбасына, жеңгемізге сабыр берсін.
Қыдырбек РЫСБЕКҰЛЫ

МАҚТАНУ
ТАБИҒАТЫНА
ЖАТ ЕДІ
Бұл бейопа дүние сізден де кшті-ау. Жылы жымиып, жақсы
тілегіңізді айтып ортамызда жүре беретіндей кріппіз. Жазған
сызғаныңызды жас кезімізде «Лениншіл жастан» оқып жүрдік.
Қолыңызды алу ауылдың қарадомалақ баласы үшін үлкен арман
сияқты еді, кейін тағдыр жазып кп шәкірттеріңіздің бірі болдық.
Үстіңізде ұзын қара плащ, бір иығыңызда фотоаппарат, бір
миығыңызға күлкі ұшқынын іліндіріп баяу басып кіріп келе
жатқаныңыз есте үзік кадр болып қалып қойыпты. Жасыңыз ұлғайғанда да сол әдемі спорттық қалпыңызды сақтап қалдыңыз, аға.
Текті едіңіз ғой. Қасыңызда жүріп біреу туралы ғайбат
сзіңізді естімедік. Ылғи жақсы сз айтып, маңайыңызды шуаққа
блеп жүретінсіз.
1987 жылы армия қатарында, қазақтың Шәмшісі әскери борышын теген Анива қаласында жүріп,сондағы дараланған қазақ
жауынгерлері туралы екі мақала жаздым. «Лениншіл жасқа». Екеуі
де шықты. Сахалинге, алып мұхит әлдилеген, ит тұмсығы батпас
тайгасы бар аралға сізден үшбу хат келді. Жылы ықыласыңызды
білдіріп, «жиі мақала жазып тұр» депсіз. Қыдырбек Рысбек досым
сізбен бірге жұмыс істейтін еді. Демалысқа келгенде сәлем бердім,
жнімді айттым. «Айналайын» деп арқаға қақтыңыз. ҚазПИ-дің
тіл-әдебиеті факультетін бітірген жас жігіттің спорт сиқырына
арбалуына сіздің де үлесіңіз болды ғой, жан аға!
Спорттың қадау-қадау мәселелерін ктеріп, талай түйткілді
шештіңіз. Бірақ мен істедім демедіңіз. Мақтану, кпсіну
табиғатыныңызға жат еді. Ауырып ауруханаға түскеніңізде сізді
білетін жұрт күңіреніп кетті. Мықты екеніңізге, жазылып қатарға
қосылатыныңызға сенді. Бірақ Жаратқанның есебі басқа екен.
Келместің кемесі жағалауға жақындамай алып кетті. Бақұл
болыңыз, жақсы аға. Сіздің қазақ спортының ркендеуіне қосқан
үлесіңіз ешқашан ұмытылмайды.
Бақтияр ТАЙЖАН

ҮЛГІ ТҰТАР
АҒАМЫЗ ЕДІ...
Қазақ журналистикасы қара жамылды. Дүрәлі Дүйсебай
– зінің шебер жазуымен, кәсібіне адалдығымен, тынымсыз
ізденгіштігімен біздің буынға з әсер-ықпалын тигізген тұлға еді.
Жас қаламдастарын еш баласынбай, тең кріп, сйлесе, сырласа
білетін. Жазған дүниеміздің дұрыс-бұрыстығын қашанда ашық
айтып, пікір білдіріп отыратын. Сз саптау, сздерді орнымен
қолдану, мәселенің қыр-сырын ашу тұрғысынан ағаттық кетсе,
оны сыпайы да мәдениетті түрде крсетіп, түзеп, дұрыс нұсқасын
ұсынып, жанашырлық танытатын. Бұл әдетін әлеуметтік желіні
меңгеріп, ғаламтор әлеміне кіргеннен кейін де қойған жоқ, тіпті
одан сайын үдетті деуге болады. Қаншама жылғы кәсіби ғадет,
журналистік, тілшілік міндет, қала берді ана тілі алдындағы
жауапкершілік Дүр-ағамды еш тыныш отырғызбасы анық-ты.
Мұны бұрыс түсініп, ағамызға кпелеушілер де болған шығар,
бірақ сз қадірін ұғатын жұрттың дені оған алғыс айтқаны ақиқат.
«Лениншіл жасқа» («Жас Алаш») 1981 жылы қазақ спорт
журналистикасының сардары Сейдахмет Бердіқұловтың аттай
қалап, арнайы шақыртуымен келіп, сол жас таланттар ұстаханасында табан аудармай он бес жыл еңбек еткен Дүр-ағамның
шығармашылық жолы да сол ұстазының үлгісімен қалыптасты.
Қош, Дүр-аға! Бақұл болыңыз...
Сәкен СЫБАНБАЙ
«Қазақ газеттері» ЖШС-і және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары белгілі сәулетші, Қазақстан Республикасы Елтаңбасы авторларының бірі, Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты
Шот-Аман Ыдырысұлы Уәлихановтың
қайтыс болуына байланысты отбасына, туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, кңіл айтады.
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дай! Басқаша қоя алмаймын. Одақтағы
ел біледі. Осы қолымды қойып талай
кітап жазғанмын, осы қолымды қойым
талай қаламақы алғанмын. Егер бұл
Оспанханның қолы емес деп сенбейтін
біреу табылса, менің мына мүшелік
билетімді қоса апарып крсетіңдер. Бұдан
былай осы билеттің маған керегі де шамалы. Мә, қоса апарып ткіз, – деп «Союз
писателей СССР» деген алтын жазулы
алақандай қызыл куәлігінің кепілдемемен
бірге маған ұстата салғаны... «Алмаймын»
деп шыр-пыр болып, жеңгейге қалдырып,
қашып шыққандай болғам.
«Енді маған керегі шамалы» деп еді
жарықтық... Бір айдан кейін бақилық болды.
«Дәмі таусылғанын сезіп жүрген екен-ау»
деп ойладым.
Міне, сол кепілдемені қайта алу керек
болды, енді алғанда да Сырбай Мәуленовтің
зінен! Арыстанның аузы болмаса да,
аюдың апанына барудан кем емес (ол кісінің
бүркеншік аты «Аю» болатын! Естуімше, руы
солай крінеді).
Сырағаңды іздестіріп-сұрастырып кріп
едік, науқастанып жатқан болып шықты.
Совминнің ауруханасына беймезгіл келіп
қалыппыз, есігінен де сығалатпады.
– «Тихий час» біткенде келіңдер, 2 са-
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Қонысбай келді. Курстас, досым, сатирик, жазушы. Кейінірек Қазақстанның
халық ақыны болды. "зіміздің Жазушылар одағы шақыртыпты. КСРО Жазушылар одағына мүшелікке қабылдануға бір
кепілдемесі жарамай қалып, құжат толтыруға
келген беті.
– Құжаттарың дұрыс сияқты еді ғой, не
боп қалды екен? – дедім мен.
– "ткен жолы зің жолығып алған
Оспанхан ағаның кепілдемесі енді керек болмай қалыпты.
– Е, неге?
– "лген жазушының кепілдемесі жарамайды, тірісімен ауыстыр, – дейді. – Шарты
солай екен.
Оспанхан аға жақында ғана қайтыс болған. Дүние саларынан бір айдай ғана бұрын
Қонысбайға кепілдеме берген еді. Мен зім
барып алғанмын. Міне, енді иесі кз жұма
бере сол қолтаңба ілікке жарамай қалыпты.
«"лдің, Мамай, қор болдың» деген осы...
Бұрынғы кепілдемені алуымыз былай
болған еді.
Қонысбай 3білов сонау Арқалықтан
тінішпен хабарласқан.
«Ғафу Қайырбеков пен Сейіт Кенжеахметов ағаларым екі рекомендация берген, енді
үшіншісін Оспанхан 3убәкіровтен ал, мені
жақсы біледі» деген. Осекең зіммен есіктес
крші тұратын баласы Азаматтың үйіне
ара-тұра келіп тұрады, келген сайын мені
шақыртады, екеуміз бас қосып, шүңкілдесіп,
әзілдесіп шай ішіп, шарап алатын едік.
– Осаға, Қонысбай ініңізге кепілдеме

берсеңіз қайтеді? – дедім бірде.
– Ол иттің зі қайда?
– Арқалығында жүр. Келгенде жолығады
ғой.
– 3й, Ұлықбек, осы сен Мәскеуден оқып
келген жоқсың ба?
– Иә.
– Ендеше болды. Менің жазған
қазақшам ертең Мәскеуге жібергенде жарамай қалуы мүмкін. Сондықтан Қонысбайға
деген кепілдемені ертең зің менің атымнан
орысша қатырып тұрып жазып әкел. Қол
қойып берейін, – деген Оспанхан аға.
Ертесіне Осекең з үйінде отырып,
машинкаға басылған жарты бет кепілдемені
алдына жайып қойып, мен ұстатқан
қаламмен «О» деген әріпті те үлкен етіп
дңгелектете сызды да, арғы жағын шимайлай салған... «О-сы» парақтың бос тұрған
тұп-тура жарты бетін опырайтып алып жатыр. Сосын жеңгемізге зінің КСРО Жазушылар одағына мүшелік билетін тапқызып
алып, қарап, нмірін жазып шықты.
Оқшырайған «О-ға» осқырына қарап
қалдым. Обадай болған «О» әрпі кзіме ерсі
крініп-ақ тұрды.
– Осаға, мынау шимайыңыз не? – дедім
мен. – Ерепейсіз үлкен ғой.
– "зімнің қолым сондай, – деген Осағаң
жайбарақат.
– Кішірейтіп қайта қойып бермейсіз бе,
бұл Мәскеуге дейін баратын қағаз ғой. Біреуміреу қол емес, құр шимай екен деп сенбей
жүрсе қайтеміз? – деймін шырылдап.
– Қанша қойсам да қолым осын-

ғаттан кейін, – деді күзетші. Бізде бірақ
күтуге уақыт аз, дегір жоқ еді.
Қонысбай екеуміз бір кварталды алып
жатқан аумақты аурухананың темірлеп
соғылған биік-биік дуалдарын екі айналып
шықтық. Кіріп кетердей, секіріп тердей
жыртық-тесік таба алмадық. Сосын мен
күзеттен тасалау бір пұшпағына келгенде
жан-жағыма қарап алып, биік дуалға рмелеп шығып, арғы жағына секіріп, ішіне топ
ете қалдым. Қонысбай сыртта күтіп қала
берді.
Сырағаңның палатасын сұрастырып
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Сырбай Мәуленов Мемлекеттік сыйлық алды. Соны табыс ететін
күні маған телефон соқты. «3бділданы Тұманбай қолтықтап барады
екен, сен мені қолтықтап апар» деді.
Екеуміз Жазушылар одағының тменгі қабатына түскен кезде
сырттан кіріп келе жатқан Жұбан Молдағалиев қарсы ұшыраса кетті.
Екеуі шұрқыраса амандасып, мәре-сәре болып қалды. Біраздан
бері кріспегені крініп тұр. Бірін-бірі марапат жетістіктерімен,
кітаптарымен құттықтасты.
– Қалың қалай шал? – деді Жұбағаң. – Ауру-сырқаудан
аманбысың?
– Шүкіршілік, – деп жауап берді Сырағаң. – Тек мына бір
тіземнің сырқырап ұйықтатпай жүргені болмаса...
– 3й, зің де кезінде талайға тізеңді батырып едің, соның зардабы
шығар, – деді Жұбан аға оны арқасынан қағып қоштасып.
Екеуінің қосыла қарқылдаған күлкісі Жазушылар одағын басына
ктерді.
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ақысы төленген

тауып, есік қағып, рұқсатпен кіріп бардым.
Ағамыз үлкен блменің тріндегі жалғыз
үлкен тсекте шалқасынан ксіліп, ояу
жатыр екен. Мені кріп кәдімгідей қуанып
қалды.
Үсті-басы, білектері толған шымшытырық түтіктер, системалар. Тсегінің
аяқ жағындағы биік ілмекте тңкеріле
ілінген бірнеше құмырадан бүлкілдеп, ауасы
бұрқылдай тамшылап, түтік бойлап аққан
млдір сұйық дәрілер тамырына құйыла сіңіп
жатыр.
Жн сұраса бастаған кезде Сырағаңның
кзі аяқ жағындағы ілулі шипаға түсіп кетіп,
маған:
– Коридорда медбике бар, сол қызды тез
шақыра қойшы, – деді.
Тысқа шығып, медбике қызды таба
алмай, әр есікті бір тартқылап жүр едім,
Сырбай ағаның:
– Ұлықбек, Ұлықбек, мұнда кел, тез
жет! – деген күркіреген даусын естідім.
Ышқынған секілді естілді. Тез жетіп келсем, қолымен анадай ілулі тұрған дәрі
құмыраларын нұсқап жатыр екен.
– Анау түтіктің ортасында тоқтататын
тетігі бар, соны тез бұрап, тоқтат! Оңға бұра!
Жап! – деді алқынып. Крсеткен тетікті
тез бұрап, айтқанындай қылдым. Млдір
түтіктің ішімен тмен жылжып бара жатқан
ауа кпіршіктері кілт тоқтап, бір орнында
млдіреп, мұз боп қатып қалғандай болды.
Сырбай аға ккірек керек «уһ!» деп ауыр
кұрсінді. Біраз үндемей жатты. Сосын:
– Крдің бе, Ұлықбек, анау аспалы
шынының дәрісі бітіп қалғанын? Менің
қолым жетпейтін жерде тұр. Егер сен әлгі
жерде соны бұрап жауып, тез тоқтатпағанда
анау түтіктің ішіндегі ауа тамырым арқылы
менің қаныма кетіп қалатын еді. Ал қанға ауа
кетті дегенше жүрек тоқтады дей бер. Сен
мені бір ажалдан алып қалдың! Шамасы, сені
бүгін маған Құдай айдап келген болар. 3лі су
ішкілігім бар екен, – деді толқып, алабұрта
сйлеп.
– Мені айдап келген Қонысбай ініңіз
ғой, – дедім мен әзілге бұрып.
Екеуміз бұдан соң Қонысбайды біраз
мақтасып, баяғы Оспанханнан қалған
кепілдеменің қайта басылған дайын мәтініне
қолын қойғызып алған соң қоштасып,
қайтуға жиналдым.
– Ұлықбек, бүгінгі мынау оқиға леңге
сұранып тұр. Сен осыны жазшы, – деді
Сырбай аға қоштасарда құшақтап тұрып.
– Жақсы, жазайын, – дедім мен. «Қанға
ауа кетсе ліп қалатын едім. Су ішкілігім бар
екен» деді-ау деп ойладым сыртқа шығып
келе жатып. Осы оқиғаны Қонысбайға айтып: «Болмашы кпіршіктен де кісі ле ме
екен?» деп сенер-сенбесімді білмедім.
Жылдар те түсінгенім, сол жолы
шындығында да, бір ажалдан қалған екен.
"йткені менің Құдайы кршім, аса дарынды жазушы Асқар Сүлейменов дәл
осындай жағдайда анасы мен жарының
кзінше, тұшпара жеп, әзілдесіп отырып
кенеттен үзіліп кетіпті. Қанына кпіршік
кетіп қалған... Аспалы құмырадағы дәрінің
түгесілгенін ешкім байқамаған деседі...
Сырбай Мәуленов осы оқиғадан кейін он
шақты жыл мір сүріп, бірнеше кітап жазды.
Бірақ мен Сырағаң күткен сол леңді әлі
күнге дейін жаза алған жоқпын. Неге жазылмайтынын білмеймін.
Кейінгі жылдары денсаулығым сыр
беріп, сол Сырбай аға жатқан ауруханаға
түсіп қалып жүремін. Ең алғаш түскенде дәл
сондай түтіктен кзімді алмай қадала аңдып
жатқанымды сезіп қалған медбике:
– Аға, қорықпаңыз. Қазіргі түтіктер
жіңішке жасалған. Қанға ауа кетпейді, – деді.
– Бұрын «Байқап тұрмаса тамырға кетіп
қалады» дейтіні қайда? – дедім.
– Бұрын болған. Қазір ондай қорқыныш
жоқ. Дәрі таусылғанда система зі тоқтайды.
Сенбесеңіз тексеріп кріңіз, – дейді
жайбарақат күліп. Тексеріп крдім...
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Біз, жастар, қалада тұрамыз да, ал ата-аналарымыз
қала маңындағы ауылда тұрады. Немерелер демалыстарда
ауылға барып, ойнап, аунап-қунағанды ұнатады. Сондай
бір барып, қалаға қайтарында әжесі немересіне тапсырыс
береді:
– Мамаңа айт, маған мәсі алып, беріп жіберсін.
Бала келгеннен кейін шешесіне жеткізеді:
– 3же мясо просит.
Мамасы таңғалады. «И-и, оларда, соғым сойып алған,
ет кп еді ғой, неге сұрайды?» деп ойлайды. «Мүмкін, жас
ет жегілері келді ме екен?» деп, дүкеннен трт-бес келі ет
алып, беріп жібереді. Балалар қуанып, әженің сұрағаны
орындалды деп, апарып береді.
Айта кетейік, олар қалада орысша оқыған, қазақшаға
шорқақтау.
– 3жеке, вот вам мясо! – деседі жайраңдап. Кемпір етті
кріп, таңырқайды.
– Еті несі? Мен мәсі сұрадым ғой. Киіп жүрген мәсім тозып қалды, сосын алып берсін дегенім еді. Мына су татыған
мұздаған еттің бізге қажеті шамалы. Жарайды, мұны да
тұздап, кептіріп алармыз.
– Что вы говорите, бабушка? Вы же сами просили мясо?
– Иә, мәсі сұрадым.
– Вот же мясо!
– Жоқ, бұл мәсі емес, ет қой.
Кемпірдің орысша түсінетін шалы келіп, айда күле...
– Кемпірім-ау, еттің орысшасы – мясо!
– Не дейді? Ал мәсінің орысшасы қалай?
– Мягкий сапог...
– Ой, құдай шұнамыр! 3й, маған керегі сол сапог!
Түсіндіңдер ме? Ойпыр-ай, бұлар енді сапог дегенге басқа
сопақ бірдеңе әкеліп, бүлдірмесін!

Ã¼ÉÊ
Үйелмелі-сүйелмелі шал-кемпір. Екеуі де зейнеткер,
сексеннің шамасында.
Бір күні телефондары шылдырлады. Трубканы кемпір
ктерді.
– 3л!
– Бұл Тәменовтердің үйі ме?
– Иә.
– Шеше, үйіңіздің адресін айтыңызшы.
– Үйбәй, ол неге керек?
– Жақында болатын үлкен мерекеге байланысты әкім
сіздерге бірдеңе беріп жібереді. Соны апарайық.
Кемпір қуанып кетіп, адресін айтты.
– 3й, қарағым, не беріп жібереді?
– 3же-тай, алғасын кресіз ғой.
Кемпір енді қалбалақтап келіп, шалына хабар айтып
жатыр.
– 3й, шал-ау, мына мерекенің алдында әкім бізге
бірдеңе жібереді дейді.
– А? Бізді ескеріп, сыйлық бере ме екен?
– Сыйлық қой деймін, не екенін айтпады.
– И-и, келгесін креміз де.
Ертесіне есік қағылды. Ашып еді, бір жас жігіт ақ қағаз
ұсынды.
– Бұл не, қарағым?
– 3кім беріп жіберді. Оқысаңыз, артында қолын қойған.
– Ол түсінікті ғой, қағаздан басқа ештеңе жоқ па?
– Жоқ, жоқ, мында керемет жақсы сздер жазылған.
– Иә, олар жақсы сздерге шебер ғой. Сонда адресімізді
сұрап, әдейі келгендегі жұмысыңыз осы бір жапырақ
қағаз ба? Тіпті әуреленбей-ақ, бізді күттірмей-ақ, звондай
салсаңыздар да болатын еді ғой. 3демі сздеріңізді содан да
тыңдайтын едік. Құрғақ құттықтап, есек дәме қылдыңыз.
– Жоқ, олай демеңіз, әкім әдейі мән беріп отыр.
– А-а? Мән беріп отыр екен ғой. Ал рақмет! Ардагер
шал-кемпір сәлем айтып жатыр, – деңдер!
Ертесіне екі зейнеткер ұйқыларынан тұрып, әңгімелесіп
жатыр. Шал жтеліп қояды.
– Кемпір-ау, екеуміз ата-бабаның ырым жоралғыларын
білеміз ғой. Ертеде біреуден бірдеңе дәметіп, ол болмай
қалғанда, ер адамның тамағы іседі дейтін бе еді? Менің
тамағым домбығып, жтеліп қалыппын. Кхе-кхе! Ал әйел
адамның емшегі іседі дейтін еді. Сен саусың ба?
– 3й, шал-ау, менің де мына тс шандырым қышып,
қызып тұрған сияқты.
Екеуі мәз-майрам күліп жатыр.
– Ха-ха-ха! 3й, қартайсақ та, біздің дәмету сезімдеріміз
әлі бар екен-ау! Соны жоғарыдағылар білмейді. Оларға
айтып қою керек екен. Құрғақ құттықтауды қойсын, – деп!
3йтпесе, бізді созылмалы ауруға ұшыратар! Ха-ха-ха!
Сержан Ш?КІРАТ,
ҚР еңбек сіңірген қызметкері,
Маңғыстау облысының құрметті
азаматы, профессор
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