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BAIQAÝ

Күллі Алаш жұртының даңқты 
перзенті, күрескер тұлғалы 
кемеңгер ақыны – Мағжан 
Жұмабаев. «Ақынның ақыны» 
атанған ойшыл қалам иесі 
болашақ жайлы жиі ой 
қозғайтын. Бар болғаны қырық 
бес жыл ғұмыр кешкен ұлт 
перзенті барлық тақырыпта 
өлең мен ой-толғаулар жазған 
аса көрнекті дауылпаз азамат 
екені даусыз.

Көп жыл әдебиет оқып, 
қаламгерлердің өздерімен 

араласта болып, кітапқұмар 
халықтың көңіл күйін аңғара 

жүріп, мен Сәбит Мұқановтай 
есімі елге кең жайылған 

жазушыны естіген емеспін. 
Бала кезімізден Сәбиттің 

өлеңдерін жаттап өстік, 
«Сұлушаш», «Жұмбақ жалау» 
(«Ботакөз»), «Балуан Шолақ», 

«Менің мектептерім» («Өмір 
мектебі»), «Сырдария» 

романдарын оқумен әдеби 
сауатымызды аштық. 

«Ана тілі» басылымын қолыма алсам алыстап кеткен сол бір уақыт кино таспа-
сындай көз алдыма келеді.
Республикалық «Қазақ тілі» қоғамы (президенті Әбдуәли Қайдар) өмірге 
келген соң, жер-жерде облыстық, аудандық, ауылдық ұйымдары құрыла 
бастады. Біздің Алматы облысы Ұйғыр  ауданында да тікелей Құдайберген 
Жылқыбайұлының бастамасымен аудандық «Қазақ тілі» қоғамы елім, жерім 
деген азаматтардың қолдауымен құрылды.

Тар заман, тайғақ кешуде ғұ-

мыр кешкен ұлы бабамыз бар-

лық арман-тілегін келешекке ар-

тып, болашақ жастардан ғана үміт 

күткен секілді. 

«Арыстандай айбатты,

Жолбарыстай қайратты,

Қырандай күшті қанатты – 

Мен жастарға сенемін» деген 

!лең жолдарынан үлкен ғұлама-

лықты байқаймыз. Біздің ойы-

мызша, !лмес !лең жазып, айлар, 

жылдар !тсе де құндылығын жой-

майтын жырларды ескерткіш етіп 

қалдыру нағыз ақынның бақыты 

болса керек.

«Жұмсақ мінез жібектер,

Сүттей таза жүректер,

Қасиетті тілектер – 

Мен жастарға сенемін!». Ақ 

ниетті, пәк тілекті жалындаған 

жастар қауымы ұлтымыздың кемел 

келешегінің иесі екендігін әрдайым 

есте ұстау қажет екенін ескертеді. 

Мағжан келешек жастардың мейі-

рім  мен қайырымға б!ленген тама-

ша мінезін, ананың ақ сүтінен нәр 

алған кір шалмаған таза жүрегін, 

жеке мүдде мен жалқы пенделіктен 

аулақ қасиетті тілегін армандайты-

нын аңғартып !теді.

«Алаш – айбынды ұраны,

Қасиетті құраны, 

Алаштың олар құрбаны,

Мен жастарға сенемін!». К!ріп 

отыр ғанымыздай, М.Жұмабаев 

ке лешек ұрпақты тар !рістіліктен 

аулақ болып, қазақ халқының, 

алаш жұртының айшықты азаматы 

болуға бағдар к!рсетеді. Алланың 

хақ  жолынан адаспай, қасиетті 

Құранды қорған етіп, имани жолдан 

Мен қоғамның жауапты хатшы-

лығына сайландым. Ұйымның штатында 

есепші екеуміз ғана. Содан болар, ат-

қарылатын айлық, тоқсандық, жылдық 

жоспарды жасау, тілге, дінге қатысты 

мәдени іс-шаралар !ткізу, жергілікті 

ұйымдарға бағыт-бағдар беру, байырғы 

ата-бабалар есімін, жер-су аттарын 

қайтаруға ұсыныс, қатынас жазу дейсіз 

бе, барлығы менің мойнымда болды. 

Бір толассыз қарбалас басталды да кетті. 

Уақытпен санаспай тілім, ұлтым, жерім 

деп, алашапқын боламыз да жүреміз. 

Жетпіс жыл бойы сіресіп қалған кеңестік 

қағида еркін еркіндікке жібергісі 

келмейді. Ол аз болғандай, қатып қалған 

жүйеден ажырағысы келмеген жергілікті 
Солар арқылы !зіміз к!рмеген, к!рсек те дәл сондай сезінбеген 

!мірдің қат-қабат шындығын, оның к!ркем бейнесін танып, риза 

болыстық. Сәбеңнің халықтың әңгімешілдік дәстүрінен бастау ала-

тын стилі, ауыз әдебиетіндегі шытырман оқиғаларды құрастырудан 

ауысқан сюжет құруы мен оны дамытуының қызықтылығы оның 

кітаптарын бас алғызбай оқытатыны және жазушы халықтығының 

терең жатқан бір тамыры екенін де аңғартқандай болатын. Жалаңаш 

батырақтың ішінен шығып, жаңа !мір үшін күреске ерте араласқан, 

бүкіл кітаптары езілгендер мен қарапайым халықтың рухы мен 

арман-мүддесінен туындаған жазушының күрескер бейнесіне де 

тәнті болатынбыз. Оны к!ру, араласу, әңгімесін тыңдау біздің 

түсімізге де кірмеген арман еді.

(Жалғасы 5-бетте)

ұлтшыл азаматтар мен мемлекеттік 

тілге шынайы қолдау білдірген !зге 

ұлт !кілдерінің  жазылуына себеп-

кер болдым. Осы газетті тарату мен 

 насихаттауда жергілікті ұйым басшы-

лары шырындық Серік Оразалиев,  

Жақсылық Ысқақов, тасқарасулық 

К ә д і р б е к  О ң а й б а е в ,  т и і р м е н д і к 

Бақыт Бұлғиев, дардамдылық Қызыр 

Сатымқұлов, кішідихандық Д ыбыр 

А т ы б а е в ,   ү л к е н д и қ а н д ы қ   Б о т а н 

Шормақов, қалжаттық Рақымғали 

Жетпісовтердің еңбектерін ерекше 

атауға болады. 6зім де түрлі кедергі 

жасағандарға наразылық білдіріп, «Үй 

ішінен үй тіккендер», «Тілге қарсылық – 

мемлекетке қарсылық!», «Мемлекеттік 

тілді менсінбейтіндер»   деген секілді 

к!птеген сын мақалалармен қатар, 

тіл, салт-дәстүр, ұлт !нері, байырғы 

жер-су, елді мекен атаулары туралы 

қоғамдық тілші ретінде талай мақалалар 

да жаздым.  

(Жалғасы 2-бетте)

ЖАСТАР ЖЫЛЫ

биліктің құқайы да аз болған жоқ. Айтыс-

тартыс...Тілім, дәстүрім, жер атауы деп 

жүрген бір тобымыздың «ұлтшылдар» 

аталып жүрген кезіміз сол тәуелсіздіктің 

алғашқы жылдары болатын...

Сонымен, 1990 жылы республика-

лық қоғам құрылтайында газет ашу 

мәселесі қозғалды. Ат қоюда әркім әр 

жаққа тартты. Артынан бәрі бір мәмілеге 

келіп, «Ана тілі» атауына тоқталды. 

Республикалық «Қазақ тілі» қоғамының 

органы «Ана тілі» газетін бұқараға на-

сихаттау, жаздыру мәселесі алдымызға 

қойылды. Сонда мен ауданымыздағы 

бар қазақ отбасының үйіне кіріп, «Ана 

тілі» газетін таратып, насихаттаған 

күндерім болған. Оның сыртында 

БІЗ ҚАНДАЙМЫЗ?

«АНА ТІЛІНЕ» 
ҚОЛДАУ КӨРСЕТЕЙІК!

етерлік ұлағатты ұрпағы бола алсақ 

қана, Алаш қайраткерлерінің бізден 

күткен үмітінің ақталғаны деп 

білемін. Жас достарға айтарым, елі 

үшін еңбек етер, мұратқа талмай 

жетер, балғын бала шақтан нұрлы 

болашаққа жарқын қадам жасайтын 

егеменді ел ертеңі біздер екенімізді 

әрқашан жадымызда сақтайық, 

тәуелсіз елдің ұландары!

Шуақ ҚАЙРАТҚЫЗЫ

Лидия КӘДЕНОВА:

таймауға үндейді. Керек десеңіз, 

ұлттың ұлы мұраты жолында басын 

бәйгеге тігіп құрбан болудан да 

қаймықпауға шақырады. Не деген 

азаматтық һәм қайраткерлік! Бұл 

– елін, Отанын жүрекпен сүюдің 

шынайы үлгісі.

А л д ы ң ғ ы  б у ы н ғ а  м ұ р а г е р , 

кейінгі буынға бұйдагер болу ұлт 

тұ тастығының үзілмес арқауы. 

Алаш ардагерлерінің балдырған жас 

кездерінде-ақ әлемдік ойшылдар-

мен тең тұрған биік тұлғасы уақыт 

!ткен сайын асқақтай түсетіні бізді 

таңғалдырады. 

ХХІ ғасырда !мір сүріп, дамыған 

!ркениеттің қайнаған ортасын-

да жүрген біз секілді жастарды 

 «Ба балар  бағындырған биіктің, олар 

жеткен тереңдіктің қай деңгейінде 

жүрміз?» деген сауал мазалайтыны  

шындық. Күрмеуі к!п күрделі 

қоғамда алдымен ел қамын ойлау 

– бізге сын. 

Мағжан жырларын оқып оты-

рып,  «Біз қандаймыз? Алдамшы  

сезімнің жетегінде кетіп, ұлттық 

рухтан к!з жазып қалмадық па?» 

деген  ауыр оймен қамығып қаламыз.

«Мен сенемін жастарға,

Алаш атын аспанға,

Шығарар олар бір таңда, 

Мен жастарға сенемін!» деген 

бабалардың асыл мұратын ту етіп 

к!теріп, замана ауанын қапысыз 

меңгеріп, Алаш жұртының мақтан 

АЛЫПТАР МЕ

Көп ж
қаламгер

араласта б
халықтың к

жүріп, мен С
есімі е

жазушын
Бала ке

өлеңд
«Сұлушаш»
(«Ботакөз»)

«Менің ме
мект

романдар
сауа

Құранды қорған етіп, имани жолдан кездерінде

МҰҚАНОВ
ӘБИТ

Индекс Мерзімі Қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367
6 ай 2391,00 2502,72

12 ай 4782,00 5005,44
Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367
6 ай 3414,00 3525,72

12 ай 6828,00 7051,44

Суретті түсірген Рафхат Халелов
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Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкімет 
мүшелерінің, қала әкімінің және өзге де 
бірқатар жауапты мекеме басшыларының 
қатысуымен өткен жиында Елорданы одан 
әрі дамыту мәселелерін қарады. Бүгінгі 
таңда бас шаһарға тән түйткілдердің аз 
еместігі және оларды шешу де ойдағыдай 
жүрмей жатқаны сөз болды. 
Мәселен, Қасым-Жомарт Кемелұлы соңғы 
10 жылда Нұр-Сұлтан қаласына тартылған 
инвестиция көлемінің азайып кеткенін 
айтты. 

Белгілі ақын, әнші-композитор Садықожа Мошанұлының 100 жылдығын атап өту туралы  
Үкімет қаулысы шығып, Алматы облысы Кетпен таудың етегінде мерейтойы тойланды. 
Алдымен «Әуенін Аспантаудан әрі асырған...» атты ғылыми-тәжірибелік конференция 
өтті. Оған  әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Журналистика факультетінің деканы Сағатбек 
Медеубекұлы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, жазушы Бексұлтан Нұржекеев, фило-
логия ғылымының докторы, профессор Құныпия Алпысбаев, өнертану ғылымының канди-
даты Әлия Сабырова, филология ғылымының кандидаты Тоқтар Әлібек баяндама жасап, 
соңынан конференцияға қатысушылар арасында жарыссөз өтті. 

ҚР Ұлттық музейінің «Ұлы дала: тарих және мәдениет» 
атты көрмесі Куала-Лумпурдағы Малайзия музейлерінің 
департаментінде сән-салтанатымен ашылды. 

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ
«Ана тілі» 

ӘУЕНІН АСПАНТАУДАН 
ӘРІ АСЫРҒАН... 

– Нұр-Сұлтан экономика мен бизнес  

ортаға қолайлы жағдай жасайтын қала 

 болып қала беруі қажет. Басты міндеттердің 

бірі – инвестиция тарту, –  деген Мемлекет  

басшысы қала әкімдігі мен Сыртқы істер 

министрлігіне осы бағыттағы жұмыстарды 

ж а н д а н д ы р ы п ,  ж у ы қ  а р а д а  н а қ т ы 

нәтижелерге қол жеткізуді тапсырды. 

 Инвестиция кез келген мемлекеттің, кез 

келген қаланың дамып, !ркендеуіне серпін 

беретінін ескерсек, оның тиімділігі қай 

уақытта да маңызды р!л атқаратыны белгілі. 

Ал астанамыздай қанатын кеңге жайып келе 

жатқан қала үшін мұның маңыздылығы 

қашанда зор. 

Елордаға  тән болып келе  жатқан 

түйткілдің бірі – үлескерлік құрылыс. Осыған 

дейін қаншама шешім қабылданып, бірқатар 

шаралар жүзеге асырылғандай болғанымен, 

үлескерлік құрылыстың басынан әлі дау 

арылар емес. Президенттің келтірген дерегі 

бойынша, қалада 49 проблемалық нысан 

бар екен. Ондағы құрылыстың аяқталуын 

13,5 мың үлескер тағатсыздана күтіп отыр. 

Қасым-Жомарт Кемелұлы !зекті мәселенің 

бірі ретінде – баспана беру мен құрылыс 

жұмыстарының бәсеңдеуін атады. 

Иә, үлескерлік жолмен баспаналы болу 

нарықтағы үй бағасынан біршама тиімді 

к!рінгенімен, оның соңы осындай жағ-

дайларға әкеп соғатыны, с!йтіп, қаншама 

елді әуре-сарсаңға салып қоятыны тағы бар. 

Бұл ретте үлескерлік құрылысты мойнына 

алған компаниялардың жауапсыздығы, 

Елорданың көркеюі – еліміздің көркеюі
«АЛТЫН АДАМ» 

ШЕРУІ

ҚҰРМЕТ

Келесі күні той Садықожа Мошанұ лы-

ның ескерткішінің ашылуымен басталды. 

«Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламалық мақаласы аясында 

!ткізіліп жатқан, осынау айтулы шараның, 

 аудан халқы үшін маңызы зор, мағынасы 

терең» деген аудан әкімі Ш.Нурахунов 

к!пшілікке Алматы облысының әкімі 

А.Баталовтың құттықтау хатын оқып берді. 

29 жасында !мірден озған Садықожа 

үйленіп те үлгермеген. Артында ұрпақ қалмаса 

да, мол мұра қалдырған әнші-композитордың 

бейнесі ел аузында айтылып жүрген сурет 

бойынша бейнеленген. Аспанмен таласқан, 

еңсесі биік мүсінді ақынның туысы, белгілі 

суретші-мүсінші Бақтияр Қайранбаев жасаса, 

демеушілік еткен – кәсіпкер Едіге Қожахмет. 

Қазақтың дәстүрлі музыкасында !зіндік 

орны бар Жетісу әншілік мектебінің к!рнекті 

!кілі Садықожа Мошанұлы 1917 жылы 

Кетпен  тауының баурайында дүниеге келген. 

1930 жылғы қолдан жасалған ашаршылық 

кезінде туыстарымен бірге Қытайға бас 

сауғалап кеткен екен. Ал 1960 жылдары 

Қытайдағы ағайындардың алғашқы легі 

 тарихи Отанына орала бастағанда Садықожа 

шығармалары да халқымен қайта қауышты. 

С!йтіп, 1968 жылы Құныпия Алпысбайұлы 

алғаш рет «Сарыбидай» әнін үйренеді.

«1968 жылы «Сарыбидайды» үйреніп, 

ел жақсы қабылдаған соң, басқа да әндерін 

іздей бастадым. Одан кейін тағы алты әнін 

үйрендім. Кейін 90-жылдардың басында 

Жәнібек Кәрменов қазақ әндерінің анто-

логиясын құрастырып, оған Садықожаның 

жеті әні енді. Негізі Садықожа Мошанұлы 

белгіленген мерзімдердің сақталмауы, екі ор-

тада халық қаржысының қолды болып кетуі 

тәрізді мәселелер үлескерлердің !з арман-

дарына қол жеткізуіне айтарлықтай кедергі 

келтіруде. Не істемек керек?  Президент бұл 

ж!нінде: «Үлескерлік құрылыс мәселесін 

тез арада шешу керек» деп, нақты тапсырма  

берді. Демек, алдағы уақытта оң нәтиже 

күтуге болады. 

Жиында, сондай-ақ техникалық мүм-

кіндігі  жоқ жер телімдерінің барлық 

жүйелерге қосылмастан аукционға шыға-

рылатыны, қолма-қол ақшасыз есеп айырысу 

үлесінің т!мендігі сынға алынды. Азық-түлік 

және күнделікті тұтыну тауарларының да 

қымбаттағаны айтылды. Мұның бірден-бір 

себебі ретінде инфрақұрылым мен азық-түлік 

белдеуін ің нашарлығы, сауда орындарының 

жетіспеушілігі атап !тілді. 

Бүгінде Елорда халық саны жағынан 

қарқынды !сіп келе жатқаны белгілі. 

Бұған қаланың табиғи демографиялық 

!сімімен бірге, ішкі миграциялық про-

цестердің артқанын қосуға болады. Бас 

қаладағы тұрғындар санының едәуір 

к!бейгені, тиісінше миграциялық процес-

тердің бақылаусыз кеткендігі де жасы-

рын емес. Соның салдарынан әлеуметтік 

инфра құрылымға, соның ішінде меди-

цина мен білім саласына салмақ түсуде. 

Осы мәселені қаперге салған Президент !з 

с!зінде мектептер мен мектепке дейінгі білім 

беру мекемелеріндегі орын тапшылығын 

шешу үшін жекеменшік әріптестікті к!бірек 

тартудың маңыздылығына да тоқталды. 

Oрине, ел астанасы болған соң, оған 

қойылар талап та, жүктелер міндет де 

ауқымды. Елорданың қалыпты дамуы 

үнемі Мемлекет басшысының назарында 

келе жатқаны сондықтан. Қасым-Жомарт 

Кемелұлы бұл жолы Нұр-Сұлтан қаласына 

қатысты толғандырған жайттарға жан-

жақты зер салды. Оның бірсыпырасы 

жұртшылықтың к!кейіндегі сауалдарға 

толық жауап бергендей. Сынға ұшырап 

жүрген салалардың барлығы дерлік назарсыз 

қалмады. Соның бірі – медициналық қызмет 

сапасын арттыру. Бұл тұрғыда 60 жылдан 

бері күрделі ж!ндеу жүргізілмеген Орталық 

теміржол ауруханасының апатты жағдайын 

мысалға келтірді. Спорттық нысандар дың 

қала тұрғындары үшін қолжетімді болуын,  

«Қазақстан» және «Толқын» спорт ке-

шендерінде қайта ж!ндеу жұмыстарын 

жүргізуді тапсырды.

Бұқаралық ақпарат құралдарында к!п 

айтылып, жиі талқыланып келе жатқан аты 

шулы LRT жобасы да жиында қаралған 

негізгі мәселенің біріне айналды. Мемле-

кет басшысы LRT құрылысын қайта бастау 

және бірінші кезеңінің аяқталу мерзімін 

нақты белгілеуді, сонымен қатар екінші 

кезеңнің кестесі мен жүзеге асыру тетіктерін 

айқындауды Үкімет пен әкімдікке тапсырды. 

Oлбетте, бас шаһарға қатысты !зге 

де сұрақтар кеңінен қамтылды. Десек те, 

жиын ның тоқ етері – Елорданы тұрғын-

дар дың !мір сүруіне барынша қолайлы ету. 

Президенттің пайымдауынша, Нұр-Сұлтан – 

«т!рт құбыласы тең қала» қағидатымен  дамуы 

қажет. Сол үшін қалаға тән мәселелерді дер 

кезінде шешіп, жедел әрі тиімді шаралар 

қабылдауға баса мән берілді. 

Айта кетейік, Қасым-Жомарт Кемелұлы   

«Астана Бас жоспары» ғылыми-зерттеу 

жобалық институтында болып, қала ның 

алдағы жылдардағы сәулет жоспарымен де 

танысты. 

К!рмеге Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің 

ең құнды жәдігері «Алтын адам» қойылды. Oлемді аралап 

жүрген «Алтын адам» – Қазақстанның символы! Осыған 

дейін Қазақстан Республикасы Ұлттық музейі ұйымдастырған 

халықаралық «Алтын адамның әлем музейлеріне шеруі»  жобасы 

аясындағы ауқымды шара Беларусь, Ресей, Oзербайжан, 

Қытай, Польша, Оңтүстік Корея, 6збекстан, Солтүстік 

Македония және Түркия музейлеріндегі к!рмелерде үлкен 

жетістікпен !тті.

1960 жылдардың соңы мен 1970 жылдардың басында 

Алматының маңайында танымал археолог Кемал Ақышев зерт-

теп жүрген Есік қорғанынан, кейін Қазақстанның символына 

айналған, сақ патшасы – «Алтын адамның» сүйегі табылған 

археологиялық жаңалық орын алды. Баға жетпес олжаға «Қазақ 

Тутанхамоны» деген ат беріліп, «ғасыр жаңалығы» деп таныл-

ды. Ежелгі дала билеушісінің тәжіндегі қанатты алтын пырақ 

әшекейлері Қазақстан Республикасы Елтаңбасының б!лшегіне 

айналды, ал Алтын адамның мүсіні Алматыдағы Тәуелсіздік 

алаңына орнатылды. 

К!рменің ашылу салтанатында ҚР Ұлттық музейінің 

директоры Арыстанбек Мұхамедиұлы с!з с!йлеп, оның 

маңыздылығына тоқталды. Сонымен қатар Малайзияның 

Туризм, !нер және мәдениет министрі Датук Мохамаддин бин 

Кетапи, Қазақстан Республикасының Малайзиядағы Т!тенше 

және 6кілетті Елшісі Болат Иманбаев, Малайзия музейлері 

департаментінің Бас директоры Датук Камарул Бахарин бин 

А.Касим және т.б. қатысып, жылы лебіз білдірді.

Малайзия музейлерінің департаментіндегі к!рмеден киімі 

алтын жапсырмалы және жебе, қар барысы, арқар, жылқы 

және құс түріндегі алтын тілімшелер әшекейлеп тұрған конус 

пішінді ерекше бас киімді Алтын адамның реконструкциясын 

және осы жас ақ сүйек сақ жауынгерімен (археологтардың 

пікірі бойынша 17-18 жастар шамасында) бірге жерлен-

ген ерте темір ғасырының (б.д.д V-IV ғғ.) археологиялық 

олжаларының коллекциясын, сонымен қатар Тақсай (Батыс 

Қазақстан  облысы), Талды-2 (Қарағанды облысы) және 

 Берел (Шығыс Қазақстан облысы) сынды сақ қорғандарынан 

табылған археологиялық туындыларды тамашалауға болады. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің қорларынан 

барлығы 346 зат ұсынылған к!рме қазан айының соңына 

дейін жалғасады.

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

айтыс кер ақын болған, біз орындап жүрген 

әндердің барлығы сол айтыс !леңдерінен 

үзінді. Ақынның !леңдері әлі де іздестіріле 

береді. Оны зерттеу, стильдік ерекшеліктерін, 

басқа да қасиеттерін қарастыра береміз» 

деді  филология ғылымының докторы 

Қ.Алпысбайұлы. 

Садықожа Мошанұлының 100 жылдығы 

аясында мерекелік кеш те ұйымдастырылды. 

Б ұ ғ а н  д е й і н  ж а р и я л а н ғ а н  а у д а н д ы қ 

әншілер байқауының марапаттау рәсімі, 

қазақ күресінен жарыс !тіп, к!пшілікті 

бір сер пілтіп тастады. Сонымен қатар қаз-

қатар тігілген киіз үйлерде барша жұртқа ас 

беріліп, Садықожа рухына Құран бағыш-

талды. Алыстан ат терлетіп келген той 

қонақтары 6 шақырымдық тай жарысы мен 

25 шақырымдық ат жарысын тамашалап, 

Қырғызстан, Түркістан, Жамбыл, Алматы 

облыстарының жүйріктерінің шабысына куә 

болды.  

Мерекелік концерт барысында Қазақ-

станның еңбек сіңірген артисі Рамазан  

Стамғазиев  біз бұған дейін халық әні деп 

таныған «Бекзатым-ай» әнін орындады. 

Дәл осы күннен бастап бұл әннің авторы 

Садықожа Мошанұлы екені дәлелденіп, 

жарияланды. Жиналған жұртқа бұл да бір 

тосын сый болып, ел қуана қабылдады. Дәл 

осы тойда «бұдан былай Садықожаның сегіз 

әні бар» деп қуанысқан біз мұның сырын 

әншінің !зінен сұрадық. 

– Садықожа Мошанұлының әндерінің 

айтылу ерекшелігінде қатып қалған фор-

ма жоқ. Бірақ негізгі Жетісу !лкесіндегі, 

 сонымен бірге  арғы жақтағы Алтай-

Тарбағатай !лкелік әншілік дәстүрлік ағымы, 

иірімі, қайырымдары, ішкі динамикасы !те 

б!лектеніп тұрады. Басқа авторларға қарай 

бет бұрып кетпейді. 6леңнің бір адамның 

қолынан шыққаны, Жетісу !лкесінің қанға 

сіңген бағытымен шыққан әндердің бірі 

екені к!рініп тұрады. Мен Қытай !ңіріндегі 

жазушы-зерттеушілермен кездесіп, олардың 

еңбектерін алып қайтқан мын. Т!те жазумен 

жазылған мақалалардың барлығын қазіргі 

!нер зерттеушісі Сағатбек Медеубекұлына 

тапсырғанмын. Сондағы материалдарда 

жазылған, Садықожаның аты шыға бастаған 

кезде Бекзат деген қызбен к!ңілі жараса-

ды. 6кінішке қарай, қазақтың салтымен 

Бекзат  сұлуды бесікте атастырып қойған 

екен.  Содан қыздың ұзату тойына қатысқан 

ақын Садықожа таң атқанға дейін Бекзатпен 

айтысқан. Кейін жұрт ұзатылар қыздың таңға 

дейін айтысқаны ж!н емес деп, айтысты 

тоқтатады. Сондағы Садықожаның қоштасу 

с!зі ғой. «Жолыққанша, аман бол, амал 

қанша» дейді, – деп түсіндірді әнші Рамазан  

Стамғазиев. Одан кейін Қазақстанның 

еңбек сіңірген артисі «Бекзатым-ай» әнінің 

Садықожаның әні екенін былай талдап 

к!рсетті: 

«Садықожаның поэзиялық құрылым-

дарын қараңыз. Мысалы, «Сарыбидай-

да» «Біздің ауыл Кетпеннің етегінде, Ерте 

шықсам аулыңа жетемін бе? Сарыбидай, 

сағындым, қалқам, даусыңды-ай» – бұл 

кіші қайырма. «Ақ тамақтан емінте бір 

иіскетсең, Айналақтап аулыңнан кетемін бе? 

Сарыбидай, сағындым, қалқам, даусыңды-

ай» – кіші қайырма. Одан кейін негізгі 

қайырым: «Есіктің алды тал-қайың, Басыңда 

тұрмас жаз дәйім». Енді «Бекзатым-ай» әнін 

қарайық, «Қара нар жүк к!термес бел кет-

кен соң, Ен жайлау құлазиды ел кеткен соң. 

Жолыққанша, аман бол, амал қанша» – кіші 

қайырма. «Бірге !скен кішкентайдан құрбым 

едің, Ойнаймын енді кіммен, сен кеткен 

соң. Жолыққанша, аман бол, амал қанша» 

– кіші қайырма. Сосын негізгі қайырым: 

«Кекілін кескен кер атым-ай, Титтейден 

!скен бекзатым-ай» дейді. Міне, иірім-

қайырым, дыбыс иірімдері, ішкі динамика-

сы, айту мәнері бәрі тұр. Яғни поэзиялық 

жағынан қарайсыз ба, музыкалық ішкі 

құрылыстарын қарайсыз ба, қалай болғанда 

да, бір қолдан шыққан. Ол кімнің қолы? Ол 

– Садықожаның қолы» деп түсіндірді әнші. 

Осы орайда зерттеуші Сағатбек Медеу-

бекұлы  ғалым Құныпия Алпысбаев болма-

ғанда Садықожа әндері елге жетпес еді дейді. 

Сондай-ақ «Сарыбидай» әнін алғаш нотаға 

түсірген Базаралы Т!кеев екенін де ерекше 

атап !тті. 

Садықожа Мошанұлының «Ахау, айым», 

«Ей, ахау», «Ақ қаз едің», «Ахау, қалаулы-

ай», «Еркем-ай», «Сағынсаң, қалқа, !зің кел» 

сияқты әндері бар. Осылайша, ақынның 100 

жылдық мерейтойында сегізінші әні белгілі 

болып, қуаныш еселене түсті. Міне, артында 

әнін сүйер ұлты барда ұлы тұлғаны ұлықтау 

жалғаса бермек. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2020 жылдан бас-
тап көпбалалы отбасыларға жәрдемақыны көбейтіп, табысы аз отба-
сыға берілетін атаулы әлеуметтік көмек беру тәсілін өзгертуді ұсынды.

ҚАМҚОРЛЫҚ

Бұдан былай  к!п балалы от-

басы атаулы әлеуметтік к!мекті 

отбасылық кіріске қарамастан ала 

алады.  Осыған қатысты Еңбек 

және халықты әлеуметтік қорғау 

министрлігі атаулы әлеуметтік 

к!мекті берудің қолданыстағы 

жүйесін !згертетін заң жоба-

сын әзірледі. Бұл туралы Еңбек 

және халықты әлеуметтік қорғау 

министрі Біржан Нұрымбетов  

Нұр-Сұлтан қаласында !ткен 

Үкімет отырысында мәлім деді. 

Ұсыныс заң жобасы түрінде 

әзірленген. 

Жоба бойынша, 2020 жылдың 

1 қаңтарынан бастап балалары 

18 жасқа толмаған к!п  балалы 

отбасыларға табысына қарамастан 

42 мыңнан 72 мың теңгеге дейін 

жәрдемақы беріледі. Oр балаға 

шамамен 10-11 мың теңгеден 

есептеледі .  «Жәр демақының 

нақты к!лемі !ңірлердің ерек-

шеліктеріне қарай !згереді. Егер 

к!пбалалы отбасылар табы -

сы аз отбасылар қатарына енсе, 

оларға жәрдемақыдан !зге ата-

улы әлеуметтік к!мек те (АOК) 

беріледі. Атаулы әлеуметтік к!мек 

күнк!ріс минимумының 70 пай-

ызы деңгейінде сақталады» деді 

министр. 

Сонымен қатар жаңа жылдан 

бастап табысы аз отбасылардың 

1 жастан 6 жасқа дейінгі балала-

рына арналған әлеуметтік пакет 

жасалмақ. Oлеуметтік пакетте ба-

лалар тағамы, гигиеналық заттар, 

балалардың ой-қимыл жүйесін 

дамытқыш құралдар бар. Ал 6 

жастан 18 жасқа дейінгі балалар-

ға мектеп формасы, жолақысы 

т!леніп, мектепте тегін тамақ 

беріледі. Табысы аз отбасылардың 

18 жасқа дейінгі балаларына мем-

лекет кепіл берген тегін меди ци-

налық к!мек к!рсетіледі.

Күлжаһан ЖАРҚЫМБЕК

ӘЛЕУМЕТТІК 
КӨМЕК ЖАЙЫ

КӨРМЕ

Суреттерді түсірген Жазира Амантайқызы

БАСПАСӨЗ – 2020

(Басы 1-бетте)

Газет таралымының да мың-

мыңдап еселене түскенін сол 

кездегі оқырман жақсы біледі.

Иә, газет содан бері де сан 

асуларды артқа тастады. Талай 

!згерістер болды. Басылымның 

жүз мыңдаған данамен тарағанын 

к!зіміз  к!рді.  Бүгін де «Ана 

тілі» ұлттық БАҚ кеңістігінде ең 

алдыңғы қатарда келеді. Маған 

«Кешегі !тпелі қиын кезеңде 

де рухани байлығымыздан қол 

үзбеген едік қой. Бүгінгі ел еңсесін 

тіктеп жақсарған заманда неге 

Ұлт газетіне жазылуға қауқарлы 

е м е с п і з ? »  д е г е н  о й  к е л е д і . 

Бүгінгі таңдағы газеттің бағыт-

бағдары к!ңіл қуантарлық. Қай 

мақаласын оқысаң да, оқырман 

қ ы з ы ғ у ш ы л ы ғ ы н  а р т т ы р ы п 

келеді.  Бұл газеттен к!кейде 

жүрген барлық дүниелерді оқуға 

болады. Басқасын айтпағанда, 

б і р  ғ а н а  « А ш ы л м а ғ а н  а р а л -

дар»,  «Oкесі жақсы қандай-ды», 

«Ашиды  жаның...» айдарларының 

!зі  не тұрады!  «Ана тілінің» 

 сұх  батын»  апта сайын асыға күте-

мін. Оқырмандарға арналған 

«Желтоқсан – 175» беті де ана 

тіліміздің жоқ-жітігін түгендеу 

үшін ашылғаны даусыз. Соңғы 

кездері арнайы спорт беті беріле 

 бастады. Ал әдеби шығармалардың 

ж!ні !з алдына. Айтпақшы, мен 

оқыған газеттерімді («Ана тілінен» 

басқасын да) жинап қоямын да, 

!зім білетін газет жанкүйерлеріне 

жіберем. Ол одан әрі мал баққан 

оқырманға жеткізіліп,  солар 

оқиды.  Жазылуға  мүмкіндік 

болмаса неге осындай тәсілді 

қолданбасқа. Қазіргі «Ана тілінің» 

іші тұнып тұрған ұлттық қазына! 

Даналарымыздың «Тілі жоғалған 

ұлттың, !зі де жоғалады» дегенін 

ұмытпайық. Тіл – асыл қазынамыз. 

Сондықтан тіл мәселесін, !зге 

де !зекті тақырыптарды жан-

жақты қозғап жүрген «Ана тіліне» 

қолдау к!рсетейік. Оған к!п болып 

жазылайық! 

Қуанышбек ҚОЖАХМЕТ, 
журналист

Алматы облысы

Іле ауданы

«АНА ТІЛІНЕ» 
ҚОЛДАУ КӨРСЕТЕЙІК!
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
– Лидия Тәжединқызы, әңгімемізді 

сонау 1970 жылдардан бастасақ. Сізді 
театрға, 4нерге баураған не нәрсе? Ең алғаш 
үлкен сахнаға шыққан кезіңіз есіңізде ме? 
Кімді ойнап едіңіз, қандай сезім баурап еді?

– Үлкен сахна дейсіз бе? 6нерге 

ертерек, бала кезімнен талпындым ғой. 

Ақт!беде, мектеп оқушысы кезімде би 

үйірмесіне қатысып, Алматыға келіп, !нер 

к!рсеткенбіз. Осылайша, Алматының 

үлкен сахнасына алғаш  рет актерлік 

!неріммен емес, биіммен шықтым. 

Oлі есімде. 1966 жыл еді. Оқушымыз. 

Қазір ой елегінен !ткізсем, Офицерлер 

үйінің сахнасы ма екен деп топшы-

лаймын. Бала к!ңілімде үлкен, еңселі 

сахна болып жатталып қалыпты. Бізді, 

үпір-шүпір балаларды жатақханаға 

орналастырғаны да  ес імде.  Шат-

шадыман болып терезеден сыртқа к!з 

тастаймыз. Биік-биік тауларды к!реміз. 

ететін мекен. 6нерге іңкәр жандардан 

жамандық шықпайды. Сұлулыққа, 

к!ркемдікке құмар жанның бойында 

тек жақсы мінездер бекиді. Ендеше, 

осындай ғажап мекенге к!рерменді к!п 

жинайық. 

– Ал ол к4рерменді қайдан табамыз? 
– Оны бала күнінен қалыптас-

ты рамыз. Біз – балалар және жас!с-

пірімдер театры есебінде кішкене 

баланың да театрдағы қас-қабағын, 

қимылын байқап, сезіп қоямыз. Түрлі 

қойылымдарға келген баланың шын 

к!ңілден шаттанғанын, ұялғанын, 

к!кірегіне жақсылық дәнін сеуіп 

әкеткенін байқай аламыз.  

Бүгінгі  бала – ертең ел 

тұтқасын ұстайтын азамат.  

Міне, осындай азамат-

ты біз бүгін ізгі, адал етіп 

тәрбиелей алсақ қана 

ертеңімізге алаңдамауға бола-

ды. 

– Осы ретте бір сұрақ ойға келеді. 
Бүгінгі күні жас4спірімдер арасындағы 

суициді к4п елміз деген қасіретті статис-
тикасы бар мемлекет қатарындамыз. 
Жастардың, балалардың қатаңданып, 
қатыгезденіп бара жатқанының сыры неде 
деп ойлайсыз?

– Иә, бұл баршаны ойлантатын 

сауал. Бірақ мен маман емеспін. Бұл 

сауалыңның салмағын нақты !лшей ал-

маспын. 6з ойымды білдірейін. Жалпы  

қазақтың табиғатында бар – біздің 

балаларымыз !те ұяң. Oйтпесе к!зінде 

оты ойнап, жүрегінде қаны атойлап 

тұратын балалар да к!п. Міне, осындай  

балалардың бойындағы талантын аша 

білсек қой. Театрға құмар бала ма – 

 тамырын тап басайық. Басқа саланы 

қалай ма – оны да анықтап білейік. 

Қ а з і р г і  б а л а л а р д ы ң  е р т е ң і н е 

а л а ң д а й т ы н  к е з д е р і м  б о л а д ы . 

К!пшілік орындардағы балаларға зер 

сала қараңызшы, әрбір үшіншісінің 

қолында ұялы телефон. Соған шұқшиып 

о т ы р ғ а н ы .  Б а л а н ы ң  б а л а  б о л ы п 

ойнағаны, айналасын зерттегені, білгені 

жақсы емес пе? Ондай сәттерде баламен 

бала болып с!йлескің келеді. Кейде 

Алматының к!шесінде кетіп бара жатып 

балаларын жетелеп, түрлі үйірмелерге 

апара жатқан жастарды к!ремін. 

Ұрпағына алаңдайтын, ұрпағын жақсы 

етіп тәрбиелеуге ұмтылатын жастар бар 

екен, шүкір деп мерейім артып қалады. 

– Бүгінгіге аға буынның айтар кінәсі 
мен сыны к4птеу секілді к4рінеді. Сіз ше? 
Кейінгіге қайырылғанда нені байқайсыз? 

–  К е й і н г і г е  қ а й ы р ы л ғ а н д а 

сүйсінемін. Шүкіршілік етемін. Бүгінгі 

жастар әдемі, сыпайы, инабатты. Жап-

жас актерлер мен актрисаларға қараймын 

да, баяғыдағы !зімізді еске аламын. 

Біз үлкен буыннан әлденені үйреніп 

қалғымыз келіп қалай тырыссақ, олар да 

бүгінгі күні бізден үлгі-!неге алып қалуға 

ұмтылып жүргенін байқаймын. Кейде 

сахнадан түсіп келе жатсаң, перденің 

сыртында тұрып алып, ойыныңды 

қызыға қарап тұрған жастарды к!ремін. 

«Сіздің осы р!ліңізді үйреніп алғым 

келеді» дейді олар. «Үйрене ғой, кезі 

келгенде бұл р!л сендерге бұйырады» 

деймін мен де мейірлене. 

Р а й х а н  Қ а л и о л д и н а ,  Ж о м а р т 

Зейнәбіл, Рахман Омаров, Сафуан 

 Шаймерденов, Oсет Иманғалиев, 

Динара  Oбікеева, Данияр Базарқұлов, 

Бақыт Тушаев, Бейбіт Қамаранов, 

Жанар  Мақашева... айта берсем бұл тізім 

түгесілмейді.    

Бір дүниені анық ескеруіміз керек 

еді. 6нерге бет бұру – қай кезде де оңай 

болған емес. 6нердің жолы бұралаң да 

шырғалаң. Алайда біздің заманда ең 

болмаса тіршіліктің қамыты жеңілдеу 

болатын. Қазіргі жастарға к!з жүгіртемін 

де, қандай қиындықтарға да қарамастан 

!нерге деген адалдығын сақтап қалуға 

деген ұмтылысына сүйсінемін. 

Біз р!лімізді ойнадық. Гастр!л-

дерге шықтық. Баспана аламыз деп 

жанұшырған жоқпыз. Кезегі келгенде 

ақырындап үйімізді де алдық. Қазіргі 

жастарда жағдай басқа. Олар отбасын 

асырауы керек, бала-шағасын киіндіруі, 

ақылы үйірмелерге апаруы қажет. 

Несиесі тағы бар. Баяғыдай мамыражай 

заман емес, ешкімді аямайтын нарық 

деп қоямыз. Міне, сол үшін олар театрда 

жүріп киноға түседі, дубляж жасайды, 

қосымша тиын-тебен болсын деп, !зге 

де жұмыстарға барады. Кейде театрдан 

сұранып, кейде қойылымдарға кешігіп 

жатады. 

Міне, сондай сәттерде жастарға 

«нан табу үшін қайда барсаңдар да, 

қара шаңырақтарыңды – театрды 

тастамаңдар» деп ақылымызды айтамыз. 

Театр – біздің қара шаңырақ. Ол біздің 

үлкен үйіміз, шаттансақ та осында келіп 

мерейіміз асады, қайғырсақ та осында 

келіп жүрек жарамызды жазамыз... 

Міне,  осылай кейінгіге  қайы-

рыламын да моншақтай м!лдіреген 

жастардан адалдықты, !нерге деген 

жанкештілікті к!ремін. К!ремін де, !нер 

!лмейді, жалғасады екен деп, шүкіршілік 

айтамын. Жастар бізден әлденені 

үйренуге талпынып жүр дедім ғой. Менің 

де олардан үйренерім к!п. Қандай да 

бір сәттерде олардың қадамдарына, 

қылықтарына,  жауапкершіліг іне, 

әрқилы мінездеріне қарап сүйсінемін, 

сол дағдыларды !зім де үйреніп, бойыма 

сіңіруге тырысамын.      

– =ңгімеңізге рақмет!

=ңгімелескен 
Қараг4з СІМ=ДІЛ

ӨНЕРГЕ ІҢКӘР 
ЖАННЫҢ НИЕТІ 
ТҮЗУ БОЛАДЫ

– Тамара Дерягина, О.Б!кейдің «Мен 

с ізден қорқамынында»  – Вайра,  

С . Е л у б а й д ы ң  « А с п а н н а н  т ү с к е н 

адамында»  – Ақ сайтан, У.Шекспирдің 

«Гамлетінде» – Офелия, «Дуалы түнгі 

думанында» – Ипполита, А.Чеховтың 

«Шағаласында» – Маша, Ян Соловичтің 

« Т ү л е н  т ү р т к е н  т і л е н ш і с і н д е »  –

Ц и л ь к а ,   O . Т а р а з и д ы ң  « Ж а қ с ы 

кісісінде» – Қатира, С.Балғабаевтың 

« Қ ы з  ж и ы р м а  ғ а  т о л ғ а н д а с ы н д а » 

–  Г а у х а р ,  Қ . М ұ х а м е д  ж а н о в т ы ң 

«6зімді іздеп жүрмінінде» – Айсұлу, 

Э.Хушвақтовтың «Сүйе білсеңінде» 

– Құрбан ана, Т.Ахтановтың «Күшік 

күйеуінде» – Биғайша,  С.Ахмадтың 

«Келіндер к!терілісінде» – Фармон 

бибі, Т.Теменовтің «Карменсита сында» 

– Сыған кемпір, Г.Хугаевтың «Қара 

шекпенінде» – Қосүрей... Бәрін сана-

малап шығу мүмкін емес, міндет те емес 

екен, осы сахнада әлі де жақсы р!лдер 

бұйырып тұрған шығар деп үміттенеміз. 

Алайда жастар келіп, «Сізден үлгі алайық, 

осы р!ліңізді қалай ойнап шықтыңыз, 

оны да бізге үйретіңіз» деп жатса, оған да 

қарсылық жоқ. Білгенімізді, к!ргенімізді 

үйрету – қадірлі ұстаздарымыздан, аға 

буын әріптестерімізден, замандастары-

мыздан жұққан жақсы бір мінез екенін 

айта кеткім келеді.

– Кім-кім де жастық ғұмырын, балауса 
кезін, сол уақыттағы жанына жақын адам-
дарын, әріптестерін, ұстаздарын сағына 
еске алады ғой. Сіздің жаныңызды кімдер 
тербейді? 

– Бізд ің  жастық шағымыз к іл 

мықтылардың ұстаздық еткен уақытына 

тұспа-тұс келді. Қазақстанның халық 

артистері Ыдырыс Ноғайбаев, Рабиға 

Қаныбаева және Галина Юрьевна  

 Рудковская сынды шеберлерден 

– Иә, «Oуезовке» де, !зге де театрларға 

да шақырды. «Келіннің бетін кім ашса, 

сол ыстық» дейді ғой қазақ. Осы мекенім 

жаныма жақын. Сондықтан ешқайда 

барғым келмеді. Бұл жерде тағдыр талай 

жақсы жандармен жолықтырды. Жақсы 

адамдармен дәмдес-тұздас болдым.   

Айттым ғой,  б іраз  театр  !з іне 

шақырды. Бармадым, бас тарттым. 

Oкемтеатрға барсам, Баян, Қараг!з, 

Еңліктің р!лін сомдар ма едім? Қазір 

менің қоржынымда ондай р!лдер жоқ. 

Есесіне тамаша образдарды кейіптедім.

Осы сахнада 45 жылдан аса тер т!ксем, 

ол тер !з замандастарымның келбетін 

жасап шығару жолындағы еңбектің 

тамшылап т!гілген тері дер едім. Бұл 

сахнаға келген к!рермен театрдан !з 

замандасының, !зінің бейнесін к!рсін, 

!зінің жанына үңілсін деп ойладым. Театр 

к!рерменді тәрбиелейтін орын деп жата-

ды ғой. Жоқ, мен к!рерменді тәрбиелейін 

демедім. К!рермен !зін-!зі танысыншы, 

!зінің жүрегінің лүпілін тыңдасыншы, 

ішкі дауысын естісінші деп тырыстым. 

Сахнада сомдаған замандастарымның 

бейнесі, сол театрға келген к!рерменнің 

келбеті еді. Адам !зін тануы үшін әуелі 

!зінің жүрегіне үңілуі керек қой. Бір 

заманның кемесінде кетіп бара жатқан 

адамдар менің сомдаған р!лдерімнен !зін 

тауып алып, жүрегін ақтарып к!рсе екен 

деген ой болды. 

Сол ой жолында жан алысып, жан 

берісіп,  талпындық.  Меніңше,  ол 

бейнелерді жаман сомдамаған секілдімін. 

Oйтеуір залдан немқұрайлы кеткен 

к!рерменді к!ргенім жоқ. 

Мен ғана емес, қанаттас серіктерім 

Нұрқанат Жақыпбаев, Досхан Жолжақ-

сынов, Ғазиза Oбдінәбиева, Гүлжамал 

Қазақбаевалар ойнайтын спектакль-

д е р    а н ш л а г п е н  ! т е т і н .   М а т а н 

Мұраталиев,   Күләй Мұраталиева, 

М ә р и я м  Ж а қ с ы м б е к о в а ,  М ұ х т а р 

Бақтыгереев, Чапай Зұлқашев сынды 

әріптестеріммен осы театрдың жұлдызын 

жоғары к!теруге тырыстық. Мұның бәрі 

сол аға буыннан алған тәлім-тәрбиенің, 

!негенің арқасы ғой деп білемін.

– Театр жеке әлем. Одан б4лек, 
 те  левизиялық қойылымдар арқылы 
 ха лыққа жақын таныс болдыңыз. Сіздер 

сомдаған «Тамаша» кейіпкерлері әлі күнге 
к4пшіліктің есінде. Қоғамның уытты 
мәселелерін сіздер қалай түйсіндіңіздер, 
жүректен қалай 4ткіздіңіздер? 

–  Т а ғ д ы р д ы ң  ж а з у ы  ш ы ғ а р , 

«Тамашаның» тарландарының к!бі 

қазір арамызда жоқ. 6ткен ғасырдың 

жетпісінші жылдарының ортасын-

да марқұм Лұқпан Есеновтің ұйытқы 

 болуымен ашылған «Тамаша» телехаба-

рында  Берқайыр Аманшин, Оспанхан  

Oубәкіров, Шона Смаханұлылар жазған 

с ц е н а р и й л е р  б о й ы н  ш а  М е й і р м а н 

Нұрекеев, Құдайберген Сұлтанбаев, 

Тұңғышбай Жаманқұлов,  Тоқсын 

Құлыбековтермен қатарлас сахнаға 

шықтық. Ол кезеңнің оңы мен солын 

елеп-екшегім келмейді. Бір анық дүниені 

айтайын, біз сол уақыттың зары мен 

запыранын күліп отырып жеткіздік. 

Мысқылмен, ащы, уытты с!здермен 

ұғындырғымыз келді. 6кініштісі, сол 

р!лдерім арқылы мені тек комедиялық 

қойылымдардың әртісі деп қабылдағысы 

келетін режиссер де, к!рермен де бар 

екен. Иә, менің лирикалық кейіпкерлерді 

де сомдай алатынымды түсінген де жан-

дар болды, оларға алғыстан басқа айта-

рым жоқ.  

6нердегі ұстазым деп есептейтін 

қадірлі жан  – Oмина 6мірзақованы үлгі 

тұтамын. Ол кісінің театрдағы р!лдері 

ұшан-теңіз. Сонымен қатар кинодағы 

!шпес бейнелері де к!пшіліктің жүрегінен 

орын алған. Міне, мені де киноға 

шақырғанда, бас тартпаған себебімнің 

бірі – осы. Кинода да замандастарымның 

бейнесін жасағым келді. Абай Қарпықов 

кішкентай р!л берсе де, киноларынан 

қалдырған емес. Байқау да жасамайды. 

Сәбит Құрманбековтің киносына түстім. 

Сатыбалды Нарымбетовтың киносында 

да р!л иелендім. 

6кініштісі, киноға шақырғанда біраз 

режиссерлерден «түріңіз қазақы бей-

неге онша келіңкіремейді екен» деген 

с!зді к!бірек естідім. Айнаға үңілемін 

– арғы жақта нағыз қазақтың келіншегі 

күлімсіреп тұрады. Олардың неліктен 

мұндай шешімге келгенін түсінбеймін... 

Мұның бәрін неге тәптіштеп айтып 

отырмын? 1970 жылдардың ортасында 

к!рерменге жол тартқан «Тамаша» – 

тұтас бір буын тамашалаған бағдарлама 

еді. Сол бағдарламадағы бір бейне-

мен ғана қатып қалмасақ екен деймін. 

Біз – кәсіби актерлер замана келбетін 

сомдауға жан-тәнімізбен ұмтыламыз. 

Бүгінгі күннің бейнесін мейлі кинода, 

мейлі театрда, мейлі түрлі бағдарламалар 

мен сериалдарда к!рсеткенде сол бей-

нелер арқылы к!рермен !зіне бірдемені 

сіңірсінші, !зін, айналасын түсінсінші 

деп талпынатынымызды айтқым келеді... 

– Қалай десек те, бүгінгі театр 4нері 
– сыны мен сыры сақталған, берері мен 
байқағаны, түйгені, жинағаны к4п сала. 
Сіздіңше, театр қандай мекен?  

– Театр тынысы б!лек дүние. Бүгінгі 

заманның мәдени кеңістігіне ертеректегі 

буынның әсері болды. Біз де !зімізден 

кейінгі буын үшін мәдени кеңістік 

қалыптастырып кеткіміз келеді. 

Бүгінгі театр – адамның жанын 

 тазартатын, іңкәрлікке құмар қылатын 

мекен деп ойлаймын. Құрбыларымды, 

таныстарымды театрға шақырғанда да 

осы с!зімді қайталаймын: «Театр – сезім 

қылын шертетін жер. Мұнда сендер 

к!ңілдегі кірбіңді, тіршіліктің еңсені 

езер ауыртпалығын тастап кетесіңдер» 

деймін. Театрдан шыққан соң да, 

үйіңе барып, шайыңды ішіп отырып, 

қойылымдағы әсеріңмен б!лісесің. 

Сонда байқаған сезімдерді жарыса 

айтасың. Бұл !нер ордасы адамды – адам 

Лидия КӘДЕНОВА,
Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен 
жасөспірімдер театрының актрисасы, ҚР Еңбек сіңірген артисі:
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ететін мекен. 

жамандық ш

к!ркемдікке 

тек жақсы мі

осындай ғажап

жинайық. 

– Ал ол к4р
– Оны ба

тырамыз. Біз

пірімдер теа

баланың да т

қимылын бай

қойылымда

к!ңілден

к!кіре

әке

Бү

т

т

ертең
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– Осы
Бүгінгі күні

суициді к4п ел
тикасы бар м
Жастардың, б
қатыгезденіп б
деп ойлайсыз?

– Иә, бұл

сауал. Бірақ

сауалыңның с

маспын. 6з ой

қазақтың таб

балаларымыз 

оты ойнап, ж

тұратын балал

балалардың б

білсек қой. Т

тамырын тап

қалай ма – он

Қ а з і р г і б

а л а ң д а й т ы

К!пшілік оры

ақсы р!лдер 

үміттенеміз.

үлгі алайық,

шықтыңыз, 

атса, оған да 

к!ргенімізді 

мыздан, аға

мандастары-

мінез екенін

рын, балауса 
жақын адам-
арын сағына 
ңызды кімдер

ғымыз к іл 

ен уақытына 

нның халық 

аев, Рабиға 

Юрьевна

ерлерден 

Актриса! Лидия Кәденова 
театр сахнасына көтерілген сәтте 

ең алдымен осы сөз ойға оралады. Актриса  
Кәденованың жалт-жұлт еткен жанары әрбір 

көрерменін баурап алады. Оның сұлу жанары бірде 
Гүлбаршын болып мұңая қараса, келесі жолы екі иығын 

жұлып жеген жатақхана коменданты Биғайша болып арбай 
жөнеледі; Фармон бибі, Сыған кемпір, Қосүрейдің жанарына 

үңілсеңіз де мың-сан ұшқынды байқайсыз... 
Лидия Тәжединқызы әңгімеміздің әлқиссасында-ақ ұстаздары мен 

өнердегі әріптестерін ерекше жылылықпен еске алды. Олардың 
жарқын бейнесін, кісілік келбетін, өнегесін айрықша құрметпен атап 

өтті. Сұхбаттың өне бойындағы желіні сақтау үшін әуелі арманға 
қол созған қаршадай қыздың алғашқы қадамдарын айтып 

 бастап, әріптестер мен ұстаздарға содан кейінгі кезекте орын 
ұсындық.  Иә, оған қоса театрдың, өнердің жайын талдап, 

сұлулыққа іңкәрліктің астарына үңіліп көрдік. 
Біздің замандағы өнер мен қазіргі өмірдің  

тереңіне бойлауға тырыстық... 

Не деген асқаралы биік деп таңғаламыз. 

Тағы да сыртқа үңілеміз. Айнала жасыл 

желекке малынып тұр. Не деген сұлулық 

деп сүйсінеміз. Арықтардан м!п-м!лдір 

су ағып жатады. Тазалығына таңдай 

қағамыз. Ол кездегі Алматы да, сахнаға 

алғаш шыққан қаршадай қыздың да 

сезімі сұп-сұлу, !те к!ркем еді. Міне, 

алғашқы сахнаның да, сол сәттегі тұнық 

сезімнің де жайы осындай, қызым.

1967 жылы Ақт!бедегі Мәдени-

ағарту училищесіне түстім. 1970 жылы 

практикаға Түркістан қаласындағы 

Халық театрына жіберді. Актриса ретінде 

ең алғаш Түркістанның киелі сахна-

сында !нер к!рсеттім. Ол уақыт Қожа 

Ахмет Ясауи бабамыздың кесенесінің 

есігі к!пшілікке айқара ашық. Сол 

қасиетті мекенде к!п қыдырыстадық. 

6нер әлеміне талпынғанда айтқан 

аппақ тілегіміз қасиет қонған сол жер-

де Жаратқанның құлағына шалынған 

болар. 6зім алғаш !нер к!рсеткен 

сахнаның тамаша жайы мен кие қонған 

Түркістандай жердің тазалығын сезіндім. 

Тағдыр дегенді қойсаңшы! 6нерге алғаш 

қадам басқан жерім кейінгі ғұмырымда 

да бауырына тартып тұрды. Баламның 

әкесінің ата-бабалары сол Түркістан 

топырағынан болып шықты. Осы 

күнге дейін сахнадан түспесем, !нерге 

адалдығымды сақтай алсам – жолымды 

ашып берген киелі топырақтың қасиеті 

ғой деп сенем...

Міне, Түркістанда тәжірибеден !ткен 

соң, Ақт!бедегі училищем маңдайымнан 

сипап, қолыма дипломымды ұстатты. 

Алматыға оқуға аттандым. Ол кезде 

жеке оқу орны жоқ, консерваторияның 

қ ұ р а м ы н д а м ы з .  С о л  ж е р г е  о қ у ғ а 

түстім. Дипломдық жұмысым Шыңғыс 

Айтматовтың «Жәмиласындағы» Жәмила 

образы. 

Ал Ғ.Мүсірепов атындағы театр 

сахнасындағы алғашқы р!лім И.Саввин 

мен Ж.Тәшеновтың «Қаладан келген 

қылжақпасындағы» Жамал деген қыздың 

бейнесі болатын. 

Шүкір, осы сахнада 45 жылдан аса 

уақыт ойнап келемін. Oр жылдары 

әртүрлі р!л, образ, кейіпкер бұйырды. 

М.Oуезовтің «Алуа» пьесасында – Нина, 

Р.Сейтметов пен Е.Обаевтың «6зімді 

іздеп жүрмінінде» – Сұлу, Қ.Қайсенов 

пен О.Б!кейдің «Жау тылындағы 

баласында»  – Тамара  Ивановна, 

Джон Патриктің «Кемпірден қалай 

құтылсақ екен?» пьесасында – Памела, 

И.Вовнянконың «Стриптизердің !лімі» 

пьесасында Дәулетқалиева р!лдерін 

сомдадым. М.Хасеновтің «Пай-пай, 

жас жұбайлар-айында» – Зәуреш, 

Т.Ахтановтың «Махаббат мұңында» – 

Ләззат, С.Жүнісовтің «Қос анарында»  

шығар. Бұл р!лдердің қай-қайсысы да 

мен үшін ерекше ыстық. Қай образда да 

жаным, жүрегім бар деп ойлаймын. Одан 

б!лек, осы р!лдер арқылы биіктерге 

шықтым, осы р!лдер арқылы «ең үздік» 

деп аталатын марапаттар бұйырды, ең 

бастысы, осы р!лдер арқылы патша 

к!ңілді к!рерменнің жүрегіне жол тап-

тым... 

Театр – адам табиғатының құбылма-

лылығын, күрделілігін, мың қатпарын 

к!рсетіп беретін мекен ғой. Міне, сол 

мекендегі әр р!лімнің ешқайсысын да 

б!ле-жарғым келмейді. Иә, актриса 

ретінде мені к!пке таныстырған немесе 

керісінше әлдебір кейіпкерді менің де 

к!пке танытқан образдарым бар, бола да 

беретін шығар. Оның жайын мен емес, 

театр сыншылары айтқаны дұрыс қой.  

– Құдай ұзақ ғұмыр беріп, 80-90-100 
жасқа келген мерейтойларыңызда сахнаға 
шығу бақыты бұйырса, қандай р4лді таңдар 
едіңіз?

– Тоқсанға келгенімде де, Құдай 

сахнаға шығуымды жазса, ол ақ жаулықты 

әженің р!лі болары анық. Кімді ойнасам 

да, с!зімнен жаңылмай, аяғымнан тік 

тұрып, ешкімге ауыртпалығымды салмай, 

«рақмет елім, халқым» дей алсам, Тәңірге 

мың мәрте шүкір айтар едім. Құдай әуел 

баста маңдайымызға осы сахнаны жазған 

тәлім алдық. Рабиға Мұқайқызы – 

біздің тәлімгеріміз болды. Оған қоса 

Асқар Тоқпановтан жарты жылдай дәріс 

тыңдадық. 

Ең алғашқы режиссерім Виктор  

Станиславович Пұсырманов деген  кісі 

еді. Жастар театрына сол кісі шақырды. 

Мүмкіндігімді ашқан, осы р!лге лайықсың 

деп қабілетімді к!ре білген Р.Сейтметов, 

В.Мажурин, М.Байсеркенов, А.Кенжеков, 

М.Қасенов, Ж.Хаджиев, Е.Обаев сынды 

режис серлерге алғысым шексіз. Кейінгіде 

М.Ахманов, А.Маемиров, Ж.Жұманбай 

сынды жігіттер де «осы р!лді дәл сіз ғана 

сомдай аласыз» деп қанаттандырып, 

 шабыттандырып қояды. 

Қазақстанның халық артисі Байділда 

Қалтаев, Oмина 6мірзақова, Салима 

Саттарова, Мәкіл Құланбаев, Тамара 

Қосыбаева, Бибіза Құланбаева, Роза 

Oшірбекова сынды нар тұлғалармен бір 

қойылымдарда ойнадым, к!рерменнің 

қошеметіне б!лендім. Сол кісілердің 

!негесін алдым. 6нердегі аға буынның 

жанкештілігі, театрға құлай берілген 

мінезі бізге де к!шті ғой деп ойлай-

мын. Нұрқанат Жақыпбаев, Досхан 

Жолжақсынов, Ғазиза Oбдінабиева, 

Г ү л ж а м а л  Қ а з а қ б а е в а ,  Қ а д і р б е к 

Демесінов, Жақсыбек Құрманбеков 

– бәріміз осы сахнада бір буын болып 

қалыптастық, !стік, жетілдік. 

Марқұм Құдайберген,  Тоқсын, 

Уәйіс бәріміз қатар оқыдық. Театрға 

Досхан Жолжақсыновтармен бірге 

келдім. Бұл сахнада Байділда Қалтаев, 

Oмина 6мірзақова сияқты әйгілі сахна 

шеберлерімен серіктес болып ойнадық. 

Қасым Жәкібаев, Мәкіл Құланбаев, 

М ұ х т а р   Б а қ т ы г е р е е в ,  М ә р и я м 

 Жақсым бетова,  т.б. артистердің батасын 

алдық... Бұлар да менің !нер жолындағы 

әріптестерім ғана емес, сырласыма 

айналған ұстаздарым еді десем, артық 

айтқаным емес.

– Нұрқанат Жақыпбаев, Досхан 
Жолжақсыновтармен қатар осы театрдың 
табалдырығын аттадым деп қалдыңыз 
ғой.  Талантты актриса  болдыңыз, 
танымалдығыңыз да ешкімнен кем емес. 
Алайда бір ғана 4нер ордасының сахнасын-
да ойнауыңыз – тағдырдың сыйы ма, әлде 
4з жүрек қалауыңыз ба?

Келіндер көтерілісі. Фармон бибінің рөлінде.
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О
сы іске бел буған Рабиға апай 

«Абай шығармаларының тілі» 

(Алматы: Ғылым, 1968), «Абай 

!леңдерінің синтаксисі» (Алматы: Ғылым, 

1970), «Абайдың с!з !рнегі»  (Алматы: 

Санат, 1995) деген үш бірдей іргелі 

еңбегін жазды. Кейін осы еңбектеріне 

«Абай» энциклопедиясына арнап жазған 

мақалаларын қосып «Абай және қазақтың 

ұлттық әдеби тілі» (Алматы: Арыс, 2004) 

топтамасын «Тіл білімінің озық үлгілері» 

сериясы бойынша бір топ шәкірттерінің 

қолдауымен жарыққа шығарды. Ұлы 

Абайдың тілдік тұлғасы осы ғылыми 

еңбектердегі талдаулар негізінде ашылған-

ды. Үш кітаптан соң, енді Абай туралы 

айтар ештеңе қалмады демеді. Керісінше, 

осы мәселені  терең игерген нағыз 

ғалымның пікірін айтып: «...суреткер тілін 

танудың біз бармаған қырлары әлі де аз 

емес екенін айтамыз, ол қырлар (зерттеу 

аспектілері) жеке танымдық ізденістермен 

қатар, к!ркем тілдің жалпы теориялық 

мәселелеріне де қатысты болатынын 

және айтамыз. Бұл – алдағы шаруалар, 

бізден кейінгі зерттеушілердің, әсіресе жас 

талаптардың қолына алатын игілікті ісі деп 

білеміз» деп тұжырым жасайды. 

Ғылыми еңбек белгілі бір ортаға ар-

налады, негізінен қасаң ғылыми тілмен 

жазылатындықтан, бір сала үшін таптыр-

майтын еңбектерді былайғы жұрт түсініп, 

бағалай бермейді. Ал Рабиға апайдың 

ғылыми еңбектерін филологтар к!ркем 

шығарманы оқығандай құмарлана оқиды. 

6йткені ғылыми тілдің қасаңдығын, 

стандарттар мен шаблондардың сеңін 

бұзып, қазақ тілінің әдемі  бояуы-

мен с!йлетті. Осы еңбектеріндегі бір 

мәселеден екіншісі туындап, бір-бірімен 

берік байланысып жататын ой желісі мен 

қорытынды тұжырымдарында қаншама 

концептуалдық түйіндер, тезистік бағыт, 

перспективалы ой айтылды. Ол ойлар 

мен тұжырымдар Абай туралы ғана емес, 

қазақ әдеби тіліне де байланысты еді. 

Oдеби тіл нормаларының ұзақ ғасырлық 

даму үдерісінің жемісі екенін түсінген 

ғалым қазақ әдеби тілінің Абайға дейінгі 

тарихына баруды к!здейді. «Бұған дейін 

де қазақ тілі тарихының жеке пробле-

малары, белгілі бір кезең дәуірдегі күй-

қалпы, Абай мен Ыбырай сияқты қалам 

иелерінің әдеби тілді дамытудағы қызметі 

мен орны тәрізді мәселелер ғылыми 

ізденістердің, нақты талдаулардың 

объектісі болып келді. ...Сан ғасырлық 

тарихы бар, миллиондаған адамдарға 

қызмет етіп отырған, мемлекеттік тіл 

статусына ие болған қазақ тілі сияқты 

ірі тілдің тұтас тарихын таныту үшін, 

оның белгілі кезеңдердегі күй-қалпын 

сипаттау, жеке ескерткіштердің тілін 

талдау, функционалдық стильдерінің 

пайда  болып, әрі қарай қалыптасуын 

зерттеу, жеке қаламгерлердің үлесі мен 

р!лін к!рсету сияқты жұмыстардан 

бастап, әдеби тілдің !зінің статусын 

айқындау, даму кезеңдерін дәуірлерге 

б!лу, әр кезеңдегі даму принциптері мен 

бағыттарын дұрыс табу тәрізді қыруар 

мәселелерді шешіп алу керек болады» 

деген ғалым ХV-ХІХ ғасырлардағы қазақ 

әдеби тілінің тарихын бір бағытпен жүйелі 

зерттей келе, «Қазақ әдеби тілінің тари-

хы», «С!здер с!йлейді» атты монографи-

яларын жазды. 

«С!здер  с!йлейді»  –  әдеби т іл 

 та  рихындағы сүбелі еңбек. Қалың жұрт-

шылыққа батырлар жырындағы, лиро-

эпостардағы, ХV-ХІХ ғасырда !мір сүрген 

қазақ ақын-жырауларының тіліндегі, 

бағзы мақал-мәтелдердегі мағынасы 

күңгірт,  түс ініксіз  с!здер мен с!з 

тіркестерінің мәнін ашып, түсіндірген 

еңбек. Осы еңбектен «жер қылудағы» 

«жердің» «ұят» екені, жетімнің «құлдар» 

мағынасын бергені, «шашын дынданмен 

таранған» дегендегі «дынданның» «піл 

сүйегінен жасалған қымбат, әсем тарақ 

екені», сондай-ақ «керік» деп «жылқының 

моңғолдық тұқымын атайтыны» аса қызық 

тілдік фактілермен ашылған. 

Рабиға апай !з ізденістерінің ең 

жемісті жылдарын қазақ әдеби тілінің 

теориясы мен әдеби тілдің әрқилы 

аспектілерін таратуға, талдауға арнаған. 

Бұдан кейінірек әдеби тілдің статусын 

орнықтыру, мемлекеттік тілдің мәртебесін 

биіктету сияқты қазіргі заманғы әдеби 

т і л д і ң  ! з е к т і  м ә с е л е л е р і  т у ы н д а п 

жатқанда да қарап отыра алмаған ғалым 

тезистік бағдары бар бірнеше ғылыми 

мақалаларын жазды. «Қазақ тілінің 

анықтағышын» және «Тілдік норма және 

оның қалыптануы» (Астана, 2001) атты 

монографиясын жазды.  Қалыптану, яғни 

кодификациялану,  норма мәселесі, тілді 

дәуірлеу, әдеби тілге анықтама беру, т.б. 

әдеби тілдің қабырғалы проблемалары. 

Соңғы жылдары жариялаған «Тілдік норма  

және оның қалыптануы» еңбегінде «Тіл 

мәдениеті деп нені танимыз? Тіл мәдениеті 

дегеніміз – тілдік нормаларды, оның 

ішінде әдеби тіл нормаларын дұрыс сақтау 

әрекеті. Тіл мәдениеті дегеніміз – с!здерді 

дұрыс, орнымен қолдану (лексикалық), 

дұрыс құрастыру (синтаксистік), дұрыс 

қиюластыру (морфологиялық), дұрыс 

дыбыстау (орфоэпиялық), сауатты жазу 

(орфографиялық), тілді әсерлі етіп 

жұмсау (лингвостилистикалық) норма-

ларын ұстану, орнықтыру, жетілдіру» 

деп, қарастырып отырған мәселелерін 

айқындап береді.

Ғалым !мір бойы ауызша әдеби тіл 

ұғымын шеттетумен келіспеді. Ол кісі 

«ауыз әдебиетінің ең құндылары жазба  

әдеби тілге бір табан жуық тұрған, ауызекі 

тіл мен жазба әдеби тілдің аралығындағы 

к!пір» санады. Oдеби тілді зерттейтін 

маманның диалект, жаргон, ауызекі с!йлеу 

тілі, жазба тіл сияқты тілдік  категориялар 

туралы терең түсінігі, осы құбылыстарға 

байланысты тілдік деректер мен мол 

материалды игеруі, с!з т!ркінін әріден 

қозғауы, с!з сырын танитын да, таныта 

да алатын қарымы болуы керек. Ал тілдегі 

кез келген ұсақ детальдарға дейін к!ңіл 

б!ліп, нәзік сезімталдықпен зерттеуді 

әдетке айналдырған ғалым үшін бұлардың 

бәрі де ертеден-ақ т!л қасиетке айналған. 

Ол !з зерттеулері арқылы қазақ әдеби 

тілінің тарихын сан ғасырға кеңітті, Асан 

қайғыдан бастап, Махамбетке, Бұхарға, 

Дулатқа дейінгі бес ғасыр !кілдерінің 

мұраларын әдеби мұра деп қарастырып, 

оларды әдеби тілдің аспектісі ретінде 

зерттеді. Oдебиетші ғалымдардың ХV-

ХІХ ғ. ІІ жартысына дейін !мір сүрген 

ақын-жыраулардың к!лемді, к!ркем 

шығармаларын әдебиет санатына қоспай 

жүргендеріне қынжылыспен қарап, 

бұл дәуір мұраларының фольклордан 

б!лек, әдебиеттік шығармалар екенін 

дәлелдей келіп: «Қысқасы, қазақта халық 

әдебиетінен !зге, бірақ оған едәуір ұқсас 

келетін профессионал әдебиет !мір 

сүріп келді, оның тілі әдеби тіл сана-

тына кіреді» деп, бұл дәуірлерге тиесілі 

мұраларды «ауызша әдеби тіл» терминімен 

атауды ұсынды. Сондықтан да халық 

ауыз әдебиеті – «ғасырлар бойы дамып 

жетілген халықтың ауыз әдебиетінің 

тілі қазақ әдеби тілінің алғашқы арнасы 

болып табылады, !йткені ол шешендік, 

дидактикалық, жауынгерлік, әлеуметтік, 

лирикалық және тарихи сипаттағы кейінгі 

поэзия үлгілерінің тууына негіз болды». 

Р а б и ғ а  С ә т і ғ а л и қ ы з ы  Х V - Х V І І 

ғасырлардағы әдеби тілді танытатын 

!кілдер мен олардың поэзиясы тура-

лы үш түрлі принципті к!зқарасын 

ұсынып:  «1) ХV-ХVІ  ғасырларда !мір 

сүрген Жиренше,  Асан, Доспамбет, 

Шалкиіз, Қазтуған, Шобандар ноғайлы-

қазақ жыраулары болып саналуы тиіс. 

2) Белгілі бір !лке тұрғындарына (Ба-

тыс Қазақстан) біршама түсінікті болып 

келетін бұл жырларда кейбір лексикалық 

және грамматикалық к!неліктерінің 

!згермей жетуі жанрлық ерекшелікке бай-

ланысты, етістіктердің !зге тұлғалармен 

алмасуына жанр түрі (мысалы, -ар-дың 

басқа тұлғамен) к!п мүмкіндік берме-

ген. 3) Авторлы әдебиеттің фольклор-

мен қатарласа !мір сүруіне қарамастан, 

автордың !зіне тән жырлау мәнері, сүйіп 

қолданатын к!ркемдеуші элементтері 

сақталады, сонымен қатар бұл туындылар-

да нақты оқиға, оның болған жері, нақты 

адамдардың аттары айтылатындықтан, 

фольклорлық шығармадағыдай !згертіп 

айту еркіндігі шектеледі. Бұл авторлық 

даралықтың белгілері болып табылады. 

Бұл реттен қарағанда Бұхар жыраудың 

орны ерекше» деп атап к!рсетеді. Солай 

дар жасаған ақын. «Дулат фразеология 

әлемінде екі түрлі жаңалық енгізген: 

бірі – жаңа перифрастикалық тіркестер 

жасағаны, екіншісі – жаңа фразеологизм-

дер ұсынуы» дейді бұл турасында академик 

Р.Сыздық. Дегенмен, «әдеби тілдің даму 

тарихын дәуірлеу мәселесі – аса күрделі 

мәселе және ол қазақ әдеби тілінің та-

рихы қай кезеңнен басталады дейтін 

негізгі проблеманың шешілуімен байла-

нысты. Қазақ филологиясында бұл жай-

ында әр кезде айтылған ала-құла пікірлер 

аз емес. Дәуір мен дәуір арасындағы 

стильдік !згерістердің к!рсетілмеуі – 

бұлардың үлкен кемшілігі. Мұнда, бір 

жағынан, халық тарихының маңызды 

бел-белестері, сатылары, екінші жағынан, 

әдеби тілдің әлеуметтік қызметінің 

кеңеюі, стильдік тармақтарға жіктелуі, 

амал-тәсілдерінің жүйесі, әрбір дәуірдің 

бұрынғымен салыстырғандағы жаңалығы, 

стильдік !згерістер жиынтығы (!йткені 

дәуірлерді ажыратудағы негізгі меже де 

осы, ғасырлар шегі емес) жан-жақты 

ескерілуі шарт»  деген Х.Кәрімовтың 

пікірі де к!кейде. Бірақ авторлардың 

құрамының ауысуы,  тақырып ауқымының 

кеңеюі және сонымен  бірге жыраулар 

мектебінің ақындар мектебіне ұласуы 

дәуірлеуді межелеуге итермелейтінін 

де айтпай кетуге болмас. Ең бастысы, 

тілдегі грамматикалық және лексикалық, 

!згерістер қатарында қозғалыс болды, 

әдеби нормалануда !згерістер жүрді. 

жайында біршама мағлұматты Р.Сыздық-

тың «ХVІІ-ХІХ ғғ. қазақ әдеби тілінің 

 т а р и х ы » ,  Б . O б і л қ а с ы м о в т ы ң  « X І X 

ғасырдың екінші жартысындағы қазақ 

әдеби тілі» атты еңбектерінен алуға 

 болады. Міне, қазақ әдеби тілінің тарихы 

туралы айтқанда, академик Р.Сыздықтың 

атсалыспаған кезеңі, теориясына қатысты 

айтылмаған тұжырымы жоқ десек, артық 

болмас. Ал қазақ әдеби тілі дамып, тұғыры 

нығая түскен сайын жаңа проблемалар бой 

к!рсетіп отыратыны да – заңдылық.

Тіл тарихындағы ғалым қаламының 

қарымын к!рсеткен құнды еңбектері 

– Қадырғалы Жалайырдың «Жами-ат 

тауарихы», Ясауи хикметтерінің тілін 

зерттеуге арналған монографиялары. 

Абай тілін зерттеуден бастап, арабизм, 

фарсизмдерді талдаудың озық үлгілерін 

қалыптастырған ғалым, Қадырғали би 

жылнамасы мен Ясауи хикметтерінің тілін 

талдау кезінде қазақ және араб, қазақ және 

парсы тілдерінің салыстырмалы сипатына 

к!птеген толықтырулар енгізді. Жалпы 

алғанда, Р.Сыздықтың араб графикасы-

мен жазылған мәтіндерді транслитерация 

жасаудағы еңбектері !з алдына жеке с!з 

етуге тұратын мәселе. 

Рабиға Сыздық – аға ұрпақ алдындағы 

парызын ұмытпаған зерделі ғалым. 

Оның А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов, 

Х.Досмұхамедов және т.б. ғұламалар мен 

репрессия жылдарына арнаған еңбектері, 

архив документтерін тірілтуі, қазақ 

зиялыларының қазақ мәдениетіндегі 

орнын белгілеудегі атқарған шаруалары  

қыруар. Сонымен, Р.Сыздық қазақ әдеби 

тілі теориясына байланысты  мынадай 

қабырғалы мәселелерді к!терді, тиянақты 

зерттеді: жалпыхалықтық тіл мен әдеби 

тілдің арасалмағын ашып к!рсетті; қазақ 

әдеби тілін дәуірлеудің ғылыми негізін 

жасады; қазақ әдеби тілінің айрықша 

белгілерін анықтау дың принциптерін 

белгіледі; функционалды стильдердің 

қалыптасуының тарихи ғылыми түсінігін 

қалыптас тырды; функционалды стильдерді 

ажырататын композициялық тұтастықтар 

мен тілдік амалдарды анықтады; әр 

дәуірдің стильдік айырмашылықтары 

мен грамматикалық ерекшеліктерін, 

с!з тудыру мен с!з түрлендірудегі ерек-

шеліктерін к!рсетіп, стильдік к!ркем-

деуіш тәсілдерін саралады; әдеби тілді 

дамытатын индивидуалды с!йленіс пен 

шығармашылық факторлардың орнын 

анықтады; к!не жазба мұралар тілінің 

тіл тарихындағы орнын к!рсетті; әдеби 

тілді стратификациялау үлгісін жа-

сады; мемлекеттік тілдің мәртебесін 

арттырудың принциптерін жетілдірді; 

репрессияланған қазақ зиялыларының 

еңбегін жарыққа шығарып, олардың 

әдеби тілдегі орнын айқындауға атсалыс-

ты, бір с!збен айтқанда, қыруар еңбегін 

сіңірді. 

Қарап отырсақ, Рабиға Сәтіғали қызы-

ның !зінің энциклопедиялық білімімен, 

ізденгіштіг імен,  табандылығымен, 

 ма хаб  батымен қазақ тіл білімінде аралас-

паған, дәйекті с!зін айтпаған  саласы 

жоқтың қасы екен. Ғалым қалам тербеген 

қазақ тіл білімінің мәселелерін былай-

ша топтастыруға болады: қазақ тілінің 

грамматикасы; тіл тарихы, оның ішінде: 

а) орта түркі жазба мұраларының тілі, ә) 

қазақ әдеби тілінің тарихы; б) қазақ әдеби 

тілінің әлеуметтілігі мен кодификаци-

ялануы; в) тіл мәдениетінің теориялық 

ұстанымдары; г) қазақ орфографиясы 

мен орфоэпиясының (с!з сазының) 

мәселелері; д) мәтін лингвистикасы және 

т.б. Бұл санамаланған мәселелердің бәрі 

дерлік әдеби және оның тарихымен аста-

сып жатыр. 

Тоқсан бес деген жасты серік  еткен 

ойы сергек, қаламы жолдасы болып 

отырған академик Рабиға апайымызға 

деннің саулығын тілей отыра, ғылымды 

танытқан жанқиярлық еңбектері үшін тек 

алғыс айтамыз! Жасай беріңіз, ғалым апа! 

Бағдан МОМЫНОВА, 
филология ғылымының 

докторы, профессор

КАДЕМИК

азақ тіл білімі – шоғыр-шоғыр 
жұлдыздары бірде жымыңдап, бірде 
жарқыраған алқаракөк аспан, өз 
алдына  бір галактика. Галактикадағы 
әр шоғырдың өзінің аты бар, әрқайсысы 
өзінің ғана нұрымен, өзінің ғана ерекше  
сәулесімен нұрланады. Ал қазіргі қазақ 
тіл білімінің көші көгінде мәңгілік 
орнаған үркерлерге қарап бағытын 
жөндейді, көшін түзейді. Ал алыптар 
плеядасындағы жаны таза, ойы жүйрік, 
қаламы ұшқыр, ғылымдағы адымы 
қарымды академик Р.Сыздықтың 
орны ерекше. Рабиға апамыздың 
есімінсіз қазақ тіл білімін көзге елестетіп 
көріңізші, тіл білімі талай бояуынан, онда 
да қанық бояуларынан айырылар еді.
Р.Сыздық ғылымдағы жолын Абайдың 
тілін талдаудан бастады. Абай эстетика-
сын ұлы ақынның сөзін тірілту арқылы 
жеткізуді көздеді. Абайды ұғыну үшін 
Абайға дейінгі көркем дәстүрді игеріп, 
одан да бұрын ақын ойының терең 
иіріміне бойлағаннан кейін Абайдың 
ұлттық көркем дәстүрге қосқан жаңа-
лықтарын айқындауға болатын-ды. 

Қ

бола тұрса да, Бұхар – !зіне дейінгі поэзия 

дәстүрін берік ұстанушы, жалғастырушы. 

Оның дәстүрді  жалғастырушылығы 

мынадан байқалады: 1. К!ркемдеуіш 

элементтерді (-ған жұрнақты есімше мен 

инверсияланған тіркестерді (тас емшегін 
жібіткен), тұрақты эпитеттерді (құландар 
ойнар қу тақыр); 2. белгілі с!здер тобының 

тек эпитетпен келуі (ақ ала орда, еңсесі 
биік боз орда); 3. !лең құрылысының 7-8 

буынды жыр !лшемімен келуі; 4. с!здер 

мен с!з тіркестерінің жырдың ортасын-

да, я болмаса басында немесе аяғында 

қайталанып келуі. Бұхар жаңашылдығы 

неден байқалады дегенде, ең бірінші 

тіл ұшына оралатыны – кең тақырыпта 

жырлағаны.  Екінші  – образдарды 

жаңаша суреттеуі. Бұхарда оған дейінгі 

жырауларға қарағанда араб-парсы с!здері 

де !те к!п кездеседі. Бұл дәуірдегі әдеби 

тіл алдыңғы дәуірдегідей поэзия дәстүрін 

жалғастырған, әрі қарай дамытқан дәуір 

болды. Дегенмен, Махамбет, Дулат атта-

рымен байланыста қаралатын бұл дәуірдің 

ерекшелігі аз емес. 

Махамбет туралы ғалым Р.Сыздық: 

«Махамбет тарихта жырау емес, ақын деген 

атпен танылды, бірақ әдебиет пен тілдегі 

орны жыраулық пен ақындықтың түйіскен 

жерінде. Ол – жыраулар мектебінің 

нәрі мен барын алып, оны ақындық 

дәстүрге қиюластырған қаламгер» дейді. 

 Шынында да, Махамбет !леңдерінде  сонау 

ХV ғасырдан бері қалыптасып кеткен 

клишелердің, атап айтқанда, қырқарланып 
�ткен ер, қабырғасын с�ксе де, қанын судай 
т�ксе де, сұр жебелі оқ, күшіген жүнді оқ, 
атқанын қардай боратқан, адырнасын ала 
�гіздей м�ңіреткен, т.б. кездесуімен қатар, 

жыраулық дәстүрдің жалғастырушысы 

екенінің белгісі қайталаулардың (мұнар 

да мұнар мұнар күн), т.б. болуы анық 

байқатады. 

Бұл дәуірдегі әдеби тілді таныта-

тын к!рнекті !кілдердің бірі – Дулат 

Бабатайұлы. Дулат – жыраулық дәстүрден 

бойын аулақ салып, жазба поэзияның 

белгілерін орнықтырған, тың образ-

Осындай аз да болса  мәнді саналатын 

!згерістерді ғалым Р.Сыздық д!п  басып, 

дәл таныған. Соның нәтижесінде XІX 

ғасырдың екінші жартысын айтулы 

ерекшеліктер дәуірі  санайды, бұл дәуірдегі 

әдеби тілді одан әрі қалыптастырған, 

д а м ы т қ а н  х а л ы қ  а у ы з  ә д е б и е т і 

нұсқаларына Р.Сыздық  «Айман-Шолпан», 

«Бекет батыр», «Мақпал-Сегіз» жырларын 

жатқызады. Себебі, олар осы дәуірде 

туды, осы дәуірдегі жеке адамдар мен 

оқиғаларды бейнеледі. Бұл дәуірде әдеби 

жанрлар қатары молайды немесе  қисса 

жанры (шығыстық мотив) пайда  болды. 

Жүсіпбек Шайхысламұлы, Қашафуддин 

Шахмарданұлы, Ақылбек Сабалұлы, 

А қ ы т  Ү л і м ж і ұ л ы  м е н  И м а н б а з а р  

Қазанғапұлының қисса-дастандары 

бұрыннан кең к!лемде белгілі болып 

келген  шығыс сюжеттерін қазақша 

с!йлеткен «Сал-сал Зарқұм», «Бозжігіт», 

«Жүсіп-Зылиха», «Фархад-Шырын», 

«Шәкір-Шәкірат» шығыс классикалық 

әдебиетінің еркін аудармалары аударма 

әдебиетті дүниеге әкелді. Ал әдеби тілдің 

стильдік тармақтарының саны әр кезең, 

дәуірде әр түрлі болуы занды. 

Тағы бір !зекті мәселе, «кітаби тіл» 

терминімен байланысты, әлі де бол-

са қайта қарауды, ғылыми тұрғыдан 

басқаша бағалауды қажет етеді. Бұл туралы 

Р.Сыздықтың «...Абай «Қара с!здерінің» 

дені – қазақтың жаңа жазба әдеби тілінде 

жазылған публицистика …әрі кітаби тіл 

Абай үшін құбыжық емес, құрал, сонымен 

қатар ол әрі нормасы» дегенін де ескерген 

ж!н. 

Oдеби тіл – нормалары қалыптасқан 

жүйелі тіл.  Oдеби тілдің атқаратын 

қ ы з м е т і н і ң  т ү р л е р і н е :  1 .  а д а м д а р 

арасындағы қатынас құралы болуы, яғни 

коммуникативтік қызметі; 2. оқушыға 

әсер ететін экспрессивті-эстетикалық 

қызметі жататыны белгілі. Т!л қазақ 

жазба әдеби тілінің XІX ғасырдың екінші 

жартысындағы жай-күйі – тууы және 

қалыптасуға бағыт ала бастауы, оны таны-

татын баспа нұсқалардың тіл ерекшеліктері 

ТАЛҚЫ БАСҚОСУ

Мемлекеттік тіл – қазақ тілінің мәрте-

бесі мен қолданылу аясын арттыру, ҚР 

«Тіл туралы» Заң тармақтарына !згеріс мен 

толықтырулар енгізу мақ сатын к!здеген 

жиынды жазушы, «Qazaqstan dauiri» 

қоғамдық-саяси газетінің бас редакторы 

Ертай Айғалиұлы ашып, басқосудың мән-

маңызына тоқталды. Ол елімізде заң да, 

мемлекеттік бағдар ламалар да қабылданып 

жатқаны мен, мемлекеттік тілдің қолдану 

аясының к!ңіл к!ншітпейтінін, қазақ 

тілі әлі еңсесін тіктей алмай, ресми тілдің 

к!лең кесінде қалып отырғанын айтып, 

қазақ тілінің мүшкіл жайын тілге тиек 

етті. Ахмет Байтұрсынұлының «С!зі 

жоғалған жұрттың !зі де жоғалады» деген 

қанатты с!зіне тоқталып, еліміздегі !зге 

этнос !кілдерінің мемлекеттік тілді әлі де 

болса еркін меңгере алмай отырғанына 

қынжылыс білдірді. 

«Желтоқсан к!терілісі» қоғамдық 

ұйымының т!рағасы Мырзағұл Oбдіқұлов 

!з елімізде тұрып, ана тілін, ұлттық 

құндылықтарын білмейтін ұрпақ !сіп келе 

жатқаны жанына бататынын, бұл жиынның 

Алқалы басқосуға к!птеген  танымал 

меймандар келіп, баяндама  жасады.  

Атап айтқанда, Алматы қаласындағы 

ЮНЕСКО  Кластерлік бюросының 

директоры Криста Пиккат, Нобель 

сыйлығының лауреаты Арун  Митра,  

 Невада-Семей ХАҚ белсендісі Ренато  

Й о с к а ,  м ә д е н и е т т а н у ш ы  М ұ р а т 

Oуезов және т.б. азаматтар с!з с!йледі. 

Oл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университет інің  «Невада-Семей» 

 жастар ұйымының жетекшісі Гүлжанат 

Бақытқызы «Невада-Семей» жастар 

ұйымының қызметі  ж!нінде  айт-

ты. Университетте ядролық қаруды 

сынаудың салдары бойынша жүргізіліп 

Тіл мәртебесі сөз болды «Невада-Семей» 
қозғалысына 30 жылҰлттық кітапханада Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен, республикалық 

«Желтоқсан көтерілісі» қоғамдық ұйымы мен халықаралық «Qazaqstan dauiri» 
қоғамдық-саяси газетінің бірлесіп ұйымдастыруымен «Ұлттық мүддені қорғау 
мемлекеттік тілден басталады» атты дөңгелек үстел өтті. 

Жуырда Нұр-Сұлтан қала сында «Невада- Семей» 
халықаралық антиядролық қозғалысының 30 
жылдығына арналған халықара лық ғылыми-
практикалық конференция өтті. Жиынның кіріспе 
сөзін «Невада-Семей» Халықаралық Антиядро лық 
қозғалысының жетекшісі, ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігінің ЮНЕСКО қамқорлығындағы Халықаралық 
Мәдениет терді жақындастыру орталығының директоры  
Олжас Сүлей менов ашты. Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова сөз 
сөйлеп, Елбасы Н.Назарбаевтың құттықтауын табыстады.

к!птің мүддесі үшін ұйым дастырылып 

жатқанына тоқталып, қалалық Тіл бас-

қармасы !кілдері, тіл жанашырлары 

жиналғандықтан талқыланатын мәселенің 

!зектілігі ауқымын кеңейтетініне сенімді 

екенін жеткізді. 

«Ұлттық мүддені қорғау мемлекеттік 

тілден басталады» атты д!ңгелек үстелдің 

негізгі баяндамасын қоғам қайраткері 

 Хасен Қожахмет жасады. Оның айтуынша, 

кезінде Қазақстанда мемлекеттік тіл де, 

ұлтаралық тіл де – қазақ тілі болуы тиіс 

екені айтылғанымен, ол іске аспаған. Қазір 

де қоғамдағы мемлекеттік тілдің іс жүзінде 

толық жүзеге аспай отырғанын, орыс 

мектебінде он жыл оқып, бірауыз қазақша 

с!йлей алмайтын балалар шығатынын, 

осыдан бес жыл бұрын қазақша хабарла-

натын аялдаманың қазір орыс тіліне қарай 

бағыт алып бара жатқанын және т.б. !зекті 

мәселелерді к!теріп, тіл жанашырларына 

!зінің бірнеше ұсынысын жеткізді. Оның 

ішінде тілге байланысты жабылып қалған 

қоғамдық ұйымдар қайта ашылуы тиіс; 

Ресейден келетін газет-журнал, кітап және 

жатқан жұмыстарға тоқталды. Қозғалыс 

бүкіл адамзат үшін радиациялық және 

экологиялық қауіпсіздіктің !сіп келе 

жатқанына, оның қатеріне алаңдаулы 

және де әлем мен әлемдік тәртіпті құруға 

!з үлестерін қосуға дайын екенін жеткізді. 

Сондай-ақ олар Қазақстан жастарын ғана 

емес, бүкіл дүниежүзінің де жастарын 

зорлық-зомбылық пен қауіп-қатерден 

азат әлем үшін күреске тартудың басты 

міндеті деп санайды. 

Айта кетейік, біздің ел үшін және 

бүкіл  әлем үшін бұл іс-шараның 

маңызы зор. Конференцияның мақсаты 

– мәдениеттерді  жақын дастыру, 

ядролық қаруға қарсы әлемдік сана-

т.б. баспа !німдеріне шектеу қою және т.б. 

ұсыныстар бар. 

Жиын барысында филология ғылы-

мының докторы Дандай Ысқақ, ақындар 

Дәулетбек Байтұрсынұлы, Аманғазы 

Кәріпжанәулеті, Болат Шарахымбай және 

т.б. тіл жанашырлары с!з с!йлеп, ой-

пікірлерін білдірді. 

Жиын соңында қатысушылар Үндеу 

қабылдады. Онда мыналар айтылады: 

мемлекеттік тілді ұлтаралық тіл дәре-

жесіне к!теретін «Мемлекеттік тіл  туралы» 

Заң қажет; Ата Заңымызда қазақ тілі 

– мемлекеттік тіл екендігі жеке-дара жа-

зылып, «орыс тілі ресми тіл» деген с!зді 

алып тастау қажет; мемлекеттік тілді 

білмегендерді азаматтыққа қабылдамау 

ж!нінде Заңда нақты жазылуы тиіс; мек-

тептерде шет тілі 5-сыныптан бастап 

оқытылуы керек; жер, к!ше атаулары 

тек мемлекеттік тілде жазылсын; ла-

тын әліпбиі тек қазақ мектептерінде, 

жоғары оқу орындарында ғана емес, 

мемлекетіміздің барлық салаларын-

да енгізілетін болсын; Тіл полициясы 

құрылып, елімізде мемлекеттік тілдің 

орнығуын қадағалауы тиіс деген секілді, 

т.б. бірнеше талап қойылған.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ны қалыптастыру, бейбіт әлем идея-

ларын тәжірибе жүзінде іске асыру 

болды.  «Невада-Семей» Халықаралық 

Антиядролық қозғалысы  Қазақстанның 

а л ғ а ш қ ы  қ о ғ а м д ы қ  ұ й ы м ы ,  ж е р 

шарындағы ең беделді және тиімді 

бітімгершілік ұйымы. Қозғалыс мұндай 

жетістікке әлемде алғаш рет халықтық 

және парламенттік дипломатияның 

!зара әрекеттесуі – жалпы қарусыз-

дану жолындағы алғашқы нақты 

қадамды, ең үлкен полигондарда 

ядролық сынақтарды тоқтату арқылы 

қол жеткізді. 

Аружан ТАНАБЕК
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Серік ҚИРАБАЕВ,
академик

(Басы 1-бетте)

Сол арманымның ойда-жоқта орында-
лып, Сәбең сияқты «Алыпты» (Ғабит 
о кісіні «Алыптар тобына» қосқан) 

көріп, іні-бала болғаным үшін тағдырыма 
мың мәртебе рақмет айтсам да артық емес. 
Бәрі менің соғыстан кейін оқу іздеп, Алматыға 
келуімнен басталды. Отан соғысы кезінде мек-
теп бітірумен тоқтап, елде жұмыс істеп қалған 
мен соғыс аяқталысымен-ақ оқуды армандай 
бастадым. Әкем марқұм әскерге алынып 
кетуімнен қауіптеніп, мектепте мұғалім болып 
жүрген жерімнен ішкі істер жүйесінің қызметіне 
ауыстырып жіберген болатын. Олар мені 
 босатпай, босатса өз жүйесінің оқуына жібергісі 
келіп, біраз әуре етті де, мен қайта-қайта маза-
лап, арыз жаза берген соң, 1947 жылы жазда 
босатуға уәде етті. Басшылықтың уәдесін алған 
соң, екі жылдай алмаған демалысым бар еді, 
соны пайдаланып оқудың жайын барлап қайту 
үшін мамыр айында Алматыға келдім. Түскен 
үйім – Мәжит Сейфуллиннің (Сәкеннің інісі) 
үйі. Алдында Алматыда болып кеткен әкем 
сол үйдің мекен-жайын берді. Мәкең де, әйелі 
Әмина да қонақжай, көңілдері ашық, елден 
алыс жүрсе де, араласын үзбеген, бір жайдары 
жандар еді. Мәкең мені ҚазПИ-ға ертіп барып, 
оқуға түсудің жайын ақылдасты, бірде өзі, бірде 
үлкен ұлы Орынбекті қосып беріп, қаламен 
 таныстырды. Күн демалыс. Мәкең екеуміз базар 
аралап, бір көшемен (қазіргі Зенков, бұрынғы 
Пролетар көшесі) көтеріліп келе жатыр едік, 
тұсымыздағы бір қабатты шағын үйдің терезесі 
қағылды. Қарасақ, терезенің ар жағында біреу 
Мәкеңді танып, қол бұлғады. Таядық.

– Сәбит қой, Сәбит Мұқанов. Білетін 
бе едің? – деді Мәкең. – Білгенде қандай! 
Кітаптарын оқығам. Іштен Сәбең шықты. Дәл 
өзі. Мен көрген суреттен айнымайды. Көзіме 
жылы ұшырап кетті. Мәкеңмен шүйіркелесіп 
амандасып, хал-жай сұрасты. Мәкең: – Мына 
бала елден келген еді. Сонымен базар аралап 
келе жатыр ек, – деді. Ал, Сәбең: – Таяуда 
«Сырдария» деген роман бітіріп едім. Соны 
машинкаға бастырып жатырмын. Үй тар, бала-
шаға бар, кеңсеге келіп жұмыс істеп отыр едім. 
Сені көріп, амандасайын дегенім ғой, – деді. 
Кеңсенің «Жазушылар одағы» екенін мен сон-
да барып аңғардым. Екінші рет Сәбеңді күзде 
Жастар мен балалар театрында өткен жас 
жазушылардың кеңесінде көрдім. Оқуға түсіп, 
қаламен, институт өмірімен таныса бастаған 
кезіміз. Әдебиет үйірмесінің бір жиналысына 
тыңдаушы боп қатысқам. Жас жазушылардың 
кеңесі болатынын сонда естіп, жоғарғы курс 
студенттеріне еріп барып, тыңдадым. Сәбең 
баяндама жасады. Баяндама жасап тұрып, бір 
сөздің орысшасын іздеп: – Әй, Қайнекей, орыс-
шасы қалай еді, айтып жіберші, – дегені есімде. 
Қайнекей: – Әне, Ғабең отыр. Баяғыда сізге 
достобрен жазып берген, сол кісі біледі, – деп, 
басқа жаққа сілтеп жіберді. – Әй, Ғабит, сен бар 
екенсің ғой. Баяғыда достобрен де жазып беріп 
ең. Айтып жіберші, – деді Сәбең. Жұрт мәз боп 
күліп жатыр. Үзіліс кезінде Сәбеңнің жиналған 
елдің ортасында күліп, әңгіме айтып, мәз  болып 
тұрғаны көз алдымда қалыпты. Одан кейін 
театрда көрдім. Сол жылы қазан мейрамының 
құрметіне Опера және балет театрында «Төлеген 
Тоқтаров» операсы қойылып, бір топ студент-
тер соған барсақ, Мұхтар, Сәбит, Ғабиден 
үшеуі сонда екен. Үшеуінің де тұлғасына, 
кесек кескіндеріне қарап, риза болыстық. 
Үзіліс кезінде үшеуі әңгімелесіп, вестюбльде 
айналып жүрді. Біз де екі-үш бала қызықтап, 
әңгімелеріне құлақ тосып, арттарынан ере 
жүргенбіз. 1948 жылдың күзінде ҚазПИ-дің 
20 жылдығына байланысты институтта ақын-
жазушылардың үлкен бір тобы қатысқан кеш 
өтті. Оны әдебиет үйірмесіне қатысып жүрген 
студенттер өздері ұйымдастырған. Кешті Қажым 
Жұмалиев ашып, сөзді Сәбит Мұқановқа 
берген. Ол кісі – Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасының төрағасы. Қатысып отырған 
ақын-жазушыларды таныстырып, өзі ҚазПИ 
жөнінде сөз сөйледі. Сонда 30-жылдардың аяқ 
кезінде ҚазПИ-де істегенін айтқан. Ал жазу-
шымен тікелей кездесу институтта 1949 жылы 
ұйымдастырылды. Оған ұстаздарымыз Қажым 
Жұмалиев, Қайнекей Жармағамбетов қатысып, 
Сәбең шығармашылығы жайлы сөз сөйледі, 
жоғары курстың бір-екі студентін сөйлетті. 
Ақырында сөзді Сәбеңнің өзіне берді. Өзі 
жазушылық еңбек жайлы, шығармаларының 
жазылу тарихы жайлы айтты. Менің есімде 
«Ботакөздің» қалай жазылғаны, материалда-
рын қалай жинағаны, Сайын болыстың тарихы 
жайлы әңгімелері қалыпты. Образдардың 
п р о т о т и п і  ж а й ы н а  т о қ т а л д ы .  А с қ а р д ы 
Әліби Жангелдиннен алдым деп, Әлібидің 
кім екендігін, революциялық еңбегін біраз 
әңгімеледі. 1951 жылы институт бітірген соң, 
мен Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет бас-
пасынан «Әдебиет және искусство» журналына 
ауыстым. Редакция Жазушылар одағы үйінің 
ішінде. Біздің редакторымыз босап, орнына 
адам келмей, кабинеті біраз уақыт бос тұрды. 
Осы кезде өз кабинетінде жөндеу жұмысы 
 болып, Сәбең осында отырып жүрді. Сәбеңмен 
жақын келгенім, тілдескенім, танысқаным осы 
тұстан басталды. О кісінің адамды өзіне тартып 
тұратын қарапайымдылығы, кішіпейілділігі, 
арасында әзілдеп қойып, өзі де қызығып ай-
татын әңгімешілдігі, қалбалақтаған мінезі бізді 
бірден баурап әкетті. Бір күні сырттан кірсем, 
«Әй, Серік, сен мен екенімді айтып қойып 
жүрме, бір жас келіншек телефон соқты, келін 
болуы керек, мен аздап әзілдеп жібердім» деп 
өзі мәз боп күледі. 

Бұл бір қиын кезең еді.  Қазақстанда 
« Ұ л т ш ы л д ы қ қ а  қ а р с ы  к ү р е с »  н а у қ а н ы 
басталған. 1946 жылғы партияның «Ленин-
град» және «Звезда» журналдары туралы» 
қаулысынан бастау алған бұл науқан біздің 
республикада өзгеше бір қарқынмен өрістеді. 
Қазақстан Компартиясының Орталық Комитеті 
«Қазақстан Ғылым академиясының Тіл және 
әдебиет институтының жұмысындағы саяси 
өрескел қателіктер туралы» қаулы (1947) 
қабылдады. Ж.Шаяхметов республикалық 
 активте сөз сөйледі. Оның аяғы «Правда» 
газетінің «Қазақстан тарихы маркстік-лениндік 
тұрғыда баяндалсын» атты мақаласына 
(1950) ұласты. «Ұлтшылдықты» әшкерелейтін 
мақалалар ұйымдастыру жедел қолға алын-
ды. Сәбең осы кезде Жазушылар одағын 
басқаратын. Өзі де сынға ұшырап, біресе 
кітаптары, біресе одақтағы басшылық қызметі 
мінелумен жүрген. Бір күні Орталық Ко-
митетке барып келді де, бізді, бір топ жас 
әдебиетшілер мен сыншыларды жинады. 
– Әй, жігіттер, қызық болып жатыр. Партия 
«ұлтшылдарды» табыңдар, әшкерелеңдер 
дейді. Әбділда, Қасым, Қалижан үшеуіне ерек-

адам сияқты көрінді. Бірақ онымен құтылмады. 
Қазақстан Компартиясының Орталық Комитеті 
Жазушылар одағының жұмысы жайлы арнаулы 
қаулы алды да, Сәбитті орнынан босатты. Жазу-
шылар одағы басқармасының төрағасы болып 
партия қызметкері Ә.Жаймурзин сайланды. 
Одақ басшысы жазушы болуға міндетті емес, ол 
одақта партиялық тәртіп ұйымдастырушы  болуы 
керек деген сталиндік принцип (Щербаков,  
Поликарповтар одақтық жазушылар ұйымын 
басқарған) Қазақстанда да іске асты. Кейін бұл 
Қырғызстан мен Түркменстанда да қайталанды. 
Әрине, жазушылардың ішкі жағдайын, психо-
логиясын, шығармашылық адамының сыры 
мен күйін білмейтін адамға олармен жұмыс 
істеу оңай емес еді. Әбекең (Жаймурзин) 
бұл қиыншылыққа кездесті де. Сөйте жүріп, 
адал қызмет істеуге тырысты. Аз уақыт істеп, 
 жазушылармен қарым-қатынасын бұзып алмай 
тұрғанда, аман-сау Мәскеуге оқуға кетті. Мен 
Әбекеңнің ақылдылығын осыдан көрем. Сөйтіп, 
1954 жылы бұл орынға Ғабиден Мұстафин 
отырды. 

Қ ы з м е т і н е н  к е т к е н н е н  к е й і н  С ә б и т 
«ұлтшылдықты әшкерелеу» ісіне араласқан 
жоқ.  Тек әділетс із  сын шоқпарынан өз 
 басын арашалаумен жүрді де, республика 
басшылығы өзгергенмен, кейін әдебиеттің 
қадірлі ақсақалдарының қатарында сыйлы 
өмір сүрді. П.К.Пономаренко, Л.И.Брежневтер 
ақсақал жазушыларға үлкен құрметпен қарады. 
Мұхтар, Сәбит, Ғабит, Ғабиден – төртеуі де 
Жоғарғы Кеңеске депутат болып сайлан-
ды. Бұлардан басқа бір орыс жазушысына 
(Д.Снегин), Жазушылар одағының екінші хат-
шысына (Ә.Тәжібаев) депутаттық орын берілді. 
Алдыңғы төртеуі өздері өмірден кеткенше 
депутаттығынан айырылған жоқ, кейінгі екі 
орын қызметіне қарай басқа адамдармен 
алмасып тұрды. Жоғарыдағы төрт ақсақал 
жазда министрлермен қатар, Министрлер 
Кеңесінің екінші демалыс үйінен саяжай алып 
пайдаланды. Ал қалған жазушылар үшін үкімет 
екі ағаш үй (төрт бөлмелік төрт пәтер) салып 
берді. Ол да бір қызық дәурен екен ғой. Жаз 
бойы ағалармен араласып, сол демалыс үйін 
басымызға көтеріп жатушы ек. Балаларымыз 
да сонда өсті. Сәбеңмен отбасылық араласы-
мыз да осы демалыс үйінен басталды. Сәбең 
керемет әңгімешіл кісі еді. Әңгімені өзі де 
қызығып айтады, тыңдаушысын да елітіп оты-
рады. Қиялы күшті адам қызығып отырып қосып 
жіберетін әдеті де болатын. Демалыс үйінің 
асханасынан тамақтанып шыға бере, Сәбең есік 
алдындағы ұзын орындыққа жайғасады. Елдің 
бәрі апыр-жапыр жиналып, сол кісінің әңгімесін 
тыңдайды.

– Әй, сен де отыр, – деді бір күні асханадан 
шыққан маған. – Мен сендерге Мағжанның 
Алматыға келуін айтып берейін. – Мәскеуде, 
қызыл профессорлар институтында оқып 
жүрген кезім еді, – деп бастады әңгімесін Сәбит. 
– Мәриям, бір кішкене балам бар – үшеуміз. Бір 
күні кешке жақын – апақ-сапақта елдің бір жігіті 
(Сәбең атын айтып еді, ұмыттым) жетіп келді. 
Оны-мұныға ұрынғыш, бірнеше рет сотталған 
адам болатын. Мен қалай тауып келгеніне 
қайран қалып едім. – Ой, горсправка бар емес 
пе? Кімнің қайда тұратынын тез тауып береді? – 
деді. Мен оның қайдан келе жатқанын сұрадым. 
– Бір жұмысты болып, солтүстік лагерьде болып 
едім, содан босанып келем. Тамақ үстінде 
әңгімелесіп отырып: – Лагерьде қазақтар болды 
ма? – деп сұрадым. – Болды. Мағжан Жұмабаев 
бар. Мен ойланып қалдым. Мағжанды жақсы 
білем. Бала кезімде мен оқыған курста сабақ 
та берген. Күшті ақын. Бірақ Кеңес өкіметін 
мойындамай, оған наразылығын жырлаумен 
өтті. Сотталғанын естіп ем, қайда екенін бірінші 

тұратын. Ауыл адамдарына көмегін аямайтыны 
жайлы естеліктерде де мол мәлімет бар. – Әй, 
Серік, –деді Сәбең «Алматы» шипажайында 
демалып жатқан күндердің бірінде, – сенде 
Серік Мақпыров деген бала оқи ма? – Оқиды, 
биыл бітіреді. – Қалай оқиды? – Жақсы. – 
Аспирантурада оқып кетуге шамасы келе ме? 
– Келеді. – Онда соны аспирантураға алып 
қалсайшы! – Ой, Сәбе, қолымнан келмейді, 
– дедім мен шынымды айтып. – Қазір бізге 
аспирантураға орын бермейді. Облыстар-
дан арнаулы орын алып келгендерді ғана 
қабылдаймыз. – Мен орын алып берсем ше? 
– Алып берсеңіз, аламыз. Сөз жоқ. Шипажайда 
бізбен бірге ерте кезде партия, кеңес, кәсіподақ 
қызметтерін атқарған Шәрипа Таева деген әйел 
жатқан. Сәбеңмен таныс екен, сөйлесіп жүретін. 

Менімен таныстығы жоқ сол кісі араға Сәбеңді 
салыпты. Сәбең ақыры Оқу министрлігіне 
барып, сол бала үшін аспирантураға орын 
алды. Кейін ол жігіт «Ботакөз» романының 
шығармашылық тарихы» атты кандидаттық 
диссертация қорғады. Бірақ оны Сәбең көре ал-
мады. Сәбеңнің қамқорлығымен оқуға түскен, 
ғылымға келген, жұмысқа араласқан мұндай 
жастар көп. Сәбеңмен талай кештің қонағы боп 
та көрдік. Ойын-тойдың, жиынның гүлі еді ғой. 
Қонақпын деп сызылып отырмайтын, өзі билеп-
төстеп, әңгіме айтып, күлдіріп, кешті басқарып 
кететін. Арасында Мәкеңмен қосылып ән де 
айтып қоятын.

Қимайды екен көз көрген Оңбайды екен 
сөзге ерген, – деп келетін әнді жақсы көретін, 
жиі айтатын. Сырт елдерде жүргенде «бір 
қазақ әнін айтыңдар» деп сұрағанда осы әнді 
қосылып айтқанын еске түсіріп отыратын. 
Қонақта отырып, келіндерін мақтап қойып, 
«Біздің ауылдың шалдары баяғыда келіндерін 
мақтап отырғанда, таңданушы едік, сөйтсек, 
ертеңгі ішетін шайын ойлап отырады екен 
ғой. Қазір басымызға түскенде түсіндік» деп 
күлдіретін. Сәбең «Ет асату» дәстүрін жақсы 
көретін. Қонақ үстінде, ет желініп болған кез-
де, табақты алдына тартып алып, қонақтарға 
кезекпе-кезек асататын. Еті мен майын аралас-
тырып, алақанын толтырып алып, қонақтың 
аузына таяп, бармағымен итеріп түсіретін. 
Ешқашан қолына бермейтін. Сәкеңнің 70 
жылдығы аталған тұста (1964), тың өлкесі пар-
тия комитетінің бірінші хатшысы Коломиецке 
ет асатқанын қызық қып айтатын. – Өлкелік 
комитет бізге қонақасы берді, – дейді Сәбең. 
– Жылқы сойылған, мол ет желінбей қалды 
да, мен қонақтарға асата бастадым. Мұндай 
дәстүрдің барлығын орыс жолдастарға да 
түсіндірдім. Майы мен етін толтырып  аузына 
таяғанымда Коломиец: – Ой, Сәбит Муканович,  
я умру после этого. Я жирное не ем, – деді. Мен 
оған қарамай: – Это – традиция казахов, прошу 
уважать традицию, – дедім. Коломиец аузын 
тоса берді. Мен толтыра асатып жібердім. 
Түнімен «шынында ауру болса, майды көтере 
алмай өліп қалар ма екен!» деп ойлап шықтым. 
Таңертең тұрып, өлкелік комитетке барғанда, 
ол бізді қарсы алып: – «Удивительно, Сәбит 
Муканович, нормально перенес это» деді, – 
дейтін. 

Әзілшіл еді. 1957 жылы М.Әуезовтің 
«Еңлік-Кебек» пьесасы қойылып, соның 
соңғы репетициясына барғанымыз бар. Мен 
– газет қызметкерімін. Спектакль жөнінде 
мақала жазуға тапсырма алғам. Репетиция-
дан кейінгі талқылаудағы пікірлерді тыңдау 
үшін жиынға қалдым. Сонда Сәбең пьеса, 
спектакль жөнінде жақсы пікірлер айтты, 
ризалығын білдірді. Соңында Еңлік рөліндегі 
Шолпанның ел-жұртымен қоштасу әнін 
айтқан кездегі даусындағы жарықшақты 
күлдіре тұрып  сынады. «Баяғыда әнді дұрыс 
бастап, артын бүлдіріп алған біреу: «Менің 
даусымның басы шешеме тартқан да, аяғы 
атама тартқан»  деген екен. Сондай-ақ 
Шолпан  әнін анасынша бастап, әкесінше 
аяқтады» деп күлдірді. Сәбең – үлкен жазу-
шы. Әрине, бүгін оның жазушылық еңбегіне 
әртүрлі көзқарас болуы мүмкін. Әркімнің 
күнгейі мен көлеңкесі болады. Соның өзінде 
Сәбеңнің үнемі ізденістен туған, жаңашыл 
рухтағы, биік мұратты туындыларын ешкім 
де жоққа шығара алмайды. Ол өмірді терең 
білді. Адамдарды жіті таныды. Қазақстан тер-
риториясында ол араламаған ауыл, көрмеген 
жер жоқ шығар. Одақты, шетелді де көп 
аралады. Бәрінің де ізі бар – көркем туын-
ды, очерк, суреттеме күйінде хатқа түскен. 
Оның шығармалары сол заманның өзінде 
тақырыбымен, көркемдік ізденістеріндегі 
жаңалықтарымен, тіпті түрлік, өлеңдік тың 
бояуларымен ылғи айтыс тудырып отырған. 
«Жұмбақ жалау», «Адасқандар», «Ақ аю» 
маңындағы айтыстарды еске алсақ та 
жеткілікті. Ол көп жазды. Өзі: «Шамамен елу 
томға жуықтайды, соның іріктеп 30 томын 
басуға болады» деуші еді. Шығармаларын 
сол 30 том көлемінде дайындаған. Бірақ 
үкімет 16 том ғана шығаруға рұқсат етті. 
Оның да толық басылып шыққанын жазушы 
көре алмады. Сәбеңнің бір мезгіл жұмыстан 
босап отырғанын ешкім көрген жоқ. Оның 
жоспары да көп болды. Сәбең өлгенде 
Ғабең: «Бір өзі бір кітапхана кітап жазған, 
бір өзі бір елдің басынан кешкен бар дәуірін 
қамтуға құлаш ұрған, әр дәуірдегі елдік, 
ерлік тіршілігін, ой-өрісін, сезім тереңдігін 
көрсете алған, теңдесері сирек кездесетін 
қалам еңбекшісі» деп бастап, тебірене тұрып 
сөз сөйлеп еді. Сәбеңнің бар еңбегі осы бір 
қысқа сөзге сыйған. Ол қазақ халқының 
арғы-бергі тарихын, салт-санасын, әдет-
ғұрпын терең білді, көркем шығармаларына 
сыйғызды, зерттеулер жазды. Шынында да, 
«қалам еңбекшісі», еңбекқор еді. Мойны-
нан еңбек қамыты шешілмеген күйде көз 
жұмды. Оның алып еңбегі, алып тұлғасы 
оны Алып адам етті, Алып жазушы болды. 
Сәбеңнің Алып тұлғасын сөз еткенде, оның 
қасындағы Алып Ана Мәкеңді, Мәриям ана-
мызды естен шығаруға еш болмайды. Ол кісі 
өмірінде Сәбеңе лайық, өзіне тартып туған, 
көпшіл, елге қамқор Ана, Апа бола білді. Біз 
көрген жазушы әйелдерінің жаңа типін Мәкең 
қалыптастырды. Сәбеңе әдеби жұмысына 
жағдай жасап, босап кеткен кезінде дема-
лысын ұйымдастырып, дастарқанын кең 
жайып, қонағы мен  достарын маңына жинап, 
жарқын да шабытты тіршіліктің жасаушысы 
сол кісі болды. Мәкең үлгісі басқа жазушылар 
отбасына да әсер етті. Қазақ жазушылары 
Сәбеңді қандай аға, ұстаз тұтса, жазушылар 
әйелдерінің көсемі – осы Мәкең еді. Мәкеңнің 
Аналық кең пейілі, бауырмалдығы, жазу-
шылар ортасымен достығы Сәбең дүниеден 
өткеннен кейінгі жылдарда ерекше танылды. 
Сәбеңдей Алып Атасы, Мәкеңдей Алып Анасы 
бар қазақ жазушылары жетім емес.

майды, бірден Л.И.Мирзоянға бар» деді. 
Осы жерде тыңдап отырған Мұхамеджан 
Қаратаев сөз қосып: – Мен сіздің хатшыңыз 
едім ғой, Сәбе, әуелде Садық Нұрпейісовке 
барып едіңіз ғой, – деді. Сәбең оның түзетуін 
қабылдады да: – Садық оны шеше алмады. 
Ол да Мирзоянға сілтеді, – деді. Сонымен, 
сұранып, Мирзоянның қабылдауына бардым. 
О кісі кішіпейіл, төрешілдігі жоқ адам еді, тез 
қабылдады. Мен хат туралы, Мағжанның 
сөзі туралы толық айтып түсіндірдім. Әңгіме 
үстінде Ораз Исаевты (Халық Комиссарлар 
кеңесінің төрағасы) шақырып алды. Сонсоң 
шешімін айтты: – Шақырыңдар. Біраз қорлық 
көрді ғой, ойланған болар. Беті бері қараған 
шығар. Бірақ, естеріңде болсын, ол – жаңа 
өмірді мойындамаған адам, әрі қарайып 
қалды. Сендерге жаңа шығарма жазып бере 
алмайды. Классикалық әдебиет үлгілерінен ау-
дарма жасатып алсаңдар да пайда... Қазір онда 
ешқандай жағдай жоқ. Үй беріңдер, баспамен 
келісіп, аударма жасауға шарт жасасып, аванс 
төлеңдер, сөйтіп көмектесіңдер, – деді. Осы 
уәдемен шықтық. 

О р а з  « К е ң е с т е р  ү й і »  д е п  а т а л а т ы н 
қонақүйінен екі бөлме беруге әмір берді. 
 Барып, кілтін алдым. Баспа өзі келген соң шарт 
жасасып, ақша беретін болды. Мен телеграмма 
беріп шақырттым. Бір күні «келе жатырмыз» 
деген хабар да келді. Ол кезде машина жоқ, 
ат-арбамен барып, І-Алматы вокзалынан күтіп 
алдым. Пойыздан түсті, қасында әйелі Зылиха  
бар. Сәбең Зылиханы ұнатпайтын. – Мен 
сыйлайтын ақындардың ішінде екі адамның 
әйелі маған ұнамады, бірі – осы, – деді. 
Екіншісін де айтып еді, ұмыттым. Мағжанның 
бақытсыздығын осы әйелден көретін. – Мақа, 
– дедім күтіп алып тұрып, – үйіңіз дайын. Кілті 
менде, бірақ иесіз үйге барып түспейсіз ғой, 
біздің үйге барайық. Ертең апарып салам. – 
Сәбит қарағым, інімдейсің ғой. Қолымда оқып 
та едің. Өкпелеме, мен сіздің үйге бармаймын. 
Мен Сәкенге барайын. Бірге өсіп, бірге оқып ек, 
заман екеумізді екі жолға салды ғой. Ол жеңді, 
мен жеңілдім. Сәкеңнің аяғына жығылайын, 
– деді Мағжан. Егіліп тұрып айтты. Жасып 
қалыпты. Аяп кеттім. Бірақ Сәкенге бірден алып 
баруға бата алмай, «қазір, тоса тұрыңыз» деп, 
телефон соқтым. Сәкен: – Алып кел, – деді ой-
ланбастан. – Біз келсек, – деді Сәбең әңгімесін 
әрі жалғастырып, – Сәкен үйіне сыймай, үстіне 
қара костюм, ақ көйлек киіп, галстук тағып, 
таранып, бағының ішінде әрі-бері жүр екен. Екі 
қолы артында. Келген бетте Мағжанға құшағын 
жая ұмтылды. Екеуі де көзіне жас алысып, 
құшақтасып амандасты. Сол кешті Сәкен үйінде 
өткіздік. Ас үстінде, әңгіме арасында болса да, 
өткен өмірлерінің өкпелі жақтары, айтыс-тар-
тыстары жайлы бір ауыз сөз айтылмады. Көңіл 
көтерерлік әңгімелер ғана болды. Біз Мағжанды 
осылай қарсы алғанбыз, – деді Сәбең әңгімесін 
түйіндеп. – Кейін не болды? – деп сұраймын 
мен, Мағжанның кейінгі тағдырын білгім 
кеп. – Кейін біз ойлағандай болмай қалды. 
1937 жыл келіп араласты. Сәкен ұсталып 
кетті. Мағжанның соның алдында Сәкен үйіне 
түнделетіп барып қонақ боп кеткенін, Сәкеннің 
ақшалай көмек бергенін артынан естідім.

– Мағжанды соңғы рет қашан көрдіңіз? 
– Күнде жиналыс, күнде әшкерелеу. Сәкен, 
Бейімбет, Ілияс ұсталған соң, маған шүйлікті. 
Жазушылар одағында үлкен жиналыс болды. 
Орнымнан алды. Партиядан шықтым. Енді 
қашан ұстап әкетеді деп күтумен жүрдім. Кешке 
қарай үйге кіруге жүрек дауаламайды, шам 
жақпай, апақ-сапақта верандада отыр едім, 
біреудің біздің үйге беттеген сұлбасы көрінді. 
Әуелде ұстауға келе жатқан адамдар ма деп 
шошып қалсам да, артынан жай адам екенін 
аңғардым. Мағжан екен, қарсы шықтым. – 
Сәбит, қарағым, – деді Мағжан, – бәрін де 
естідім. Сорым арылмаған адаммын ғой, 
мені шақырғаның да саған таяқ боп тиіпті. 
Кешірім сұрайын деп келдім, – деді ол. – Оны-
мен сөйлесіп тұратындай жағдай менде жоқ 
еді. Қоштасты да іңір қараңғылығына кіріп 
жоқ болды. Содан кейін мен Мағжаннан көз 
 жазып қалдым. Өлі екенін де, тірі кеткенін де 
білмеймін. 

Сәбең әңгімесі көп. Бірінен бірін сабақтап, 
арасында әзілін айтып, күліп қойып жалғастыра 
береді. Біз Сәкен, Бейімбет, Ілияс туралы 
сұраймыз. Олардың еңбектері емес, адамдық, 
жолдастық қарым-қатынастарын білгіміз 
келеді. – Мен олармен жолдас болып көп 
жүрдім. Жолсапарларға да бірге шығып көрдік. 
Ақкөңіл, қолы ашық, далақтап Бейімбет ылғи 
алда жүретін, мейрамханаға тамақ ішуге 
барсақ та, алдымен сол төлейтін. Есепсіз еді. 
Одан кейінгі далақбайы – мен. Ал, Сәкен мен 

құдасына ертіп барып, ту биесін жегізеді. 
Торсанның қасында мешкейі бар деген соң 
құдасы ту бие сояды. Биені сойған жерге барған 
мешкей оның өздеріне арналып сойылып 
жатқанын естіп, «бізге арнасаңдар, аспай-ақ 
қойыңдар, мен оны шикі жеймін» деп, аздаған 
тұз септіріп, шикідей жеп тауысыпты. Құдасы 
Торсанға асатын еті болмай, басқа мал сойып-
ты. «Сол жегіш, – дейді Сәбең – біздің ауылда 
бір шошқаны жалғыз жегенін көрдім. Қатар 
жатқан орыс селосының бір шошқасы біздің 
ауылға кіріп кетіпті. Одан шошынған бір қазақ 
мылтығын алып атып тастапты. Ел жиналып, 
орыстар іздеп келсе, қырып кетеді деп қорқып, 
шошқаны жерге көміп тастамақ болады. Оны 
көрген жегіш: «Орыстар оны бәрібір тауып 
алады, ақысын берсеңдер мен жеп қояйын» 
депті. Қазақтар соған келісіпті. Әлгі жегіш 
шошқаны түгел жеп, терісі мен бас-сирағын 
өртеп жібереді». Сәбең күліп қойып, мәз болып 
өзі де осыған сеніп айтады, бізді де сендіреді. 
Жазушы адам ғой, жегіштің майды шикідей 
сорғанын суреттеп айтқанда, өзі тамсанып 
қызықтағанмен, тыңдаушының жүрегін айныт-
пай қоймайды. Бірде Сәбеңнің Маңғыстауға 
депутат болып барып, жоғалып кеткенін 
сұрадым. – Ой, ол бір қызық, – деді Сәбең. 
– 1947 жылы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесіне 
Маңғыстаудан депутаттыққа ұсынылдым. Сай-
лау алдындағы кездесуге бардым. Аудандық 
партия комитетінің хатшысы қарсы алды. Үйіне 
алып барды. Жаздың күні, ыстық, үйі салқын, 
терезелерін қараңғылап қойыпты. Шай ішіп 
болған соң: – Ал, Сәке, демала тұрыңыз. 
Мен жиналысты ұйымдастыру жағын реттеп 
келейін, – деп кетіп қалды. Маған үйінің төргі 
бөлмесіне төсек салып берді. Қисайып жатып 
ем, ұйқым келмеді. Есіктің алдына шықтым. 
Ұзынша орындығы бар екен, отыр едім, өтіп 
бара жатқан бір егде адам бұрылып, сәлем 
берді. Мені таныды. Жөн сұрасып, сол жердің 
адайы екенін, ауылы аудан орталығынан сәл 
сырттау, құм ішінде екенін айтты. Сәбең соған 
еріп, әңгімемен ауылына келгенін бір-ақ біледі. 
Ауыл адамдары Сәбеңді танып, бір үйге кіргізіп, 
мал сойып, ел жиналып, мәз болысады. Әңгіме-
дүкен құрады. Аупартком хатшысы жиналысты 
ұйымдастырып, ертіп барайын деп үйіне келсе, 
Сәбит жоқ. Әйелі: «Жаңа бір әзірде сыртқа 
шығып еді» дейді. Олай іздейді, бұлай іздейді. 
Милицияға хабар береді. Депутат жоқ. Сасқан 
аупартком хатшысы облысқа, Гурьевке хабар 
береді. Олар «табыңдар» деп бұйырады. Ақыры 
милиция ауданның сырт жағындағы ауылдарға 
шығады. Барса, бір үйде толған халық орта-
сында мәз болып әңгіме айтып отырған Сәбитті 
табады. Күлкілі болғанмен, бұл әңгіме Сәбеңнің 
халықтығын, қарапайымдылығын, көп ішіне 
сіңімділігін танытатын шынайы шындыққа толы. 
Сәбең әңгімелерінен оның өмірді терең білетіні, 
адамдарды керемет танып, образға айналды-
рып суреттей отыратыны, көргенін ұмыт пайтын, 
бәрін де жадында сақтайтын ұқыптылығы білініп 
тұратын. Оның қарапайым адамдар ішінде 
досы көп болатын, бірге өскен құрдастарын 
ерекше сыйлайтын. Кейін үлкен жазушы болған 
кезінде өзін күтіп алып, қонақ үйден орын 
дайындағандарға көнбей, ескі бір досы ның 
үйіне түскенін бір естеліктен оқыған едім.

– Мен үлкен болдым деп, оның үйіне 
түспесем, достығым қайда? – депті Сәбең. 
Сондай  жас кезінде бірге болып, қиын күндерді 
бірге өткізген достарының бірі Телібайдың 
 Сарысы еді .  Б ізд ің  елдің жіг іт і ,  б ізбен 
құдандалығы бар. Сары Алматыға келген 
сайын Сәбең үйіне соқпай кетпейтін. Өзімен 
де, Мәкеңмен де әзіл-қалжыңдары жарасқан 
құрдас еді. Қызылжар байларының бірінде 
жалшы боп жүрген Сарыны Кеңес өкіметі келген 
кезде Сәбиттер босатып, сауат ашу мектебіне 
беріп, партияға түсіріп, кеңес жұмысына 
тартқан. Бірі елде, бірі Алматыда жүрсе де, ара 
қатынастары үзілмеген достар еді. Ол жөнінде, 
Сарыны іздеп Жаңарқаға барғаны жайлы Сәбең 
«Сарыарқада» (1956) атты очеркінде жазған. – 
Әй, Серік, – деді бір күні Сәбең телефон соғып. 
– Мен Арқа жағын аралап қайттым. Сенің еліңе 
бардым. Сарыны білесің ғой, қонақ болдым. 
Сол жолсапарым жөнінде бір очерк жазып 
ем, саған жіберем. Ол кезде мен «Социалистік 
Қазақстан» газетінің редакциясында әдебиет 
пен өнер бөлімінің меңгерушісі едім. – Мақұл, 
Сәбе! Очерк кешікпей газетте басылды. Сондай 
жас кезінде бірге өскен достарының бірі – 
атақты ақын Жақан Сыздықов болатын. Үлкен, 
кіші кезінің бәрінде де онымен қатынасын 
үзген жоқ. Өмірінің соңғы кезінде Жақан 
аздап ішімдікке салынып, шығарма жазуын 
әлсіретіп алды. Соның өзінде Сәбит одан қол 
үзбей, ақыл-кеңесін, көмегін аямады. Екеуінің 

арасында болған бір күлкілі әңгімені мен 
Жақанның  аузынан естіп едім. – Мен көп уақыт 
үйсіз жүрдім, – дейді Жақан. – Бір бөлмелі ескі 
үйде тұрдым. Қыста суық. Сәбит – одақтың 
төрағасы. Үй алып берем деп уәде жасаған. 
Бірақ көпке дейін ойын іске асыра алмай 
жүрді. Алматыда салынып жатқан үй де аз. 
Соғыстан кейінгі ауыр жылдар. Бір күні үйге 
келсем, пеш тартпай, үй ішін түтіндетіп, Қатира 
ренжіп жүр екен, мені көріп сөйлей бастады. – 
Үлкен ақынсың, Сәбитпен доспын дейсің, сол 
Сәбитіңнің қолынан келмей ме, әдейі істемей 
жүрген шығар! Жолдастарыммен аздап ұрттап 
келіп едім, шыдамай шығып кеттім. Одаққа 
келсем, Сәбит жоқ екен. Есіктің алдында бір 
жігіттермен бөгеліп, баспалдақтың үстінде тұр 
едім, Сәбиттің машинасы қораға кірді де, ішінен 
шыққан ол бізге қарай беттеді. Баспалдаққа 
аяғын сала бере, ентелеп, елпелектеп: – Ә, 
Жақан, амансың ба? – деп қолын соза берген-
де, жоғарыдан тұрып ішке теуіп қалдым. – Еһ, 
дұрыс! – деді де өтіп кетті. Тұрған жұрттың 
бәрі аң-таң, маған қарайды. Менің оларға 
қарайтын бетім жоқ. Сәбит – одақтың төрағасы, 
Жоғарғы Кеңестің депутаты, Орталық партия 
комитетінің мүшесі, атақты жазушы. Соны ішке 
теуіп қалғаным есіме жаңа түсті де, жылап, теріс 
айналып жүріп кеттім. Үйге келіп, Қатираға не 
істеп келгенімді айттым да, жатып қалдым. Ол 
одан сайын ренжіді. Таңертең тұрып, шай ішіп 
отыр едім, үйге Сәбиттің машинасымен Фаина 
Иосифовна (Жазушылар одағы іс басқарушысы 
болып істейтін) келді. – Сабит Муканович 
шақырады. – Мені тегін шақыртпаған болар, 
кешегі ісім үшін түрмеге жіберетін шығар, – деп, 
Қатирамен қоштасып кеттім. Фаина Иосифовна 
бірден Сәбиттің кабинетіне кіргізіп жіберді. 
Кірсем, Сәбит төмен қарап, бір қағаз жазып 
отыр екен, әлден уақытта басын көтеріп, маған 
қарады да, амандаспастан: – Жақан, осы сен 
кеше не істедің? – деді. Айтар жауабым жоқ, 
ағыл-тегіл жыладым. Сәбит мені жұбатып әуре. 
Әлден уақытта көз жасымды тыйып, кешірім 
сұрадым. «Қу арақтың қырсығы ғой» деп 
 басымды көтерсем: – Ей, Жақан-ай, сен кетсең 
мені ішке тебетін адам да болмайды ғой, – деп, 
Сәбитім өзі қоса жылап отыр. Жақан осыны 
айтып, Сәбитке қадірінің барлығын мақтан 
етеді. Досының адалдығына, қарапайым, 
ақкөңіл, сезімталдығына ризалық білдіреді. 
– Әй, Жақан, есіңде ме, – деді де, ескі бір 
кітаптағы өлеңдерді жатқа айтты. Сонсоң тұрып: 
«Мен бала кезімде жаттаған жырларымды әлі 
ұмытпаппын. Бүгінгі ақындардың бір жол өлеңі 
де есімде жоқ. Бұл қалай? – деп маған қарады. 
Мен: – Сен ескішілсің, жаңаны әлі бойыңа 
сіңіре алмай жүрсің, – деп қалжыңдадым 
дейтін. Мұнда да оған батыл айта аламын деген 
мақтаныш бар. Соның бәрін ол ескі достығынан 
деп түсінетін. Екеуі әдеби қызметін бірге бас-
тап, Қызылжарда (Петропавлда) облыстық 
газетте бірге істеген ғой. Сол қатынастары 
үзілмеген қалпында кетті. Сол кезде Солтүстік 
Қазақстанда бірге өсіп, әдебиетке бірге кел-
ген Жақан тектес достары Мәжит Дәулетбаев, 
Ғалым Малдыбаевтар да жас мөлшерлері 
шамалас болғанына қарамай, Сәбитті ұстаз 
тұтатын. Ол шын мағынасындағы ұстаз еді ғой. 
Жаңа әдебиеттің жас кадрларын дайындауда 
Сәбиттен мол еңбек сіңірген адам жоқ. Ол 
облыстарға барып, онда әдебиет үйірмелерін 
құрып, облыстық газеттер редакциялары 
маңына жас әдебиетшілерді ұйымдастыруға 
тікелей қатысты. Өзі баспасөз маңында істеген 
адам олардың шығармаларының жарық 
көруіне көмектесті. 20-жылдардың өзінде 
әдебиетке келген Асқар мен Әбділда да, 
Ғали мен Жақан да, Қалмақан мен Мәжит те 
оны ұстазындай мойындайтын. Оның қолы 
ұзын, пейілі кең еді. Кейін біз көрген кездің 
өзінде Сәбит осы мінезімен соғыстан кейін 
әдебиетке келген жастарға қамқор болды. 
Сырбай мен Жұбан, Хамит пен Мұзафар, Ғафу 
мен Тоқаш, Тұманбай мен Қадыр, Есет пен 
Ізтай, тағы басқалары алғашқы жырларын 
Сәбитке оқыды, соның алдынан өтті. Солардың 
алғашқы жинақтарын оқып, талқылауына 
қатысып, қуанып мақалалар жазған да Сәбең 
болатын. Одаққа мүшелікке өткізем деп 
 талайын сүйреп жүргенін көрдік. Әбдіжәмілдің 
алғашқы романын қалай қолдағанын, үйіне 
жатқызып көмектескенін елдің бәрі біледі, 
Әбдіжәмілдің өзі де жазған. Әдебиетшілер 
 ортасы да біртектес емес қой. Біреулері 
Сәбеңнің көмегіне, ақылына разылық білдірсе, 
енді біреулері ішіп келіп, ренжітіп кеткен кездері 
де болған. Сондайларға Сәбең: – Дұрыс! – 
дейтін де қала беретін. Ондайлардың талайын 
біз де көрдік. Ол кісі көңілі қалсын демеуші 
еді. Кімге болса да қол ұшын беруге дайын 
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ше шүйлігуде. Сендер жассыңдар, осы тұста 
партияға көмектеспесеңдер болмайды, – деді. 
Қолына қарындаш алып, кімнің қай тақырыпқа, 
қай газетке мақала жазатынын нақтылап, өзі 
 жазып отырды. Жасынан жоқшылықта өсіп, 
Совет өкіметі мен Коммунистік партияның 
қамқорлығымен білім алып, еңбек жолын, 
жазушылығын бастаған Сәбит партия сөзі, 
партиялық шара дегенге «так» тұратын. Пар-
тия ұранына еріп, 20-жылдардың өзінде 
Қазақстандағы «ұлтшылдыққа» қарсы  батыл 
күрескен.  Б ірақ бұл жолы бұрынғыдай 
белсенділігі байқалмайды. Сірә, «ұлтшылдық» 
бар дегенмен, сынның ұсақ-түйекті термелеп, 
кінә іздеуге бет бұрғанын сезетін де болар (өзі 
де сыналып жүрді ғой), тапсырма алған соң, 
амал жоқ, мақалалар ұйымдастыруға мәжбүр 

рет біліп отырмын. Ертеңіне мекен-жайын сұрап 
алып, Мағжанға хат жаздым. Хаттың мазмұны 
сол кездің ұғымынан туған. Мен үш қоғамдық 
құрылыс тұсында шыққан үш үлкен ақынды 
білем. Олар – феодалдық дәуірде шыққан 
Абай, буржуазиялық дәуірде туған Мағжан, 
пролетариат дәуірінде шыққан Сәкен... – дей 
келіп, сізді біз жақсы білеміз. Қашанғы қыңыр 
тарта бересіз, қоғам дамуының беталысы 
сіздің ойыңыздан шықпағанын көріп жүрсіз. 
Жаңа өмірді қабылдап, бетті беріге бұрыңыз, 
талантыңызды қор қылмаңыз, – деп жаздым. 
Мағжаннан жауап болмады. Келесі жылы 
оқуымды бітіріп, Алматыға келдім. Жазушылар 
одағы басқармасының төрағасы болып сай-
ландым. Бір күні Мағжаннан хат алдым. «Сәбит 
қарағым, хатыңды алып едім, кезінде жауап 
жаза алмадым. Енді босанып елге келдім. Бір 

мектепте сабақ берем. Ол да тұрақты емес. 
Қашанғы шетке қаға бересіңдер. Көп 

уақыт өтті, көп су ақты дегендей... мені 
орталарыңа алмайсыңдар ма?» деп 

жазыпты. Хатты Сәкенге көрсеттім. 
Ол: «Мұны басқа ешкім шеше ал-

Ілияс мөлшерден аспайтын. Кеше сен қаншаға 
қонақ қылсаң, бүгін сондай ғып сыйлайтын. 
Бұл, әрине, сараңдық емес, есепке жүйріктік, 
– деп күліп қояды Сәбең. Сәкен қасында көп 
болған Сәбең оның серілік өмірі жайлы да 
әңгіме шертеді. – Сәкен қызық еді, сезімнің 
адамы ғой, қыздардың кейде өзін емес, бір 
мүшесін көріп қызығатын. Мынаның аяғы, 
мынаның мықыны жақсы екен деп оты-
ратын. Гүлбаһрамның да әуелде Сәкенді 
қалың ұзын шашы – бұрымы қызықтырған 
ғой. Сәкен – адамның сұлуы еді. Тұла 
бойындағы бір міні – аяғы қисықтау 
болатын. Соны білдірмеймін деп, кең 
шалбар, қыста қазақы етік киетін. Осы-
лармен қатар Сәбең халық арасындағы 
күлкілі әңгімелерді, әр кезде өзі көрген, куә 
болған оқиғалардың қызғылықты жақтарын 
теріп айтады. Демалыс кезінде көңіл көтеру 
үшін көңілді әңгімелерді әдейі айтатын да 
сияқты. – Мен сендерге бір жегіш туралы 
әңгіме айтайын. Ол бала кезінде өзі 
көрген бір ет жегіш мешкей жайлы  
әңгіме шертеді. Оны Торсан бай 
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«Бейнеу аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі

Д Ә У І Р  Д А У Ы С Ы
ШАРА

Әбдіжәмил НҰРПЕЙІСОВ, 
Қазақстанның Халық жазушысы

ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ

(Соңы. Басы �ткен санда)

Иә, шаруа жайын білетін адамдардың 

айтуына қарағанда, қазына к!зі – қаражат 

к!рінеді. Бұл, ақиқат болса керек. Ендеше,  

кәне ақиқатқа жүгінейік. Бұл !ңірде 

пәленбай жылдан бері !мір сүріп келе 

жатқан халықтың хал-жағдайы ауыз толты-

рып айтарлықтай емес, ол Аллаға аян.   

Енді мынаған қараңыздар. Жаңа бастық 

келгенде жергілікті бюджет небәрі т!рт 

миллиард теңгенің аз-ақ үстінде екен. Бұдан 

қылығына қынжылып, ренжудің орнына 

біздің ауылдың шалдары әлденеге мәз 

 болып, рақаттанып қарқ-қарқ күлетін 

себебін ол кезде біз қайдан білейік. Тек, 

солардың с!з іләмінен байқайтынымыз – 

к!кте Құдай, жерде !здері  бірде – Матай, 

бірде – Мәтей деп, әлдеқандай к!ретін 

қиқар қара молданың Иманғалиға туыстық 

жағынан бір қатысы бар деуші еді? Ана 

жылы Алматыға кеп комсомолға к!сем боп 

жүргенде, біз де !зін әлдеқандай к!руші едік. 

«Жалғыз қазыққа сүрінбей, бәле-жаладан 

аман жүрсе әлгі тентек қара шалдың осы 

жиені («талағында биті бар ма», жоқ па – оны 

Құдай, сонан соң әлгі менің жерлесім білер) 

түбі тоғаға тиек болар еді» деп үміттенген 

дәмеміздің алда ғаны ма? Байлығымыздың 

басында отыр ған дарға еліміздің есесін қалай 

жіберіп отыр? Ұлтымыздың арын қалайша 

аяқасты қылды?

Менің даусым қатты шығып кетті ме, 

Берік жұлып алғандай қып:

– Жоқ, – деді.

– Oй, не дедің, жоқ дедің бе? Шын ба? 

– дедім мен. 

– Oрине, шын. Шынның нағыз к!кесі, 

– деді Берік. 

Бұл !зі КазГУ-да журналистикада 

оқып жүргенде Қанапия Ахметов, Тауман 

Амандосовпен  дос болатын. Үшеуі Калинин 

к!шесіндегі жатақханада бір б!лмеде бірге 

жатқан еді. Кәзір облыстық газетте істейтін 

к!рінеді. Аузын ашса – ар жағынан к!мейі 

к!рінетін аңқылдаған ақжарқын жігіт-ті. 

Туған жер дегенде қасық қанын беруге даяр 

еді-ау!

–  Ал, кәне, не болды. К!рген-білгеніңді 

айтшы, – дедім мен. 

– Oбе, біздің жақта да намысын қолдан 

Балалардың бәрі бірдей бола бере ме, 

соғыстың алды еді-ау. Күзгі қара суық 

еді ғой. Мұз қата қоймаған – абыржы 

еді. Біздің бір туысымыз бастауыш мек-

тепте оқитын Oби деген жалғыз ұлына 

к!ңілі толмай, күйіп кеткенде «жатырыңды 

с... сен туғанда сәби едің, !скесін Oби 

болатыныңды қайдан білейін» деп еді. Сол 

есіме түссе, әлі күлем. Бәрі м!лдіреп к!з 

алдымда тұратынын кәйтерсің. 

***

Берік кеткен күннің ертеңі еді. Мен 

П Е Н - к л у б т ы ң  и с п о л к о м  м ү ш е л е р і 

Дулат  Исабеков, Т!лен Oбдіков, Морис 

 Симашко, Виктор Бадиков, Қажығали 

Мұхамбетқалиев, Зейнолла Қабдолов, Таха-

уи Ахтанов, Шериаздан Елеукенов, Герольд 

Бельгер, Қалтай Мұхамеджанов, Смағұл 

Елубаевты !зіміздің Күләш Байсейітова 

к!шесіндегі офиске жиып алдым да, !з ара-

мызда к!птен қалыптасқан дәстүр бойынша 

асықпай, шай-суымызды ішіп отырып, 

әңгімені арыдан бастап: «Жасыратын несі 

бар – дедім. Жазушылар арасында біздің 

ПЕН-клубты әркім әр саққа жүгіртіп, сыр-

тымыздан тіл безейтін к!рінеді. Қайтеміз, 

десе дей берсін. Кімнің аузына қақпақ 

боламыз. Шындығында, биік мәртебелі 

халықаралық Лондон ПЕН-клубын 1921 

жылы ағылшынның ұлы жазушысы, Нобель 

сыйлығының лауреаты  Голсуорси  құрған-

ды. Сонан бері бұл ұйымға қазір 147 елдің 

жазушылары мүше болды. Ал, бізді 1993 

жылдың 6 қыркүйегінде Мадридте !ткен 

конгресте мүшелікке қабылдап еді. 

Біз творчестволық ұйымбыз. Демек, 

бізде не газет, не журнал болуы керек. Бұл 

арада естеріңе салатын нәрсе: жиырма ал-

тыдағы Мұхтар Oуезов Семейден журнал  

 барам, – деді жұлып алғандай ғып. 

Амал жоқ, жол-ж!некей айтармын деп 

ойладым да машинаға отырдым. Бұнда да 

ыңғайы келмеді. Құдай оңдағанда самолет 

жарты сағатқа шегеріліпті. Бастықтарға ар-

нап қызыл кірпіштен салған кіп-кішкентай 

VIP-тің екінші қабатына к!терілдік. 

Алдымызға бір-бір стақан шай келді. 

Осы арада мен жаңағы екі жігітке оңаша 

с!йлесетін шаруам барын айттым. Олар 

шығып кеткен бойда Иманғалиға қарап 

едім, маған істеген қыры ма, қабағын тастай 

қып түйіп апты. Жуық маңда жібитін түрі 

жоқ. Oңгімені қалай бастасам деп қипақтай 

бастағанымды ұнатпады ма, мен  ауыз ашам 

дегенше !зі с!йлеп:

– Сенікі не шаруа? – деді.

– Журнал шығарғалы жатыр едік. 

 Со-ған...

– Онда менің қандай қатысым бар.

– Қаржы...

– Қанша?

– Сендерге түк те емес.

– Қанша? Тоқ етерін айт.

Есіме қазақтың «құдаңнан түйе сұра, 

қорыққанынан бие бередісі» түсті. Ойымда 

екі миллион теңге тұрған. Нем кетіпті дедім 

де, қағаз салфеткаға т!рт миллионды жаз-

дым да алдына тастап едім. К!зінің қиығын 

тастады да, бүктеп қалтасына салып алды.

– Жолда жатқан ақша жоқ. Жұмыс ор-

ным, кабинетім бар. Бұндай мәселе сонда 

шешіледі, – деді ол.  

– Қалай, кабинетіңе барсам шешесің 

бе? – деп едім,

– Оны сонда к!реміз, – деді ол.

– Онда кеттім, – дедім.

Билет алынды. Бірге ұштық. Үсті-басым 

алқам-салқам. Адамға к!рінетін сиқым жоқ. 

да г!рі дәлірек айтсақ – үстіңе жамылған 

к!рпені басыңа тартсаң аяғыңа жетпейтін 

мүшкіл, мүсәпір хал. Айлық т!ленбегелі 

қай заман. Ана жақта ұядағы сары ауыз 

 балапандай, аузын ашып отырған балалар 

мен қарттарға, мүгедектерге қолма-қол 

т!лейтін болар-болмас к!мек тоқтап қалған. 

Ортақол бизнес пен шағын бизнестің 

к!рген күні – күн емес. Олар да бір, ене 

бауырындағы емшекті іздеп қыңсылаған 

соқыр күшік те бір. Ол кездегі Атырауда 

қайбір күндіз-түні сартылдап, мігерсіз 

жұмыс істеп тұрған !ндіріс бар. Ал, қаржы... 

Иә, ол бар болғырды қайдан іздеу керек? 

Оның к!зі қайда? Қайдан, кімнен сұрайды? 

Апыр-ай, енді қайтпек керек?

Oкім үй іргесінде мұнай !ндіріп, белше-

сінен байлыққа батып жатқан шетелдік 

алпауыттарды шақырып алыпты да, Гурьев 

қаласы мен осы !ңірде !мір сүріп жатқан 

халықтың ауыр жағдайын айтып, «қол 

ұшын беріңдер, к!мектесіңдер» деп !тініш 

айтқан. Бірақ... не пайда, !зіміз айта беретін 

әлгі «жаны ашымастың қасында басың 

ауырмасын» деген бар еді ғой; «біреудің 

жоғын біреу !лең айтып жүріп іздейді» 

дейтін де бар еді. Ал, мыналар кессе – қан 

тамбайтын безбүйрек боп шығыпты. Ой, 

заңғарлар-ай. Салғырт. Самарқау. 

– Бұған біздің қандай қатысымыз бар? 
Бұл !зіңнің шаруаң, – деп, беттері бүлк 

 етпестен шіреніп, сыздап отырып апты. 

Осы жағдайды мен  Алматыға !зінің бір 

шаруасымен келген, баяғы студент кездегі 

дос Берік Қорқытовтан есіттім. Ана жақтағы 

Иманғали Нұрғалиұлының  әлгілерден 

кейін қандай жағдайда болғанын қайдам, 

ал, мына жақтағы біздің қанымыз қайнап, 

басымызға қан шапты. «Ойпырым-ай! 

Мынау, байлығыңның басында отырған 

безбүйректерге жағаласа кететін-ақ жер 

екен!» дедік біз.

«Апыр-ай!» дедім. – Бізге не болды? – 

дедік. Біз, сондай-ақ ел болудан қалдық па, 

– дедік. Арың аяқасты болғанда баяғының 

батыр шалдарындай ақырып теңдік сұрап, 

айқайлап шықпасаң да, тым құрыса, 

мыналарға кімнің жерінде, кімнің асын 

ішіп, байлығына керелеп,  кекірігі азып 

отырғанын тайсалмай, бетіне тура қарап 

тұрып, құдайын естеріне салатын жүрек 

жұтқан бір азулы ұлды, шынымен де бүгінгі 

қазақтың бір қатыны тумағаны ма? 

Біз, осы... Иә, рас-ау, біз қайсыбірде 

басымыз қосыла қалғанда к!йлегімізге 

сыймай, күпсіп к!кірегімізді к!тергенде 

«жігіттің жақсы болмағы нағашыдан» 

дейтініміз қайда? 

Бала кезіміз ғой. Біздің ауылда... біз 

дегенде сонау адайлармен іргелес жатқан 

Құланды жарты аралы мен Бел-Аранды 

жайлаған елдің шалдары үй іргесіндегі 

к!леңкеде бас қосатын еді. Сонда олар әр 

әңгіменің басын бір шалып отырар еді-ау. 

Бір кезде сол жарықтықтар бойын тіктеп 

алар еді де, қолын алысқа сілтеп, түу, 

түу-у сон-а-у тескен таудың ар жағында, 

ит жеккеннің елінде орманнан ағаш кесіп 

айдауда жүрген бір ұзын бойлы, қырсық 

қара шалды еске алар еді. 6зі Бұхарда 

 медресе бітірген бе? Бір кезде мешіт ұстаған 

пірәдар молда болған ба? Оу, қай заманда 

да қой-ешкі текесіз, ел тентексіз болған 

ба? Біздің ауылдан да Шақа деген... кейін 

күндіз ар жағынан күн к!рінетін мыр-

шай сарылығына қарап «Сары Шая» деп 

атап кеткен бір тентек шықты. Пішту!.. 

 Ондай пәлеқорлар сенің прәдарлығыңды, 

молдалығыңды қайтсін. Жама ағайын, 

туыс еді дей ме, әй? Е-е, туыс болса ше? 

Туыстығына түкіргені бар! 

Қолы боста ерігіп бара жатқанда 

балықшы ауылдың жас жігіттерімен карта 

ойнаған ба? Жастың аты – жас. Бірі болмаса 

бірі қағау істесе пірәдар басымен орысша 

боқтап, жағынан тартып жіберетін болған 

ба. Ол кезде түктің мәнісін білмеген бала-

мыз. Біздің ауылдың шалдары да қызық. 

Тақуа басымен әлгі қара шалдың !рескел 

бермейтін жігіттер жетеді. Ілім, білім мен 

кәзіргі супер техникаңның түбін түсіреді. 

Иманғали соларды табан астынан дереу 

жиып алды да, комиссия құрды. К!ктен 

аяғы  салбырап түскендей шіреніп с!йлеп, 

шекесімен тыңдайтын шетелдіктердің 

бір сәтте астаң-кестеңін шығарып түгел 

тексертті .  Масқара қылықтары мен 

былықтары ашылды. Табиғаты континен-

талды – қысы қатты, жазы ыстық, жері 

сор, балшық, батпақ, тұрмыс жағдайы ауыр 

елдің ауасын, ауызсуын улап адам т!збейтін 

жағдайға жеткізгендерін к!рсетті. Сосын, 

ана жақта мұнай !ндіріп жатқан күрделі, 

ауыр техникалардың күнде ертеңгісін 

жұмысқа шығар алдында тексерілмейтінін, 

ескіргенін айтып,  дарылдап,  арыл -

дап тракторлар қарақошқыл түтіндерін 

бұрқылдатып, жерді, суды, ауаны бүлдіріп 

жатқанын, сүйтіп о баста !здері қол қойған 

келісімшартты тәрік етіп белден басқан 

бейбастақтарын бетіне басты да, мұнай 

!ндіріп жатқан құбырларды тоқтатып 

жапты да тастады. Сол, сол екен, бұрын 

Иманғали к!мек сұрап алдына баратын 

шетелдік алпауыттар – дүние кезек – енді 

«не істейік», «қандай к!мек к!рсетейік» деп,  

бұның алдына !здері келетін болды, – деді 

Берік. – Соның арқасында аз ғана уақытта 

Атырау қаласына қарасты бірнеше ықшам 

шағын аудан, вокзал маңы мен қаланың 

орталығы тұтас газбен қамтылды. Алғашқы 

бір айдың ішінде к!гілдір отын қанатын 

кең жайып, қаланың сыртында жатқан бірі 

– жақын, бірі – алыс шет аймақтағы елді 

мекендер, ауылдар, құс фабрикасы, «Қызыл 

балық» деп аталатын !ндірістік кооператив 

һәм «Мұнай базасы», «Геолог», «Томарлы» 

сияқты поселке тұрғындары садағаң кетейін 

к!гілдір отынның қызығын к!ріп үлгерді.

– Біздің жағдайымыз осы. Осылай 

болып жатыр, бауырым, – деп, Берік  

рақаттанып қарқ-қарқ күлді де, алпамсадай 

етжеңді жігіт бар денесімен менің иығыма 

асыла кетіп еді-ау!..

Оңаша қалғасын мен де мәз боп күлдім 

де, бас салып Зейнулла досқа телефон 

соқсам, ол унберістетте жүр екен. «Апыр-ай, 

– дедім ішімнен – қазекемнің баяғы шалда-

ры оқу-тоқусыз құрық сүйретіп, қауға тар-

тып жүріп те соқыр түйсікпен біраз нәрсені 

топшылаған екен-ау! Сол жарықтықтар 

еді ғой: баласын үйлендіріп, қызын құтты 

жеріне қондырарда екі жағынан да жеті 

атаға дейін тұқ-тұқиянын қазбалап – ел 

тізгінін ұстаған кімі бар деп, аузымен құс 

тістеген кімі бар? – деп, «егеулі найза қолға 

алып, еңку-еңку жер шалған» текті дегдар-

лылардан кімі бар деп нәсіл қуалап, бекер-

ден-бекер  бас қатырмаған болды-ау!

6зімнен бұрынғы шалдарға таңғалам. 

Соларды ойласам, қайдағы есіме түседі. 

Иә, тіпті кешегі ХХ ғасыр  еді ғой.  Мына 

жағымыздағы үлкен елдің атағы дардай ірі 

генетик, биологтары академик Вавилов 

пен басқаны қойғанда, «күн к!семнің» 

!зі қолдаған халық академигі нәсіл, тек 

ж!нінде пікірлері бір жерден шықпай, 

қызыл кеңірдек боп айтысып жатқанда, 

аруағыңнан айналайын біздің шалдар 

құрым киіз үйде насыбайын атып, шайын  

ішіп отырып та  қолының астынан жұлдыз 

санап, айға қарап сол әлгі нәсіл, тек ж!нінде 

!здері байламын баяғыда жасап алған еді-

ау! Ойбай, Құдай-ау олар сенің большевик 

балаларыңның әлгі бір әлеуметтік дей ме, 

психологиялық дей ме, тағы бір генезиялық 

дегеніңе бас ауыртып қайтсін. Ол байғұстар 

!зінен кейінгі ұрпақтың қамын жеп, дегдар, 

тектілікті к!здеді. Балағынан жел ызғып 

к!шіп-қонып жүріп ат т!беліндей азғантай 

қазақтың ендігі ұрпағы тепсе темір үзетін, 

тығыл-таяңда сен тұр, мен атайын деп 

жұлқынып шыға келетін жүрек жұтқан 

жігерлі жастарды армандап еді ғой. Нәсілі 

асыл тектілікті ойлағанда баланы тудырған 

әкенің белінен бұрын, к!біне-к!п, бала 

к!терген ананың жатырына назар аудара-

тын еді-ау! Ой, садағаң кетейіндер-ай!..

ашты. Сүйтіп, жоқтан бар жасады да, дүниеге 

жарқ етіп «Таң» келді. Он сегіз н!мір жарық 

к!рді. К!п ұзамай сол Семейде, !зі қуғында 

жүргеніне қарамастан, жап-жас Мағжан 

Жұмабаев журнал ашты. Бұл, тіпті таңмен 

таласа туатын дәл бір жарық жұл дыздай жарқ 

етіп дүниеге «Шолпан» келді. 

Ол замандағы қыр адамы малшылық 

психологиядан әлі де ақи-тақи арыла 

қоймай, құлдық сана үстемдік құрып тұрған 

кез еді ғой. Хат танитын к!зі қарақты қазақ 

саусақпен санағандай еді.

Кәзір ғой, журнал шығарудың оңай 

боп кеткені. Oр облыс, әрбір аудан журнал 

шығара алады. Тіпті қолда ұстап отырған 

тауықтың қорада қыт-қыттап жүріп күлге 

бір аунап тұрып жұмыртқа туа салатындай, 

кәзір, әрбір үй !зіне лайық отбасылық жур-

нал шығарып алатын заман туды.

Ал, сонау заманда Семейден журнал 

шығарған !зіміздің әлгі қыршындай екі 

жас жігітке қайран қалам. Олар қоғамнан 

да, адамнан да демеуші, қолдаушы іздеп 

ешкімге к!з сүзген жоқ. Олар, не күтсе 

Алладан күтті. Сосын !здеріне, !здерінің 

алдына қойған к!кейкесті мақсаты мен 

рухани қайсарлығына сеніп еді.

Олар шығарған екі  журнал,  шын 

мәнінде,  Міржақып Дулатовтың !з 

 заманында ұлттық ұранға айналған «Оян, 

қазағына» мына жақтан үн қосқандай 

болып еді. Ендеше,  біз де күні ертең 

жарық дүниеге келгелі тұрған журналы-

мызды «Таң-Шолпан» деп атасақ қалай 

қарайсыңдар?» деп едім.  Ұсынысым 

бірауыздан қабылданды.

Бізде типография жоқ. Журналды  

 бас тырып шығару әңгіме болғанда, бәріміз-

дің есімізге жазушы Құлкенов  Мереке 

түсті. Оны арамызға алып отырып – бізде 

идея, сенде типография – бірлесіп журнал 

шығарайық деп едік. Ол келісті. Сол арада 

біз оны ПЕН-клубқа мүше қып қабыл дап, 

бірден исполкомның санатына ен гіздік. Ме-

реке біздей емес, істің ретін білетін, шаруаға 

икемі бар жігіт к!рінді. К!п күттірмей, 

договорды дайындап әкеп менің алдыма 

тастады. Қол қойып жатып, к!з қиығым 65-

35-ке түсті. «Бұл не?» деп сұрап едім, «жәй, 

әншиін формальный нәрсе  ғой» деп еді. Мен 

де оның с!зіне сеніп, илана қойғам. Сүйтсе, 

оның әлгі «формальный» деген нің түп аста-

рында жатқан қитұрқының сырын сегіз жыл, 

т!рт айдан асқасын бір-ақ білдім. 

Осыдан кейін бәрімізді қаржы жағдайы 

ойландырды. Кім с!йлесе де «қаржыны 

қайдан іздейміз», «кімнен аламыз?» деген 

сұрақ алдымызды тоса берді. Бір дегеннен 

ме нің есіме мұнайлы, газды !лкеге әкім 

боп барған жас жігіт түскен-ді; бірақ, әзір 

оны тісімнен шығармай, ішімде сақтап 

үйге келдім. Сонан, неше күн !ткені есімде 

жоқ, сағат кешкі бес-алтының шамасы еді. 

Теле фон шар етті. Иманғали екен. Қуанып 

кеттім. 

– Шал, қалайсың? – деді ол салған 

жерден.

– Сен қайдасың, !зіңдесің бе? – деп 

едім.

– Жоқ, Алматыға келгем. Енді елге 

қайтып бара жатырмын.

– Oй, бала, сенде шаруам бар еді. Қалай 

кездесеміз?

– Уақыт жоқ. Кәзір ұшам, аэропортқа 

бара жатырмын. 

– Маған соға алмайсың ба?

– Жоқ, соға алмаймын. Үйіңнің алдына 

кеп тоқтайын. Асығыспын, к!шеге шыға 

бер!

Асыққанда сірісі жоқ, арты ашық ескілеу 

шүберек тапочканы аяғыма сұға салдым. 

Үстімде де иығыма іле салған үйде киетін 

алқам-салқам бірдеңе. Сыртқа жүгіріп 

шықсам, Т!лебаев к!шесінде ақ джип күтіп 

тұр екен. 6зі алдында. Арт жақтағы орында  

Досқан мен Талғат. Олардың к!зінше 

шаруамды  айта алмадым да:

– Сыртқа шықшы, – деп едім.

– Шықпаймын. Самолеттен қалып 

Евангелия заманындағы антұрған «Блуд-

ный сын» бар емес пе. Құдай біледі, менің 

де дәл осы кәзіргі ебіл-себіл түріммен, 

әсіресе аяғымдағы арты ашық ескі шүберек 

тапочкадан күс-күс, кір-кір !кшем жыл-

тырап тұрған болу керек. Самолеттегі 

жолаушылардың бәрі маған қарап, менен 

к!здерін алмай сықсыңдап күліп отырған 

сияқтанды да, жерге кіре жаздадым. Басым-

ды к!термей, бұғып отырмын. Оның үстіне 

Иманғали да жыныма тиіп болды. Тізесін 

тіземе тақап қасыма отырып алды. К!зінің 

қиығын менен айырмай, әлденеге мәз боп 

мырс-мырс күледі кеп. Құрсын, итшілеп қас 

қарая Атырауға жеттім-ау. Мен бұл облысқа 

Иманғалидан бұрынғы бастықтардың 

тұсында талай келгем. Соның бәрінде де 

резиденцияға тоқтайтынмын. Келесі күні 

ертеңгі шайды резиденцияда бірге отырып 

іштік те, сыртқа шықтық.

– Дүкенге соғайық, – дедім мен.

– Онда не бар? – деді ол.

– К!ріп отырсың ғой, мына түріммен, 

– дедім мен.

– Ақшаң бар ма? – деді ол.

– Жоқ, – дедім мен.

– Менде де жоқ, – деді ол.

– Жұрттан ұят қой. Тым құрыса, аяқ 

киім...

– Oпермеймін. Саған осы лайық. 

Қазақтың қарт жазушысының сиқын халық 

к!рсін, –  деді де, шопырға иек қағып – 

Акиматқа! – деді.

Түріне қарап ем, қанын ішіне тар-

тып апты. Қарасұр бет қатқыл. Oшиінде 

әзілдескенде жылт ететін иі жұмсақ күлкінің 

ізі жоқ. Айтқанынан қайтпайтын түрін 

байқадым да, үндемедім.

Кабинетке кірген бойда хатшы қызға 

біреуді шақыр деп еді. Сол бойда құдды 

есіктің ар жағында әмір күтіп әзір тұрғандай 

ішке сып етіп шағын денелі қара костюмді 

кәріс жігіт кіріп келді. 

– К!ріп тұрсың ба – деді әкім әлгі 

кәріске иегімен мені нұсқап – осы кісіге 

т!рт  миллион теңге бер.

Кәріс жігіт маған бұрылды. Сенер-

сенбесін білмей, әуелі сығырайған кәріс 

к!зімен тінткілеп үсті-басыма қарады. 

Сосын аяғымдағы ескі шүберек тапочкаға 

сүзіле қарап, түктің мәнісіне түсіне алмай 

тұрып қалды.

Соны байқаған әкім:

– Иә, осы кісіге бер, – деп, бұл жолы 

немқұрайды кескінде мұрнының ұшымен 

тағы да мені нұсқады.

– Қолға ма, әлде?.. – деді кәріс.

Мен Алматыға телефон соғып, Мере-

кеден  есепшоттың н!мірін алдым да кәріс 

жігітке бердім. Ол шығып кетті. Оңаша 

қалғасын бастықтардың !здері с!йлесетін 

к!кірегінде алтын гербі бар телефон 

арқылы сол кездегі Ақтаудың әкімі Ләззат 

Қиыновтан бір миллион сұрап едім, о да әзір 

жауап екен, салған жерден счет сұрады. Оған 

да Мереке Құлкеновтың счетін бердім.

– Тағы қандай шаруаң бар? –  деді 

бастық.

– Басқа шаруа жоқ.

– К!мекшім шығарып салады – деді. 

Сосын: – Сау бол! –  деп, екеуміздің ара-

мызды б!ліп тұрған жалпақ столдың ар 

жағында кекірейіп тұрып, сұқ саусағын 

шошаң еткізіп жоғары к!терді. Oйтеуір, 

құдай оңдағанда «шао!» деген жоқ.

Қайтем, бастықтың аты – бастық. 

Бұрынғыларда «күлсең кәріге күл» деген. 

Жұрттың алдында масқара қып абырой-

ымды т!кті екен деп ренжиін бе. Кел-

ген шаруам  бітті. Рақметімді айттым. 

Мына түріммен Берік пен Рахымжанға 

да к!рінгім келмеді де, сол күні само-

летпен Алматыға ұштым. ПЕН-клубтың 

мүшелерін,  сосын !зінің жекеменшік 

типографиясы бар, болашақ серіктесіміз 

Құлкеновты шақырып алдым. Осы жолғы 

отырыста !зара ақылдасып редколлегия-

ны белгіледік. Проза мен публицис-

тиканы қосып, б!лім бастығына Қуаныш 

Іс-шараға академияның ғылыми 

ж ұ м ы с т а р  ж ! н і н д е г і  п р о р е к т о р ы  

Қ.Халықов модераторлық жасады. 

Д!ңгелек үстелді Т.Жүргенов атындағы 

Қазақ ұлттық !нер академиясының 

ректоры Ақан Абдуалиев кіріспе с!збен 

ашып, аудармашылар мен  редакторлар 

құрамына зор алғысын айтып, бұл 

еңбектің студенттер үшін маңызы 

айрықша екенін атап !тті.  «Рухани 

жаңғыру бағдарламасы аясында бірқатар 

жұмыс атқарылып келеді. 100 жаңа 

оқулық – сондай ауқымды жобалардың 

қатарында. Осы кезге дейін Ұлттық 

аударма бюросы қазақша с!йлеткен 

оқулықтар академия кітапханасына 

жетіп, студенттердің игілігіне айналып 

келген еді. Ал «6нер тарихы» кітабы біздің 

студенттер үшін ғана емес, оқы тушылар 

үшін де таптырмас еңбек. Алдағы уақытта 

біздің білім ордасы мен Ұлттық аударма 

бюросының арасында әріптестік қарым-

қатынасымыз нығайып, жаңа аудар-

ма кітаптар қатарымен толығады деп 

сенеміз» деді А.Жылқышыбайұлы. 

М . O у е з о в  а т ы н д а ғ ы  O д е б и е т 

және !нер институтының директо-

ры, филология ғылымының докто-

ры Кенжехан  Матыжанов кітапты ау-

дару мен редакция лау барысындағы 

мәселелер, кітаптың маңызы тура-

лы кеңінен әңгімелеп берді.  «Oлі 

күнге !нертанудың терминологиясы 

дұрыс қалыптаспағанына осы кітапты 

тәржімалау барысында к!з жеткіздік. 

О с ы  к е з г е  д е й і н  З . С е р і к қ а л и е в 

редакторлық еткен «6нердің ықшам 

тарихы» кітабы, оған қоса «Батыс Еу-

ропа !нері», «Орыс !нері» атты кітаптар 

тәржімаланған екен.  Алайда осы 

кітаптарды салыстырып қарағанда да, 

!нертану терминдері бір ізге түспегені 

Байқаудың ұйымдастырушылары 

Қазақстан  Республикасы Мәдениет 

және спорт министрлігінің Тіл саясаты  

комитеті  мен Алматы облысының 

әкімдігі. Байқау екі кезең бойынша (проза,  

поэзия) !тті. Қатысушылар байқаудың 

бірінші кезеңінде қазақ әңгімесінің 

хас шебері, !мірдің  шынайы карти-

насын жасаушы Бейімбет Майлиннің 

«Күлпәш», «Қара шелек»,  «Раушан ком-

мунист» сияқты әңгімелері мен сурет-

кер Сәкен Сейфуллиннің «Айша», т.б. 

прозалық шығармалардан үзінді оқыды. 

Ал екінші кезеңінде қазақ әдебие тіндегі 

шоқтығы биік поэмалардың бірі – 

Ілиястың «Құлагері» мен Фаризаның 

мұңлы, сезімге толы !леңдері, Сәбит 

Д!нентаевтың терең мазмұнды, ойлы 

туындылары оқылды. Биыл Бейімбет 

Майлин, Сәкен Сейфуллин,  Сәбит 

Д!нентаев, Ілияс Жансүгіровтердің 125 

жылдық және Фариза Оңғарсынованың 

80 жылдық мерейтойы болғандықтан, 

байқаудың шарты осындай еді. 

 Байқауға әділ бағасын беретін 

т!решілер қатарында белгілі ақын, Мем-

лекеттік сыйлықтың иегері Тыныш-

тықбек Oбдікәкімұлы, әдебиет сын-

шы  сы Тұрсынжан Шапай, дәстүрлі 

әнші Ерлан Рысқали, театр, кино және 

 дубляж актері Азамат Шарғын, профес-

2019 жылғы «08» қараша күні сағат: 

14:00-де Бейнеу ауылы, Д.Тәжиев к!шесі 

аудандық әкімдік ғимаратының 2-қаба-

тында жолаушылар мен багажды автомо-

бильмен ауылішілік тасымалдау маршрут-

тарына қызмет к!рсету құқығына арналған 

конкурс !ткiзілетіні туралы хабарлайды.

 Конкурсқа мынадай маршруттың 

пакетi (маршруттар) шығарылады: №1ЛОТ 

–  «№3» маршруттарының пакеттері 

шығарылады.

К о н к у р с қ а  м е н ш i к  н ы с а н ы н а 

қарамастан, меншiк құқығында немесе !зге 

де заңды негiздерде авток!лiк құралдары 

бар кез келген жеке және заңды тұлғалар 

қатысады.

Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдiрушiлер 

конкурстық құжаттардың жиынтығын 

алуға жазбаша !тiнiмдi аудандық әкімдіктің 

2-қабатына «Бейнеу аудандық тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, жолаушылар 

к!лігі және автомобиль жолдары б!лімі» 

мемлекеттік мекемесіне ұсынуы тиiс.

К о н к у р с т ы қ  қ ұ ж а т т а р д ы  а л у ғ а 

!тiнiмдердi қабылдау конкурс жарияланған 

күннен басталады және конкурсқа қатысуға 

!тiнiмдердi қабылдаудың соңғы мерзiмi:                           

2019 жылғы «28» қазан.

 2019 жылғы «14» қазанда конкурстық 

Комиссия конкурсты !ткiзу мәселелерi 

ж!нiндегi конкурс алдындағы конференция-

ны !ткiзедi.

Анықтама алу үшiн телефондар: 

2 20 41; 2 22 68.

анық байқалады. Бұл ретте аударма-

шылар, Ұлттық  аударма бюросының 

қызметкерлері, М.Oуезов атындағы 

Oдебиет және !нер институтының 

мамандары және осы академияның 

ұстаздары бас қосып әрбір терминді, 

атауды тәптіштеп қарап, әбден елеп-

екшеп барып, кітапқа енгіздік. «6нер 

тарихы» дүниежүзіне сегіз миллион-

нан аса таралыммен таралған еңбек. 

Oлемнің !ркениетті тілдеріне түгел 

аударылған. Ондай кітаптың қазақша 

тәржімалануы да үлкен еңбек екені 

с!зсіз. Үшіншіден, Лондон кітаптың 

аудару құқығын бергенімен, шығару 

құқығын бермеді. Сондықтан бұл еңбек 

Гонконгта  басылды. Oлемге сегіз милли-

он таралыммен тараса, соның барлығы 

да Гонконг  баспасы арқылы таралған. 

6йткені басқа баспаханалар басса, 

суреттің әрі кетіп қалады екен. Міне, 

кітаптың бояуы да !те к!ркем еңбек бо-

лып оқырманның қолына жетіп отырған 

к!лемді туынды. Қолға ұстағанда к!з 

қуанады» дейді К.Матыжанов.

Жиында Ресей 6нер академиясының 

академигі, профессор Б.6мірбеков, 

п.ғ.к.,  профессор, ҚР Суретшілер 

 о д а  ғ ы н ы ң  м ү ш е с і  Т . Қ о ж а ғ ұ л о в , 

О.Таңсық баев атындағы к!ркемсурет 

колледжінің оқытушысы М.Ауезханұлы, 

суретші Е.Нұразхан, Ұлттық аударма 

бюросы ның қызметкерлері O.Меңдеке 

мен С.Үркінбаев және академияның 

Сахна пластикасы кафедрасының 

меңгерушісі, профессор А.Құлбаев, 

Бейнелеу !нері нің тарихы мен теориясы 

кафедрасы ның меңгерушісі, профессор  

Қ.Оразқұлова қатысып, кітап туралы 

пікірлерін білдірді.

Қ.СЕРІКҚЫЗЫ

сор, филология ғылымының докторы  

Мұратбек Иманғазинов сынды   зиялы 

қауым !кілдері болды. Бұл сайыста нұр-

сұлтандық Алхабек Айжан бас бәйгені 

қанжығасына байлады. Бірінші орынға 

шымкенттік Мәди Сәулебек лайық деп 

 танылды. Павлодар облысының намы-

сын қорғаған Ербақ Құрметжан екінші 

орынды еншілесе, байқаудың үшінші 

орынын Шығыс Қазақстан облысынан 

келген Oлия  Болатова мен Қызылорда 

облысынан келген Айсана Oшімхан 

!зара б!лісті. Жеңімпаздар диплом және 

бағалы сыйлықтармен марапатталды. 

Байқауға ерекше ықыласпен дайында-

лып келген Ілияс Нұрланбеков және т.б. 

ынталандыру сыйлығына ие болды. 

Шара соңында Шайсұлтан Шаях-

метов  атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық 

 ғы  лыми-практикалық орталы ғының 

атқа ру шы директоры Ербол Тілешев Тал -

ды қорған қаласында !ткен респуб лика-

лық байқаудың басы-қасында болып, 

атса лысқан Алматы облысының Тіл дерді 

дамыту ж!ніндегі басқармасына ұйым-

дастырушылар атынан алғысын жеткізді. 

=йгерім ИЕБЕКОВА,
Алматы облысының Тілдерді 

дамыту ж4ніндегі басқармасының 
баспас4з хатшысы

«ӨНЕР ТАРИХЫ» – 
ӨЗ ТІЛІМІЗДЕ

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының кітапханасында 
«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы аясында 
«Жаңа білім – жаңа жаңғыру» атты дөңгелек үстел өтті.  Алқалы жиында 
академияның профессорлық-оқытушылық құрамы мен Ұлттық аударма бюросы 
мамандарының бірлесуімен тәржімаланған Эрнст Гомбрихтың «Өнер тарихы» 
кітабы таныстырылды. 

Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы қарсаңында Талдықорған 
қаласында дүбірлі дода – Абай атындағы көркемсөз оқу шеберлерінің 
республикалық байқауы өтті. 

БАЙҚАУ

КОНКУРС

КӨРКЕМСӨЗ ОҚУ 
ШЕБЕРЛЕРІ

Азаматтың суреті
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ANA TILI Д Ә У І Р  Д А У Ы С Ы
ТАҒЗЫМ

«6теген 6теғұлұлы 1699 жылы 

Шу !зенінің бойында, Изенді де-

ген жерде  дүниеге келген. Жастай-

ынан Іле матайлық Тауасар бидің 

баласы  Қа зыбекпен бірге Бұхара, 

Самархан, Шам, Бағдат, Ыстамбұл, 

Ромға барып тоғыз жыл оқып ора-

лады. 6теген Т!ле биден бата алып, 

Абылай ханның оң тізесін басқан 

батырларының бірі.  Қазақ жерін 

жоңғар басқыншы ларынан азат ету жо-

лында Түркістан, Ташкент маңындағы 

кескілескен ұрыстарға, Аңырақай 

шайқасына қатысты. Қалмақтың 

 Ботхишар, Сабан Тайшық сынды 

белгілі батырларын жекпе-жекте  жер 

жастандырып, қазақ әскерінің даңқты 

қолбасшыларының бірі болды» деп 

жазушы Марал Ысқақбай салтанатты 

шарада батырдың !міріне тоқталды. 

Қазақстанның еңбек сіңірген 

 дә рігері,  белгіл меценат Мүсілім 

 Дайыр беков,  Алматы облысынан 

қонақ тарды бастап келген Іле ау-

даны әкімінің орынбасары Алмас-

бек Сәтібаев, Іле ауданы ардагерлер 

кеңесінің т!рағасы Oмзе Oлдібекұлы, 

Тараз қаласы әкі мінің орынбасары 

 Кенжебек Олжабай және басқалары 

с!з алып, батырлық пен елдікті әспет-

теудің жас ұрпаққа патриоттық тәрбие 

беру дегі маңыздылығын атап к!рсетті. 

«Мүйізді 6тегеннің мүйізді ұрпақтары» 

кіта бының тұсаукесері !тті. Сахна 

т!рінде қордайлық жезтаңдай әнші 

 Қар лы ғаш   Қожағазина, Алматы облы-

сы Іле ауданының әжелер ансамблі ба-

тыр рухына арналған әндерін тарту етті.

Бұдан басқа, ауыл мешіті маңын-

дағы алаңқайда орнатылған ашық 

сахна мен күрес кілемінде палуанда-

рымыз !зара күш сынасты. Бас жүлдеге 

Сол жерде 1949 жылы алдындағы үш 

қыздан кейін !мірге біздің бауырымыз 

Қырықбай келді. Oкеміздің қырықтың 

үстіне шығып жатқан кезі еді. Ырымдап, 

нәрестеге Қырықбай деген есім берді. 

Бауырымызды аяғын жерге тигізбей 

к!теріп, бақтық.

Қырықбайдың біл імі  жоғары. 

Қазақ политехникалық институтын 

тамамдаған.  Еңбек жолы Алматы  

қаласындағы автомобиль ж!ндеу 

 зауытында 1967 жылы басталып, осы 

зауыттың қабырғасында !ткен он 

жыл к!лемінде жүргізуші, бас диспет-

чер, инженер-технолог болып еңбек 

етті. Одан кейінгі еңбек жолы №2588 

автоотрядтың бастығы, «Транссельхоз-

техника» кәсіпорнында автомашиналар 

колоннасының бастығы лауазымында 

жалғасты.

1980 жылдары Қапшағай қаласына 

қоныс аударған соң, Қапшағай жолау-

шылар тасымалдау паркінің пайдалану 

б!лімі бастығының орынбасары, аға 

инженер, бас инженер, осы парктің бас-

шысы қызметтерінде болды.

Ш е ң г е л д і  а у ы л ы н ы ң  ә к і м д і к 

округінде еңбек еткен жылдары бір т!бе. 

Кейінгі жылдары «Қапшағай К!ркейту», 

«Қапшағай су құбыры» кәсіпорын да-

рында басшылық жұмыстарда еңбек етті.

Қапшағай қаласының Құрметті 

азаматы. Облыстық мәслихатының 

депутаты болып сайланған. Жаны таза, 

қарапайым азаматтың жүріп !ткен 

ғұмыр жолы кейінгі  ұрпаққа үлгі 

боларлық. 

Ата-тектік қасиет деген дүние бар. 

Oкемнен қалған адалдық, әдептілік, 

қара пайымдылық қасиеттері бауыры-

мыз дың бойына айнымай дарыпты. Oке 

алдындағы перзенттік борышты жете 

сезінді ме, бүкіл ғұмырында әке атын 

биік ұстауға, оның атына кір келтірмеуге 

тырысты. Үлкен-кішіге қамқор, дос-

жаранға адал бола білді. 6з бауырла-

рына, қарындастарына деген ағалық 

мейірімі белек еді. Інісі Бауыржанның 

отбасына Қапшағайдан үй салып, бала-

шағасымен кешіріп апарды. Балаларын 

жұмысқа орналастырды.

Інім жібектей мінезімен, жайда-

ры кеңілімен үлкенге іні, кішіге аға, 

ағайынға бауыр бола білді. Осы асыл 

қасиеттерінің арқасында !з ортасында 

үлкен беделге ие болды. Тойларда, туған 

күндерде, мейрамдарда Шәмшінің 

әндерін жақсы орындайтын. Қазір сол 

күндерді сағынып жүрміз.

Отбасымыздың бәйтерегі, сүттей 

ұйып отырған берекелі шаңыра ғы мыз-

дың отағасы, елі құрметтеген аза маты, 

ардақты әке, аяулы жар, қамқор інімді 

сұм ажал ортамыздан жұлып, Жер-ана 

су жаңа авток!лік тігілген түйе палуан 

күресіне еліміздің әр шалғайынан 

атан жілік, бура санды 28 палуан бақ 

сынады. 

Отыз үш шақырымдық аламан 

бәйгеде Алматы облысы Қарасай ау-

данынан Oлнұр Назарбаевтың атақты 

жүйрігі «Үшқоңыр» алдына ат салмай 

келіп, иесіне «Тойота Хайлюкс» к!лігін 

мінгізді. Екінші келген «Ақмоншақ» 

атты сәйгүліктің иесі «Нива» авток!-

лігін олжалады. Сондай-ақ топ бәйге 

мен құнан жарыста аты озып келгендер 

де темір тұлпарлы болды.

Нұрлан ҚҰМАР

!з қойнына алды. Балаларының бәрін 

де азаматтық жасқа жеткізіп, бір баста-

рын екеу етіп, енді солардың қызығын 

қызықтайтын шақта кетті. Oттең-ай 

дейсің! 6кінішсіз !лімнің жоқтығы 

тағы бір рет дәлелденгендей болды. Сол 

!кініш !зегімізді !ртейді. 6мірден кетсе 

де, к!ңілден кеткен жоқ. Енді маған 

ондай бауырды кім тауып береді, қайдан 

табамын?!

Осы жасқа жеткенде бауырым 

Қырықбайдан айырылып қалам деп 

ойладым ба?! Рас, !лмейтін адам бол-

майды. Ажал жетсе, артымда бауы-

рым бар, арулап қояр деген пендешілік 

үміттің жетегінде жүретінмін. С!йткен 

бауырымнан маған бір уыс топырақ 

б ұ й ы р м а й ,  а р т ы н д а  а ң ы р а п  м е н 

қалғандаймын. Зиратының басына 

телміртіп қойғанын Алла Тағаланың 

құдіреті демеске шараң жоқ.

Бүгін ойым он тарауға, санам сан 

тарауға кетіп, қолға алған дүнием 

қолымнан шығып, қанатым қырқыл-

ғандай күйде жүрмін. Арбаның соңғы 

д!ңгелегіндей, соңыма ерген тұяғым 

мені «әлі де болса !мір сүре берсін» 

д е д і  м е  е к е н ,  а р б а н ы ң  а л д ы ң ғ ы 

д!ңгелегіне айналып, ата-бабалары 

кеткен ұлы к!шке менен бұрын барып 

қосылды. Оның жоқтығын қатты сезініп 

жүрмін. Oкеміз бен шешеміздің берген 

тәрбиесіне беріктігі болар, менің бетіме 

тіке қарап, қарсы с!з айтпаған күйінде 

кетті, құлыным. Аз с!йлеп, к!п нәрсені 

іштей ойлайтын.

Бір үйде бір бала болса да, он бала 

болса да, әр баланың орны б!лек екен. 

Қырықбайдың орны, расында, бәріміз 

үшін б!лек еді. 6зімізге үлкен медет 

болатын. Oкемізден қалған бір үйдің, 

бір шаңырақтың, бір әулеттің бәйтерегі 

еді. Амал не, ащы запырандай !зекті 

!ртеген ащы шындық жанымызды жеп 

бара жатқан секілді.

Айтып-айтпай не керек, Алланың 

жазғанына к!ніп, артында бауырлары, 

жары, балалары мен немерелері қалды. 

К!зден кетсе де, к!ңілден еш уақытта 

кетпейтіні мен үшін ақиқат болып 

қалмақ. Жүрегім соғуын тоқтатқанша 

құлынымның жарқын бейнесі к!з ал-

дымда тұрары анық. Оған деген бауыр-

малдық ықылас-ниетімді, сүйіспен ші-

лігімді ана дүниеге !зіммен бірге ала 

кетермін.

Бауырым тірі болғанда биыл 70-ке  

толар еді. Жатқан жері жайлы, топырағы 

торқа, иманы жолдас болсын! Нұрың 

пейіште шалқысын, жаным!

Асылайым С=РСЕБЕКҚЫЗЫ,
әпкесі

Алматы облысы

ЕР ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ

ҰЛАҒАТТЫ 
ҒҰМЫР

Жамбыл облысына қарасты Қордай ауданының Өтеген ауылында әйгілі 
батыр Өтеген Өтеғұлұлының туғанына 320 жыл толуына орай дүбірлі той 
өтті. Шара алдымен аудан орталығындағы Өтеген батыр ескерткішінің 
ашылуымен басталды. Ескерткіш алдына гүл шоқтарын қою рәсімінен кейін, 
барша жұрт іргедегі «Өтеген батыр» атындағы аудандық мәдениет үйіне бет 
алды. Оның кіре берісінде батырдың Абылай ханнан әкелген әйгілі шұбар 
тегенесі қойылған. 

Әкеміз Сәрсебек Темірәліұлы Жамбыл ауданы 
Беріктас ауылының тумасы еді. Төрт ағайынды 
болды. Шелек, Талғар аудандарындағы 
аудандық сотта судья болып істеп, кейін 
денсаулығына байланысты Карл Маркс 
ауылына кешіп келдік.

ӨМІР – ӨЗЕН

ТҰЛҒАЛАРЫ

Жиенбайды,  сын және поэзия б!ліміне 

Мырзан Кенжебайды  тағайындадық. Сол 

отырыста тағы бір шешілген мәселе – 

 гонорар. Демек, қаламақы.  О заман да, 

бұ заман к!ңіл к!ншитіндей қомақты 

қаламақы т!ленбеген жағдайда ж!ні түзу 

жақсы шығарма тумайды. Үкімет бір жыл-

дан кейін республикада шығып жатқан 

басқа журналдар секілді «Таң-Шолпанға» да 

жыл сайын он миллион теңге беріп отырды. 

Құлкеновтың айтуы – бұл ақша журналда 

істейтіндерге айлық, қағаз бен типография-

дан ауыспайды. Ал, гонорар, қаламақы 

қайда? Менің есіл-дертім қайткенде де 

ақын, жазушыларды ынталандыратын 

қаламақы. Жаңа екі айда бір шығатын «Таң-

Шолпанның» әр санына жарты миллион 

теңге тауып берем деген с!здің аузымнан 

қалай шығып кеткенін байқамай қаппын. 

Мен уәдемде тұрдым. К!біне-к!п ақшаны  

облыс әкімдері, бизнесмендер мен ара-тұра 

министрлерден алдым. Бір жолы Құлкенов 

екеуміз оңаша отырғанбыз.

Мереке:

  – Сіз, кейде бастықтардан ақшаны 

 телефонмен сұрап аласыз. Соның реті 

қалай, олар сізден қорқа ма? – десін. 

– Шырағым-ау, ол балалардың маған 

күні қарап тұрған жоқ қой. Олар әлдеқандай 

қарт жазушыны қайтсін. Қайдан білейін, 

мүмкін, басқа реті бар шығар, – дедім.

***

Астана солтүстікке к!шкелі біраз 

болған. Тасмағамбетов премьер-министр. 

Күз айы-тұғын. Түс ауа бергенде журнал дың 

редакциясына келіп ем, Құлкенов:

– Жыл аяғында шығатын журналдың екі 

н!міріне т!леп жүрген гонорарға ақша жоқ. 

Не істейміз? – деді. 

мен к!рмеген қара мұртты, қара торы жас 

жігіт отыр. «Кім болды екен» деп ойладым 

да, назарымды ірікпей тартып алдым. 

Ләззаттың мына жағындағы бос орынға 

мені отырғызды. Менен кейінгі келесі 

орында Иманғалидың анасы Ділдә отыр 

екен. Ауырып жүргенін, үлкен астан кейін 

кететінін айтты. Менен бір жас кіші. Ата 

қоныс, жер-суымыз бір болғасын әрқашан 

кездескенде  менің  іші-бауырымды 

 жылытып аға тұтады. Карим үйленген 

тойда «ауырып жатыр едім» деп, бастаған 

с!зін сонан ары жалғастырып – сексен-

нен асқанда !мірінде бірінші рет келін 

түсіріп, той жасап жатқан жалғыз ағамның 

қуанышын б!ліспей, мен қалайша үйде 

шыдап жатайын» деп, Ділдә қарындастың 

сондағы дүйім жұрттың алдында шалқақтап 

тұрып, саңқылдап с!йлеген даусы әлі 

құлағымда.

Ділдә, маған мойын бұрып «кеттім» деді 

де, !рттей ыстық алақанымен білегімнен 

ақырын қысып, ж!неле берді. Байқамай 

қаппын, әлгінде Ләззат Қиыновтың арғы 

жағында отырған қара мұртты жас жігіт 

жетіп кеп, жалма-жан менің жанымдағы 

босаған орынға отырып жатыр екен. 

Қолындағы екі саусағының ұшымен қысып 

алған тілдей қиынды қағазды:

– Аға, – деп маған ұсынды. 

Oлгі қиындыда «Аға! Басыңыз ауырған-

да, балтырыңыз сыздағанда !тінішім – 

звандаңыз». Атамқұлов Ерлан. 83007101111. 

Каз. темір. жол. ұлт. комп.» деп жазылған.    

(Сол қиынды кәзір менің ескі қойын 

дәптерімнің ішкі бетінде жапсырулы). 

– Аға, !з жағдайым !зіме жетеді. Осы 

жұмысқа президент шақырғасын  бардым, 

– деді Ерлан.

бес томдық таңдамалы жинағын сыйлаған. 

Бұл к!ркем шығарма емес. Oдепкіде бата 

алмай, жүрексініп біраз жүрдім. Оқып 

қарасам, шынында да Кантқа бауыр басып 

алған философ екен. Үйде Канттың бір 

томдығы болатын. Бір жолы ауруханада 

жатқанда әр жерінен тиіп-қашып байқап 

к!ріп едім. Тісім батпады. Осындай оңай 

оқылмайтын кітаптарға Иманғали әуес 

болатын. Бұл кәйтер екен деп, Кантты 

Иманғалиға бердім. Осының алдында ол 

менен Леонид Леоновтың бір томдығын 

сұрап алған.  Орыстың толғамы терең 

осы жазушысының Большой театрда Лев 

Толстой,  Максим Горький, Антон Чехов, 

Александр Грибоедов ж!нінде жасаған 

(кезінде мәскеуліктерді таңғалдырған) 

атақты баяндамалары болатын.

Ілгеріде Кантқа тісім батпады дедім 

ғой. Ол рас. Бірақ... осы философтың 

қарапайым пендеге оңайлықпен сырын 

аша қоймайтын қатпары қалың ойларының 

арасынан бір с!йлемді оқығанда, денем 

құдды токқа тигендей дір еткен-ді. Ол 

 мынау: «Меня постоянно потрясает звезд-

ное небо над головой и нравственные 

 законы внутри меня»... Байқайсыздар ма, 

мынау былай қарағанда к!ңіл тоқтатып сәл 

ойлансаң болды, тас т!беңдегі жұлдызды 

аспан бәріміздің де жанымызды дір еткізер 

еді. Сосын, сен тіліңді кәлимаға келтіріп, 

жалма-жан аспанға қарап «апыр-ай, ә?!» 

деп, басыңды шайқар едің де, шаруаңды 

істеп ж!ніңе кете берер едің.

Жә, бізді қойшы. Бізге әлгіндей таңдан-

ғаның да жетіп жатыр. Ал, анадай даныш-

панды қайран қалдырған әлгі «нравствен-

ные законы внутри меня»... Жасаған Ие-ау! 

Бұл, енді бала к!терген анадай, адамзаттың 

– Жоқ, сен тыңда. Бұнда жатқан шал-

дарды да дүниенің тыныштығы...

– Оны қайтесіңдер, жандарыңды бағып, 

емделіңдер.

– Жанды бағу үшін де дүниең тыныш 

болу керек қой. Байқайсың ба, ХХІ ғасыр 

!зімен бірге бүліншілігін ала келді. Кеше 

космосқа ұшқан !зіміздің баланың журна-

лиспен сұхбаты есіңде ме? 

– Жарайды, айта бер.

– Менің бір байқағаным – у этого воен-

ного мальчика поэтическая, нежная душа. 

«Во вселенском темном мраке – говорил 

он – наша планета была такая маленькая, 

одинокая и беззащитная. Мне стала жалко 

ее и страшно». Когда слышали это, нас, ста-

риков прикованную больничную кровать 

сотрясла дрожь.

– Жарайды, мен кеттім.

– Жоқ, тоқта. Мына ғасыр дүниені 

қайда апара жатыр? Басқасы басқа, кешегі 

атом, сутегі мен нейтрон бомбылары аз 

болғандай, енді дүниенің күлін к!кке 

ұшырып, тас-талқанын шығаратын жой-

пар қаруларды шығару айдай әлемде кәзір 

ұлы елдерді билеп отырған кішкентай 

бастықтардың бәсекеге айналып, таласқа, 

тартысқа айналып кетті ғой? Бұған, сен 

қалай қарайсың?

 – Шал, басымды қатырма. Бұны !зім де 

кімнен сұрарымды білмей жүрмін, – деді де, 

Иманғали бұрылып ж!неле берді.

***

Кешегі совет үкіметі кезінде к!зім 

анық жеткен бір шындық – әдебиет те, 

!нер де әлемдік әдебиетпен тығыз қарым-

қатынаста болмаған жағдайда ұлттық 

әдебиет те, мәдениет те !рісі кеңіп, !ресі 

!спей отбасылық болып қалуы мүмкін. 

Осы жағдай ойымнан кетпеді де, !зіммен 

пікір лес жігіттермен ақылдастым. Сүйтіп, 

Совет одағы ыдыраған бойда әуелі отыз, 

кейін қырық, елу ақын-жазушының басын 

қосып, Ресей жазушыларының ПЕН-

клубы арқылы жолын тауып, 1993 жылы 

6 қыр күйекте Мадридте !ткен конгрес-

те халықаралық Лондон ПЕН-клубына 

мүше боп қабылдандық. Соның арқасында 

 Еуропа, әсіресе, орыс әдебиеті мен кешегі 

совет заманында қалыптасқан тамаша 

дәстүрді сақтап, !зара қарым-қатынаста 

болдық. Бұрынғыдай Мәскеуге жиі баратын 

болдым. Біздің елдің бұндағы елшілігінің 

к!мегінсіз аяқ аттап басу мүмкін емес. 

Абырой болғанда, Мәскеуде тоғыз жылдан 

астам елші болған Тайыр Мансұровпен 

к!ңіліміз жақын, доспыз. Жас кезін 

білмеймін. Ал, мен білетін Тайыр тік мінез. 

Бірақ, сонысына қарамастан, жұртпен тіл 

табыса біледі. Үлкен орындарда отырған 

орыс интел лигенттерімен жақсы қарым-

қатынаста. Қайсыбірімен дос, жақын 

екенін білем. Oдебиет пен мәдениетке 

жүрегі бұрып тұратын жанашырлығы мол. 

Қазақтан шыққан алғашқы дипломат Нәзір 

Т!реқұлов ж!нінде деректі һәм күрделі 

кітап жазып, атақты ЖЗЛ-да бастырып 

шығарған адам. 

Тайыр Мансұровтан кейін Мәскеудегі 

елшілікті Нұртай Абықаев басқарды. Бұны 

да ширек ғасырдан астам білем. Қашан 

кездессең де жатсынбай ішіне тартып 

тұратын ұяң, жұмсақ күлкісі бетіне жылы 

шырай беріп тұратын сыпайы, сырбаз. 

Осы екі елшінің тұсында Мәскеуге 

қанша барсам да елшіліктің жігіттері күтіп 

алады. Шығарып салады. Қала ішіндегі 

жүріс-тұрысқа к!лік әзір. Орыс жазушы-

ларымен бас қосқан ресми жағдайлардың 

қайсыбірі елшілікте !тетін болды.

С!зім жарасатын кіс інің  б ір і  – 

Нұртай Абықаев. Міне, диванда тізе 

түйістіріп қатар отырмыз. Алдымызда 

бір-бір шыныаяқ шай. Ұрттасақ ұрттап, 

ұрттамасақ ырымын жасап, ернімізді 

тигізіп әңгімелесіп отырғанбыз. Ойламаған 

жерден Иманғали есіме түсті. Қолым қалт 

етсе осы жігіт ж!нінде түбі бір естелікке 

отырам  деген ой болатын. Соның орайы 

келгесін Нұртайдан:

– Бұрын Иманғали екеуің жақсы 

едіңдер, қазір қалайсыңдар? – деп едім, 

Нұртай ақырын қозғалып орнынан тұрды. 

Сырықтай бойы тіп-тік. Гольфпен әуес 

дейтін. Доп ұрғанда, бәлкім, иілсе иілетін 

шығар.

– Ол жау жоқ болса, !зі іздеп тауып 

алып жүреді, – деді Нұртай.

Ат жақты ашаң жүзінде !зім білетін 

ұяң, жұмсақ күлкісі. Езу тартып күлімсіреп 

тұр. Ойымыз бір жерден шықты да екеуміз 

қосылып рақаттанып күлдік-ау. Тентек 

қара молда есіме түсті. «Пәруардігер-ау! Ана 

дүниеде жатып та артында қалған ұрпағына 

ит мінез тентектікті қалдырып кеткен болды 

ғой, жарықтық» деп ойладым.

Сол күні Нұртай екеуміз Иманғалидың 

құлағын біраз шулаттық. Oңгімеміздің 

соңында онан: 

– Иманғали екеуің к!птен бері Прези-

денттің қасында бірге қызметтес бол-

дыңдар. Сол !зі жұмыста қалай? – дедім.

Нұртайды білем. Бүкпесіз шынын айта-

ды. Тумысынан табиғаты солай. Мейлінше 

ұстамды. Дініне берік. Арыға бармайды. Аз 

с!зді. Жауабы да қысқа болды:

– Он взрывной.

Ничего не скажешь. В этих его скупых 

словах весь Тасмагамбетов. И это его черта 

характера. И это особенность его натуры. 

Да, он взрывной! Да, он как заряженный 

аккумулятор подключенный к электричес-

кому току высокого напряжения. Вот уже 

в четвертьвековой истории нашей респуб-

лики мы видели и были свидетелями. И 

не раз, и не два, когда Президент дав ему 

поручения посылал его на трудный участок, 

он всегда находил в себе резерв неуемной 

силы и энергии. И в исключительно реши-

тельных случаях, бывало, сколько раз он 

мгновенно зажигался, загорался вдруг.

Вот это способность взрываться и эта 

подкупающая безудержность его натуры  

особенно ярко проявилось во время 

 недолгого пребывание в Атырауской обла-

сти. И не потому ли у жителей этой области 

поныне остались пронзительные благодар-

ные воспоминания о нем! 

– Типографияң бар ғой, бастыра бер. 

Ертең астанаға жүрем, ақша  табармын, – 

дедім. 

Айту оңай, айтқанды орындау оңай-

лыққа түспейтіні белгілі. Масимов  премьер-

министрдің !ндіріс жағын басқаратын 

орынбасары. Oлдеқалай  коридорда кез-

десе қалғанда бас изескеніміз болмаса, 

тілдесіп к!рмеген адам. Орыстың «была, 

не была» дейтіні есіме түсті де, кабинетіне 

кірсем, ешкім жоқ, бір !зі жалғыз отыр 

екен. Екі н!мірге жиырма мың доллар жет-

пей қиналып тұрғанымды айтып едім.  

Ол:

 – Үкіметте ондай ақша жоқ қой, – деді. 

– Оны мен де білем, бірақ сенде ақшалы 

жігіттер бар ғой, потресите их карманы, 

– деп едім, к!зін к!термей т!мен қарап 

отырып, май жаққандай жылтыр қара 

мұртының астынан жымиып күлді де, 

сәлден кейін, – Бәрін бірден емес, он 

мыңнан б!ліп тауып берермін, – деді. 

Сыртқа шықтым. Арқаның күзгі қара 

суығы ызғырып тұр. Онсыз да суық тиіп, 

мазам кетіп жүргем. Б!лмеме кірдім де, 

жалма-жан шешініп к!рпенің астына кіре 

бергенім сол еді, телефон шылдыр етті. 

Хатшы қыз Масимовке қосты. 

Ол: 

– Міне, бір кісі жиырма мыңды берем 

деп тұр, – деді. 

Мен, әрине, тез табылғанына қуансам да, 

әлденеге сәл іркіліп барып, ол кісінің аты-

ж!нін сұрап ем, ол: «Ерлан Атамқұлов» деді. 

Мен: 

– Онан алмаймын. Басқадан, – деп 

едім. 

Ол: 

– Неге? – деді. 

Мен ол жігітті жақсы к!ретінімді 

айтқанымша болмады, трубканың ар 

жағынан басқа дауыс: 

– Аға, Аққу қонақүйінде екенсіз. Кәзір... 

кәзір барам, – деді. 

Мен тұрып киінем дегенше, есікті қағып 

Ерлан кіріп келді. Құшаққа құшақ айқасты.

– Аға, мынау маған түк те емес. Еліміз 

егемендік алған күннен бастап  бизнеспен 

айналысам. Басқасын айтпағанда, Алматы-

да бірінші салынған бес жұлдызды қонақүй 

менікі. Сол қонақүйдің қасындағы қырық 

этажды екі үй де менікі. Ақшаны сізге, 

!зіңізге, әлде-е...

–   Жоқ, Құлкеновке, – дедім де, бас 

салып Құлкеновке телефон соғып  счетын 

сұрай бастап едім, Ерлан Атамқұлов қолым-

нан телефонды жұлып алып, Құлкенов тен 

ертең нешеде жұмысқа келетінін сұрап 

білді де:

 – Сағат онда менің бір жігітім барып 

ақшаны қолыңа тапсырады, – деді...

Ерланды шынында да жақсы к!ретінмін. 

Оның себебі бар. Жасы үлкенді сыйлай-

тын к!ргенді, тәрбиелілігі !з алдына. Oр 

нәрсенің сәті біледі демекші, онымен алғаш 

танысқанымыз қызық болды. Осыдан, 

шамасы, екі, әлде үш ай бұрын Амангелді 

Селбаев алпысқа толды да, дос-жарандарын 

шақырды. Отыз жылдан астам Батыс 

Қазақстан теміржолын басқарған кісі. Мен 

сияқты әдебиет, мәдениетпен айналы-

сып жүргендерді к!рсе құдды нағашысын 

сағынып к!рген жиен сияқты үйіріле кетеді. 

Жүзі жылы. Тілі  майда. Сырбаз. Қайсыбірде 

уақыт тауып асықпай, кең отырып с!йлесе 

қалсам, құдды Чеховтың әлгі тірі жанның 

бетіне жел боп тимейтін сыпайы, инабатты 

интеллигент геройы болады да шығады.

Самолеттің ыңғайы солай болды, мен 

сәл кештеу келгем. Жұрт жайғасып оты-

рып апты. Қақ т!рдегі үлкен д!ңгелек 

столдың т!рінде Мұнай-Газдың сол кездегі 

бастығы Ләззат Қиынов отыр екен. Маған, 

әрқашанда осы кісінің анадайдан айқайлап 

тұратын адайлығы ұнайды. Ана қарашы, 

кәзірде к!пшіктей кеудесін «мені к!р» 

дегендей, барынша ілгері ұсындырып, ақ 

к!йлектің омырауын айқара ашып тас-

тапты. Ал, оның ар жағында бұрын-соң 

Сонан кейін қатар отырып с!йлескенде 

айтқаны: Жамбылдан екен. Анасы оқытушы 

болған екен. Қазақ орта мектебінде әдебиет 

пәнінен сабақ берген екен. Қайтыс болға-

нына үш жыл бопты. 

– Біз жас баламыз, – деді Ерлан, – от-

басында, !з арамызда, кейде үйге кісі-қара 

келгенде с!з арасында анам: «кімде-кімнің 

үйінде «Қан мен тер» болмаса – ол семьяны 

мәдениетті деуге болмайды» деп отыратын. 

Анамның сол с!зі құлағымда қалған-ды. 

Сізді к!ргенде қуанып кеттім, – деді.  

Шыны керек: Ерлан Атамқұловтың 

анасы мені қатты таңғалдырды. Oрине, оқу-

тоқу !з алдына. Ізденімпаз талапкер кісіге 

халықтың даналысы қосылғанда к!птің 

арасынан қалайда әдебиетті сүйетін һәм 

терең түсінетін дәл осындай !зіндік пікірі 

бар ұстаз шығады. Олар онша к!п те болмас. 

Бірақ шығады.

Осы арада басын ашып алатын бір 

жағдай: «Қан мен тер» мақтағанға зәру 

емес. Ең алғаш жарық к!ргеннен бастап 

бірден жұлдызы жарқырап, айы оңынан 

туған шығарма. Қазақтар мен орыстарды 

айтпағанда, !з тұсында Еуропа елдерінде 

Луи Арогоннан бастап талай сыншылар мен 

әдебиетшілерден жоғары бағасын алды. 

Ертеректе жазған бір мақаласында 

марқұм Герольд Бельгер: «Об этой книге на-

писана порядочно. Если собрать все вместе 

получится не один том. Но – до подлено 

знаю – многое из того, что в ней напи-

сано автор всерьез не принимает. Может 

помнит мудрый завет Абая: «не верь хвале 

людей». Может иные диферам бы коллег 

кажутся  ему излишне елейными, слащавы-

ми,  поверхностными».   

Ал, Тараз қаласындағы мына оқытушы 

әйелдің ж!ні басқа. «Қан мен тер» ж!нін-

дегі оның әлгіндей адам ойламаған оқшау 

пікірін !зге емес, !з баласы Ерлан ның 

аузынан есіткенде к!ңілім қатты толқып, 

біртүрлі боп кеткенім Аллаға аян! Оның 

себебі бар: бұл кісі сыншы емес. Oдебиетші 

емес. Бар болғаны мектепте – балаларға 

әдебиет пәнінен сабақ берген, үйде, от-

басында бауырынан !рген балаларын 

тәрбиелеген – ана. Рас, тумысынан тәңірі 

зерделі жаратқан адамдар болады. Олар не 

нәрсенің бәріне де !згелерше емес, !зінше, 

!зінің патша к!кірегіндегі т!релікке ден 

қояды. Олар бұл дүниеде менен де басқа 

біліктілер болар-ау деп ойлап басын ауырта 

қоймауы мүмкін. Адасса – !зінше адаса-

ды. Қателессе де !зінше қателеседі. Тұла 

бойындағы (таланты демей-ақ қояйын) 

!зіне тән әлгіндей ерекше қабілеттің түп 

астарын осы тұрғыдан іздеген дұрыс сияқты. 

***

Иә, Жабайхан Oбділдин! Бұл кісімен 

к!ңілім жақын. Сыйласпын. Кешегі 

Абайдың жүз елу жылдық тойы алдын-

да республиканың вице-президенті 

Ерік Асанбаев  бастаған үлкен делегация 

Мәскеуге бардық. Дом Советовте болған 

салтанатты жиында мен баяндама жасадым. 

Келесі күні Петербургте болған салтанат-

ты жиында академик Oбділдин баяндама 

жасады. Шағын денелі кісі ғой. Талғамы 

қатты тәкаппар петербургтіктер емес пе. 

Алғашқыда біздің жігіт к!зге қораштау 

к!рінді ме, қалай. 

Жабайхан да тегін емес. Талай институт, 

университетте тілін безеп, лекция оқыған, 

тіл-жағы сайрап тұрған профессор. К!ріп 

отырмыз. Қолында, тым құрыса, тілдей 

қағазға түртіп алғаны да жоқ. Екі қолы 

қалтада. Екі к!зі аспанда. Иегін к!теріп, 

тамағын кенеді. Сонан Аллам берсін!.. 

Атақты Маринск опера театрының к!гі мен 

жері арасында жезтаңдай Жабайханның 

!зімізге таныс майда қоңыр даусы жарты 

сағат бойы құлаққа ұрған танадай жым-

жырт тыныштықта қалықтады да тұрды. 

Жұрт дүрілдетіп қол соқты...

Иә, сүйтіп, менменсіген тәкаппар 

Петербургті таңғалдырған атақты фило-

соф. Есітуім – Кантист. 6ткен жылы маған 

санасында ұзақ толғатқан, небәрі т!рт с!зге 

сыйғызған данышпанның ойына үңіліп, 

шұқылай бастасаң ар жағында күллі адам-

зат пен әрбір адамның жеке басындағы 

адамгершілігі де, иттігі де жатыр-ау. Егер, 

Кенигсбергтің дана, данышпан шалы осы-

нау жаһаннамның тұңғиық тылсымынан 

олжалап әкеп бізге тарту етпегенде, !зіміз 

!мір сүріп жатқан осынау дүниеде санаң да, 

шама-шарқың да !здігінен жете қоймайтын 

қандай да бір құдірет күштің бар екенін 

мына бетімен лағып бара жатқан адам деген 

пенденің есіне салып тәубеге келтіру қиын 

болар еді-ау!..

***

Алланың қарасқаны болар, қаламым әлі 

де қолымда. К!ңілге болмаса, қашаннан 

жүрекке дерт боп жабысқан кәрі серігім 

столға отырсам болды, әзір кетәрі емес, 

кәдеге жарап тұр. Сосын, мен де оны 

жас баладай мәпелеймін де, анда-санда 

Астанаға барып, Серік Ақшолақовтың 

нейрохирургиясына қаратып, үшкіртіп-

түшкіртіп алам. Сондайда к!ңілімді сұрап 

іні-достар Т!лен Oбдіков, Қажығали 

Мұқаметқалиев,  Исламбек Селбаев, 

Нұржан Oлібаев келеді. Сосын, қай кезден 

бері іш тартып жүретін к!ңілі жақын Ерлан 

Қарин, Мәулен Oшімбаев, Қайрат Мәми, 

Владимир Жұмаханов  келеді. Ем-домды 

аяқтап, енді шыққалы жатқанда Иманғали 

Тасмағамбетов келді.

Жаңа орынға барғалы аяғы жерге  

 тимей кеткен. Кездеспегелі қанша  заман. 

6зі іздемегесін, енді оны !зім іздеп 

қабылдауына сұрансам к!мекшілердің 

жайы белгілі, бастықтарын қызғыштай 

қорғап,  Мәскеуде жүр дейді.  Бірде 

Сары!зекте, енді бірде Отарда қару-

жарақтың күш-қуатын байқап сынақ 

!ткізіп жатыр деуші еді; енді, міне, 

Корольдің шақыруымен Иорданияға 

іссапармен жүріп кетті  деген. Бүгін Иор-

даниядан келген беті екен. Бұл жігітпен 

с!йлесе кетсек, бұрын оп-оңай тіл та-

бысып с!зіміз жараса кететін. Асығыс 

екен. С!з арасында ауық-ауық сағатына 

қарап орнынан тұрып кете берді. Мен оны 

етегінен басып жібермеуге тырыстым да, 

қашаннан ойымда жүрген бір сауалдың 

шетін шығарып «ғылым  дамып, қоғам 

есейген сайын адам баласының бойындағы 

қасиетсіздіктер белең алып бара жатқан 

жоқ па? Кешегі Ауған, Ирак, Ливия аз 

болғандай, енді бүгінгі Сирия да болып 

жатқан мына жағдайға қалай қарайсың? 

Бағдат, Дамаск, бәтір-ау «Мың бір түнді» 

тудырған ел еді ғой. Ресейдің бомбыла-

ры түгін қалдырмаған шығар» деп едім, 

Иманғали салғырт. Тағы да сағатына 

қарады. Сарыжамбас боп ауруханада 

жатқан кісінің жағдайы белгілі. Мен оны 

әңгімеге тартып, жібермей, ірке түскім кеп: 

– Қорғаныс министрісің. Генералсың. 

Байқайсың ба, дүние не боп барады? Мен, 

баяғы заманның соғысына қатысып жүрегі 

шайлығып қалған қарт солдатпын, – деп 

едім, Иманғали жақтырмай, тыжырынып 

бетін ары бұрып мырс етті:

– Оны маған айтпа. Сенің қалай 

соғысқаныңды білеміз, – деді ол.

– Күлме. Жұрттың бәрі Бауыржан емес. 

Соғысқа да мен сияқты қара к!бейтетіндер 

керек, – деп едім. 

Ой, заңғар-ай, ол енді мұрнын к!теріп 

тағы да мырс етті.

– Қара к!бейткішім-ай! Сен, сірә, т!рт 

жылғы соғыста неміс осы жақта деп, ауаға 

бір оқ аттың ба? 

– Оу, оқ атып кәйтем? Менсіз де – Арал 

мен Шалқардың балалары жауды қырып, оқ 

атып жатты ғой.

– Саған дауа болмас. Ал, шал, мен 

кеттім.

– Жоқ, тоқта. Сұрағым бар.

– Ол қандай сұрақ? Бұрын журнал 

шығарам деп, ПЕН-клуб деп, мазамды алу-

шы едің. Енді не, дәрі ме? Сендей шалдарға 

больницада дәрі тегін.
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100 томдық «Бабалар с!зі» ғылыми басылым-

дарында фольклорлық үлгілеріміздің барлық 

нұсқалары (варианттары) толық қамтылып, мәтін 

орындаушыдан қалай жазылып алынса немесе 

қалай жарияланса, сол қалпында оқырманға жеткізу 

болса, «Дала фольклорының антологиясының» 

басты мақсаты – халқымыздың ұлттық мақтанышы 

саналатын аса бай фольклорының ең к!ркем, 

к!пшілік қауымға, балаларға оқылуы жеңіл әрі 

толық нұсқаларын қалың жұртшылыққа, ел-жұртқа 

толықтай таныстыру, фольклорымыздың түр 

жағынан да, мазмұны жағынан да, жанрлары мен 

тарихилығы жағынан да баға жетпес асыл мұрасын 

бүкіл жаһанға к!рсету.

Б а ғ з ы  з а м а н н а н  б е р і  ж и н а л ы п  к е л г е н 

фольклорлық мұраларды бір еңбекте тиімді топ-

тастыра білу – Қазақстан Республикасы тұңғыш 

Президентінің антология алдына қойып отырған 

жауапты міндеті, міне, осындай.

Сондықтан бұл жұмысты атқару үшін «Ұлы 

дала фольклорының антологиясы – 2019-2020» 

екі жылдық бағдарламасы жасалды. Бұл жобаны 

жүзеге асыру барысында фольклортанушы, этно-

графтардан арнайы топ құрылды. Бұл топ отандық 

және шетелдік архивтермен !зара жүйелі әрі ұзақ 

мерзімді ықпалдастықта болып, іздеу-зерттеу 

жұмыстарын жүргізуге баса мән берді. Томның 

құрылымы мен мазмұнын анықтауда алыс-жақын 

шетелдердің және отандық тәжірибелерге сүйеніп, 

нақты материалдарды таңдап алуда оның ғылыми 

к!кейкестілігі, аталған мәселені зерттеудің қазіргі 

деңгеймен сай келуі, жасалатын қорытындылар 

негізділігі есепке алынды.

Аталған серияның томдары жанр бойынша 

 былайша: Батырлар жыры, Қырымның қырық 

батыры, тарихи жырлар, лиро-эпостық жырлар, 

дастандар, мифтер, ертегілер, жұмбақтар, мақал-

мәтелдер, т.б. болып топтастырылып,  он том 

құрайтыны белгіленді. 2019 жылы антологияның 

эпостарға арналған бес томы жарық к!реді.

Қазіргі таңда М.О.Oуезов атындағы Oдебиет 

және !нер институты «Дала фольклорының анто-

логиясы» сериясының онтомдығының эпостарға 

арналған бес кітабын әзірлеуде. 

Ұлттық мәдениеттің тарихында тұңғыш 

 басылым к!ріп отырған «Дала фольклорының 

 антологиясы» онтомдығының 1-томын қазақ халық 

әдебиетінің үлкен бір саласы – батырлар жырының 

таңдаулы үлгілері қамтиды.

Қазақ фольклорының ең к!ркем, мазмұнға бай, 

тәрбиелік рухы жоғары, отансүйгіштік тәрбиенің 

қайнар бұлағына айналған, классикалық деңгейге 

к!терілген, әлемдік фольклор қазынасының 

алтын қорына қосылатын асыл мұра – батырлар 

жыры.

 Халықтың шексіз сүйіспеншілігіне б!леніп, 

ерекше кең таралғаны да, молынан жиналып, 

кітап болып басылып, ғалымдар назарына к!п 

іліккені де – батырлар жыры. Мазмұн байлығы, 

эпикалық кең құлашы мен жыр кестесі жағынан 

да оларды қазақ фольклорының інжу-маржаны 

деуге болады. 

Бүгінде М.О.Oуезов атындағы Oдебиет және 

!нер институты мен «Ғылым Ордасы» мемлекеттік 

мекемесіне қарасты Орталық ғылыми кітапхананың 

сирек кітаптар мен қолжазбалар қорында бірнеше 

жүздеген батырлық жырлардың мәтіндері сақталып 

қалған. Бұл жәдігерлердің қатарында «Алпамыс 

батыр», «Қобыланды батыр», «Қамбар батыр», «Ер 

Тарғын», «Ер Сайын», «Едіге батыр», «Шора Батыр», 

«Орақ-Мамай», «Қарасай-Қази», «Құламерген», 

«Дотан батыр», «Құбығұл», «Сұрмерген»,  «Еділ 

мен Жайық»,  «К!рұғлы», «Oділ сұлтан», «Қарабек 

 батыр»,  «Күреңбай батыр», «Oуелбек батыр», 

«Жетіген батыр», «Шағзада батыр», «Ахметбек-

Жүсіпбек», «Оралбек батыр», «Шаян батыр», 

«Oуез батыр», «Есекей батыр», «Кейпін батыр», 

«Б!ген  батыр», «Шалкиіз батыр», «Рауан батыр», 

т.б. жүзден астам к!не эпос, батырлар жыры мен 

олардың 500-ден аса нұсқалары жинақталған.

Олардың арасынан к!ркемдігі жоғары, идеялық 

мақсаты айқын нұсқаларын таңдап алу қазақ 

фольклорының байлығын, эстетикалық күш-

қуатын айғақтайтыны даусыз. Ол үшін жүздеген 

жырлардың ішінен іріктеп алуда біліктілік қажет.

Сондықтан жыр нұсқасын баспаға дайындау 

барысында аталған қорларда сақталған жырлардың 

қолжазба нұсқалары, әр жылдары жарияланған 

баспа үлгілері салғастырылып, текстологиялық 

тұрғыда сараланды. Нәтижесінде томға енетін 

 батырлар жырының тоғыз үлгісі яғни туындылардың 

ішіндегі ең к!лемдісі, к!ркемдігі жақсысы және 

 баспа арқылы ел арасына кең тараған: «Құламерген» 

жырының жеті нұсқасының ішінен O.Бектасов 

(Қазан,1912), «Дотан батыр» жырының сегіз 

нұсқасының ішінен Ж.Шайхисламов (Қазан, 1915), 

«Алпамыс батыр» жырының он бес нұсқасының 

ішінен С.Аққожаев (50-бума O6И), «Қобыланды 

батыр» жырының жиырма тоғыз нұсқасының 

 Кезінде Ахмет Байтұрсынұлы «6з 

тілімен с!йлескен, !з тілімен жазған 

жұрттың ұлттығы – еш уақытта адамы 

құрымай жоғалмайды» деп тұжырым даған 

екен. Демек, жаһандық дағдарыстар мен 

сын-қатерлер заманында Мәңгілік елдің 

мәңгілік туын желбіретер ұрпақ тәрбиелеу, 

білімі мен мінезі тең түсетін !негелі елдің 

елшісін дайындау, қасиеті мен ұлттық 

құндылықтары бірлікке бастайтын 

халықтың !кілін қалыптастыру – қазіргі 

қазақ елі үшін маңызы зор қадамдар. Тал 

бесіктен ана тілінде с!йлеп, алғашқы 

әліппесін бабалар тілінде тани бастаған 

елдің ұрпағы ғана тарихын қастерлейтін, 

дәстүрін сыйлайтын, салтын ардақтайтын 

ел болары хақ. «Ақыл – жас ұланнан, 

жүйрік – тай-құланнан» екенін ұмытпаған 

елдің алдында бүгінде санаға қанат бітіру, 

зейінге тұлпар мінгізу, зердеге шапан жабу 

қажеттіліктері күн санап қана емес, сағат 

санап !суде. 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі-

нің  25 жылдық мерейтойына орай !ткізіл-

ген «Мәңгілік елдің мәңгілік тілі» атты 

Халықаралық симпозиум жұмысы 

нәтижесінде 2017 жылдың желтоқсан 

а й ы н  д а  Н а з а р б а е в  У н и в е р с и т е т і 

ұжымының бастауымен Қазақ тілі 

о қ ы т у ш ы л а р ы н ы ң  х а л ы қ а р а л ы қ 

бірлестігі Oділет министр лігінің ресми 

тіркеуінен !тіп, !з жұмысын бастады. Алға 

қойылған мақсат пен атқа рылар міндеттер 

!рісінің кеңдігімен к!зге түседі, себебі 

қазақ тілінің к!леңкесін саялап, м!лдір 

 бастауынан нәр ала сусын дайтын !зекті 

мәселелер – берекелі ел бола шағының 

кепілі. Осыған орай, бүгінгі Бірлестіктің 

мақсаты – қазақ тілі мәселелерінің 

ғылыми-теориялық, педагогикалық 

қорын нығайту әрі  тарату, әлемдегі тілдік 

білім берудің үздік тәжірибелерімен 

танысу мүмкіндігін қамтамасыз ету 

мәселелері жүйелену үстінде. Рухани 

жаңғыру мен ұлттық жады тұғырнамасы 

ретінде қазақ тілінің оқытылу, зерт-

телу бағыттарын кеңейту; қазақ тілін 

оқыту саласы бойын ша Қазақстан 

Республикасының жоғары оқу орын-

дарымен бірігу; Орталық Азия, Қытай, 

Жапония, Корея,  Ресей, Түркия, Еуро-

па, Солтүстік Америка және тағы басқа 

әлем елдерімен !зара ынтымақтастықты 

 дамыту; дүниежүзі қазақ және түркі тілдері 

оқытушыларының халықаралық қарым-

қатынастарын нығайту мақсатында 

түркі тілдерін оқыту сапасын арттыруға 

бағытталған кәсіби ұйымдармен бай-

ланыс орнату сияқты, т.б. мәселелер !з 

шешімін күтуде. 

Қазіргі қоғамның белді мүшесі – эмо-

ционалды және рационалды ақпаратты 

! з  қ а б ы л д а у ы н а  с ү й е н е  о т ы р ы п 

теңестіретін, !з дүниетанымын жан-

жақты  ақпараттар кеңістігімен тығыз 

байланыста қалыптастыратын жеке 

тұлға, сондықтан ел болашағы отбасыда  

орныққан дәстүрден, балабақшаға аяқ 

басқан сәбидің тәрбиесінен, мектеп 

табалдырығын аттаған балалардың оқу 

бағдарламасынан, білікті маман болуға 

талпынған студенттің саналы жоспарлауы-

нан   әрі қоғамдық қатынастар мектебінің 

ішінен Б.Толымбаев (Қазан, 1914), «Қамбар батыр» 

жырының он тоғыз нұсқасының ішінен Н.Березин 

(СПб., 1870, 3-т.), «Ер Тарғын» жырының сегіз 

нұсқасының ішінен Н.Ильминский (Қазан,1913), 

«Ер Сайын» жырының жеті нұсқасының ішінен 

В.Радлов (СПб., 1870), «Ер Едіге» жырының он бес 

нұсқасының ішінен Ш.Уәлиханов (СПб., 1905), 

«Шора батыр» жырының он алты нұсқасының 

ішінен М.Oлиакбарұлы (Қазан, 1884) нұсқалары 

томға ұсынылды. 

Бұлардың әрқайсысы батырлар жырының 

жанрлық ерекшеліктерін әр қырынан сипаттайтын 

шығармалар.

Біріншіден, мазмұны бойынша байырғы 

мифтік мотивтер молынан сақталған нұсқасы 

(«Құламерген», «Дотан батыр»), екіншіден, тарихи 

оқиғалармен байланысы басым к!рінетін жырлар 

(«Қобыланды батыр», «Ер Сайын»), үшіншіден, 

құрылымы әртүрлі эпостар іріктеліп алынды. 

Мысалы, «Алпамыс батыр», «Қобыланды батыр» 

жырлары !мірбаяндық тәртіппен баяндалса, «Ер 

Тарғын», «Қамбар батыр» эпостары қаһарманның 

ерлік істерін, әлеуметтік ортадағы бейнесін тікелей 

сомдап к!рсетеді.

Батырлар жырының идеясын, жанрлық 

ерекшеліктерін, құрылымдық жүйесін тұтастай 

пайымдауда осылай іріктеудің маңызы үлкен. 

Себебі қазақтың батырлық жырының жанрлық 

және к!ркемдік сипатынан молырақ мәлімет алу 

үшін олардың біртектес, бірыңғай болмағаны абзал.

Фольклор мұраларын тек жинақтап қоймай, 

барлық мүдделі зерттеушілер мен қалың жұртқа 

қолжетімді болуы үшін олардың электрондық 

нұсқалары мен аудио жазуы жасалады. 

Томның құрылымдық жүйесінде жалпы «Дала 

фольклорының антологиясы» он томдығына 

қатысты алғы с!з, құрастырушылардан, к!не эпос 

пен батырлар жырының қысқаша анықтамасы, 

батырлардың иллюстрациялық бейнелері, жырларға 

байланысты шағын түсініктемелер, шығарманы 

жырлаушы-жеткізушілердің, аудио нұсқасын 

орындаушылардың фотосуреттері, ноталар, жер-

су атаулары, этнографиялық с!здік (с!з-сурет), 

пайдаланылған әдебиеттер, түйіндеме (орыс, 

ағылшын тілдерінде), томның мазмұны қамтылды. 

Оқырмандарға ыңғайлы болуы үшін мәтіндерде 

кездесетін к!не түркі, жергілікті, кірме (араб, пар-

сы, орыс, т.б.) с!здер әр беттің соңында беріледі.

Жырларды баспаға дайындау барысында 

томның  электронды және аудио нұсқалары қатар 

дайындалды. Шығармаларды орындаушылар 

жыршылық дәстүрге байланысты Қазақстанның 

шығыс, орталық, батыс, оңтүстік және Жетісу 

!ңірлерінен шақырылып, қобыз, домбыраның 

сүйемелдеуімен әр мектепке тән мақамдармен жыр-

ланды және арнайы студияда жазылды. Томның 

электронды, аудио нұсқалары бүгінгі заманға лайық 

форматта дайындалып, сайттарға орналастырылып, 

олардың мекенжайы мен арнайы коды кітаптың 

мұқабасына бедерленеді.

Олардың кітаби, электронды және аудио 

нұсқаларының қатар беріліп, танымал порталдар 

мен сайттарға ілінуі, қалта телефонына жүктеуге 

ыңғайлануы жырларды оқырманның қазіргі заманға 

лайықты тұтуына мүмкіндік туғызады.    

Қорыта айтқанда, «Дала фольклорының 

антологиясының» 10 том болып шығуы – ол 

біздің ғылыми ой жүйеміздің кемелденгендігін, 

халықтың мұрасына деген оң к!зқарасымыз дың 

қалыптасқандығын к!рсетеді. Сонымен қатар 

тәуелсіз ел ретінде !зіміздің рухани мұрамызды 

игеру ге толық мүмкіндік алғандығымызды 

айғақтайды.

 

Қарашаш АЛПЫСБАЕВА,
М.О.=уезов атындағы =дебиет және 

4нер институтының жетекші ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты

Ұлт руханиятының қастерлі мұрасы 

ЕЛ КИЕСІ – ТІЛ
(Қазақ тілі оқытушыларының халықаралық бірлестігі туралы)

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
мақаласында ұлт тарихына, мәдениеті мен руханиятына қатысты көптеген маңызды мәселелер 
айтылған. Солардың бірі – «Дала фольклорының антологиясын» дайындау мәселесі. Қазақ фольклоры 
– халықпен бірге жасасып келе жатқан зор руханият. Ол қазақ қоғамы үшін бұрын да, қазір де үлкен 
мәдени, тарихи тағылымға толы танымдық рөл атқарушы рухани күш. Баяғы дәстүрлі қоғамда 
фольклор әдебиеттің, өнердің әрі педагогиканың қызметін атқарған. Сол себепті фольклорда қазақ 
этносының дүниетанымы, философиясы, этикасы, эстетикасы, тарихы айшықты да анық көрініс 
тапқан.

«Ғұмыр бәйгесінде біздің қазақ тілі өз бәйгесін алар» деген Әлихан Бөкейханның 
ойлы сөздері қазақ деп жүрегі соққан әр азаматтың тамыр тынысын да, өмірлік 
ұстанымын да айқындары сөзсіз. Қанатын кеңге жайып келе жатқан еліміздің 
бүгінгі келбеті ғаламдық кеңістікке бой түзеген мемлекеттің мақсат-міндетімен, 
бағыт-бағдарымен сомдалатынын ескерсек, өз жауапкершілігін сезінер ұрпақтың 
киелі бастауы халық пен тіл ұғымдарының сабақтастығынан нәр алу керектігін де 
естен шығармағанымыз абзал. Баланың саналы ғұмырын рухани құндылықтардың 
қуатымен, ұлттық ділдің тереңдігімен өлшеуге мүмкіндік беретін бұл екі ғаламның 
мазмұнды кеңістігі – танымды – тағылымға, тағылымды – тарихқа, тарихты 
болашаққа жалғайтын құдірет. 

Республикасындағы және шетелдегі 

қазақ тілін оқыту, меңгеру мәселелері 

нақтылауда. Бүгін қазақ тілі әрі бабалар 

мұрасының қоры, әрі ұрпақтың заманауи  

білімінің !зегі болған жағдайда ғана 

халықтық бағдар нәтижелі болмақ.  Тарихи 

ілімнің бастауын, мәдени дәстүрдің 

құндылықтарын қамтыған тіл заманға 

қажет білім беру жүйесімен байланысын 

үзбеу керек, !йткені тілдің даму кеңістігі 

де, жаһандық қауіп-қатерлерге т!теп 

 берер қуаты да оның, ең алдымен, ғылыми 

әлеуетімен !лшенеді. Қазіргі тілдік білім 

беру үдерісі жеке тұлғаға бағытталып, тіл 

үйренушінің іскерлігін, коммуникативтік 

құзыреттілігін дамыту міндеттерімен 

ұштасқан жағдайда ғана қазақ тіл білімінің 

академиялық ғылыми қорын жетілдіру 

әрі тіл меңгертудің әдістемелік база-

сын жаңа технологиялармен толықтыру 

мүмкін  д іктері  пайда  болады.  Осы 

мақсатта дәстүрлі үлгілермен қатар, 

әлемдік тәжірибеге сүйенген модельдерді 

басшылыққа алу қазақ тілін оқытудың 

кәсіби-бағдарлық ұстанымдарын жан-

жақты жүйе леуге, сол арқылы мемлекеттік 

тілдің мәртебесін к!теруге айтарлықтай 

үлесін қоса алады.

 Жылдан-жылға нығайып келе жатқан 

білім және ғылым, кәсіби дайындық пен 

тәжірибе алмасу салаларындағы қарым-

 семинарлар 2 күндік мерзімде ұйымдас-

тырылса, 2019 жылдың  мамыр айына  

ж о с п а р л а н ғ а н  с е м и н а р  1  а п т а л ы қ 

бағдарламаға ұласты. Қазақ тілінің 

 ғ ы  л ы м а  р а л ы қ  к е ң і с т і г і н  ! з е к т е у 

мақсатында қатысушыларға «STEAM 

жүйесі бойынша тіл оқыту: технологиялар 

мен дағдылар» деген тақырып таңдалды. 

«STEAM» – ғылым, техника, инженерия, 

математика және !нер салаларын қамтуға 

негізделген кілт ұғымның аясында тілдік 

білім берудің жаңа мүмкіндіктері мен 

технологиялық құралдары қатысушылар 

тарапынан асқан қызығушылықпен 

қабылданды. Playposit, Socrative, Thinglink 

& Google Doc қосымшалары негізінде 

қазақ тілін оқыту жүйесі мен тапсыр-

маларын мультимедиялық құралдарға 

бейімдеу, сол арқылы тіл үйрену немесе 

жетілдіру сабақтарының тиімділігін арт-

тыру семинарлар тізбегінің басты міндетін 

айқындады. 

Қазақ тілі оқытушыларының тәжірибе 

алмасу платформасын дамыту – білім 

беру жүйесінің уақыт күттірмейтін талап-

та рының бірі, сол себепті біліктілігін 

арттыруға келген мамандардың кәсіби-

ком муникативтік қабілеттерін жетілдіру 

бағытында арнайы кейс жаттығуларын, 

тест тапсырмалары мен ойын формала-

рын дамыту, соның негізінде белсенді 

негізде қалыптастыру аса маңызды. 

Ғылыми сабақтастық нәтижелері ел 

болашағына қызмет ету үшін кез келген 

тұжырым қазақстандық және шетелдік 

маманның бірлескен сараптамасынан 

!ту керек. Бұл біржақты пікірлерді бол-

дырмаумен қатар, қазақ елінің киелі 

құндылықтарын дұрыс таныта білуге әрі 

халықтық дәстүрлерге терең пәлсапалы 

түсініктемелер беруге к!мектеседі.

 Елтанудың іргес і  берік,  ұрпақ 

алдындағы абыройы асқақ болу үшін 

ғылымға артылар жүктің салмағы зор. 

Осыған орай, халықаралық  деңгейдегі қазақ 

тілінің ғылым нысаны ретінде зерттелуін 

жүйелеу Бірлестіктің екінші бағытын 

анықтап отыр. Ол үшін Қазақстанның 

жоғарғы оқу орындарымен байланыс 

орнату,  бекітілген ғылыми зерттеулер 

бойынша ортақ ақпараттық қор дайындау; 

ғылыми-әдістемелік семинарлар !ткізу, 

академиялық ұтқырлық аясында қазақ 

тілінен ғылыми зерттеулер жүргізіп жүрген 

шетелдік зерттеушілердің тізімдемесін 

дайындау, шетелдегі қазақ тілі мәселелерін 

зерттеуші мамандардың, студенттердің 

қ о р ы н  д а й ы н д а п ,  в е б - п а р а қ ш а ғ а 

 орналастыру, ғылыми ынтымақтастық 

бағытын дамыту, бірлескен жобалар 

дайындау; тәжірибе алмасу бағытында 

конференциялар, семинарлар !ткізу; 

тастықты арттыру, түркі тілдерінің оқу-

әдістемелік қорымен танысу, қазақ 

тілі мен түркі тілдерінің сабақтасқан 

ғылыми-әдістемелік қорын дайындау 

және бірлескен семинарлар мен форум-

дар !ткізу сияқты міндеттер тізбегі де 

қоса дайындалды. Бүгінгі күні Бірлестік 

мүшелері американдық түркі тілдері 

оқытушылары қауымдастығының (ААТТ) 

дәстүрлі түрде жыл сайын !тетін конфе-

ренцияларына қатысып, қазақ тілі мен 

әдебиетін оқыту тәжірибелерін ортаға 

салады. 2018 жылы !ткен шара «Түркі 

тілдері мен әдебиетін оқыту жүйесіндегі 

оқу бағдарламалары мен материалдарын 

дамыту» тақырыбында ұйымдастырылса, 

биылғы жиын «Түркі тілдерін оқытудың 

педагогикалық негіздерін» талдауға 

бағытталады. Қазақстандық мамандардың 

баяндамалары аудиторияда ерекше 

ықыласпен қабылданады. 

Н.O.Назарбаев: «Рухани жаңғыру 

ұлттық сананың түрлі полюстерін қиыннан 

қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен 

маңызды. Бұл – тарлан тарихтың, жасам-

паз бүгінгі күні мен жарқын болашақтың 

к!кжиектерін үйлесімді сабақтастыратын 

ұ л т  ж а д ы н ы ң  т ұ ғ ы р н а м а с ы »  д е п 

тұжырымдағандай, қазақ елінің болашақта 

табысты болуы «адамдарының бәсекелік 

қабілетімен айқындалып», «бабалардан 

мирас болып, қанымызға сіңген... ізгі 

қасиеттерді қайта түлетуіміз» арқылы 

мүмкін болмақ. Олай болса, әр адамның 

!мірлік ұстанымы да, тіршіліктегі сенімі 

де осы ұғымдардың киесімен !лшеніп, 

құдіретімен жаңғырып отырғаны абзал. 

Oр игі істің бастауында «қазақтың тілі», 

«қазақтың жолы», «қазақтың болашағы» 

деген мағыналы бірліктер к!рініс тауып, 

«ұлттық жады», «ұлттық код», «ұлттық 

бірегейлік» мәселелері «жаһандық бәсеке» 

қағидаттарымен үйлесімді сабақтастық 

құраса, қазақ тілінің, шын мәнінде, «ғұмыр 

бәйгесіндегі» орны анықталар. Бүгін 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында Бірлестік алдында 

қазақ тілін әдебиетпен, тарихпен, сая-

саттанумен, әлеуметтанумен, философия 

және психологиямен, мәдениеттанумен 

байланыстыру, «Туған жер» бағдарламасы 

н е г і з і н д е  п ә н а р а л ы қ  с а б а қ т а с т ы қ 

ұстанымдарына негізделген зерттеулер 

жүргізу, география, антропология, тарих, 

түркітану, әдебиет салаларының қазақ 

тіл білімімен үйлесімді сабақтастығын 

дамыту, «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын жүзеге 

асыру мақсатында Ұлттық аударма бю-

росымен бірлесе жұмыс істеу бағыттары 

!зектелуде. Адамға тән тану мен зер-

делеу әрекеттерін эвристикалық про-

цесс деп тани отырып, әрқайсысын әрі 

шығармашылық, әрі когнитивтік, әрі 

психологиялық дағдылардың тоғысы деп 

қарастыру тіл туралы ілімді ғылымаралық 

жүйенің діңгегі  деңгейіне к!теруге 

мүмкіндік берері хақ. Тіл сауаттылығын 

конструкциялар тиянақтылығына, ойдың 

жүйелі табиғатын с!здер мен ұғымдардың 

үйлесімді трансформациясына арқау 

ететін аталмыш құдіреттің Елбасы атап 

!ткен «кеңістік пен уақыт» !лшемдерінде 

алар орны айрықша. «Уақыт пен кеңістік-

тің к!кжиегі тоғысқан кезде ұлт тари-

хы басталады» деген ойды жалғастыра 

отырып, «ту ұстаған салт атты жауын-

гер бейнесінің» мәдени коды, «аң стилі 

феномені», «Алтын адам» келбеті «түркі 

әлемінің бесігін» тербете отырып, ұрпақ 

жадында асқан мақтанышпен жаңғырып, 

ғасырлар қойнауына жол тарту үшін қазақ 

тілінің заманауи қажеттіліктеріне зер салу 

керек деп тұжырымдағымыз келеді. 

берік ұстанымдарынан басталатынын 

ұмытпағанымыз дұрыс.

 Бірлестік қазақ тіл білімі, елтану, тіл 

оқыту мен салыстыра-салғастыра талдау 

бағытында ғылыми зерттеулер жүргізу, 

ғылымаралық байланысты нығайта оты-

рып, пікір алмасу, халықаралық ғылыми 

жобаларға қатысу, бірлескен зерттеу жо-

баларын жүзеге асыру, тілдік білім беру 

саласындағы оқыту әдістемелері мен 

инновациялық технологиялардың соңғы 

жаңалықтарын жинақтау, тарату және 

!зара тәжірибе алмасу бағыттарында да 

жоспарлы міндеттер қойып отыр. «Халық 

!мірі бір жылдап, он жылдап, қатта жүз 

жылдап та емес, мың жылдап саналады... 

әр жұрт баласын әуелі !з тілінде оқытып, 

!з тілінде жазуға үйретіп, !з тілінің жүйесін 

білдіріп, жолын  танытып, балалар әбден 

дағдыланғаннан кейін басқаша оқыта ба-

стайды. Біз де тіліміз бұзылмай сақталуын 

тілесек, !згелерше әуелі !з тілімізбен 

оқытып, сонан соң басқаша оқыту тиіспіз» 

деп Ахмет Байтұрсынұлы атап !ткендей, 

мемлекеттік тіл мәртебесіне ие қазақ 

тілінің !рісі оның қолданбалы сипатымен, 

аялық кеңістігімен, ғылыми мүмкіндігімен 

е с е п к е  а л ы н а д ы .  З а м а н  т а л а б ы н 

айғақтаған кәсіби құзырет пен тұлғалық 

!су ұстанымдары адамның қатысымдық 

қабілетімен, ойын еркін жеткізу, пікірін 

дәлелдей алу шеберлігімен болашаққа жол 

бастайтындықтан, тілді !з алдына оқшау 

тұратын құбылыс ретінде емес, қарым-

қатынастың құралы, ақпараттың кілті деп 

тану оның «ғұмырын» ұзартуға, қоғамдық 

қажеттілігін арттыруға септігін тигізеді. 

Бірлестік 2018-2022 жылдар аралы-

ғына бекітілген Стратегиялық жоспарлау 

негізінде 4 басты бағытты алға тартып 

отыр. 1-бағыттың мақсатын Қазақстан 

қатынастар бүгін жастар мен орта буын 

!кілдері арасындағы тілдік дайындықтың 

деңгейін сапалы теңгерімде ұстауға негіз 

болып отыр. Бірнеше тілде еркін с!йлейтін 

тұлға мемлекеттік мүдде қағидаттарын 

жаһандық ұстанымдарға негіз  ету-

мен қатар, !ркениет құндылықтарын 

ұлттық ойлау сүзгісінен !ткізу қажеттігін 

д е  ! з е к т е й  а л а д ы  д е п  е с е п т е л е д і . 

Нәтижесінде Бірлестік қазақ тілін 

оқытудың лингводидактикалық негізі 

мен технологиясын дамыту бағытында 

Қазақстандағы жаңа педагогикалық зерт-

теулермен танысу, деңгейлік қазақ тілін 

оқыту әдістемесі бойынша тәжірибе ал-

масу, оқулықтар мен оқу-әдістемелік 

құралдардың қорын жинақтау, тілдік 

білім берудің халықаралық тәжірибесін 

жүйелеу, қазақ тілін екінші тіл ретінде 

меңгерту әдістемесін жетілдіру, кәсіби 

қазақ тілін оқыту әдістемесі мен техно-

логиясын дамыту, кәсіби мамандардың 

қатысуымен бірлескен семинарлар !ткізу 

сияқты мәселелердің жүзеге асырылуына 

атсалысуды к!здеп отыр. 

Бағдарлы тілдік білім беру жүйесінің 

ерекшеліктерін талдап к!рсету, дәстүрлі 

тілдік білім беру үлгілерімен қатар, әлемдік 

тәжірибеге сүйенген модельдерді !зектеу 

қазақ тілін оқытудың кәсіби-бағдарлық 

ұстанымдарын жан-жақты жүйелеуге, 

сол арқылы оның ортақ модельдеу 

принциптерін айқындауға к!мектеседі. 

2018 жылдан қолға алынған ресми 

жұмыстар аясында Бірлестіктің ұйымдас-

тыруымен 3 әдістемелік семинардың 

!ткенін атауға болады. Қатысушылар 

қатарында мектеп, колледж, жоғары оқу 

орындарының қазақ тілі мұғалімдері 

мен оқытушылары, тіл орталықтарының 

қызметкерлері қамтылды. Алғашқы 

лингвистикалық капитал мен термино ло-

гиялық базаны қалыптастыру мәселелері 

іріктеліп ұсынылды. 

Арнайы ұйымдастырылған әдісте-

мелік сабақтарды, біріншіден,  Назарбаев 

Университеті Қазақ тілі және түркітану 

д е п а р т а м е н т і  о қ ы т у ш ы л а р ы н ы ң 

т ә ж і р и б е  а л м а с у  м ү м к і н д і к т е р і , 

екіншіден, Қазақстанның жоғары оқу 

орындарымен тығыз байланыс орнату 

арқылы іске асырылған білім берудің 

жаңа педагогикалық, психологиялық, 

танымдық сұраныстарын игеру жолда-

ры деп есептеуге болады. Бұл қатарда 

с е м и н а р л а р  б і р  ж а ғ ы н а н  о т а н д ы қ 

әдіскерлердің тәжірибелерімен сабақтасса, 

екінші жағынан Маһира Якуп, Диана 

Коб-Зигадла, Туғба Йилдирим, Эрик 

 Аасланд сияқты шетелдік мамандардың 

ғылыми-әдістемелік технологияларымен 

байланысуға мүмкіндік берді. Мамыр 

айында !ткен семинардың !згешелігін 

жоғары оқу орындары оқытушыларының 

!зара және мектеп мұғалімдерімен 

пікір ал масу, сұхбаттасу мүмкіндіктері 

айғақтайды. Қазақ тілі және түркітану 

департаменті оқытушыларымен қоса, 

қазақ тілін оқыту шеберлігін КИМЭП, 

М.С.Нәрікбаев  атындағы КазМЗУ 

мен Е.А.Б!кетов атындағы Қарағанды 

мемлекеттік университетінің мамандары 

ортаға салды. Болашақта ұтымды жалғасын 

табатын бұл бастаманың маңыздылығы 

лингводидактикалық орталықтардың, 

әдістемелік мектептердің !зектелуімен 

түсіндіріледі. 

Бүгін Қазақстан үшін қазақ тілін ғылым 

нысаны ретінде зерттей отырып, оның 

интеграцияланған моделін басшылыққа 

алу, сол арқылы қазақтанудың іргелі де 

мазмұнды ұстанымдарын халықаралық 

шетелдік  жетекшілермен дәрістер 

!ткізу сияқты мәселелер күн тәртібіне 

қойылып отыр. Бұл бастаманың алғашқы 

үлгілері қатарында ғалым З.Күзекованың 

Эрасмус  бағдарламасы аясында Гум-

больдт университетімен екіжақты бай-

ланыс орна туын, Г.Омарбекованың 

Э.Аасландпен «Қазақ мақал-мәтелдерін 

зерттеудегі жаңа цифрлық мүмкіндіктер» 

тақырыбында ғылыми жоба дайындауын 

атап !туге болады. Қазақтың тілі мен та-

рихы ғылым нысаны ретінде әрдайым жіті 

қадағалауда болуға тиіс, сол кезде ғана 

халықтық мұра мен қазақи канондар тиісті 

бағасын алып, болашаққа қызмет ете 

алады. «... ескісіз жаңа болмайды. Оның 

тәлімінсіз, ащы сабағынсыз ертеңгі күннің 

қасиеті танылмайды... Қанмен сіңгенді 

қасиеттемесең, қадірің болмайды» деген 

екен кезінде Д.Қонаев. Демек, қазіргі 

жаһандық ғылымның сапалы б!лшегі 

болғымыз келсе, әр жазылар с!зді, әр 

айтылар тұжырымды ел тағдыры, бабалар 

аманаты тұрғысынан таразылай білуіміз 

керек. 

Тану мен таныту мақсатын к!здеген 

бағыттардың бірі ретінде Бірлестік түбі 

бір түркі тілдерімен байланыс орна-

ту, жаһандық кеңістікте ортақ құнды-

лықтардың !зегін жоғалтпау мәселелерін 

де !зектеп отыр, сондықтан Қазақстандағы 

«Түркі академиясы» Халықаралық ұйы-

мымен, «Түркі кітапханасы» қорымен 

байланыс орнату, бірлескен ғылыми 

жобалар дайындау, шетелдегі кәсіби 

ұйымдармен, американдық түркі тілдері 

оқытушыларының қауымдастығымен 

(AATT), Түркиялық Türkçe Öğretim 

Merkezleri (ТÖМЕR), Юнус Емре инсти-

тутымен және басқа да түркі тілдерін оқыту 

халықаралық ұйымдармен ынтымақ-
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лматы облысы орналасқан аумақты халқымыз ежелден «Жер 
жәннаты – Жетісу» деп атап келсе, бүгінгі күні оның әсем табиғаты 
мен тамылжыған ауа райына сүйсінген жұртшылық «Өзендер 
өрнектеген өлке» деп, Бексұлтан Нұржекеев айтпақшы, туған 
жердің қасиеті мен абыройын асқақтатып келеді. Иә, сулы жер 
– нұрлы жер. Жанға жайлы, шаруаға аса қолайлы, түгін тартсаң 
түбіті, шымын тартсаң шырыны шығатын құйқалы жерге әркім 
де құмар. Сонымен бірге, аймақтың қазіргі кездегі әлеуметтік-
экономикалық даму қарқыны да ішкі миграцияның өркендеуіне 
әсер етеді. Соңғы жылдары осынау өлкеге туған еліміздің әр 
түкпірінен қоныс аударушылар саны молая түсуде. Аймақтағы 
халықтың демографиялық өсуі де облыс тұрғындары санының 
көбеюіне ерекше ықпал етуде.

Рэй Кунидің «№13» комедиясы театрға 

келген к!пшіліктің ықыласына  б! леніп, 

бірде күлкі,  бірде ой салып отырды. 

Оқиғаларының оты тез тұтанып,  бі рінен 

кейін бірі жалғасып, шиленіскен оқиға 

желісі к!рерменді сендіруге тырысты. 

Қойылымда Ричарт Уилли р!лін сомдаған 

Мақсат Сәбитовтың актерлік шеберлігі 

сәтті шығып, к!пшіліктің ризашылығына 

б!ленді. Ал Джейн Уорзингтон р!ліндегі 

6 т к е н  ж ы л ы  А л м а т ы  о б л ы с ы н д а ғ ы 

халықтың саны 2 миллионға жетті. Бұл жағымды 

к!рсеткіш жетісулықтардың қуанышын 

еселеп,  үлкен тарихи және  рухани оқиға 

ретінде қабылданды. Мемлекет басшысының 

Жарлығымен Райымбек және Кеген аудан-

дары қайта құрылып, 700-ге жуық адам !з 

туған жеріне қайта оралды. Елорданың 20 

жылдығына байланысты Астананың т!рінде 

Тұңғыш Президент Жетісудың тұмарындай 

болған «Жетісу» саябағы жаңартылғанын айта 

келіп: «Халық – біздің басты байлығымыз. Осы 

орайда облыс тұрғындарының саны 2 миллион-

нан асып, Алматы облысы республикадағы ең 

ірі аймаққа айналды» деген еді.

Иә, аймақтағы халық санының !суі 

тұрғындардың этностық құрамына да әсер ету-

де. Қазіргі кезде !ңірде 105 этностың !кілі тату-

тәтті !мір сүріп, еліміздің !сіп-!ркендеуіне үлес 

қосуда. Олар 71 этномәдени бірлестікке топ-

тастырылып отыр. Сонымен бірге, аймақтық 

деңгейде алып қарасақ, 26 облыстық, 39 

аудандық, 6 қалалық құрылымы ынтымақ 

пен бірлікті нығайту, ұлттық мемлекеттілікті 

нығайту идеясын берік ұстана отырып, 

жалпыұлттық құндылықтарды насихаттауды 

мұрат тұтуда. Тарихы – ортақ, тағдыры – 

бір халықтардың береке-бірлігі арқасында 

о б л ы с т ы ң  э к о н о м и к а л ы қ - ә л е у м е т т і к 

бағыттардағы к!рсеткіштері заман талабына 

сай жақсарып келеді.

Татулық, бірлік пен келісімнің орталығына 

айналған Талдықорған қаласындағы Достық 

үйінде Аналар кеңесінің кеңейтілген отырысы 

!тті. Орталық аппараттан және республиканың 

әр аумағынан келген делегаттар облыстық 

Ассамблеяның сессиясына қатысып, жаңа 

драма театр ғимаратының ашылу салтанатын 

тамашалады. Алматы  облысы Аналар кеңесі 

қызметінің оң тәжірибесі республика бойынша 

таратуға ұсынылды. Сондай-ақ этносаралық 

және конфессияаралық келісімді, қоғамдық-

саяси тұрақтылықты және  Қазақстан 

халқының бірегейлігін сақтауға бағытталған 

300-ден астам іс-шара ұйымдастырылды. Ал 

Қазақстан Республикасының Елордасы – 

Нұр-Сұлтан қаласының 20 жылдығы аясында 

этномәдени бірлестіктердің ұйытқы болуымен 

70-тен астам мәдени-к!пшілік шара !ткізілді.

Бүгінгі күні құрамында қоғамдық пікір 

к!шбасшылары, этномәдени бірлестіктердің, 

үкіметтік емес ұйымдар, Аналар кеңесінің, 

кәсіподақ және жастар бірлестіктерінің 

!кілдері, ауылдық округ әкімдері, учаскелік 

полиция инспекторлары жұмыс істейтін, 1 

облыстық, 20 аудандық және қалалық, 592 

Облыстық ҚХА қызметінің тағы бір бағыты 

– медиацияны дамыту. Демек, бұл іс еліміздің 

құқықтық мемлекет ретіндегі талаптарына 

байланысты ерекше басымдық. Медиация 

арқылы біз халықтар арасындағы татулық 

пен !зара сыйластықты қалыптастыруға негіз 

қалаймыз. Бұл адамдар арасындағы болып 

жататын реніш пен кейістіктерді  шешуге 

толық жағдай жасайды.  Мұндағы басты 

бағыт – адамның қоғамдағы абыройы мен 

беделін сақтау. Осы мақсатта «Достық Үйі 

– Қоғамдық келісім орталығы» базасында 

медиация орталығы жұмыс істейді. Облыста, 

жалпы 68 медиация кабинеті, оның ішінде 

20 аудан, қала әкімдіктерінде және 48 сот 

ғимаратында ашылған. Алматы облысы ҚХА 

Қоғамдық медиаторларының жалпы саны – 

272. Жыл ішінде медиаторлардың жұмысын 

жетілдіруге арналған 40-тан астам семинар, 

тренинг !ткізілді. Қоғамдық медиаторлар 

және ҚХА құрылымдары 394 даулы мәселенің 

оңды реттелуіне мұрындық болды.

Облыстық Қазақстан халқы Ассам-

блеясының 2025 жылға дейінгі даму тұжы-

рымдамасын іске асыру бойынша іс-шаралар 

жоспары бекітілген. Бүгінде қоғамдық сананы 

жаңғырту бағдарламасы аясында «Туған жер» 

жобасын жүзеге асыруға белсене қатысатын 17 

кәсіпкер бар. Облыстық Ассамблеяның әртүрлі 

этностарды тарихи Отанымен байланысын 

нығайту мақсатында !ңірде ауқымды жұмыстар 

жүргізілуде.

Жыл бойы облыстық, аудандық және 

қалалық БАҚ-тарда қазақстандық бірегейлік 

пен бірлікті нығайту және дамыту тақырыбы 

бойынша 300-ге жуық материал жарияланды, 

6 мыңнан астам материал әлеуметтік желілерде 

орналастырылды. Сондай-ақ республикалық, 

облыстық этно-журналистика байқауына 

қатысқан журналистерді марапаттау жүйелі 

түрде ұйымдастырылуда.

Биылғы «Жастар жылында» Қазақстан 

халқы Ассамблеясы облыстық хатшылығының 

алдында  іс  жүз іне  асырылатын келелі 

міндеттер тұр. Олардың қатарында «Рухани  

жаңғыру» бағдарламасы, «Кедергісіз болашақ», 

«Қазақтану», «Ауыл – ел бесігі» сияқты  басты 

басымдықтар белгіленген. Рухани және 

этникалық бояуы қанық құндылықтарға 

арналған мәдени-к!пшілік шараларды !ткізуде 

к!п тәжірибе жинақтаған хатшылық маманда-

ры межелі істі нәтижелі аяқтауға мүмкіндіктері 

толық жеткілікті. 

Ғ.ЖАЗЫЛБЕКОВ
Алматы облысы

ұйымдастырылды. «Мен қазақша с!йлеймін» 

акциясының екі кезеңін қатысушылар түрлі 

этнос !кілдері жастарының мемлекеттік тілді 

үйренуіне, оның қолданылу аясын кеңейтуге 

байланысты мәселелерді талқылады. Жалпы 

саны 500-ге жуық студенттерді, жастарды, 

жоғары сынып оқушыларын қатыстыра оты-

рып, кітапша, флаер, қазақ-орыс тіліндегі 

с!здіктер, күнтізбелер және басқа да ақпараттық 

құралдар таратылды. Қора шатқалындағы 

«Таубұлақ» эколингвистикалық кемпингі 

негізінде «Астана – мақтанышым» атты жастар 

форумы ұйымдастырылды.

ҚР Қайырымдылық туралы Заңына сәйкес 

Қазақстан халқы Ассамблеясы облыста 

!ткізілетін барлық қайырымдылық іс-шара-

лардың үйлестірушісі болды. Қайы рымдылық 

пен меценаттар базасы құрылып, оған 322 адам 

енгізілді. Ағымдағы жылы құрылған «Жаңғыру 

жолы» республикалық жастар қозғалысының 

аймақтық штабы белсенді жұмыс істеуде.

«Мың бала» мәдени-ағартушылық жоба-

сын жүзеге асыру мақсатында облыстық білім 

басқармасымен екі жақты меморандумға 

қол қойылып, Талдықорған қаласының 

оқушылар сарайы базасында орталық 

құрылды. Жалпы  «Мың бала» жобасы аясы-

на 18 680 адам қамтылды, мемлекеттік тілді 

меңгергендер саны – 5920. Астанада !ткен 

салтанатты марапаттауға облыстағы «Мың 

бала» жүлде герлері, І.Жансүгіров атындағы 

ЖМУ студенті Александр Сон, Панфилов 

ауданының Біләл Назым атындағы орта 

мектебінің оқушысы Айнұр Құрбанова 

қатысып, жеңімпаз атанды. «Oдеби тіл және 

оның нормалары» курсының авторы Панфи-

лов ауданындағы Садыр орта мектебінің қазақ 

тілі пәнінің мұғалімі Райисам Халилованың 

еңбегі жоғары бағаланды.

Қоғам !міріне белсене араласқан адамдар-

дың еңбегі әрқашан елеусіз қалған емес. 

Мәселен, Қазақстан халқы Ассамблеясының 

Қоғамдық кеңесінің құрамы 29 адам болса,  

оның мүшелігіне облыстық қоғамдық кеңестің 

ұсынысы бойынша Талдықорған қаласы 

 Салтанат сарайының директоры  Наталья 

Хоменко, Ұйғыр аудандық этномәдени 

бірлестігінің белсендісі, Ават ауылындағы 

орта мектептің директоры Ришат Розахунов, 

«Ескелді аудандық жергілікті қоғамдастықты 

оқыту орталығы» қоғамдық бірлестігінің 

т!рағасы Галина Кимнің кандидатуралары 

енгізілді. Қазіргі кезде республикаға, облысқа 

танымал 32 қоғамдық пікір к!шбасшылары, 

әр этнос !кілдері облыстық Қазақстан халқы 

Ассамблеясына мүше.

ауылдық және 15 ірі кәсіпорында, жалпы 628 

Қоғамдық келісім кеңестері белсенді жұмыс 

атқаруда. 6ткен жылы барлық деңгейдегі 

қоғамдық келісім кеңестері мүшелерінің ба-

рынша ықпалды жұмыстарының нәтижесінде 

жергілікті жерлерде туындаған 235 !зекті 

мәселе оң шешімін тапты.  Сондай-ақ 

Қоғамдық келісім кеңестерінің «Ауылым – 

алтын қазынам» форумын қорытындылау 

барысында Бас жүлдені Еңбекшіқазақ ауданы, 

І орынды Талдықорған қаласы, ІІ орынды 

Алак!л ауданы,  ІІІ орынды Кеген ауданының 

Қоғамдық келісім кеңестері иеленді. Ал 

 Петропавл қаласында !ткен Республикалық 

қоғамдық келісім кеңесінің кеңейтілген 

отырысында Алматы облысының Қоғамдық 

келісім кеңестері жұмысына оң баға беріліп, 

жинақталған тәжірибе ж!ніндегі ақпараттар 

республиканың барлық аймақтарына тара-

тылды.

6ткен жылы Қазақстан халқы Ассамблеясы 

облыстық хатшылығының басшылығымен 671 

қайырымдылық акциясы !ткізіліп, азаматтарға 

252 миллион теңге к!лемінде к!мек к!рсетілді. 

Қайырымдылық аясында !ткізілген шара-

ларды ұйымдастыруға ұйытқы болған және 

материалдық жағынан қолдау к!рсеткен 

азаматтарға «Жомарт жан» т!сбелгісі, «Жомарт  

жүрек» сыйлықтары тапсырылды. Олардың 

қатарында Асан Сонаев, Славяна Шайкина,  

Хасан Абуев, Темірлан Шайнүсіпов, Серікжан 

Жексембиев, Азамат Молдақасымов, Сергей  

Рузанов,  Закиржан Кузиев және Айна 

 Сексенбаева сынды атымтай жомарт азамат-

тарды құрметпен атауға болады.

6 т к е н  м е р з і м  і ш і н д е  Қ а з а қ с т а н 

 Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму 

министрлігінің үкіметтік емес бірлестіктер ара-

сында ұйымдастырған байқауында Қоғамдық 

келісім мен этносаралық келісімді нығайту 

номинациясы бойынша Алматы облыстық 

орыс мәдени орталығы республикадағы 

ең үздік бірлестік болып танылды. «Даму» 

кәсіпкерлікті қолдау орталығы, «Атамекен» 

облыстық Кәсіпкерлер палатасы, І.Жансүгіров 

атындағы Жетісу Мемлекеттік университетімен 

бірлесе отырып, кәсіпкерлікті жаңадан бастап 

жүрген жас кәсіпкерлер мен жас ғалымдар 

арасында «6зіңді к!рсет» жастар стартаптары 

байқауында «Жаңғыру жолы» аймақтық штабы 

екі жобаны іске асырды.

Ардагерлерге к!мек к!рсетуді ұйымдастыру 

бойынша «Асар» қайырымдылық акциясы 

және аз қамтылған отбасы оқушыларына мек-

тепке қаражат жағынан к!мек беру аясында 

«Барлығы сіздер үшін, оқушылар» акциялары 

ШАРА

КЕЗДЕСУ

ПӘН 
АПТАЛЫҒЫ

КҮЛДІРЕ ОТЫРЫП 
ОЙ САЛҒАН

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бастамасымен биылғы жылдың 
«Жастар жылы» болып жариялануына орай, 
сонымен қатар Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлының «Жастар жылының 
игілігін ең алдымен жастардың 4зі к4руі 
 керек» деген нақты тапсырмасы аясында 
 мектеп ұстаздары да елеулі еңбек етіп келеді. 

Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қаржан 

елді мекенінде    Рахматулла Сәрсенов басқарып 

отырған  «Қаржан» жалпы білім беретін мектебі 

бүгінде ауданда оқ бойы озып тұр. Аталған оқу 

ордасында білім берумен қатар, оқушыларды 

тәрбиелік шаралар мен !нерге баулып отыр. 

Сондай шаралардың бірі – жуырда қазақ тілі 

мен әдебиет пәнінен !ткен «Тіл – ұлттың жарық 

жұлдызы»  атты пән апталығы. 

«Жұмыла к!терген жүк жеңіл» демекші, 

апталыққа мектебіміздің  мұғалімдері мен 

оқушылары белсене атсалысып, !з үлестерін 

қосты.

Біз бұл шара арқылы жастардың шығармашы-

лық тұрғыда дамуын қолдай отырып, Сәкен, 

Ілияс, Бейімбет сынды қазақ әдебиетінің 

бәйтерегіне айналған алыптардың мол мұрасын 

бүгінгі !скелең ұрпақтың жадында жаңғыртып, 

санасына сіңіруді мақсат еттік. 

Апталық аясында «Үш бәйтерек – үш ғұмыр» 

атты ашық тәрбие сағатын !ткіздім. Оқушылар-

ды !з т!л тарихын білетін, құрметтейтін және 

мақтан ететін нағыз ұлтжанды тұлға ретінде 

 қа лыптастырып, Отанына деген сүйіспен-

шілікке тәрбиелеуге баса мән бердік.

Жанагүл ШЕГЕБАЕВА,
«Қаржан» жалпы орта білім беретін мектептің

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Аида Жантілеуова комедия жанрына тән 

образы мен қылығын аша түседі. Джордж 

Пигденді сомдаған Ербол Садырбайдың 

р!лі сенімді әрі жоғары деңгейде шыққан. 

Бұл жолы актер Ербол Садырбай !зінің 

нағыз р!лін тапқандай жаңа қырынан ашы-

ла түскен.

Oлемдік театрларда кассалық спектакль-

ге айналған Рэй Кунидің «№13» комедиясы 

қазақ тілінде с!йлегенде де түпнұсқаға 

ұқсауға тырысқан. Дегенмен, режиссерлік 

к!зқарас пен !згерістер қазақтың болмы-

сына ыңғайланады. Бір ғана б!лмеде мың 

түрлі бағытта !рбитін оқиға желісін режис-

сер  Ержан Қауланов қазақ к!рерменіне 

 шынайы беруге тырысқан. 

Ирониялық сатираға бай Рэй Ку нидің 

«№13» комедиясы балалар мен жас!с-

пірімдерге арналған театрда қалай сахнала-

нады екен деген қызығушылық к!пшіліктің 

к!кейінде  тұрғаны рас.  Ал қойылым 

басталғанда шымылдық ашылысымен-ақ 

сахналық декорацияның !зі к!рерменді бірден 

баурап алды. Қалталы азаматтар тоқтайтын 

қымбат әрі әдемі қонақүйдің №13 б!лмесі: 

есік-терезе, шкаф, қонақүй жиһаздары 

бәрі де !з орнын тауып орналастырылған 

екен. 6згермейтін оқиға орнын кескіндеуге 

спектакльдің суретшісі Айдана Бисембаева 

бар !нерін салғаны к!рініп тұр. 

–  М а у с ы м н ы ң  а ш ы л у ы н  « № 1 3 » 

 комедия қойылымынан бастағанды ж!н 

к!рдік. 6йткені мұндай мерекелік кеш-

терде к!рермен к!ңіл к!терсем, сергіп 

қайтсам деп келеді. Сондықтан маусымның 

ашылуы на осы қойылымды таңдадық. 

К ! р е р м е н  к о м е д и я н ы ң  а й т а р  о й ы н 

іздемеуі керек. Жалпы  комедия жанры 

жеңіл, к!ңіл сергітетін болуы тиіс. Ал 

біздің «Құпия», «Адам-Зат» сияқты ой 

салар спектакльдеріміз алдағы уақытта 

да жалғасын табады. Театрымыздың 

жаңалықтары !те к!п. К!рерменді мау-

сым  бойы !нермен сусындатсақ деп отыр-

мыз. Басшы ретінде театр артистерін 

шыңдағаным болмаса, !згертуге қақым 

жоқ. Біздің артистер !нердің кез келген 

айдынында жүзе алады, – деді театрдың 

 директоры Азамат Сатыбалды. 

Сондай-ақ театр директоры артистердің 

қосымша табыс табуына еш кедергі 

келтірмейтінін, артистер театрда ғана емес, 

кино саласында да, той бизнесінде де бағын 

сынап к!ре алатынын атап !тті. 

Рэй Кунидің «№13» комедиясы қазақша 

«с!йлегенде» қазақ к!рермені қуанды. Екі 

сағатқа жуық уақыт күлкіге қарық болып, 

нағыз комедиялық ойынды тамашалады. 

Ең бастысы, Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ 

мемлекеттік академиялық балалар мен 

жас!спірімдер театры артистері сендіре 

алды. Аншлагпен !ткен премьерада «енді 

не болар екен» деп, демін ішіне тартып, 

оқиғаның ішінде жүрген к!рерменді бір 

сәтке болсын !з әлеміне баурай алды. Оның 

дәлелі қойылымнан кейінгі к!рерменнің 

ықыласы болса керек. 

Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры  
74-маусымын ашты. Бұл маусым көрерменімен режиссер Ержан Қаулановтың қоюымен, 
ағылшын драматургі Рэй Кунидің «№13» комедиясының премьерасымен қауышты. Әйгілі 
шығарманы аударған –  Еркін Жуасбек. 
Күтпеген қызықтар мен тосын сыйларға толы маусымашарға Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері, продюсерлер, эстрада жұлдыздары  мен театрдың әртістері 
және театрдың арнайы шақырған құрметті қонақтары мен БАҚ өкілдері қатысты. Алдымен 
қонақтарды құрметтеп, қызыл кілеммен жүріп өту рәсімін жасады. Одан кейін көрерменге 
арналған шағын мерекелік концерт ұйымдастырылып, әдеттегі уақытта қалың көпшілік театр 
 залына жайғасты. 

Азаматтың суреттері

ЫНТЫМАҚ – 
БЕРЕКЕ БАСТАУЫ

Аталмыш жиында алғашқы болып с!з алған 

Облыстық дін істері басқар масының басшысы 

Рахмет  Есдәулетов айлық шараның бағдарламасымен 

 таныстырып !тті. Ол !з с!зінде:

– Байтақ елге есімі аңыз болған бабалардың 

басқан ізіне зейінмен зер салып, олардың асыл жаз-

баларын, ғажайып мұраларын ұрпаққа  насихаттау – 

баршаға ортақ ұлағатты іс. Бүгінде облыста, Жетісу 

жерінде !мір сүрген дауылпаз тұлғаларды  насихаттап, 

оларға тағзым ету шарасы шымылдығын түргелі 

отыр. Мәселен, бұл шара Кербұлақ, Қапшағай, 

Балқаш !ңіріне экспедициялық  сапардан бастау 

алмақ. Онда жатқан бабаларға тағзым етіп, Сары!зек 

кентінде ғылыми-практикалық конференция !теді. 

Ал екінші бағыт бойынша қасиетті Қаратал ауданы-

на ат басын бұрып, онда жатқан ардақты бабаларға 

 зиярат етіп, олардың ұлы мұралары әспеттеледі, – 

дей келе, айлық шараның бағдарламасын жан-жақты 

таныстырып !тті.

Биыл қазақтың ірі тұлғасы, шешендік !нердің 

!рен жүйрігі Балпық бидің туғанына – 325 жыл. 

Осыған орай облыс к!лемінде игілікті шаралар 

ұйымдастырылуда. Бұл ж!нінде журналистер 

 сауалына  жауап берген облыстың Құрметті азама-

ты Наурыз Қылышбаев «Байтақ елдің Балпығы» 

атты республикалық ақындар мүшәйрасы !тетінін, 

«Бата г!йлер байқауы» сынды рухани-әдеби кештер 

мен шаралар ұйымдас тырылатынын тілге тиек етті. 

Сонымен  қатар ол бабалардың даналығы тұрғысында 

ғажайып сыр тарқатты.

– Бабалар !з заманында заңғар биікке қол созып, 

руханияттың шыңынан орын сайлағандар. Бізге баба 

болса, олар кешегі күні !здеріңдей !рімдей жас еді. 

Жас болса да, еліне бас боларлық қасиетке ие еді. 

Біз болашаққа бағдар жасамас бұрын, тарихымызға 

мықтап зер салып алуымыз керек. Сонда ғана 

!міршең !нердің !р перзенттерін танып, олардың 

ғибратты ғұмырын темірқазық тұтып, алға нық қадам 

басамыз, – деген Наурыз Қылышбаев жетісулық 

жайсаң тұлғалар байтақ елдің мақтанышы екендігін 

атап !тіп, ай к!лемінде орын алар рухани шараларға 

жекелей тоқталды.

Биыл ұлт мақтанышы Балпық би бабамызбен қоса, 

жырдың !рен жүйрігі Ілияс Жансүгіровтің туғанына 

125 жыл толып отыр. Осыған орай !ңірімізде бірқатар 

шара қолға алынбақ. 

А.СҰЛТАНҒАЗЫ
Алматы облысы 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», 
«Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық 
мақалалары айбарлы бабаларды тануға, қазақтануды 
үрдіске айналдырып, өшпес мұрамызды қайта 
жаңғыртуға бастама болды. Бүгінде сол бағытта 
атқарылып жатқан істер ауқымды. Айталық, облысы-
мызда бабалар жолын жаңғыртып, даналығын 
дәріптеу мақсатында айлық шара өтуде. Осыған 
орай «Jetisy media» алаңында «Бабалардың ерлігі 
– тәуелсіздік тірегі» тақырыбында журналистермен 
басқосу жиыны өтті. 

БАБАҒА ТАҒЗЫМ – 
ӨНЕГЕЛІ ІС 

А
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езқазған қаласының іргетасының қалануына себеп – жерасты кен байлығы 
екенін білеміз. Ал қасиетті өлкеміздің жерасты кен байлығының адамзат 
тарихында белгілі болуы ежелден... Десек те, өзінің 65 жылдық тарихы бар 
шежірелі мысты қаланың бой көтеруіне негіз болған – Қаныш Сәтбаев пен 
көптеген зиялы ірі тұлғалы аталарымыз екенін бүгінгі жас ұрпақтың бірі білсе 
де, бірі білмеуі мүмкін. 
1978 жылы шілде айының аптап ыстық күндерінің бірінде ғылым жолынан 
үміттеніп, Алматыға келгеннен кейін, «Түрксиб» санаториясына орналастым. 
Қасымдағы бөлмелес көршім – жасы 65-67-лер шамасындағы сұңғақ бойлы, 
өзін тік ұстайтын, киім киісі мен бой-басына ыждағаттылықпен қарайтын 
зерделі ақсақал өзін Сақан Құсайынов, сол кездегі «Талдықорған» қонақүйінің 
директорымын, бұрынғы партия, кеңес органдарының басшы қызметкері әрі 
дербес зейнеткерімін» деп таныстырды. Іс жүзінде санаторий маған тұрақ 
үшін ғана қажет еді, ертелетіп кетіп, А.С.Пушкин атындағы кітапхананың дис-
сертация залдарынан күні бойы кітап кеміріп, кештетіп ораламын.

Ж

К Ө Ң І Л  К Ү Н Д Е Л І Г І Н Е Н

Орта мектеп пен жоғары оқу орнын-

да к!птеген мұғалімдердің алдын к!рдік, 

олардың қадір-қасиетіне сай әрқайсысының 

!з орны бар. Ұстаздар қауымын б!ліп-жара 

алмайсың, дегенмен, санамызға мәңгілік 

ұялап, сүйіспеншілігімізге б!ленгендері 

қадау-қадау. Оқушылық кезеңнің, әсіресе 

студенттік шақтың жарқын беттерін олар-

сыз елестету әсте мүмкін емес. Қызылорда 

педагогикалық институтында білім берген, 

бізді үнемі алға жетелеуден бір сәт жалықпаған 

асыл ұстазымыз Темірхан Сақаұлы Тебегенов 

ағай туралы осыны іркілмей айта алар едім. 

Құдіретті поэзия айдынына желкен керіп, 

енді ғана басталған сапарымыздың сәтті 

 болуын тілеген ұстазым туралы бұрынғы 

жазған мақаламда айтылғанды қайталамай, 

бір ғана жайды тілге тиек етпекпін. 

Темірхан ағай институтты бітірген соң, 

бірталай жыл ауыл, қала мектептерінде 

оқытушы болып, балалар тәрбиесінің 

ыстық-суығын бірдей к!реді. Институт 

оқытушылығына есейген шағында қолы 

жетеді. Бұл ғылым жолын мұрат тұтқан 

талапкерге едәуір б!гесін. Сондықтан ба, 

институт ректоры Абай Айтмұхамедовтың 

есігін тоздырып жүріп, оқу бітіргелі тұрған 

біздің оқытушы боп институтта қалуымызға 

мұрындық болып еді. Бұл біз сияқты ауылдан 

келген, қалада тұрақтап қалу-қалмауымыз 

неғайбыл студенттер үшін !те зор қолдау 

болатын. С!йтіп, ағай бір топта оқыған 

Қалдыгүл (Қалбике) Есенова, Базаркүл 

Раманқұлова және мен үшеуміздің алдымызға 

мол мүмкіндік ашып тастаған-тұғын. 

Институтты бітіре салып, жоғары оқу ор-

нына оқытушылық қызметте қалу, біз оқыған 

Қызылорда институтының тарихында бұрын-

соңды болмаған екен. ҚазМУ-да болыпты. 

Атақты ғалым Зейнолла Қабдоловты Мұхтар 

Oуезовтің !зі қолқалап оқытушы етіп алып 

қалған к!рінеді. 

Сонымен, Темірхан ағай бізге Oуезов 

Осылайша, бір сенбіде кештете 

санаторияға оралғанымда есік алдында 

«Волга» авток!лігі тұр екен. Ішке кірсем 

Сақан ақсақалдан басқа мен білмейтін 

толық денелі екі  үлкен кісі  отыр. 

Үстел үсті дәстүрлі той дастарқанынан 

кем емес, түрлі тағамдарға толы еді. 

Сыпайылық сақтап үстелге отырғым 

к е л м е с е  д е  а қ с а қ а л  е р і к с і з  м е н і 

дастарқанға отырғызды. Қонақтар 

к!птеп отырғанға ұқсайды, бұрынғы 

әңгімелерін жалғастыра түсті. 

. . .Ортада отырған орта бойлы, 

толық кісіні «қай жерде, қашан к!рдім» 

деп  ойлап қоямын. С!йлеп отырған 

негізінен екі ақсақал. Мені «Жезқазғанда 

институт оқытушысы, осында аспирант, 

аты – 6міртай» деп таныстырды Сақан 

ақсақал. Жасым кіші болған соң, ол 

кісілерден ж!н сұрауды ретсіз деп ойлап, 

сыпайылық сақтадым. 

Асқа тойып, к!ңілім жайланған 

сәтте б!лме бұрышындағы кішірек 

үстелдегі жаюлы карта мен преферанс 

ойынының қағаздағы сызықтары мен 

шимай жазулар к!зіме шалынды. Сәл 

үнсіздіктен соң, «мынаны енді т!рт 

адамға арнап ермек етелік» дейді толық 

денелі ақсақал. «Мен біліңкіремейтін 

едім» деп сыпайылық сақтадым. «Кел 

отыр, інішек, тез үйреніп кетесің» деген 

қонақ ақсақалдың с!зін қимай карта 

ойынына араластым.  

Ойын бітсе де, таң атса да қонақ-

Ұстаз туралы әңгіме қозғау бір ғанибет. 
Ұстаз деген балаға білім беруші ғана емес, 
менің түсінігімде, шәкірттің тал бойына 
асыл қасиеттер дарытушы, жүрегіне асқан 
махаббатпен шырақ жағушы ерекше тұлға. 
Жоғары оқу орнынан мұғалімдік мамандық 
алып, мектепке барғандардың барлығы 
ұстаз дәрежесіне көтеріле алмайды. Ұстаз 
деген ұлы ат ілеуде біреудің маңдайына 
жазылмақ. 

ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

АНА ҚАДІРІ – 
ҰЛТ ҚАДІРІ

бола білді, ендігі сын біздің Қабдолов 

дәстүріндегі ғалым болу-болмауымызда еді. 

Қалдыгүл (Қалбике) мен Базаркүл «Қазақ 

тілі» кафедрасына, мен «Қазақ әдебиеті» 

кафедрасына бекітіліп, Темірхан ағайдың 

арқасында бір күнде институт оқытушысы 

болып шыға келдік. «Oдебиет теориясы-

нан» практикалық сабақ жүргізе бастадым. 

Маған теорияның тапсырылуы да кездейсоқ 

емес, себебі ағайдың жетекшілігімен теория 

түрі к!рінбейді. Біздің елімізде ғылымның 

қай саласына да мемлекет тарапынан жағдай 

жасалуы тиіс, онсыз Тәуелсіз ел болуымыз 

қиын. Мемлекеттік тіліміздің шын мәнін-

дегі мемлекеттік тіл болуы да ғылымның 

!ркендеуімен тікелей байланысты. 

Бір әңгімесінде ағайдың «оқушы кезімде 

ауылда жантақ шауып, жыңғыл буып, ауыр 

еңбекпен !стім» дегені бар еді. Жантақты біз 

де шаптық, жыңғылды біз де будық, алай-

да біз оны ойнап жүріп істеппіз, ағай бол-

са соған еріксіз мәжбүр болыпты. Oрине, 

соғыстан соңғы елуінші-алпысыншы жыл-

дар мен сексенінші жылдар салыстыруға 

келмейтін кезең. Осы қиын кезең оны шыңдап 

қана қоймапты, арман асуларына қарай 

ұмтылдырыпты. Алайда қолтығынан демеп 

жіберер жанашыры болмаған сияқты. Мұратқа 

қажыр-қайратсыз, тынбай еңбектенусіз жету 

мүмкін емесін ерте түйсінген Темірхан ағай, 

үнемі !зін-!зі қамшылаудан, үнемі алға қарай 

ұмтылудан әлі күнге танбай келеді. С!йтіп, 

ғылым қоржынына қыруар олжа салып, осы 

күнге абыроймен жетті. 

Темірхан ағайдың сондағы бар ойы, 

к!кірегінде талпыныс оты жылт-жылт 

еткен,  бірақ демеушісі, ақылшысы жоқ біз 

сияқты шәкірттерін алға жетелеп, ғылым 

соқпағына ертерек түсіріп жіберу екен ғой. 

Кезінде сүйеніші болмаған !з тағдырын 

 талапты шәкірттері қайталамасын, мүмкіндігі 

шектеулі !зі сияқты алтын уақытын !лтіріп 

алмасын деген қамқорлығы екен ғой. Сол 

ағалық қамқорлығын түсіне қоймаған 

ақымақтығыма кәдімгідей !кпелеген кезі 

де бар. Бірақ «жақсы кісінің ашуы – шай 

орамал кепкенше» деген емес пе, кейін 

газет-журналға шыққан алғашқы туындыла-

рымды оқыған соң, сүйсіне пікір айтып, бір 

жадырағанын қалай ұмытайын. 

Қызылордада ағай ғылым кандидаты-

тұғын. Сол кездері студенттерге дәріс оқумен 

шектелмей, тәрбие жұмысымен де к!п айна-

лысты. Қашан к!рсең, қайнаған тіршіліктің 

ішінен к!ретінбіз. Осы ересен еңбегінің 

арқасында, егер Қызылордада жүре берсе, 

 институт проректоры, тіпті ректорлыққа да қол 

жеткізер еді, бірақ ағай қызметті емес, ғылымды 

таңдады. Ғылымның ащы бейнетіне, сол ащы 

бейнеттің тәтті ләззатына асық болды. Сірә, 

оны Алматыға сүйрелеген себеп те осы болар. 

Расында, к!п ұзамай, ғылым докторлығын 

абыроймен қорғады, профессор, академик бол-

ды. Бұл атақтардың барлығы ағайға тектен-тек 

келмегенін іштей жақсы түсінемін. Oдебиетке 

деген құштарлық, осы жолда тынбай іздену 

мен талмай еңбек ету ағайды ғылым белесіне 

шығарып, абырой биігіне к!терді. 

Осы арада ағайдың монографиялары 

мен оқулықтарын, әдебиеттің сан түрлі 

тақырыбын қозғаған мақалаларын санама-

лап жатудан аулақпын. Алайда ақ параққа 

әріптерді  шиырып салып, тоқтаусыз, 

Тайбурылдың шабысындай үдетіп жаза-

тынына, әрі сол баяғы отыз жасындағы 

қолтаңбасынан еш айнымайтынына тәнті 

боламын, таңғаламын. Тоқтамай жазатыны 

к!ңілдегі ойдың әбден пісіп, қорытылып 

тұрғаны, ал қолтаңбадан айнымайтыны 

!мірде де бірқалыпты, сабырлы, шыдам-

ды, т!зімді, алған бетінен айнымас қасиеті. 

Oріпті шиырып салуы – мінезінің шалттығы. 

Тұтастай алғанда, ағайдың қолжазбасынан 

бұрқырап !зінің эмоциясы сезіліп тұрады. 

Oдеби журналда біраз жыл жұмыс істей жүріп, 

қаламгерлердің қилы-қилы қолжазбаларын 

к!п ақтарып, к!п оқып, !здерінің мінездерін 

тани келе түйген ойым еді бұл. 

Темірхан ағайдың ғылым жолындағы 

еңбектері айрықша б!ліп айтуға тұрарлық, 

ал ол туралы бір айта бастасақ тау суындай 

таусылмас телегей-теңіз тақырыпқа тап 

 боламыз.

Ағайдың соңын ала мен де Алматыға к!шіп 

келдім. «Ана тілі» газетіне жұмысқа тұрдым. 

Журналистиканың ыстық-суығына малынып 

жүрген кезімде ұстазыммен қайта қауыштым. 

Ол менің газетке жазған мақалаларымды 

оқып тұратынын айтып, ғылым жолына 

қайта түсуім керегін ескертіп жүрді. «Сен 

ойыңдағыны, оқығаныңды қорытып жаза 

аласың» деп сенім білдіретін. Ағайға осы 

сенімі үшін де қарыздармын. Шәкірт үшін 

ұстаз сенімі – кез келген атақтан қымбат.

Сонымен, Темірхан ағай менің Oуезовім 

бола білген ұстаз, амал не, мен оның үмітін 

ақтап, Қабдолов бола қоймадым. «Сенің 

шығармаларыңды талдап, ғылыми айналымға 

түсірсем деген ойым бар» дегені бар еді. Енді 

осы күнге дейін жазған-сызғанымды місе 

тұтпай, кесек шығармалар тудырып, сол 

сенімнен шыға алсам, ағайдың әу бастағы 

үмітін ақтағаным.

Нұрлыбек САМАТҰЛЫ, 
республикалық «Таң-Шолпан» 

журналының бас редакторы

Заманының заңғар жазушысы М.=уезов: «Қазақ 
мешел болып қалмасын десең, бесігіңді түзе, 
әйелдің хәлін түзе» деп 4сиет еткен. Қазақы 
қалыбымызға қанмен сіңген осы бір құнды с4з – 
әлі күнге 4міршеңдігін жоғалтпақ емес. Расымен 
де, әйелдің құны – қашан да биік болған. 

Ұлт к!шбасшысы, Елбасы Н.Назарбаев: «Қоғам-

ның даму барысын, !мірде – нәзік, ал істе – мығым 

әйелдерсіз елестету мүмкін емес» деген болатын. 

Бейбітшілік пен тұрақтылықтың құтты мекені сана-

латын Қазақстанда әйелдер қауымы қоғамның кез 

келген саласында ер азаматтармен қатар еңбек етіп, 

!здерінің біліктілігі мен іскерлігін дәлелдеп жүр.

Осыған орай Алматы облысының дін істері 

басқармасының ұйымдастыруымен Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» және «Ұлы 

даланың жеті қыры» атты мақалаларының аясын-

да «Қоғамның дамуы мен рухани жаңғыруындағы 

әйелдердің р!лі» тақырыбында д!ңгелек үстел !тті.

Оған Қазақстан халқы Ассамблеясының, 

облыстық департаменттер және басқарма басшыла-

ры, діни бірлестік жетекшілері, ҚМДБ-ның Алматы, 

Талдықорған !ңірлері бойынша имамдары, белгілі 

дінтанушылар, теолог мамандар, құқық қорғау ор-

гандары мен БАҚ !кілдері қатысып, қоғамның дамуы 

мен рухани жаңғыруындағы әйел-ананың р!лі және 

де қазіргі таңдағы діндар әйелдердің келбеті, діни 

фанатизмнен сақтану жолдары мен адамгершілік 

құндылықтар тақырыптарына тоқталып !тті.

Сондай-ақ осы жиында «Дәстүрлі ислам және 

қазақ әйелінің киім үлгісі, діни атрибутика» 

мәселелері де қозғалды. Одан б!лек, Аналар кеңесінің 

т!рағалары, Кәсіпкерлер палатасы мамандары жас 

ұрпақтың, соның ішінде қыз баланың тұлғалық 

қалыптасуы мен оның тәрбиесі тақырыптарында 

пікір алмасты. Келелі кездесудің соңында к!рермен 

тарапынан туындаған сұрақтар легіне тұшымды 

 жауап берілді.

А.ОРАЗАЛЫ
Алматы облысы 

тардың  кетуге асығар түрі жоқ. Сақан 

ақсақал қонақтарға «бірер кесе шай 

ішіп тарқаңыздар» дейді. Сол сәтте зор 

денелі бұжырлау бетті қонақ ақсақал: 

«Інім, сен Ұлытаудансың ба? Найман 

боларсың?» деді. Мен жайлап қана: «иә» 

дедім. «Сен бізді танып отырсың ба?» 

дегенде не дерімді білмедім. Үндемедім. 

Сәл үнсіздіктен кейін: «Мына Байекеңді 

күнде к!ресің ғой, танып отырған 

шығарсың, ал мен де найманмын, 

саған аға боламын, Димаш Ахметұлы 

Қонаевтың туған жездесімін. Менің 

жұбайым Димаштың апасы, екеуінің 

әкесі бір де, шешелері б!лек» деп сәл 

тоқтаған-ды. Сонда ғана еміс-еміс есіме 

түсе бастады. Байеке деп отырған жүзі 

таныс кісі Қазақ КСР Министрлер 

Кеңесінің т!рағасы Байкен Oшімов 

екен ғой. «Суретін күнде к!ріп жүрсем де 

бетпе-бет отырғанда тура тани алмадым-

ау» деп, ішімнен !зімді-!зім кінәладым.

Ақсақал с!зін жалғай түсті: «Менің 

атым – Камал, фамилиям – Қадыржанов. 

Түсті металлургия саласында  отыз 

бес жылдан артық қызмет атқардым. 

Арасында министр болған кездерім 

де бар. Болат деген ұлым, Димаштың 

жиені, АЗТМ заводының директо-

ры. 6ткен жылдары КОКП-ның 25 

съезіне делегат болып сайланды. Енді 

осы баламның тілеуін тілеймін. 6зім 

құрметті  демалыстамын, мына Сахаң, 

Байекең бәріміз жасымыздан дос, 

қызметтес, замандастармыз» деп бір 

тыныстады да, шайды ұрттай отырып, 

әңгімесін жалғастырды. «Сенің Ұлытау, 

Жезқазғаныңда 5-6 рет болғанмын. 

Жезқазғанға алғашқы баруым 1936 жыл-

дан бұрынырақ па екен, ұмытыңқырап та 

қалыппын. Қасымда басқа ұлт !кілдері 

бар еді. Бәріміз Халық шаруашылығы 

комиссариатының тікелей тапсырмасы-

мен Үлкен Жезқазғанның болашағы үшін 

мол су қоймасын қалай салу керек  деген 

мәселе бойынша Қ.Сәтбаев ұсынған 

жобаның үйлес келуі немесе келмейтіні 

туралы қорытынды ұсыныс жасау үшін 

арнаулы іссапармен Қарағандылатып, 

Жезқазғаннан тар табанды теміржол 

пойызы мен Қарсақбайға келдік. Ертеңіне 

Қарсақбайдың күн шығысына қарай 

шаңдақ жолмен полуторка авток!лігімен 

шамамен 60-70 шақырымдай жүріп, 

бір т!беге шығып тоқтадық. Мезгіл күз 

айларының қарсаңы. Т!бе басынан 

біраз жер к!рінеді. Біздер тоқтаған 

т!беге Қарсақбай ауданы әкімшілігі-

нің басшылары және т!бе маңындағы 

күркелерден он-он бес жұмыскерлер 

жиылды. Полуторка авток!лігінің 

 кузовын мінбер ретінде пайдаланып, 

Қаныш Имантайұлы !зінің су қорын 

жасау  туралы қалың папкалардағы том-

том жобасын тезис түрінде (күн батып 

бара жатыр), бес-он минуттай уақытта 

қысқаша т!мендегіше баяндады:

– Мынау жатқан Қаракеңгір және 

Сарыкеңгір !зендерінің құйылысы. Біздер 

тұрған т!бе мен екінші т!бенің арасы 

 шамамен бір шақырымдай, – деп іргелес 

т!бені қолымен нұсқады. – Осы екі 

т!бенің арасын б!геп жалғастыру қажет, 

яғни  !те мықты б!гет (дамба, плотина) 

соғу керек. Сонда аталған !зен арналары 

арқылы жылына миллиардтаған текше 

метр су қоры жиналады (нақты цифр-

лармен айтып еді, ұмытып қалыппын). 

Болашақта салынуы тиіс  б!геттің 

ұзындығын, биіктігін, қалыңдығын және 

оған қанша қаржы жұмсалатынын, қанша 

мерзімде бітіруге болатынын Қ.Сәтбаев 

жатқа айтып шықты. 

Қ.Сәтбаевтың айтқан ұсыныстары 

мен дәлелдемелері барлығымызға 

түсінікті, нақтылы к!рінді. Күннің 

кештете бастауына қарамастан полу-

торка кабинасының ішінде отырып, 

комиссия мүшелері жобаны мақұлдау 

туралы хаттамаға  кезектесіп  қол 

қойдық. Түнделетіп Қарсақбайға келіп, 

ертеңіне Мәскеуге, Ауыр !неркәсіп 

комиссариатының атына «Қ.И.Сәтбаев 

ұсынған жобаны мақұлдадық, бекі-

туіңізді сұраймыз» деген жеделхат 

жібердік. Біз пойызбен аптаға жуық 

жүріп,  Алматыға  келгенде  алды-

мызда «Қ.И.Сәтбаев ұсынған жоба 

бекітілсін, тиісті қаржы б!лінсін» деген 

Халық комиссариатының жеделхаты 

жатты. Біз жұмысты осылай атқарып 

едік, ал қазір қайсыбір жобалар жыл-

дар бойына бекімей, !зінің маңызын 

жояды. Сендердің Жезқазғандағы су 

қоймасы біздің сол жолғы мақұлданған 

ұсынысымызбен салынды.  Енді, інім, 

біз кеше таңертең сағат 11-де келіп 

едік, енді қайтайық, менен к!мек 

іздесең, мына Сақан тауып береді, – 

деп, орнынан тұрды... 6ң мен түстей, 

сенер-сенбесімді білмей «Сау болыңыз» 

 дегеннен басқа с!з таппай орнымда 

тұрып қалдым... «Апырым-ай, мына 

кісілер неткен қарапайым еді, осының 

бәрін айтатындай мен кіммін, бұл 

кісілермен салыстырғанда?» деген ой 

шырмауынан ұзақ уақыт шыға алма-

дым. Қазіргі астына «Джип» мінген 

кейбір шенеунік інілерімнің амандасуға 

ерінетінін қайтерсіз. Егер де халқына, 

еліне алдыңғы зиялы аталарындай 

еңбектері сіңген болса, сол мырзаларға 

!ссін дер едік.

6 к і н і ш т і с і  –  ұ л а ғ а т т ы ,  з и я л ы 

әкелеріміздің ұсынысымен, қолдауымен 

салынған Кеңгір су қоймасы б!гетін 

к!рмеппін. Естеліктен кейін бір-екі 

рет  талпыныс жасағанымда күзет 

жібермеді... Мен сияқты к!рмегендер де 

к!п шығар. 6ң мен түстей кездесудегі 

Қадыржан ақсақалдың айтқандары – !зім 

кейінірек танысқан «Қазақмыс» корпо-

рациясы к!рме кешеніндегі Ф.Пастухов-

тың естеліктерінің  41-44  беттеріндегі 

және Қ.Сәтбаев пен А.Агеенконың 

1934 жылғы 6 маусым күні «Казахстан-

ская правда» газетінде жарияланған 

«Есть вода» мақаласының деректерімен 

үйлесімді деп есептеймін. Қ.Сәтбаев 

пен А.Агеенконың естеліктері бойынша, 

Жезқазған ауданының гидрогеологиялық 

жұмыстары алғашқы бесжылдық бойына 

– 1933 жылдардан бастап жүргізілген. 

А т қ а р ы л у ы  т и і с т і  ж ұ м ы с т а р д ы ң 

қорытындылары Бүкілодақтық су 

құрылысын «НКПТ» жобалау б!ліміне 

тіркеліп, Жезқазғаннан 25 шақырым 

қашықтықтағы Қаракеңгір !зеніне б!гет 

салу жоспарланғанда, жылына 29,5 млн 

текше метр сумен барлық !ндіріс орын-

дары мен халқы қамтамасыз етілетіні 

жазылған. Медеу Сәрсекенің «Қазақтың 

Қанышы» кітабындағы «Жарқырап 

к!лдің айдыны, орнайды қала әйгілі»  

әңгімесінде: «Кеңгір су қоймасы мен 

жаңа Жезқазған қаласының орынын 

белгілеу мәселесі мамандар  сарабына 

әлденеше рет түскен. Соның бірі 1934 

жылдың 13 қарашасы күні !ткен су 

қорлары секциясының мәжілісі еді» деп 

жазылған... 1936 жылдың жазында дайын 

болып, жергілікті мамандар назарына 

ұсынылған жоба бойынша, Кеңгір бойын-

да тұрғызылмақ тас б!геттің ұзындығы – 

633 метр, биіктігі – 26 метр, одан ұзын 

тұрқы отыз жеті жарым, к!лденеңі бір 

шақырымдай жасанды к!л түзілмекші».

М.Сәрсекенің кітабын оқи отырып,  

Қадыржан ақсақалдың айтуы Кеңгір 

су қоймасын салу туралы мамандар 

арасындағы ұзақ жылдардағы ғылыми 

пікірталас нәтижесін шешу үшін 

құрылған мемлекеттік комиссияның 

жұмысы болар деп есептеп, Жезқазған 

қаласының 65 жылдығына орай кейінгі 

ұрпақты осы естелікпен танысты-

руды !зіме борыш санадым. Себебі 

Кеңгір су қоймасы Жезқазған және 

Сәтбаев қалаларының жүз мыңнан 

астам халқының бірден-бір тіршілік-

тыныс к!зі емес пе? Сондықтан су 

қоймасының жан-жағын экологиялық 

таза ұстауға күш салу әрбір үлкен-

кішінің борышы екенін түсіну қажет. 

Екіншіден,  жас!спірімдердің !з 

қаласының тарихы туралы білуі – 

олардың патриоттық сезімін оятады, 

танымдық-ғылыми к!зқарасының 

толығуына әсер етеді... 

Кеңгір туралы естігенде, мыс за-

уыты саяжайына бара жатқанда б!гетке 

еріксіз қараймын. Атақты !нерпаз Ілия 

Жақановтың «Кеңгірдің қоңыр кештері» 

сазды әнін тыңдағанда осы бір !ң мен 

түстей кездесу кешінің оқиғасы еріксіз 

ойыма оралады.

Mміртай Ж=ЛЕЛОВ, 
Жезқазған қаласының Құрметті 
азаматы, Қазақстан педагогика 

академиясының корреспондент-мүшесі

ҰМЫТЫЛМАС 
КЕЗДЕСУ

ТЕКТІЛІК ТҰНҒАН 
ТЕБЕГЕНОВ

мәселелері бойынша дипломдық жұмыс 

жазып, оны !те жақсы деген бағамен қорғап 

шыққанмын. Кеше ғана оқу бітірген үшеуміз 

ғылым мұхитының шалқарына қарай солай-

ша сапар шегіп бара жаттық. К!кірегімізде, 

әрине,  қобалжу бар. 

Шыны керек, менің !мірлік мақсатым 

жоғары оқу орнында оқытушы болып, 

әдебиетті зерттеу емес еді. Сол әдебиеттің 

!зін жасаушы – жазушы болу-тұғын. «Осы-

дан институтты бітірсем, еш қызмет іздемей, 

шығармамды жазып, тыныш жүрермін» 

деп ойлайтынмын. С!йткен адам, бір күні 

қарасам, жанымда Қалдыгүл бар, Базаркүл 

бар, ғылым атты алып мұхиттың т!ріне 

қарай аттанып бара жатырмыз. Бағыт басқа 

жақ сияқтанғаны. Содан жалма-жан, әзірге 

жағалаудан алыстамай тұрғанда қам жасап 

қалайын деп ойласам керек, тіпті ойланып 

та үлгерместен ағай қолтығымыздан демеп 

мінгізіп жіберген алып кемеден қарғып 

түсіп қалайын. Менің ғылымдағы сапарым 

осылай тамамдалды. Ендігі !мірім журналис-

тикамен байланысты болды. Ал Қалдыгүл 

мен Базаркүл екеуі болса, шеті де шегі де 

к!рінбейтін, түбі де тұңғиық, т!сі әрқашан 

тыншымай тулап жататын, аспанмен аста-

сып кеткен тылсымы мол ғылым мұхитының 

т!ріне қарай қорықпай, қаймықпай, тіпті 

қобалжымастан тарта берді. Кейін естідім, 

Базаркүл де жеме-жемге келгенде мен сияқты 

алған беттен тайқып шығыпты. Енді кемеде 

Қалдыгүл жалғыз !зі ғана қалыпты. Ақыры ол 

табандылық танытып ғылым докторы болды, 

профессор атанды. Темірхан ағайдың үмітін 

ақтады. Ғалым болмады демесеңіз, мен де 

әдебиет әлемінен кеткен жоқпын. 

Ғылыммен айналысу  деген де  б ір 

ғанибет тірлік, бірақ одақ тарап, экономика  

құлдыраған тоқсаныншы жылдардың 

 басында ғылыммен айналысу қиындығы да, 

машақаты да мол іс еді. Ғылым саласында 

жүргендердің содан бері к!сегесі к!герер 
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Елбасы Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарла малық 
мақаласында әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері 
ел есінде сақталған біртуар перзенттерін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс екенін айтқан 
болатын. Бүгінде бұл ұлағатты да, өсиетті сөз талай игі іске бастама болды. Күні кеше 
Түркістан өңірінде өткен іс-шаралардың негізінде де Елбасының бағдарламалық 
мақаласында айтылған идеялар жатқаны мәлім. Қазақтың біртуар азаматтары, 
мемлекет және қоғам қайраткерлері Сұлтанбек Қожанов пен Тұрар Рысқұловтың 
еңбектерін, өнегелі өмірін ел арасында насихаттау, жас ұрпаққа жеткізу мақсатында 
Түркістан облысында «Ақсүмбе мен Ақсу-Жабағылы арасы» атты экспедиция 
ұйымдастырылып, бірқатар танымдық-тағылымдық іс-шаралар өтті. 

Р У Х А Н И  Ж А Ң Ғ Ы Р У

жылдығы атап !тілген болатын. Ол кезде 

облыстық тіл басқармасының басшы-

сы едім. Мерейтойға баяндама дайын-

дау маған тапсырылған-ды. Қарасам, 

Сұлтанбек аға туралы ешқандай материал 

жоқ. С!йтіп, бір апта күні-түні ізденіп, 

жүз жылдығына арналған баяндама-

ны дайындап шықтым. Мінеки, бүгінде 

тәуелсіздіктің арқасында Қожанов туралы 

еңбек !те к!п. Сұлтанбектанушылар да 

жетерлік. К!п кітап шықты, «Шығыстың 

Сұлтанбегі» деген роман жазылды. 

Сұлтанбек Қожанов туралы әлі зерттеліп, 

жазыла береді. Осыдан бес жыл бұрын 

Шолаққорған ауылында Қожановтың 120 

жылдығы аталып !ткен болатын. Сол кез-

де Ақсүмбеге келіп, биікке, Ақбикештің 

жанына шығып қарадық. Мына қасиетті 

Қ а р а т а у д ы ң  ! р л і г і н е  т а ң д а н д ы қ . 

Қазақтың, бүкіл түркінің қара шаңырағы 

атанған Қаратау үш бұтақтан тұрады. Жам-

был облысында бір бұтағы, Қызылорда 

облысында бір бұтағы, ең негізгі жотасы 

– биік, ұлы бұтағы біздің Түркістан об-

лысында. Ақсүмбемен  басталып, Ақсу-

Жабағылыдан аяқталады. Ақсүмбеде 

қасиетті Қаратаудың басталар жерінде 

– Сұлтанбек Қожанов, Ақсу-Жабағылыда 

– Тұрар Рысқұлов, екі жағында екеуі 

заузаңғар болып, бүкіл Алашқа, күллі 

қазаққа мұрат-мақсаттарын арнаған ұлы 

тұлғалар тұр. Сұлтанбек мұраттастарымен 

бірге Түркістанды астана еткісі келді. 

Қолдан келмеді,  Қызылорда астана 

атанды. Алайда «киргиз» деп жүрген 

«қазақтың» атын қайтарды» деді жазушы 

Мархабат Байғұт. 

«Nur Otan» партиясының бастамасы-

мен, аудан әкімдіктерінің қолдауымен 

!ткен ұлы тұлғалардың 125 жылдығына 

арналған іс-шараларға облыс әкімінің 

орынбасары Сәкен Қалқаманов, қоғам 

қайраткері, Созақ ауданының Құрметті 

азаматы Қуаныш Айтаханов, аудан 

әкімдері, «Nur Otan» партиясы облыстық 

филиалы т!рағасының бірінші орынба-

сары Бейсен Тәжібаев, еліміздің зиялы 

қауым !кілдері және аудан тұрғындары 

қатысты. Созақ ауданындағы «Ұлтын 

сүйген ұлы тұлға» тақырыбындағы салта-

натты іс-шараға қатысушылар алдымен 

«Ақсүмбе мен Ақсу-Жабағылы арасы» 

экспедиция мүшелерін Қазыналы Қаратау 

т!скейінде күтіп алып, теріскейдің текті 

ұлы туған жер Ақсүмбе ауылына табан 

тіреді. Ақсүмбеде С.Қожанов атындағы 

мектептің кірпіші қаланып, ескерткішіне 

гүл шоғы қойылды. Білім ошағының 

алғашқы кірпішін жазушы Мархабат 

Байғұт пен аудан әкімі Салыхан Полатов 

қалады. «Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бір 

с!зінде: «Біздің Сұлтанбек Қожановтың 

!мірінен алатын үлгіміздің бірі – кең 

ойлау, !з халқың үшін шынайы уайым 

жеу, оның кемшіліктерін айта білу, осы-

лайша олардан арылуға к!мектесу» деген 

 болатын. Еліміздің дамуына !лшеусіз үлес 

қосқан ғалым, к!семс!зшінің есімі барлық 

қазақстандықтардың мақтанышы, ал 

оның !мірі мен қызметі келер ұрпақ үшін 

Отанға қызмет етудің үздік үлгісі болып 

табылады. Сұлтанбек Қожановтың есімін 

ұрпақ жадында қалдыру мақсатында ұлт 

күрескерінің 125 жылдығына арналған 

Жиынды облыс әкімінің орынбасары 

Сәкен Қалқаманов ашып, құттықтау 

с!з с!йледі. Созақ ауданының Құрметті 

азаматы Қуаныш Айтаханов, ғалым, 

сұлтанбектанушы Бейбіт Қойшыбай, 

ғалымдар Oлібек Сейдехан, Тұрсын 

Хазіретәлі,  Медеубек Тәңірберген, 

 Мамыт Амангелді, Қайрат Анарбаев 

баяндама жасап, ұлы тұлғаның !мірі 

мен жасаған !негелі істеріне тоқталды. 

Қайраткердің халықтың жадынан да, 

ғылыми танымнан да мәртебелі орын 

алуға әбден лайық екені, азаттықты 

аңсаған бабаларымыздың ұлы мұраты, 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

ұсынған «Мәңгілік Ел» идеясы, кешегі 

арыстарымыздың ұстыны болған «Алаш» 

қозғалысының негізг і  ұстанымы – 

қазақ халқының бостандығымен тығыз 

үндесіп жатқандығы айтылды. Ал ақын 

Рахым Балаби ұлт қайраткеріне ар-

нау !лең оқыды. Сондай-ақ бұл күні 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласын насихаттай отырып, 

Сұлтанбек Қожановтың 125 жылдығына 

орай, ақындардың шығармашылығына 

қолдау к!рсету мақсатында облыстық 

«Тұғыры биік тұлға» атты жыр мүшәйрасы 

ұйымдастырылды. 

ТҰРАРҒА ТАҒЗЫМ

«. . .Еліміздің тарихи кезеңдерін 

кеңінен қамти отырып, «Ұлы дала 

тұлғалары» атты ғылыми-к!пшілік 

 серияларды шығарып, тарату жұмыстарын 

жүйелендіру және жандандыру қажет» 

деген Елбасы Н.Назарбаевтың талабына  

сәйкес, олардың халық санасындағы 

бейнелерін мәңгілік қалдыру үшін әдеби-

мемориалдық ескерткіштерді к!бейтіп, 

т!л тарихымызды тың мәліметтермен 

толықтырып, ғылыми, мәдени, әдеби 

айналымға ендіру – күн тәртібіндегі 

маңызды мәселе. Бұл орайда күні кеше «Ұлт 

тарихындағы жарқын тұлға» тақырыбында 

Тұрар Рысқұловтың 125 жылдығына 

арналған іс-шаралар !ткізген Түлкібас 

ауданында атқарылып жатқан іс аз емес. 

оның тіл білуі, ойын жеткізе алуы, тала-

бы биік екенін аңғарған М.Тынышбаев 

арқасынан қағып, қаражат беріп Таш-

кентке оқуға жібереді. Ұзындығы – 1 

шақырым, биіктігі – 6 метр, ал ені 8 метрді 

құрайтын теміржол тунелін Ресейдің 

теміржол құрылысшылары және жергілікті 

тұрғындар соққан екен. 1950 жылы жаңа 

үлгідегі тепловоз және вагондардың 

к!лемінің ұлғаюына байланысты туннельді 

пайдалану мүмкін болмағандықтан, сыр-

тынан айналма теміржол салынған. Бүгінгі 

таңда аудан әкімдігі аталмыш нысанның 

тарихи маңыздылығын ескеріп, ескерткіш 

тақтайша орнатып, аумағына тазалық 

жұмыстары жүргізіп тұрады.

Мағыналы іс-шара аясында Тұрар 

Рысқұловтың ата қонысы Рысқұл ауы-

лындағы күрделі ж!ндеуден !ткен ауылдық 

клуб пайдалануға берілді. Түлкібас ау-

данының әкімі Нұрбол Тұрашбековтің 

айтуынша, биыл 5 ауылдық клуб күрделі 

ж!ндеуден !туде. Ең бірінші болып 

аяқталғаны – осы Рысқұл ауылдық клубы. 

Күрделі ж!ндеу жұмыстарымен қатар, 

аумағы да толығымен абаттандырылған 

клубта ауыл жастарының музыкалық 

және басқа да үйірмелерге қатысып, 

бос уақыттарын тиімді !ткізуіне барлық 

жағдай жасалған. Сонымен қатар ай-

тулы іс-шараға қатысушылар Түлкібас 

кентіндегі тоғыз жолдың торабы, Түрксіб 

теміржолының бойында орналасқан 

қазақ халқының біртуар азаматтары  

М.Тынышбаев пен Т.Рысқұловтың 

ескерткішіне гүл шоғын қойып, құрмет 

к!рсетті. Ескерткіш Түлкібас ауданының 

90 жылдығына орай демеушілер есебінен 

тұрғызылған. Сондай-ақ бұл күні қонақтар 

аудан орталығы Тұрар Рысқұлов атындағы 

тарихи-!лкетану мұражайында болды. 

Аталмыш мұражай қоғамдық негізде 1963 

жылы ашылып, 1983 жылы облыстық 

тарихи-!лкетану мұражайының б!лімшесі 

болып қайта құрылған. Т.Рысқұловтың 100 

жылдығына орай, 1994 жылы мұражайға 

мемлекет және қоғам қайраткерінің 

аты берілген. Қазіргі таңда мұражай 

«Тұрартану», «К!не заман және этно-

графия», «Аудан тарихы», «Табиғаттану» 

деп аталатын т!рт экспозиция залынан 

тұрады. Тұрартану б!лімінде мемлекет 

және қоғам қайраткері Т.Рысқұловтың 

!мірі мен қызметі туралы мәліметтер 

беретін «6мірдерек», «Т.Рысқұловтың 

ә у л е т і » ,  « Т . Р ы с қ ұ л о в  к е м е ң г е р » , 

« Т . Р ы с қ ұ л о в  Т ү р к с і б » ,  « А л а ш т ы ң 

ардақтысы Тұрарға тағзым» атты тақта 

және тұрартанушылардың шығармалары 

қойылған. Айтулы шара «Тұңғыш Прези-

дент» саябағында !ткен «Ұлт тарихындағы 

жарқын тұлға» атты салтанатты жиынмен 

қорытындыланды. Жиында с!з алғандар 

ұлы тұлғаның !негелі !мірі, ұлтқа сіңірген 

еңбегін әңгімеледі. Ал жазушы Мархабат 

Байғұт қайраткерлердің рухын, сіңірген 

еңбегін, олардың мінезін, шырқыраған 

жанын ұғыну қажеттігін айтып !тті. «Олар 

!летінін, атылатынын білді. Бірақ ұлтына 

қызмет етуден қайтқан жоқ. Мұстафа 

Шоқайлар сыртта жүріп, Тұрар, Нәзір, 

Сұлтанбектер іште жүріп еңбек етті. Яғни 

олардың елге қызметі ұмытылмауы тиіс» 

деді жазушы. 

Сондай-ақ  Тұрар  Рысқұловтың 

125 жылдығына арналған іс-шара-

ларға қатысушылар «Тұңғыш Прези-

дент» саябағының ішінен бой к!теріп 

жатқан «Жастар аллеясына» 125 түп 

к!шет отырғызды. Осы арада айта кетелік, 

еліміздің үшінші мегаполисі Шымкент 

қаласында да Алаштың ардақтылары 

С.Қожанов пен Т.Рысқұловтың 125 

жылдығы кең к!лемде атап !тілмек. 

Алдағы уақытта ұлы тұлғаларды ұлықтау 

мақсатында республикалық ғылыми-

практикалық конференция !тетін болады. 

Сондай-ақ келесі жылы ұлы Абайдың 175 

жылдығы мен ғұлама ғалым әл-Фарабидің 

1150 жылдығына орай әдеби эстафета, 

ғылыми конференция, форумдар мен 

д!ңгелек үстелдер, пәндік олимпиадалар 

!ткізу жоспарланып отыр. 

Шерхан Мұртаза егіз ұғым секілденеді де 

тұрады. Оның себебі к!п, қаламгер  ауылды 

к!п жазатын. Оның ішінде қос тау түйіскен 

Түлкібасты. Себебі ол осында, бүгінде 

тау етегінде Түлкібаспен қатар жатқан, 

бір кездері бір аудан болған  Жуалыда 

дүниеге келген. Табиғаты әсем жерде 

туған жазушы жауапкершілікті терең 

сезінгендіктен шығар, оның қаламынан 

тұнық дүниелер туды. Мына жалғанды 

боямасыз қаз-қалпында к!рсетті. Қалам 

ұшына тұнатын қасиетті қастерлеген ол 

ешкімнен қорықпады. «Елім саған айтам, 

Елбасы сен тыңда» деп, Камал Смаилов-

пен бірге ой толғағанның !зі неге тұрады?! 

«Қызыл жебе» роман-эпопеясы арқылы 

ол туған жеріне деген перзенттік парызын 

!теді десек, артық айтқандық емес шығар. 

Айта кетелік, соңғы жылдары Түлкібас 

ауданында руханият саласына ерекше 

к!ңіл б!лініп келеді. Аудан әкімі Нұрбол 

ҰЛЫ ТҰЛҒАЛАР 
ҰЛЫҚТАЛДЫ

АҚСҮМБЕ МЕН 
АҚСУ-ЖАБАҒЫЛЫ АРАСЫ

С.Қожановтың 125 жылдығына орай 

Созақ ауданындағы Ақсүмбе ауылында 

мектептің алғашқы кірпіші қаланды. Міне, 

сол аудан тұрғындары үшін маңызды да игі 

іс кезіндегі жиында жазушы, халықаралық 

«Алаш» сыйлығының иегері Мархабат 

Байғұт !ткен күндерді еске алды. «Осыдан 

25 жыл бұрын, Сұлтанбек ағамыздың 100 

жиынның туып-!скен жері Ақсүмбеде !туі 

аудан тұрғындары үшін де, жас ұрпақ үшін 

де !те маңызды» деді аудан әкімі Салыхан 

Полатов. 

 Мәдени іс-шара Сұлтанбек Қожанов 

атындағы мұражайда жалғасын тауып, 

қонақтар тарихи жәдігерлермен таныс-

ты.  Ал Мәдениет үйіндегі «Ұлтын сүйген 

ұлы тұлға» атты аймақтық ғылыми-  тә-

ж і р и б е  л і к  к о н ф е р е н ц и я н ы  ғ а л ы м 

Нариман  Нұрпейісов жүргізіп отырды. 

Ал ұлы тұлғалардың 125 жылдығына 

орай ұйымдастырылған «Ақсүмбе мен 

Ақсу-Жабағылы арасы»  автосапарына 

қатысушылар 1915 жылы Алаш қайраткері, 

тұңғыш қазақ инженері Мұхамеджан 

Т ы н ы ш б а е в  т ы ң  б а с ш ы л ы ғ ы м е н 

соғылған Жаскешу  ауылдық округі 

Рысқұл ауылының маңындағы тауасты 

теміржолдың  бү гінгі  жағдайына куә бол-

ды. Деректерге жүгінсек, Мұхамеджан 

Тынышбаев  пен Тұрар Рысқұловтың ең 

бірінші кездесуі Түлкібастағы Шәңке-

бастау жерінде болған. 1915 жылы теміржол 

құрылысын басқарған М.Тынышбаев жас 

Тұрардың білім алуына бағыт-бағдар 

беріп, болашағына жол ашқан екен. Ауыл 

қариясы 6міртай Қалықұловтың айтуын-

ша,  1915 жылы Тұрар Рысқұлов Таш-

кент қаласына оқуға баруға осы Түлкібас 

ауданына келген. Сол кезде ол туралы 

әңгіме Мұхамеджан Тынышбаевқа жетеді. 

Тұрарды шақырып алып әңгімелескенде 

ТҰЛҒАҒА ҚҰРМЕТ – 
MТКЕНГЕ ҚҰРМЕТ 

Түлкібас т!рінде 125 жылдығы аталып 

!ткен Тұрар Рысқұловтың !мірін «Қызыл 

жебеге» арқау етіп, оны келер ұрпаққа 

аманаттап кеткен Шерхан Мұртазаның 

есімі – мәңгі ел есінде. Oсіресе, «тұлпарлар 

туған жер, сұңқарлар қонған жер» деп 

баға берген Түлкібас !ңірінің халқы үшін 

мақтан тұтарлық, ұмытылмас тұлға. Халық 

жазушысының рухын қастерлеуде, ең 

бірінші кезекте түлкібастықтар мүдделі 

болуы да к!п жайтты аңғартады. Күні 

кеше Алматыда бір топ азамат Шерағаның 

ж а н ы  м ә ң г і л і к  т ы н ы ш т ы қ  т а п қ а н 

Кеңсайдағы қабірінің басына жинал-

ды. Түлкібас ауданы халқының ұйытқы 

болуымен ескерткіш белгі қойылды. 

Кітап мүсінімен жасалған ескерткіште 

Шерхан Мұртазаның тағылымды ой-

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

а в т о р ы   –  Е р б о с ы н  М е л д е б е к о в .  

Оның ашылуында ғалым, абайтану-

шы  Мекемтас Мырзахметұлы, белгілі 

журналист  Мейрамбек Т!лепберген, 

қоғам қайраткері Қайрат Айтбай с!з 

с!йлеп, жазушы жайлы естеліктер айт-

ты. Жиынға Шерхан Мұртазаның қызы 

Алма Шерханқызы, даңқты қолбасшы 

Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп 

Ахметова, республикаға танымал ақын-

жазушылар мен облыстардан арнайы кел-

ген қонақтар қатысты. Иә, Түлкібас пен 

Тұрашбеков руханиятқа жанашырлық 

танытып, ең бірінші кезекте аудан 

 тарихын, тұрмыс-тіршілігін ғасырға жуық 

уақыт бойы ақ қағазға түсіріп, қалың 

оқырманға ұсынған қара шаңырақ мекеме  

– «Шамшырақ» газетінің редакциясын 

күрделі ж!ндеуден !ткізіп, баспахана 

ашып берді. Аршыған жұмыртқадай 

аппақ кейіпке енген редакция ғимараты 

жұртты мен мұндалап шақыратын болды. 

 Редакцияда ақын-жазушылар жиналатын 

әдебиет клубы құрылды. Нәтижесінде 

газет мазмұны жаңарып-жаңғырды. Аудан 

туралы құнды мағлұматтар жинақталды. 

Нәтижесінде Түлкібас тарихынан сыр 

шертетін қалың кітап жарық к!рді. Ұлы 

ақын Абай Құнанбайұлы мен майдан-

гер жазушы Бауыржан Момышұлының 

!мірін зерттеп жүрген ғалым Мекемтас 

Мырзахметұлының !мірінен сыр шертетін 

Мархабат Байғұттың «Іштарлық пен 

құштарлық» кітабын шығарып берді. 

Зейнет жасына келген жазушы-журналист 

Орынтай К!мековтің кітабын шығарып 

беруге ең бірінші аудан әкімі Нұрбол 

Oбдісаттарұлы ықпал етті. Қазіргі таңда 

жасалған тізім бойынша аудандағы ақын-

жазушылардың кітаптары жүйелі түрде 

шығып тұрмақ. Бұдан б!лек, Нұрбол 

Тұрашбековтің басшылығымен Түлкібас 

т!рінде әдебиет пен мәдениетті насихат-

тайтын қаншама іс-шаралар !тті, ақын-

жазушы, ғалымдарға құрмет к!рсетілді. 

Т ұ р а р  Р ы с қ ұ л о в т ы ң  1 2 5  ж ы л д ы ғ ы 

!те жоғары деңгейде атап !тілді. Сол 

Рысқұловтай азаматты қалың оқырманға 

ж а ң а  қ ы р ы н а н  т а н ы т қ а н  Ш е р х а н  

Мұртазаның аты !шпеуіне !з үлесін 

қосты. Кеңсайдағы қабірінің басына 

қойылған құлпы тастан б!лек, Алматыдағы 

М.Т!лебаев к!шесінде орналасқан үйінің 

маңында мемориалды тақта орнатылуына 

ықпал еткенін де айта кетелік. 

Мемориалды тақтаның ашылуына 

ғалым Мекемтас Мырзахметұлы, Пар-

ламент Мәжілісінің депутаты Дархан 

Мыңбай, Алматы қаласының әкімі 

Бақытжан Сағынтаев және басқа да 

 жазушылар мен ақындар, қайраткерлер 

қатысып, кейінгі ұрпаққа рухани бай 

мұрасын қалдырған қаламгер жайлы 

естелік, келелі ой айтты. Оның аты мәңгі 

есте қалуы тиіс екендігін мәлімдеп, 

бұл бағытта әлі де к!птеген жұмыстар 

атқарылуы керектігін жеткізді. «Бізде 

к!п дүние қағазға байланысты шешіледі. 

Қағазға әлденені жазамыз да, сол сияның 

артындағы азаматтың кім екенін ұмытып 

кетеміз. Біз бәрін таразыға салып қоямыз. 

6кінішті-ақ. Осыны жасап жүрген !зіміз. 

Ал Шерағамыздың дүниеден !ткеніне 

жыл толып жатқан кезде, қағазға қарап 

қаламыз ба? Жоқ, ел екенімізді, қазақ 

екенімізді к!рсетеміз бе? Осылай қағаздың 

бәрін ысырып тастап шешім қабылдадық. 

Мұндай шешім бір жылдан кейін емес, бес 

жылдан кейін емес, марқұм болған күннің 

ертеңінде қабылдануы керек. 6йткені бұл 

азамат – елдің азаматы. Тек «елім» деп қана 

!тті. Сол себепті осындай ізгі шаруаның 

басы-қасында жүргеніме қуаныштымын» 

деді  Бақытжан Сағынтаев.  Шерхан 

Мұртазаға арналған шара Қабылдау үйінде 

берілген жылдық асымен жалғасын тапты. 

Асқа жазушының к!зін к!ргендер, бірге 

қызмет істеген әріптестері, шәкірттері 

қатысып, естеліктерімен б!лісті. 

Сондай-ақ Алматыда халық жазушысы 

Шерхан Мұртазаны еске алуға арналған 

бильярдтан турнир !тті.  Бұқаралық 

ақпарат құралдарының !кілдері қатысқан 

турнирді «Egemen Qazaqstan» газеті мен 

Алматы әкімдігі бірлесіп ұйымдастырған. 

Еліміздің бірқатар !ңірінен журналистер 

бақ сынаған турнирдің ашылу салтана-

тында қала әкімі Бақытжан Сағынтаев, 

 «Егемен Қазақстан» республикалық газеті 

АҚ басқарма т!рағасы Дархан Қыдырәлі, 

танымал жазушы Сарбас Ақтаев пен 

Қ а з а қ с т а н  Ж а з у ш ы л а р  о д а ғ ы н ы ң 

т!рағасы Ұлықбек Есдәулет құттықтау с!з 

с!йледі. Екі түрлі жас санаты бойынша 

ұйымдастырылған жарыстың 55 жасқа 

дейінгілер арасында «Алматы» телеарнасы 

жаңалықтар б!лімінің шығарушы редак-

торы Үмбетәлі Меймеш жеңімпаз атанды. 

Екінші орынды «Жамбыл» телеарнасының 

қызметкері Серік Тәжібаев, үшінші орын-

ды Жамбыл облысы Жуалы ауданы «Жаңа 

!мір» газетінің бас редакторы Берік 

Жұмабайұлы иеленді. Ал ардагерлер ара-

сында бас жүлдені Нұртілеу Иманғалиұлы 

жеңіп алды. Оған ақтық кездесуде жол 

берген профессор Аязби Бейсенқұл 

екінші орынға к!терілсе, үшінші орынды 

 Жазушылар одағының басқарма хатшы-

сы Ғалым Қалибекұлы еншіледі. Турнир 

жеңімпаздары мен жүлдегерлерге арнайы 

кубок және ақшалай сыйлық табыс етілді. 

Елбасы Н.Назарбаев «Ұлы даланың 

жеті қыры» мақаласында тарихымызда 

қасіретті сәттер мен қайғылы оқиғалар, 

сұрапыл соғыстар мен қақтығыстар, 

әлеуметтік тұрғыдан қауіпті сынақтар мен 

саяси қуғын-сүргіндер аз болмағанын, 

мұны ұмытуға хақымыз жоқ екенін айтып 

!тті. Сондай-ақ елімізге ерекше еңбегі 

сіңген атақты тарихи тұлғаларымыз бен 

олардың жетістіктерін !скелең ұрпаққа 

үлгі ретінде дәріптеу үшін ескерткіш-

мүсіндер орнату қажеттігін атап к!рсеткен 

болатын. Күні кеше Түркістан !ңірінде 

!ткен, Алматыда жалғасын тапқан ұлы 

тұлғаларға құрмет – !ткен тарихқа, елге 

к!рсетілген құрмет бүгінгі ұрпақтың 

жадында жатталары, жаңа ізденістерге 

жетелері, тәрбиесіне ықпал етері анық.

Диас НҰРКЕНҰЛЫ
Түркістан облысы
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Мұрын – адамның тыныс алу, иіс 
сезу мүшесі. Оның үстіндегі тері жұқа 
да тығыз. Бұл мүшеде май бездері к4п. 
Ең үлкен май бездері мұрынның екі 
танауын да орналасқан. 

Оны к!збен де к!руге болады. 

6йткені ол үлкен. Осы бездерге шаң-

тозаң қонғанда тығындалып қалады 

да, мұрында қара нүкте пайда болады. 

Адам мұрнының ұшы тез қызарып 

шыға келетіні мәлім. Егер адамның 

терісі !те сезімтал болса, ол ашық аспан астында, ауада 

жұмыс істегенде алдымен мұрны қызарып сыр береді. 

Мұрынның ішкі жақтарында да түктер бар. Адам егде 

тартқан сайын ол жуандап, сыртқа шығады. Оны жұлған 

дұрыс емес. Олай жасасаңыз, мұрын терісі зақымданады, 

асқынып кетуі де мүмкін.   

Горилла, шимпанзе және орангутанг 
ұйықтау үшін күнделікті кешке қарай 
ағаш жапырақтары мен бұтақтарынан 
жұмсақ т4сеніш жасауға күшін аямай-
ды. 

Шимпанзе тәулігіне 12-13 сағат 

ұйықтайды. Ал теңіз шошқалары бол-

са, мүлде ұйықтамайды десе де болады. 

Олар бар болғаны 2-3 минут к!зін 

жұмып, к!з шырымын ғана алады. 

Бастарын т!мен салбырата асылып 

ұйықтайтын аңдар да бар. Оларға жарқанат, ұшатын иттер, 

жалқауаң және кагуандарды жатқызуға болады. Кейбір 

тиіндердің бұтақтан-бұтаққа керіле асылып ұйықтауы 

еріксіз таңғалдырады. Оларды осы қалпында тірі к!пір десе 

де болады. 

Кенгуру, лемур, горилла, орангутанг, гиббон, павиан,  

макака, түлкі, аю, мысық, шошқа, мүйізтұмсық, бегемот 

және т.б. жануарлар кейде отырып ұйықтайды немесе тұрған 

қалпында қалғиды. Жануарлардың басым к!пшілігі бір жақ 

бүйірімен немесе етпетінен жатып ұйықтайды.   

Дұрыс тыныс алудың маңызы

Аңдар қалай ұйықтайды?

Адам құпиясы

Бір сұрақ

Ыстықты да ұстайды,

Суықты да ұстайды.

Егер бұйрық бермесе,

Еш нәрсені қыспайды.

(Қысқыш)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

=зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

«Канадаға да барам» деп,

«Панамаға да барам» деп,

Канадаға да бара алмай, 

Панамаға да бара алмай, 

Маман аға Саваннаға кетті.

Бұл с4з бояудың атын да, сол бояумен 
салынған шығарманы да бірдей білдіреді. 
Темпера дайындалу әдісіне байланысты 
үш түрге б4лінеді. 

Гуммиарабиктен жасалған темпе-

рамен қағазға сурет салынады және 

ол гуашьқа ұқсайды. Екінші бір түрі 

майлы бояуға ұқсайды. Суретші оны 

майлы бояу жағатын қылқаламдармен 

кенепке сурет салуға пайдаланады. 

Үй қабырғасына сурет салу үшін 

жұмыртқаның сары уызына езіліп дайындалған темпера 

қолданылады. 

Темпера бояулары кепкен сайын ашық реңк таныта 

түседі. Темперамен салынған суреттер жылтырап тұрмайды, 

биязы !ң танытады. ХІІІ-ХІV ғасырларда Италияда Джотто 

деген ұлы суретші !мір сүрген. Оның Інжіл тақырыбындағы 

«Яков бақташылар арасында» деген фрескасы темпера 

!нерінің әлемдік алғашқы туындысы деуге болады.   

Америкалық Томас Эдисон к4птеген 
құрылғыларды ойлап тапқан бірегей 
адам. 

Ол жас кезінде пойызда жүріп 

газет сатып, қаржы тапқан. Оның 

пысықтығы мен жаңа нәрсені ойлап 

табуға құмарлығы сондай, бертін келе 

вагондардың біріне баспахана орнатып, 

!зі басқаратын газетті басып шығарып 

отырған. 

Білімге құмарлығының арқасында 

жас кезінен-ақ әртүрлі заттарды, ал 1878 жылы электр 

 шамын ойлап тапқан. 

Т.Эдисонның одан басқа да к!птеген құрылғылары бар. 

Мәселен, телефон жүйесі және ең алғашқы дыбыс жазатын 

құрал – фонографты да жасап шығарған.  

Меркі мен Oулиек!лдің арасы – 150 

шақырым. Бұл Асхаттың (суретте) апта сайын 

 баратын қызметтік жолы екен. Бір таудың 

сілемінен асып, екінші тауға тірелгенде ал-

дымыздан Қарақыстақтың ғажайыпқа толы 

Oулиек!лі к!рінді. Қолымыздағы биіктікті 

!лшейтін құрылғымыз (альтиметр) 2550 м. 

биіктікті к!рсетіп тұрды. 

К!л !зінің тұнықтығымен, м!лдір лігімен 

таңғалдырды. Біз жеткенде к!лдің жағасында 

жылқылар суаттап жүрді. Асхаттың айтуынша, 

осы маңайдағы шопандар к!л суын ішуге пай-

даланбайды және суына шомылмайды. Себеп, 

сол аңыздардағы үреймен байланысты болса 

керек. Ал біз суға түсіп к!рдік. Суы жұмсақ 

әрі тасы балшықпен қапталған. Сондықтан 

тайғақ. Тереңдеген сайын судың кіршеңдігі 

байқалады. Ары қарай тартып кететіндей әсер 

болғандықтан, жағасында ғана жүздік. 

К!л суының химиялық құрамы және 

тереңдігі зерттелмеген. Осы сұраққа жауап 

іздеуге тырыстық. К!л суына  химиялық сарап-

тама жасату үшін 5 литрлік құтыға жағалаудан 

су құйып, оны Алматыдағы зертханалардың 

біріне табыстадық. Зертхана нәтижесі 

шыққанан кейін, оның қорытындысын білу 

үшін география ғылымының докторы, про-

фессор София Романоваға жолыққан едік. 

Профессор Oулиек!л (К!кк!л) к!лі 

суының толық химиялық қорытындысына 

қарап:  «Органикалық және химиялық 

к!рсеткіштерге сай су ішуге жарамды (барлық 

к!рсеткіштері ГОСТ-қа сәйкес). Тұщы 

су сілтілі болғандықтан, асқазан с!лінің 

қышқылдығы жоғары адамдарға қолдануға 

 болады»  деген қорытынды  жасады. Бұл сарапта-

мамыз журналист  Сапарбай Парманқұловтың 

«Аңыздардағы к!л суының емдік қасиеттерге 

ие екенін, сосын к!л жағасында ашық күндері 

тұз пайда болатынының бір сыры осында 

 жатыр. К!л бетіндегі жыланға ұқсаған ирек 

толқындар мен шипалы судың пайда  болуы 

арасындағы байланысты жергілікті тұрғындар 

ежелден-ақ байқап, бұл сәтті бос жібермеуге 

тырысып баққан» деген жазбасын ғылыми 

түрде нақтылайтын пікір болды. 

Oулиек!л Қарақыстақ үстіртінде орналас-

қан.  Осы жер туралы кезінде !лкетанушы 

Молдияр Серікбайұлы: «Қарақыстақ – ауыл 

орталығынан 40 шақырым қашықтықтағы 

екі тау ортасындағы шұрайлы жайылымдық 

жер. Қарақыстақтағы «Oулие ошақ» деп 

аталатын !те биік т!бе туралы да аңыз к!п. 

Оның ұшар басында тастан қашалған қазан-

ошақ әлі бар. Қысы жылы, жазы салқын, мал 

!рісіне !те қолайлы болғандықтан Қарақыстақ 

деп аталған. Маңында К!кк!л, Oулиек!л, 

Сарык!л деп аталатын бірнеше к!лдер бар» 

деп анықтама келтірген. 

Oулиек!л маңы толған аңыз ба дерсің?! 

К!лге қарсы беттегі  Кіші және Үлкен 

Oулиешоқы туралы да аңыз к!п.  Taraztimes.

kz  сайтынан да (авторы к!рсетілмеген) бір 

аңызды к!зіміз шалды.

«Бір жылдары қыс қатты болып, малға 

қатер т!неді. Осы маңды мекен еткен Қалмақ 

ханы «малымды қыстан кім аман алып 

Темпера 

Томас Эдисон
Өнертапқыш

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Артық болмас білгенің

шықса, соған қызым Гүлқақыны беремін» 

деп жар салады. Сонда мына Oулиешоқының 

 басында отыратын Мүшәріп әулие ханға келіп 

«уәдеңізде тұрсаңыз, малыңыздан бір бас та 

шығын қылмай, к!ктемде алдыңызға айдап 

әкелемін» дейді. Амалы қалмаған хан к!неді. 

Бірақ «қанша әулие болса да жалғыз !зі қыруар 

малды аман алып қала алар ма?» деген күдік 

к!кейін тырналап маза бермейді. Болмаған 

соң, Мүшәріптің не істеп жатқанын біліп 

келуге !зінің жансызын жібереді. Жансызы 

Мүшәріптің Oулиешоқы басында жолбарыс, 

аю, қасқыр сияқты аңдардың ортасында 

отырғанын, үлкен қазанда қайнап жатқан 

жас малдың етінен алып, аңдарға кезекпен 

жегізіп жатқанын айтып келеді. Осыдан кейін 

ғана Мүшәріптің құдіретіне күмәні қалмаған 

ханның к!ңілі орнына түседі. К!ктем келеді. 

Уәделі күні Мүшәріп әулие ханның малын, 

бір басын да шығын қылмай, айдап келеді. 

Уәде — Құдай с!зі, хан да уәдесінде тұрады. 

Айдай сұлу Гүлқақыны үлде мен бүлдеге орап 

ұзатады. Алайда, к!п ұзамай, Гүлқақы қырық 

күн ауырып, қырық бірінші күні бұл дүниеден 

!теді. Сол күннен бастап Oулиешоқының 

басына бұлт үйіріледі. Қарақыстақта қырық 

күн бойы селдетіп жаңбыр жауады. Тауды 

тұмшалаған қалың бұлт пен толассыз жауын 

әбден әбігерге салған ел «мына топан судан 

құтқар» деп, Мүшәріпке келеді. Сонда әулие 

мына Бұрқант!бенің басына шығып, «Қақ 

айырылғырдың аспаны, қақ айырыл!» деп, 

қолындағы қамшысымен қорғасындай қара 

бұлтты бір тартады. Аспан қақ айырылып 

ашылады».

Жергілікті халық арасында «к!лден 

жыланға ұқсас су тіршілігін к!ріпті»,  «айда һар  

к!л қасындағы шопанның к!зінше малды тар-

тып әкетіпті», «суға түскенде айдаһар жағаға 

лақырып жіберді», «су бетінде айдаһардың 

жартылай денесі к!рінді», «судан адам 

естімеген дыбыс шықты»  дегендей аңызға 

бергісіз әңгімелер таралған. Тіпті Oулиек!лге 

зиярат етіп келушілер де к!бейген. Олардың 

к!бі дертіне шипа іздеп келгендер. Оны к!л 

Жанар РАЙЫМБЕКОВА,
Республикалық «Қазселденқорғау» мемлекеттік мекемесінің 
т4тенше жағдайлардың алдын алу б4лімінің бас инженер-гидрологы: 

– К�л – мұздықтар және жауын-шашын арқылы қоректенеді. К�кк�л 
қазаншұңқырының қалыптасуына қарай б�гелген, режимі бойынша ағынсыз к�л болып 
табылады. Максималды ұзындығы – 220 м, ені – 180 м, су айдынының ауданы – 33 мың 
м². Сел болып, ақтарылу қаупі бар  к�лдер категориясына жатпайды. Батиметрия 
жасалмаған.

Виктор БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ,
«География институты» ЖШС-нің табиғи қауіптер зертханасының 
бас ғылыми қызметкері:

– &улиек�л теңіз деңгейінен 3470 м биіктікте орналасқан үлкен таудың құлауынан 
пайда болған. Ол к�п жыл бұрын жер сілкінісі кезінде орын алған болуы керек. Құлаған 
таудың к�лемі 150 млн м3 құраған және ол гранитті жыныстан құралған, қозғалу 
үдерісі кезінде гранитті жыныстар ұсақ топыраққа айналған. Құлаған тау, шама-
мен,  6480 м қозғалып, 2640 м биіктікте тоқтаған. Құлаған тау жотасы Бұзылғанк�л 
�зенінің  2640 м биіктікте арнасын б�геп тастаған, бұл �зеннің сол жақ саласы 
2355 м биіктікте орналасқан, сондай-ақ  оң жақ жотасынан кішігірім сайлардың 
сағалары кездеседі. Тау жотасының құлауынан барлығы 7 к�л пайда болған. Екі ірі  к�л 
ақтарылған, үш ең кіші к�лдер батпақтанған. Үш орташа к�лдер сақталған. Солардың 
бірі – К�кк�л к�лі. Ол 2542 м биіктікте оң жақ аңғар беткей мен құлаған таудың 
қапталы арасында орналасқан. Болжам бойынша, к�лдің орташа тереңдігі, шамамен, 
10 м, ең терең жері 30 м болуы мүмкін. К�л грунт суларымен және атмосфералық жа-
уын-шашынмен қоректенеді. К�лдің мезгілдік деңгейінің ауытқуы үлкен емес. Шілде 
айында жасалынған спутниктік түсірілімге қарағанда к�лдегі су кемерінен ақ жиектер 
байқалады. Басқа екі к�л әлдеқайда кіші және таяз. Сондықтан оларды планктондар 
басып қалған, оны к�лдің жасыл түсінен байқауға болады. К�кк�л к�лінде су таза, ашық 
к�к түсті, оның «&улие» деп аталуы соған байланысты болуы мүмкін. 
Бұл мореналық к�лге жатпайды, ол тек үйінді к�л. Мореналық к�лдер болуы үшін оның 
айналасында мұздықтар болуы керек. Бұл аймақта қазіргі кезде мұздықтар жоқ. Бірақ 
бұл жерден  ежелгі мұздықтардың табаны байқалады. 

жағасындағы аршаға байланған ақ-қызыл 

шүберектерден байқауға болады.  Шүберек 

байлаудың тағы бір мағынасы, сол жер-

ден судың, бұлақтың бастауы болғандығын 

білдіреді. Бұл, енді, қай жағынан алып қарасақ 

та, к!лдің қасиеттілігін к!рсетсе керек-ті. 

Атауының да Oулиек!л аталуында үлкен мән 

бар. 

Жергілікті журналистердің айтуынша, 

КСРО Ғылым Академиясы Жануарлар 

экологиясы мен эволюциялық морфологи-

ясы институтының аға ғылыми қызметкері 

С.Клумов к!лді мұқият зерттеу ге кеңес 

берген. Ал Оңтүстік Қазақстан геологиялық 

барлау басқармасының геологы Борис Волч-

ков 1976 жылы К!кк!лге арнайы келіп, 

зерттеу жұмыстарын жүргізіп, к!лдің тау 

қуыстарындағы мыңжылдық мұздақтардың 

еруінен пайда болғанын анықтаған. «Алаш 

айнасы» сайтының 2015 жылдың 8-науры-

зындағы мақаласында  (авторы Мәншүк 

Асқарова): «Волчков мұнда бірнеше к!мек-

шілерімен бірге 1977 жылы шілде айының 

соңында тағы да келеді.  Тәулік бойы 

қойылған кезекшілік !з жемісін берді. Түн 

ортасында кезекші бақылаушылар түйенің 

тұншыға шыққан дауысын естиді. Одан соң 

қатты ысқырық естіледі. Зерттеу нәтижесі 

к!рсеткендей, к!лден шынында да біртүрлі 

дыбыстар шығатынын айқындап берді. 

Келесі жолы тағы да ысқырық естілгенде экс-

педиция мүшелері айқай салады. Жаңғырық 

дауысты күшейтіп, к!л үстін жаңғыртып 

жібереді. Бірақ ысқырық тоқтамайды. 

Қайта, үдей түскендей. Бұл дауысты белгісіз 

хайуанаттың шығарып тұрғаны с!зсіз еді. 

Бірақ қалай, қайтіп деген сұрақтар жауапсыз 

қалған-ды... Зерттеушілер тағы бір кереметке 

куә болады. Күн шайдай ашық боп тұрғанда 

жаңбыр жауа ды. Сол уақытта !зен алуан түрге 

енеді. Күн нұрымен к!л беті бірде к!гілдір, 

бірде жасыл, кейде кемпірқосақтың алуан 

түсіне б!ленеді. Бейне бір сиқырлы бояуға 

енгендей. Бірде судың батыс жағалауынан 

бір жарым-екі метр жерде кішігірім иірімдер 

пайда болып, к!л суын астынан сіміріп 

жатқандай болады» дейді.

Ал әлемдегі ауытқушылық бар аймақтар 

мен тылсым құбылыстарды зерттеумен айна-

лысатын ресейлік ғалымдар  Роман Фадеев пен 

Евгений Красновский Oулиек!лдің түбіндегі 

үңгірлерде атам заманғы ихтиозаврлардың бар 

екендігіне сенімді. Мұның барлығы аңыздар 

мен кең таралған ақпараттар. 

Шотландияда да осындай к!л бар. Оны 

әлем Лох-Несс деп біледі. Оның танымалдығы 

!те жоғары. Oрі сол елдегі туризмнің басты 

к!рсеткіші болып отыр. Ал бізде Oулиек!лге 

турист тарту әлі күнге дейін жолға қойылмаған. 

Тіпті Oулиек!лдің !зін к!рмеген, бармаған 

жергілікті тұрғындар да к!п. Жол қашық және 

таулардың бір қойнауында. Бүгінде осы киелі 

мекеннің туризмге сұранып тұрғанын аңғара 

бастаған жергілікті билік биыл алғаш рет экс-

педиция ұйымдастырыпты. 

Oулиек!лдің пайда болуы мен к!лемі, 

тереңдіг і ,  жалпы ерекшеліктерін білу 

мақсатында Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігі Т!тенше жағдайлар комитетінің 

«Қазселденқорғау» мемлекеттік мекемесі мен 

ҚР Ғылым және білім беру министрлігінің 

«География  институты» ЖШС, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті, химия 

және химиялық технологиялар факультетінің 

ғылыми қызметкерлеріне жолығып, сауалы-

мызды қойғанбыз. Мамандардың пікірінше, 

к!лдің ені, ұзындығы, пайда болуы туралы 

ақпарат болғанымен, тереңдігі туралы әлі зерт-

теу жасалмаған екен. 

Біз к!лді жағалап, биікке !рлеп толық 

айналып шықтық. 3034 м. биіктікке дейін ба-

рып тірелдік. Дәл сол нүктеден к!л  барынша 

кішірейіп к!рінеді. Күн к!зіне шағылысқан 

к!к келбеті жақұт тастай жарқырайды. Ал 

т!ңірегінде ландшафт !зіне тән ерекшелігімен 

есте қалды. Алматы маңайындағы тауларда 

арша жерге жатаған болып !ссе, мұнда к!кке 

тіреліп жайқалған. Бейне бір алыстан енді 

!сіп келе жатқан шырша ма деп қаласыз. 

Аласа бұталар да байқалады. Биікке !рлегенде 

маңайынан Астаук!л, Бұзылғанк!л, Жасылк!л 

к!лдері де к!рінеді.  

Биыл жазда Oулиек!лге (К!кк!л) жергілікті 

билік пен бұқаралық ақпарат құралдарының 

!кілдері «Меркі – К!кк!л – Сандық» экс-

педициясын  ұйымдастырған. Меркі ауданы 

әкімінің с!зіне қарағанда, аймақта былтыр 

Қазақстан Туристік  Ассоциациясы !кілдері 

тарапынан эко және агротуризмді дамыту 

бойынша үш бизнес-тренинг !ткен. 

Аталған экспедиция  барысында к!пшілік 

Oулиек!лдің тағы бір кереметіне куә болған.  

Дрон операторы Еркін Жасыбаев  к!лдің үстіне 

қарай дронын ұшырмақ болып, !зі таңдаған 

нүктеге жақындаса, құралғысы жұмыс істемей 

кері бұрылып кете беріпті. 

Сапарға шыққан экспедиция мүшелерінің 

айтуынша, к!лдің тағы бір физикалық қасиеті 

– айдында қоқым, жапырақ жатпайды. Су 

бетіндегі ультродірілден суға түскен кез кел-

ген зат сыртқа шығып кетеді. Мұны к!лге 

барғанда біз де байқап, ерекше қызықтық. 

Аталған киелі !лкені !з к!зімен к!ріп қайтқан 

Меркі ауданының басшылығы к!лге апаратын 

жолдың мәселесін ж!нге келтіруді жобалауда 

екен. Болашақта, Лох-Несстен кем түспейтін 

к!л туристер қабылдайтын экотуризмдік 

аймаққа айналуы мүмкін. Меркі ормандары 

және жануарлар дүниесін қорғау ж!ніндегі 

мекеменің аға орманшысы Асхат Жексенбиев 

бұл аймақтың ұлттық парк ретінде құрылғанын 

қалайды. Сонда ғана бұл жердің маңызы одан 

ары қарай артып, туристік орынға айналар еді. 
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Қазақ жерінің қойнауы құпияға толы. 
Жамбыл облысындағы Меркі ауданының 
Қарақыстақ үстіртіндегі Әулиекөл (Көккөл) көлі 
талай уақыттан бері тылсым дүниесімен көпшілікті 
қызықтырып келеді. Аңызға сүйенсек, көлде алып 
жылан тектес мақұлық тіршілік етсе, ғалымдар су 
жүйесінің алмасуынан пайда болатынын айтады. Осы 
құпияларды білмек үшін, Алматыдан Меркіге қарай 
арнайы жолға шыққан едік. 
Көл шекаралық аймаққа жақын және Жамбыл 
облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасының Меркі ормандары 
және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мекеме 
аумағы болып есептеледі. Сондықтан бұл аумаққа 

арнайы рұқсатпен ғана кіру қажет. Алдымен 
аталған мекеме басшылығынан рұқсат алдық. 

Бізді Әулиекөлге дейін аға орманшы 
Асхат Жексенбиев бастап барды.  


