
Сүмбіле

Әр жылдардың ұстаз үшін өз естелігі болады...
Жаңа оқу жылы. 2017 жылдың 5 қыркүйегі. Әдетте, қы-

ркүй  ек айының алғашқы аптасында студенттер түрлі 
себептермен дәріске бірден жинала қоймайтыны белгілі 
жайт. Студенттердің бас-аяғы түгел емес-ау деген ой-
мен 2-курс студенттеріне «Мәтін жазу машығы» міндетті 
пәнін өткізу үшін 3-оқу залына кіріп келдім. Неше жылғы 
тәжірибемдегі сол ойымды сеңдей бұзған осы курс болды. 
Ал керек болса! Бас-аяғы 53 студенттің алғашқы дәріске 
47-сі келіп отыр. Бірден: «Жауапкершілікті сезінетін, оқуға 
ынтасы бар курс екен»,- деген ойға келдім. Сол сенімді ой-
ымды бұл курс осы семестрдің соңына дейін ақтап шықты.
Студенттер легі ынта қойып тыңдаумен бірге, өздеріне 
де көңіл аударғанды әсте жаман көрмейді. Зейіні бар сту-
денттерім әр дәрісімді қадағалап тыңдап, қажетті тұста-
рынан сабақ алуға ұмтылды. Ғылымға бейімділігімен 
көзге түскен, білімді 
шәкірт Сәмет Назым; 
дәрісті мұқият орын-
дап, түбін түсіріп 
талдап айтататын 
Қастай Дастан; бола-
шақта керемет жур-
налистер қатарын 
толықтыратын, жазу 
өнерінің майтал-
мандары Ағиянова 
Томирис, Жұматай 
Арай, Халық Бал-
жан; сабақ пен өнерді 
қатар алып жүрген 

Тұрлаш Гүлзада; қоғамдық жұмыс пен дәрісті қатар алып 
жүрген Қаратаева Аружан, Лайық Ұлжан; әр дәріске үл-
кен жауапкершілікпен дайындалып келетін, оқымысты 
шәікрттерім Нұрланова Ақбаян, Бажанова Алтынай, Мол-
дабергенова Дина, Төлебай Таңсамал, Жұматаева Ал-
тынай, Скандар Назкен, Оңайбаева Жадыра, Ықыласова 
Алтынай т.с.с менің мақтанышым болды десем артық ай-
тпаған болар едім. Басқа да аты-жөндері аталмай қалған 
студенттердің де әрқайсысы өзінше бір биікті бағынды-
ратын, арман-мақсаттары зор жастар екендігін байқатты. 
Бірде дәріс барысында курс болып бір жақсы газет шығар-
сақ деген жақсы ұсыныс айтылып қалды. «Ол басылым-
ды қалай атасақ екен?»,- деп сан толғандық. Нәтижесін-
де, Томиристің: «СҮМБІЛЕ» деп атасақ қайтеді?»,- деген 
ұсынысына нүктені қойдық. Бүгін сол бастаманың нәти-
жесіне куә болып отырмыз. Бұл курс өздерін: «Айтқан-

дарын орындамай қоймай-
тын, жігерлі жастардан 
құралғандығын»,- тағы 
да бір дәлелдеп шықты.
Іске сәт жас достар! «Сүм-
біле» атауына ие болған 
алғашқы шығармашылық 
еңбектерің құтты болсын!  
Көкжиекке ең жақын тұра-
тын жарық жұлдыз сүмбіле 
деп аталады екен.  Сол жұл-
дыздай өмірлерің жарық, 
армандарың айқын, бола-
шақтарың ашық болсын 
менің асыл шәкірттерім!

Студенттердің оқу-тәжірибелік  журналы
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Сан ғасыр аңсап, бабалардың қанымен қол жеткен тәу-
елсіздікке 26  жыл. Осы бір ширек ғасырға жуық аралықта 
Қазақстан бағындырған белестер жетерлік. Алар асулары 
қаншама?! Тамыры тереңге жайған тариxыма көз жіберер 
болсам, сананы талай ой тұңғиығына батырып, көкейге та-
лай сұрақтың келетіні рас. Мысалы, «біз кімбіз?», «жұмыр 
жер бетінде қашан пайда болдық?», «қай жерді мекен ет-
тік?», «тіліміз, мәдениетіміздің деңгейі қандай?».  Біз Өр 
Алтай мен Атыраудың арасын мекен еткен сақтан қалған 
сарқыты, ғұннан қалған жұрнағы, үйсіннің жүріп өткен 
ізіміз. Біз қазақпыз! 

Көк түріктер мен Алтын Орданың айбарын айтпағанда, 
Қазақ xандығы біздің елдігіміздің түп-тамыры. Ұлан-ғай-
ыр жері бар, ұлы мұраты бар, елі бар, бабалары жазған 
ұлы тариxы мен ұрпағы бар, көз тіккен ұлы болашағы бар 
қазақ xалқы-ұлы xалық. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның 
ұшымен сынға түскен жаугершілік заманда, яғни 1458 жылы 

Керей мен Жәнібек бастаған «Қазақ xандығы» құрылған бо-
латын. Ең алғаш еркіндіктің ақ жалауын тіккен едік. Он бес 
отауды біріктірген қара шаңырағымыз 1991жылы ыдырады. 
Шығыстан алтын күн нұрын төгіп, еркіндіктің самалы есті. 
Көңіл көк аспанындағы қасірет бұлты сейіліп, әнші бұлбұл 
шаттықтың әнін шырқады.  Бүгінгі күні осындай демокра-
тиялы, дамыған мемлекетте еркіндікте өмір сүруіміздің се-
бепкерлері – тәуелсіздік құрбандары. Тәуелсіздік тариxтың 
сыйы немесе бүгіннің меншігі емес. 

Ол өткен бабалардың алдындағы қасиетті борыш, ке-
лешек ұрпақтың алдындағы зор жауапкершілігіміз болып 
табылады. Қазақ xалқының ертеңгі тағдыры үшін боздақта-
рым жанын қиған. Асқақ арманға қол созып бүгінгі бейбіт 
уақытты көре алмай кеткен асылдар қаншама?! Дағдарыстар 
өтеді, кетеді, ал ел тәуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ болашағы 
секілді ұлы құндылықтар ғана ғұмырлық. Ағы мен қарасы, 
жақсы мен жаманы,жасығы мен жасампазы егіз ұғым болған 
жаңа ғасырда саф алтындай баға жетпес байлығымыз ұлт 
құндылығын берік сақтауымыз керек. 

Дәметкен МАСҚАР

Қазақстанымыздың тәуелсіздігін алып, жеке мемлекетті-
гіміздің 27 жылына аяқ бастық. Әрине, 26 жылдың ішінде 
жеткен жетістігіміз көп. Дегенмен әлі де өз қолымызды өз 
аузымызға жеткізе алмай отырмыз. 

Қарапайым халық арасында небір жұлдыздар мен спорт-
шылар, экономистер мен бизнесмендер бар. Алайда біз 
оларды көтеріп, қолпаштап биікке шығара алмай жатырмыз. 
Себебі біз «дарындылар судың бетіне қалқып шықсын» де-
мейміз «аузы қисық болса да, бай баласы сөйлесіннің» кей-
пін жасаймыз. 

Мен білетін бір қыз бар. Өзі сондай дарынды. Құйқылжы-
тып ән салғанда аттылы кісі түсіп, жүрген жолаушы тоқтай 
қала тыңдайтын әсем дауыс иесі еді. Иә, иесі еді... 

Ал, қазір сол көркем дауысты тек отбасы, ошақ қасын-
да ғана қолданып жүр. Неге? Себебі, жарқ етіп сахнаға 
шығаратын отбасының жағдайы жетпеді де, сар топырақ 
арасындағы сарғалдақ болып ауылда қала берді. 

 Дарындыларды көретін көз болса, шіркін, көк қағаз-
дың буын сезінетіндер ғана емес!

Орта шаруа отбасыларда даусы сондай керемет әнші, 
білекті балуан, желдей жүйрік  желаяқ та бар.  Алайда олар-
ды жарыққа шығаратын,  оқытатын,  жарыстарға жіберетін 
ата-анасында қаражаты болмайды да: «Қойшы балам, бізге 
қолғабыс болып, үйде жүре бер», – деп балаларының мүм-
кіндіктерін шектейді. Үйірме де жоқ, оқу да жоқ. Соңында 
бар күшін бетон құюға, жылдамдығын мал айдауға арнап 
кете барады. Міне, біздің елдің дарындарының жайлары!

Әсел МӘЛІК

Жақсы сөз – жан азығы дегендей біз 
үнемі адамдардан жағымды сөздерді 
күтеміз. Тіпті, өмірде тік міңезді, жүре-
гі суық адамдар да жылы сөздерді есті-
генде мейірімге құштар болады. Жақсы 
сөз – адамдарға деген шын тілектестік 
пен адал ниеттен туындайды. Адам 
өзінің айналасына үнемі негативті сөз-
дерді қайталай берсе, ол адамның мәде-
ниетсіздігін білдіреді. Яғни , адамның 
мәдениеті оның сөзінен 
байқалады. Ал адам өзі-
нен кемшілік кеткенін 
түсінсе, ол адамның мә-
дениетсіздігін білдірмей-
ді. Бұл сөздің түпкі мағы-
насы - барлық жағымсыз 
сөздердің орнына «Ғапу 
етіңіз»,-деген бір сөз іл-
типатымен сыйластық 
көрсете алады. 

Біздің мамандық жур-
налистика болғасын мін-
детті түрде қарсыластар 

көп болады. Бұл адамдармен арадағы 
қатынасты қалай жақсартуға болады? 
Күнделікті өмірде қызықты сәттер ме-
реке не болмаса сайыстар т.б туындауы 
мүмкін. Сол сәтте қарсыластарына жы-
мия күле қарап жақсы сөз айта білсең, 
ол сенің дәреженнің төмен түскенді-
гін емес, үлкен пайызға артқанын біл-
діреді. Өмірде кімнің сөзі өтімсіз? Ол 
ойы мешеу, тілі доғал адамның сөздері 

өтімсіз. Ал, тілі балдай адамның сөз-
дері жүректе сақталып, естен кетпей-
ді. Сонымен қатар, жақсы сөйлеуге де 
міңездің тікелей қатысы бар. Себебі, 
мінезі қырсық адамдардың аузынан 
жақсы сөзді суырып алу өте қиын. Де-
генмен, адам өзінің міңезін өзгертуге 
күш-қуаты жетеді. Қазіргі күнде бір 
адамның көркем сөзін тыңдауға құштар 
емес адамдар да жеткілікті. Бұған се-

беп адам өзін жақсы жағынан емес, 
жаман дүниелерге тәрбиелеп жа-
тыр. Адамның ең жақсы қасиеті – 
тыңдай білу. Біз біреудің айыбына 
бармай жатып, тыңдай білсек зерт-
тей де аламыз. Жүрек түбіне нәти-
жемен жеткізе білеміз. Сол нәтиже-
лердің арқасында жүректен әдемі 
сөздер шығады. Адамдарға жүректі 
қорғасындай балқытып, жақсы сөз 
айта білген абзал.

Айдана ЖЕКСЕНБАЕВА

Өмірге келген әр пенде ес біліп, есейген соң  мұң-шерін 
шағып, қуанышына ортақтасатын сырлас іздеп, тең табары 
рас. Достық – ұлы сезімнің бірі. Адамдар бір-біріне қалтқы-
сыз сеніп, жығылғанда демеп, құласа көтеріп, өмірдің сан 
түрлі қиындығында жаныңнан табылып, қайғы мен мұңды 
тік тұрып бөлісетін, тек қиындықтар да ғана емес, өмірдің 
жарқын сәттерінде де жәрдемдесетін өлшеусіз қамқор-
лық пен жауапкершіліктің, адами құндылықтардың басын 
біріктіретін қасиет. Достыққа кіршіксіз адалдықпен қарап,  
шынайы бағалау қажет. Бүгінде ел арасында достық туралы:

“Бір дос бар мұрныңнан қан кеткенше,
Бір дос бар астыңнан тақ кеткенше,
Бір дос бар басыңнан бақ кеткенше,
Бір дос бар қораңнан мал кеткенше,
Бір дос бар кеудеңнен жан кеткенше”,- деген орынды, 

мағыналы сөз бар.

  Сатқындық, екіжүзділік, қызғаншақтық және өтірік 
айту достық ұғымына қарсы, достыққа кедергі болатын 
кереғар ұғым. Өзгенің қуаныш, бақытын көре алмайтын  
жандардың  досы аз, тіпті, болмауы мүмкін. Ел даналығын-
да достыққа байланысты айтылған аңыз-әңгімелер мен 
мақал-мәтелдер көп: “Дос жылатып, дұшпан күлдіріп айта-
ды”, “Жүз тиының болғанша, бір досың болсын”.  Достықта 
қолда барын беріп, қайтарым күтпеу керек.  Достықты 
шынайы бағалаған адам ешқашан жалғыз қалмайды.

  Үлкендерден достық жайында естіген өсиет-әң-
гімелерімнің бірі: Бұрын қалың қар жауған қыстың бір күні, 
Арман қолына күрек алып, есік алдын тазалауға кіріседі. 
Көрші үй жаққа қарап еді, үйге барар жолдың қары күреліп, 
дап-дайын болып тұрғанын көрді. Ертеңіне қайта қар жауа-
ды. Арман көршісінен қалыспайын деп, бұл жолы әдеттегі-
ден жарты сағатқа ерте тұрады. Далаға шығып қараса, көрші 
үйдің есік алды баяғыдай тазаланып қойылыпты. Үшінші 
күні болса, қар кешегіден де көп жауған. Бірақ бұл жолы да, 

Арман жолды тазалау үшін 
ертерек тұрса да, көршісінің үйіне жол тазаланылып қой-
ылғанын көреді. Көршісімен кездескен сәтте, Арман тура 
сұрайды: «Сен есік алдындағы қарды қалай ғана тазалап 
үлгересің? Әр көргенімде үнемі тап-таза болып тұрады», 
- дейді. Көршісі оған: «Жолды қардан ешқашан тазалаған 
емеспін. Келіп-кететін достарымның көптігінен болса ке-
рек, жол өздігінен-өзі тазаланып, осылай болады», - деген 
екен.

   Шынайы достықты сынайтын естіген әңгіме-
лерімнің тағы біреуі: Әкесі баласына достарының шынайы 
дос еместіктерін қанша айтып жүрсе де, баласы онымен 
келіспей «Сіз оларды білмейсіз – олар менің шын достарым» 
деп үнемі қарсылық көрсетеді. Бір күні әкесі: «Олай болса 
достарыңды сынап көрелік. Бір қойды сойып, оны бөлшекте 
дағы, қан-қан күйінше етті бір қапқа салып кел» - дейді. Бо-
збала айтқанды жасайды. «Енді», - дейді әкесі – «осы қапты 
алып достарыңа бар да «біреуді өлтірдім, сүйегі мына қап-
та… маған көмектес», – деп сұра. Достарыңның саған адал 
болғанын, болмағанын сонда көресің», – дейді. Бозбала  бір 
досының үйіне барады да, біреуді өлтіріп қойдым деп, одан 
өлікті тығуға көмектесуін сұрайды. Бірақ досы келіспейді. 
«Менен алыс жүр!» бәледен аулақ деп есігі алдынан қуып 
жібереді. Тағы бір досына барса, ол да көмектеспей қай-
тарып жібереді. Басқалары да солай. Көңілі түсіп әкесінің 
алдына келеді. «Айтқаныңыз рас екен. Шын дос емес екен 
олар маған. Ешбірі көмектескісі келмеді», - дейді ол мұңая. 
Әкесі «Айттым ғой, саған», - деп, енді пәлен жерде тұратын, 
пәленше деген кісіге сәлемімді айтып бар да, достарыңнан 
сұрағанды одан да сұра дейді. Бозбала айтылған жерге ба-
рып, әкесінің досына жолығады. Әкесінің сәлемін айтып, 
«Біреуді өлтіріп қойдым, әкем сізді маған көмектеседі деп 
айтқан», - дейді. Әкесінің досы дереу оны үйге кіргізіп, 
өзі үйдің артқы бақшасынан бір ор қазады. Қапты сол орға 
көміп, үстінен қызғалдақтарды егіп тастайды. Бозбала үйге 
қайтып келіп әкесіне досының көмектескенін, қапты бақ-
шасына көміп, үстінен қызғалдақ еккенін айтып береді. Бұл 
жолы әкесі: «Енді сол досыма қайтып бар да, ел-жұрттың 
алдында бүлік шығарып, оны мазала», – дейді. Баласы таң 
қалады, бірақ әкесінің айтқанын орындайды.  Қайтып барып 
әкенің досына түрлі жаман сөз айтып, ел-жұрттың алдында 
бүлік шығарады. Сонда да ол кісі балаға: «Әкеңе сәлем айт. 
Мен бір боғауыз сөз үшін қызғалдақтары бар бақшамды қо-
паратын адам емеспін», – деп жауап қатқан екен дейді.

 Дос дегенің шар айна,
Сындырып алма абайла!
Сындырып алсаң егерде,
Достықты құрастыру оңай ма?! - деп бұрын естелік дәп-

терге жазып беретін. Шынымен, достық алдымен сенімнен 
бастау алады. Ал сынған сенім қайта орнына келмейді!

Ақгүл ҚАБДЫҒАЛИ

Біреуге аз, біреуге көп қамшының сабындай қысқа, 
ағып өткен өзендей тез, ешкінің құйрығындай шолақ 
өмірге кімдер келіп, кімдер кетпеді?! Мезгілсіз жеткен 
ажал кімді аяп, кімді аямады?! Көзіңді ашып-жұмған-
ша,тұтанған қызыл оттай лап етіп, талай пенденің шы-
бын жанын өмірдің өлім деген сыңары қиып түсірді. 
Келмеске кеткен жандардың қадірін көзі, өзі барда 
бағалай білдік пе? 

    Біздің мектепте менен 4 жас үлкен, 4 жыл алда 
оқыған Ерасыл есімді озат,сымбатты, өнерлі бала оқы-
ды. Мектеп кезінде де, студенттік өмірде де қоғам-
дық шараларға белсенді болды. Қатарларының алды, 
ата-анасының мақтанышы болатын. Біз төрт жыл 
араластық. Ойнадық, күлдік, қызық күндерді бастан 
өткердік.  Мен 8 – сыныпта, ол 11 – сыныпты Алтын 
белгімен бітіріп,еліміздегі алдыңғы қатардағы ЖОО 

грантқа түсіп, кейін мемлекеттің қолдауымен 
шетелге оқуға кетті. Әр жыл сайын демалыста 
ауылға келіп, басынан өткізген қызықты әрі 
қауіпті оқиғаларын айтып беретін. Соңғы кез-
дескенімізде мен Алматыға, ол Ұлыбритани-

яға оқуға кететінімізді айтып,қоштасқан болатынбыз. 
Жүзі жылы, мейірімді, бар ықыласымен «Аман жүр, 
ауырма, сақ бол, ешқайда асықпа»,- деп сөзін қысқа 
қайырған болатын. Арада 3 ай өткеннен кейін оның 
үйіне суық хабар мезгілсіз кезде асыға келді. Жеңгесі 
өмірге сәби әкеліп,дүбірлі той болып жатқан еді. Оқу 
орнындағы төбелестен ол бұл жалғанмен мәңгілікке 
қоштасты. 

Ешкімге ренжімеңіз, ешкімді өкпелетпеңіз, мүм-
кін сіз ол адамды ең соңғы рет көруіңіз болар. Ақ пен 
қара, қуаныш пен қайғы қатар жүретін өлшеулі өмірде 
бірімізді бағалай білейік. Жаныңда жүр жақсы жан!

Амина ДОСЫМБЕК

Тәуелсіздік тартулары

Қолдауы жоқ, Қазағым!

Жақсы сөз – мейірімнің құлпын ашатын кілт

Досың бар ма?

Өмірдің соңғы нүктесі...

Түйткіл



Каталондық сенім бойынша, қара түс – азаның, ал сары 
– қатыгездіктің, озбырлықтың нышаны. Барселонадағы 
өріп жүрген такси көліктері сары-қара болып сырланған. 
Неге екенін білесіз бе? Бұл – атақты испандық сәулетші 

Антонио Гаудидің рухын ұлықтайтын мемлекеттік рәсім. 
Гауди өзі тұрғызған әсем қаланың қолынан ажал құшты. 
1926 жылдың 7 маусымында жетпістің жалынан ұстаған  
Гауди    күнделікті барып қайтатын Сант – Фелип – Нери 
шіркеуіне жол тартты. Жирон және Байрон көшелерінің 
арасында жатқан Гран-Виа-де-лас-Кортес-Каталанес  көше-
сімен аяңдаған қартты оқыста трамвай қағып кетіп, ол есі-
нен танып қалады.  Жұтаңдау киінген, құжаты жоқ, белгісіз 
қарияға  құжынаған халықтың ішінен бірде-бір такси жүр-
гізушісі, бірде-бір арбакеш  шығып көмектеспейді. Аяусыз 
дүниеқоңыздар үшін бейшараның такси құнын төлей ал-
майтындығы анық еді. Ақыр аяғында хал үстіндегі Гауди 
кедей-кепшікке арналған, қаланың шетіндегі жұпыны ауру-
ханаға жеткізіліп,  қарияға шалағай, үстіртін ем көрсетіледі. 
Тек бір күн өтісімен ғана, қарияны Саграда-Фамилия шір-
кеуінің капелланы Мосен Хиль Парес-и-Виласау іздеп таба-
ды. Бірақ сол уақыт ішінде Гаудидің жағдайы нашарланып 
кеткені соншалық, Барселонаның ең үздік дәрігері, тіпті 
Қытайдың ең мықты тәуібін табан астында алып келсең де, 
бәрібір бойына ем қонбайтын еді. 10 тамызда  Гауди есін 
жимастан өмірден озды. Оның мүрдесі құрылысы аяқтал-
маған шіркеудің криптасына қойылды. 

Осыдан кейін Барселона қаласының әкімшілігі Гаудидің 
құрметіне барлық такси көліктерін адамның безбүйректілігі 
мен мейірімсіздігін бетіне басатын сары мен қара түске бо-
яуға бұйрық берді. 

Мәскеулік орта мектептің бір 
оқушысы сабаққа қатысуды қойды. 
Бір апта өтті, екінші апта.. Лёвадан 
әлі де хабар жоқ. Оның үйінде теле-
фон болмаған соң, сынып жетекшісі 
оқушылардың өздеріне барып келуді 
ұсынды. Есікті Лёваның анасы ашты. 
Бір топ баланы көрген ана алғашын-
да таңданғанымен, кейін ажарын мұң 
тұмшалағандай болды. «Сәлеметсіз бе, 
біз Левтің сыныптастары едік...Ол неге 
мектепке келмей жүр?» деп сұрады 
біреуі жасқаншақтана. «Ол енді сен-
дермен бірге оқымайды. Оның көзіне 
ота жасалды. Сәтсіз. Лёва жанарынан 
айырылды, ол өз бетімен мектепке бара 
алмайды» деп жауап қатқан ананың да-
уысы дірілдеп кетті. Подъезді бір сәт 
үнсіздік билегені сол еді, «Біз Лёваны 
мектепке өзіміз жетектейтін боламыз» 
деген сенімді ұсыныс естілді. 

–Үйіне дейін де  шығарып саламыз. 
– Сабақ қарауға да  көмектесеміз, - 

деді қалғандары қоса жарласа. 
Көзіне жас алған ананың жүрегі 

толқып кетті. Осы сәтте кіреберіс бөл-
меде жолындағы жиһазды қолымен 
сипап, аяғын абайлап басқан Лёва 
көрінді. Көзі аппақ бинтпен таңылған 

екен. Балалар таңырқағаннан қатып 
қалғандай. Барлығы  жағдайдың қан-
шалықты ушыққанын енді түсінген си-
яқты. «Сәлеметсіңдер ме?» деді Лёва.  
Жан-жақтан:

– Ертең мектепке бірге барайық, 
иә?

– Мен саған алгебрадан өткенімізді 
түсінідіріп беремін. 

– Ал мен тарихтан параграфты ай-
тып беремін,- деген жасы кішкентай 
болса да, жаны «үлкен»  адамдардың 
дауыстары шығып жатты. 

Лёва кімді тыңдарын білмеді, тек 
сасқалақтап басын изей берді. Босаға-
да анасы жылап тұрды. Лёваның үйі-
нен шыға салысымен, сыныптастары 
оны кімнің, қашан мектепке жетектей-
тінін, шығарып салатынын, кім оған 
сабақ түсіндіретінін, кім онымен бірге 
серуендейтінін шешіп, өзара жоспар 
құрды. Мектепте парталас досы Лёв-
аға ұстаздың тақтаға жазып жатқанын 
сыбырлап айтып отырды. Ал Лёва са-
бақ айтқанда бүкіл сынып оны мұқият 
тыңдап, ол бес алса, өздері де соған 
шынайы қуанатын. Ол үздік оқыды. Ол 
жақсы оқығаннан кейін, оның сыныбы 
да білім деңгейін жоғарылатты. Енді, 
әрине, қайғылы жағдайға тап болған 
жолдастарына сабақ түсіндіру үшін 
өздері де сол пәнді жақсы білуі керек 

қой! Олар тіпті Лёвамен мұз айдынына 
да баратын болды. Классикалық музы-
каны ұнататын онымен симфониялық 
концерттерге де ілесіп  барып жүрді.

Лёва мектепті алтын белгіге бітіріп, 
институтқа оқуға түсті. Ол жерде де, 
оның «жанарына айналған» адал до-
стары табылып жатты. Институтты  
тәмамдағаннан соң да, Лев білім қуу-
ды тоқтатпай, әлемге әйгілі математик, 
академик Лев Семёнович Понтрягин 
болып шықты. Игілікті іс – соқырға 
демеуші, кереңге құлағы, мылқауға да-
уыс болады екен-ау. 

Лев Семёнович Понтрягин (1908-
1988) – КСРО математигі, ХХ ғасы-
рдың беделді математиктерінің бірі, 
КСРО Ғылым Академиясының ака-
демигі, 14 жасында көру қабілетінен 
айырылған. Ол алгебралық және диф-
ференциалдық топологияға елеулі 
үлес қосып, тербелістер теориясы мен 
вариациялық есептеу жүйелерін жетіл-
дірген. Понтрягин – оптималды үдері-
стердің математикалық теориясының 
негізін қалаушы, Понтрягин макси-
мумы принципін ойлап шығарған. 
Понтрягин математикалық мектебінің 
еңбектері бүкіл әлем бойынша басқа-
ру теориясы мен вариациялық есептеу 
теорияларының дамуына зор ықпалын 
тигізді. 

Сары мен қара

ЖАНАР

Бетті дайындаған: Томирис АГИЯНОВА

Алтын күн  таудың құшағында булыққан  таңғы алты-
лар шамасы. ҚазҰУ-дағы шалқар қарағайлардың көлеңке-
лері селдір түскен күрең жолдың бойында жібек шәлісімен 
арқансұлу өрімін бұра қайырған бір ана келеді. Қолында жиі 
парақталған, беттері  тарпып, таң лебімен тербелген  «Ауыл 
кеші көңілді» атты кітабы бар. Әжімі тағдырдың сызатынан 
тереңдеген ана –кітабының 314-бетіндегі мәтінге әдеміше 
мөлдіреген жанар тостағанын жиі-жиі бағыттап қояды. Ай-
тпақ әні – «Гаухартас». Кенет таңғы шығының өзі мүлгіген 
боз дала мен мәрт қаланың самайын әсем әннің жіптіктей 
тігізген сұлу маржан ноталары тербеп кетті. 

«Ажарың ашық екен, атқан таңдай,
Нұрлы екен екі-ай көзің жаққан шамдай...
Анаңнан сізді-ау тапқан айналайын –
Күлім көз, оймақ ауыз, жазық маңда-а-а-ай!..» 
Барша ғұмыр әннің бесігінде тербелгендей. Ән орында-

ушысы – қастерлі  өнер тұғырынан  бақандай қырық жыл 
тайқымаған Сұлушаш Ақжайнақова. Қоңыр дауысы – аса 
жағымды, үні қазақтың маңдай бағына біткен, сырнайы саз-
ды Майраны еске салады. 

        Сұлушаштың таңбозымен жарысып, күн өз ұясынан 
жылулық сапарына аттанар алакеуім шақта ән салуы – күн-
делікті әдетіне айналған. Оның әлеміш өрнекті әнін барша 
дүние асыға күтеді. Күтпеске себеп те жоқ емес. Жастайынан 
үлкен сахнасында өнер көрсетуді Сұлушаш бала кезден ар-
мандады.   Анасы мен әкесінің «өнер жолы қыз үшін ауыр 
міндет» дегеніне қарамастан, мектепті  үздік тәмамдағанын 
айғақтайтын құжатты көкірегіне арман сәулесін қонды-
рған Алматыға арқалай келді. Республикалық Құрманғазы 
атындағы консерваторияның «Вокал» бөлімінде білім ала 
жүріп, дәлізін қараңғылық басқан театрдың труппаларын-
да шығармашылық биіктеді. Әкемтеатрда өткен кезекті бір 
мерейтойда алғаш Сұлушаш Ақжайнақованың өнер көрсет-
кенін тамашалаған ұстазы Элеонора Николаевна Грикуров-
наның жүзін қуаныш, көзін жас іркіп еді. Сахнаның көз қа-
рытар қызыл кілемді баспалдағынан түсіп бара жатқанында 
ұстазы Сұлушашты қатты құшақтап алып:

– Жарайсың! Сен бүгін қазақ ән өнерінің құдіретін бар-
ша көрерменге таныттың, - деп шәкіртінің бетінен сүйді. 
Сұлушаштың тыңдарман тарапынан алған жоғарғы баға-
сының  басы да, соңы да бұл емес еді. Сұлушаш небәрі 
бес-алты жылдың көлемінде  барша республикаға таны-
мал болып алды. Қанша белесті бағындырса да қарапайым 
болмысынан танбаған. Екі процент таланттың, тоқсан сегіз 
процент еңбектің адамы. Үнені шығармашылық жетіліп 
отырады. Қазіргі бағыты – Отанымыздың зерделі білімгер-

лерінің басын біріктірген әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлт-
тық университетінің аялдамасы. Күнұзаққа айрықша талант 
иесі аялдамада отырып ән салады. 

   – Маған сахнаның үлкен-кішісі жоқ. Студенттер – 
іргелі  шаңырағымыздың зерек перзенттері. Оларға қазақ ән 
құдіретін ұғындыруды өзімнің ең басты борышым санай-
мын, - деп жағымды күлімдейді Сұлушаш. 

      Сұлушаш – әнді жүрегімен орындайтын өнер иесі. 
Ол кез келген туындыңызды өзіндік табиғи дауысына салып 
айтқанда – ән иірімдері ұлттық бояуға  бірден қанығып кете 
барады. Атқан таңмен жарыса қойылған дәріске асыққан 
студенттердің санасын Сұлужақ Ақжайнақованың көркем 
дауысы бірден желпіп өтеді. Университет қабырғасында 
ырғалған студенттер үнемі сабақ арасында уақыт тауып, 
аялдама құшағындағы күміс көмей, жез таңдай дауыс 
иесінің салған әніне құлақ салып кетуді де – Ақжайнақова 
мұратының орындалғанын айғақтаса керек-ті. 

     Ән қанатында қалқыған дарынмен уақыт тауып, 
бір пікірлескенімде қалыптасқан журналистерше ән қоржы-
нына үңілдіруді өтіндім:

–  Мен әрбір әнге талғаммен қарайтын адаммын. Көбі-
не студенттердің рухын көтеру мақсатында елдігімізді ай-
қындайтын әндерді орындаймын. Ғасыр мәйегіне сүзілген 
халық әндерін жиі айтуға да тырып жүрмін. Жалпы, алтын 
қоржынымдағы ең сүйікті әнім – «Гаухартас». 

     Сұлушаш сөз арасында өзінің отбасы құндылығын 
ерекше бағалайтындығын айтып отырды. Кешқұрым Сұлу-
шашты төл баласы, Жамбыл атындағы филармонияда қыз-
мет атқанатын Ержан келіп, көлікпен үйіне алып кетті. 

        Гаухардай ажарлы, раушан жүзді әншінің дауы-
сы көңіл кенішімде мәңгілік сайрап қалыпты. Менің үнемі 
Бибігүл Төлегенова орындаған «Гаухартасты» естігенде көз 
алдыма Сұлушаш ананың бейнесі келеді. Әні, тағы Қазақ 
радиосынан алтын қорынан «Гаухартас» беріліп жатыр.  

Беу-беу гауһар тас
Құсни, құрдас
Раушан жүзің көргенде
Сәулем-ау, сабырым қалмас,
Сәулем-ау, сабырым қалмас... Жатақхананың айғызды 

терезесінен сырт жаққа үнілемін. Сұлушаш Ақжайнақова-
ның жанға барақат берер дауысын естігім келді. Сол сәтте 
сиқырлы үнді, сұлу саз өнер иесінің қоңыр үнін мен ғана 
емес, барша  ҚазҰУ асыға күтіп тұрғандай көрінді маған...

Дастан ҚАСТАЙ

ӨТПЕКТЕ ӨТІП ЖАТҚАН ӨМІР

Сан ғасыр бойы көптеген қиыншылықты, қай-
ғы-қасіретті, тарихи төңкерістерді бастан кешірген 
қазақ халқының қанындағы қасиеттер қайдан келді? 
Өзіне ешқандай шаң жуытпай кез-келген кемшілігінен 
«қазақпыз ғой» деп құтылатын мінсіз қазақтың бой-
ынан кездесетін бірінші кемшілік – жалқаулық. Қора-
сына сәл мал біте қалса болды кеудесін керіп, тірлігін 
тоқтатып, аяқты аспанға көтеріп жатып ішер атанады. 
Жинаған мал-мүлкі бүкіл ғұмырына жететіндей бейма-
рал күйде күндерін өткізе береді. Осылай жиған-тер-
геніне мәз болып жүретін қазақтың тағы бір кем тұсы 
– іштарлық, көре алмаушылық. Өзінен өзге биікке 
шықса аяғынан шалып, балағына жармасып, барынша 
кедергі келтіріп, өзі жете алмаған жетістікке өзгенің де 
қол жеткізе алмағанын қалап тұратын қазақтың осын-

дай қасиеттерінің кесірінен кезінде елімізде сатқын-
дыққа, қиянатқа жол берілгені мәлім. Жаугершілік 
замандарда ауызбіршілік, ынтымақ жетіспеген батыр 
қазақтың қақтығыстарда жеңіліске жиі ұшырап, қиын-
дықтан көз ашпағандығын да айта кетуге болады.

        Біз өзгенің жақсы тұстарын көре алмасақ, қы-
стың қамын жазда ойламасақ, қарқынды дамып келе 
жатқан елдерден көш кейін қалып қоюымыз мүмкін. 
Сөйтіп сүйегімізге сіңген мінездердің салдарынан тәй-
тәй басып келе жатқан мемлекетіміздің болашығана 
балта шабылуы әбден мүмкін. Сондықтан уақытымы-
здың басым бөлігін еңбекке арнап, арамыздан шыққан 
дарындыларды әрдайым даралай білейік!

Жансая МҰХАТ

Қазақпыз ғой

Жас талант



 – Ғаламдық 
өркениетке құлаш 
ұрған еліміздің  ру-
хани өркендеуіне 
сүбелі үлесін қо-
сып жүрген өзіңіз-
дей ел азаматының 
тілегін, ой-пікірін 
білу ұлтымыз үшін 
аса маңызды. Осы 
орайда, республи-
калық «Ақиқат» 
журналы ұжымы-
ның атынан алтын 
уақытыңызды бөліп 
отырғаныңыз үшін 
үлкен алғысымды 
білдіремін!

– Р а х м е т, 
айналайын!Әрбір 
жарыққа шығатын 

сүбелі бастамалардың бәрімізге ортақ екендігін біз ұмытпай-
мыз.  Ол тек Елбасымыз еске салып, немесе біреудің қамшы-
лауымен істелетін нәрсе емес. Отанымыздың әрбір зерделі 
азаматының (ұл мен қыздарға бірдей ғой) парызы. Жетеле-
ген бұзаудай қылмай, үгіт-насихат жасамай-ақ атқарылатын 
іс қой. Бұл мәселе өзінің дер кезінде көтеріліп отыр. Кешегі 
Совет заманы өткелі бір-екі ұрпақ өмірге келіп жатыр. 

–  Музыка өнері ерекше дарын иелерінің қуат алатын 
қайнар көзі. Ғұламалардың айтуынша, оны сезіну, дүниеге 
әкелу ұлы адамдардың ғана қолынан келеді.    Өнерге ке-
луіңіз жайлы сөз қозғасаңыз.

– Бала  өзі не нәрсеге икемді болса, соны өсе келе 
меңгере бастайды. Бала кезімізде басталған қызығушылық 
пен құмарлықтың әсерінен болар мектеп сахнасында ата-а-

наларымызға концерт қоюшы едік. Ән айтып, өнер көрсету-
ге қызығатынбыз. Келе-келе бұл  әдетке немесе кәсіби қы-
зығушылыққа айнала бастағанын байқаймыз.  Сөйтіп жүріп 
он жылдықты бітірдік. Ол кезде телевизия жоқ. Қазақ ради-
осын ғана тыңдаймыз. Қазақ радиосы ауқымды жұмыстар 
істеді деп айта аламыз. Әрбір ауылда, әрбір мекеменің ал-
дында күнделікті Қазақ радиосы саңқылдап сөйлеп тұратын. 
Тіпті, әр үйде радио болатын. Біз Кеңес заманының адамы-
мыз. Совет Үкіметі идеологияны өмірдің ең алдыңғы сапы-
на қойды. Кеңес заманының идеологиясының күштілігі сон-
шалық жоғарыда өкімет не белгілеп, қандай қарар қабылдап 
жатқанын радио арқылы таратып тұратын. Барлық салада 
империализммен текетірес заманы болды. Есіміз кірді, жетіл-
дік. Сол замандағы идеологияның әрбір қатпар-қатпарын-
дағы дүниелеріне қарсы тұра білу керек. Халықтың құлағы-
на жету керек. Соған міндетті адамдар әр жерде жұмыс істеу 
керек. Оны айтып жатқаным, біздің ноқта тізгініміз өзіміздің 
қолымызда. Егемендік алдық. Біз осы күндерді аңсағанбыз. 
Сондықтан қолда бар байлығымызға ие болайық. Өзіміз 
қайда жүреміз, қалай тұрамыз, кім боламыз, сосын қай ны-
санаға жетуіміз керек? Осы орайда Рухани жаңғырудың 
тигізер пайдасы зор.Әлі де болса кешеуілдетіп жатырмыз. 
Іске аспай жатқан құндылықтарымыз көп. Бірақ, өмір енді 
басталды ғой. Оған да тәубе дейік. Кейде арқамызды боса-
тып қоямыз. Ширек ғасырда қаншама ұрпақ туып, өсті. Со-
ларға біраз нәрсе беріп үлгермедік.Ұлттық қасиетімізді, ұлт-
тық намыстың адам санасындағы алатын орны туралы ұрпақ 
санасына айту керек. Көп жағдайда балаларымызды қоғам, 

көше тәрбиелеп жатыр. Бесіктен бастап, кәмелет жасқа кел-
генше яғни бесінші,алтынша сыныптарда бала таза ұлттық 
тәрбиемен өсу керек. Сол кезеңдерде бала өзінің кім екен-
дігін танып білгені дұрыс. Одан ары қарай қоршаған орта 
тәрбиелейді. Бұрын шаршап келгендей, Егемендік алғаннан 
кейін арқамызды босатып алдық (күлді). Тәрбиеге мән бер-
мей жүрміз. Әл-Фараби бабамыз: «Тәрбиесіз берілген білім 
адамзаттың хас жауы» деген. Мысалы,белгілі бір мамандық 
түрін игеріп алып, еңбегіңді өз қазағыңа, өз ұлтыңа жұмса-
май, Жапония басқа да елдерге жұмсауың мүмкін. Ондай бо-
лып та жатыр.  Өзге елдің байлығын асырғаннан өз Отаныңа 
ешқандай пайда келмейді. Біздің көзі мөлдіреген ұл-қызда-
рымыз кез келген бір идеологиялық ағымдардың материалы 
болып жатыр.Игерген білімімізге мән бермейміз. Біз бала-
мыз аман болсын деп, үлде мен бүлдеге орап,тәрбиелеп жа-
тырмыз. Ал ол кейін кімге қызмет істейді? Кім болады? Ең 
үлкен мәселе осы болып тұр. Бұл жоғарғы билік иелерінің, 
үкіметтің қарастыруға тиіс салалы мәселесі болғаны абзал. 
Тәрбиеге берік болып, ұрпақты бетімен жібермеу керек.

–  Адамның дүниетанымын, ішкі сезімін, жан дүниесін 
байытатын музыка өнері рухани жаңғырудың бір саласы. 
Халықты рухани тұрғыдан кемелдендіріп жатқан ән мен ән-
шілердің бүгінгі қоғамдағы рөліне тоқталып өтсеңіз. 

– Кеше ғана Тараздан келдім. Елбасының бастама-
сымен біраз шаруалар іске асып жатыр екен. 40-50 жыл бойы 
бірге қызмет істеген, талай шығармалардың авторы, компо-
зитор, ақын, әншілер бар. Ақын, композитор, әнші үшеуін 
үштік топ дейді. Ән туғанда үшеуінің басы бірге болып, бір-
бірін толықтырып отыруы керек. Сонда ән де бекер жазыл-
майды, ешқайсысы да әттеген-ай демейді. Осы мәселелерге 
байланысты мен өз басымнан өткен дүниелерді айтуға тура 
келеді. Ел менің орындауымдағы әнді жан-тәнімен қабыл-
дап отыр. Яғни, композиторлар әндерін маған тапсырғанда, 
маған өмір бойғы аманат ретінде береді. Ән арқылы халыққа 
қызмет етеміз. «Өз елім», «Алатау» немесе «Саржайлауды» 

айтқанда халық өзінің отырған жайлауын сүйіп, өзінің Ала-
тауын ардақтай түседі. Махаббат адамзатқа керек. Бірақ, 
«күйдім», «сүйдім» деп бір бұрышта күйіп-жанғаннан, сы-
ртқа шығып елге қызмет істегенің артық. Ән қандай тақы-
рыпты қозғайды? Сол маңызды. Әннің қасиеті шексіз ғой.
Қазақтың әндері еш уақытта еріккенің ермегі болмаған. Ұлт-
тық қасиетімізді дәріптейтін тәрбиелік мәні күшті болған. 
Кезінде ұнатқан қызымызды көшенің ар жағынан көріп, бір 
бас изеп амандасып қана қоятынбыз.Ал, қазір бетінен сүй-
іп амандасып жатады. Айырмашылық жер мен көктей. Аяқ 
асты, бекер жатқан махаббат жоқ. Сондықтан бір-біріміздің 
қадіріміз жоғары болу керек. Сезімді ардақтаудың ең тура 
жолы-сыйластық. 

– Кезінде көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дін-
мұхамед Ахметұлының бастамасымен салынған Қапшағай 
қаласына арналған «Қапшағай» әні, сосын «Жас тұлпар» ән-
дері не себепті орындалмай қалды?

– Бұл екі ән де маған жазылған. «Жас тұлпар» әні қа-
зақ жастарының саясатқа қарсылығы (геноцид) туралы.Та-
рихта адам кешірмейтін, ойласаң қаның басыңа шапшитын 
дүниелер көп қой.  Қазақтың нағыз серкелерін, көсемдерін 
жаппай атып, қарапайым халықты аштық (голодомор) жа-
сап, миллиондап қыру... Ұлы Отан соғысында қираған үйлер, 
қайтыс болған адамдар.. Тіпті түске кірмейтін сұмдық дәу-
рендер өтті. Біз мұның барлығы заңды болғандай үндемей 
қалдық. Эстония, Латвия, Германия құнын төлеттіріп алды. 
Ал, біздің сансыз кеткен дүниелеріміздің құнын кім төлейді? 
Есептеу мүмкін емес. Халқымыздың санасы Советтік иде-

Нұрғали Нүсіпжанұлы Нүсіпжанов – Кеңестік және қазақстандық әнші. Қазақстанның 
халық әртісі. Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Өзбекстанның Еңбек 
сіңірген мәдениет қайраткері. Жамбыл атындағы  Қазақ мемлекеттік филармониясы-
ның жеке жетекші-солисі.                   
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ологиямен тегістеліп қалған. Әлі орыс халқының көңіліне 
қараймыз. Ренжітіп алмайық деген ой қалған бізде. Олар 
иттіктерін жасап, ұлттық қасиеттерімізді жоюға тырысқанда 
біздің көңілімізге қарады ма? Қазақ өзінің ар-намысымен, 
санасымен жүрсе, ол ешкімге бағынбайды. Қазақты тек 
сіз,біздеп қана бағындыра аласың. Ал, олар сіз,біздеп айтқы-
сы келмейді. Қазақстанда туғанына жүз, екі жүз жыл болған 
орыстар қазақ тілінде бір ауыз сөз сөйлейді ме? Сөйлемей-
ді. Суын ішіп, нанын жеп, күнде араласып жүрсе де қазақ 
тілінде сөйлемейді.Міне, мәселе қайда жатыр. Ол халықты 
сыйламағандығы, халық деп есептемегендігі. 1966 – 1976 
жылдары Қазақ телевизиясы мен радио хабарын тарататын 
мемлекеттік комитетінде музыкалық хабарлар редактор-
лығында редакция меңгерушісі болып қызмет еттім.Біз ылғи 
таланттарды іздеп отыратынбыз. Сонда Жамбыл облысынан 
қазақ тілінде ән салатын неміс жігітті шақыртып, алдырт-
тым. Сөздері көпке тараған қазақтың жақсы әндердің бірін 
домбырамен  о, шіркін деп тұрып салғанда айызың қанады. 
Қазақша жақсы сөйледі, үйреніп алған. Міне, бұл адамның 
өзіне байланысты дүние ғой.Есі барлар есін жинап, Отан-
дарына кетіп қалды. Ал , ішінде ызасы кетпеген, «мыналар 
қалай ғана бостандыққа шығып кетті, неге аяғымды басып 
кетеді» деп кіжініп жүргендер толып жатыр. Он-жиырма 
жылда бұл психол-
гия да кетер. Олар 
да өз орнын табар. 
Ең бастысы, еліміз, 
жұртымыз аман бол-
сын.Бірақ, ауа-райы 
жақсарады деп күтіп 
жүрмей, өзімізді-
өзіміз тәрбиелеуіміз 
керек. Ұлттық қаси-
етімізді, ұлттық құн-
дылықтарымызды 
ұлықтауды бірінші 
орынға қоюымыз ке-
рек.

– Қазіргі эстрада-
лық әндер дәстүрлі 
ән өнерін жұтып қой-
ған жоқ па?

– Әннің ішін-
де де жақсылары 
бар. Ұлттық тұрғыда 
айтып жүрген әншілердің өзіне талғам керек.Ұлттық иірім-
деріне, құрылысына, мәтініне, сөзіне қарау керек. Әннің әр 
нүктесі елдің санасына жұмыс істеу керек. Онсыз болмайды. 

– Жас буын әншілердің қай-қайсысын ерекше атап өтер 
едіңіз?

– Жас буынның арасында да жақсы ұл-қыздар бар. 
Бір-екеуінің атын айтып мақтап кетсем, біраздарының 
тікірейіп тұрған шаштары жығылып қалады ма? (күлді). 
Ұлттық мәнердегі әндерді шырқап, халқының қызметшісі 
болып жүрген әншілердің барлығын мен ардақтаймын. Дін-
мұхамед Ахметұлы соңғы жазған кітаптарының бірінде: 
«Көп басшылық қызметтерді атқардым. Бірақ, мен елімнен 
төмен екендігімді еш уақытта ұмытпадым» дейді. Қандай 
керемет сөздер! Қазір үкіметтің кішкентай бір шенеунігі 
жүре сөйлеп, сен кімсің дейгендей кекірейе қарап, халықтан 
алшақтанып, жоғары болып көрінгісі келеді.Ол надандық 
деп есептеймін. Баяғыда бала кезімізде «Мың бір түнді» та-
ласып оқитынбыз. Сол кітаптағы «Ақылды патша-халықтың 
құлы» деген тіркестер есте қалыпты. Құл болу-халқыңа ие 
болып, оған жақсылық жасап, ел игілігіне қызмет ету. Бас-
шылықта жүрген адамдарға айтарым: - Еліңнен, жұртыңнан 
жоғары бола алмайсың. Сені қаншалықты мықты ана туса 
да,  халықтан жоғары болуға болмайды. Бізді сүйіп, өсіріп, 
көркейтіп, ардақтайтын да халық. Билік халықтан алыстама-
уы керек. Себебі, мансап, билік мәңгілік емес. 

 – Астана арнасы, «Сырласу» бағдарламасына берген 
сұхбатыңызда: «Тәубенің ар-жағында қимыл, еңбек болу ке-
рек. Бар нәрсені ысырап қылмай, ел-жұртыңның пайдасына 
асыру керек. Бұдан он есе, жүз есе жақсы тұруға Қазақстан-
ның хақы бар» деген едіңіз. Қазақстанның дамып, гүлденуі 
үшін қандай алғышарттар қажет? Не жетіспейді? 

– Салыстырмалы түрде айтуға болады. Осыдан он 

шақты ғасыр бұрын Күлтегін, Тоныкөктің тасқа ойып жазып 
кеткен сөздері бар.  «Елімнің  болашағы, халқымның ауыз 
бірлігі болу үшін күндіз демалмадым, түнде ұйықтамадым» 
дейді. Осы сөздерде қаншама мағына, сыр жатыр десеңізші. 
Күндіз демалмағаны халқының жағдайын сұрап,біліп жұ-
мыс істегені. Түнде ұйықтамағаны- ой қорытқаны. Ата-ба-
баларымыз  «елімнің шетін дұшпандар баспасын» деген 
қағиданы берік ұстанған. Қағиданы іске асырып, ұлан ғайыр 
жерді ешкімге бермей бізге сақтап келді. Бұдан артық бізге 
не керек? Елбасымыз: «Бір-бірімізді хан көтеріп жүру ке-
рек» дегені өте дұрыс. Бір-бірімізге құрметіміз күшті болуы 
қажет. Бір өкініштісі, қазіргі қоғамда «немқұрайлық» деген 
белең алуда. Немқұрайлық жалпылама бойға сіңіп барады. 
Ұнаса да ұнамаса да, тіпті қирап жатса да бәрібір, жаны 
ашымайды.

«Бұрында бір бай тайын дұрыс жылқы болсын деп, үй-
ретіп кетіп бара жатса, алдынан біраз адамдар шығып:-О, 
байеке тайыңыз құтты болсын!-дейді. Мыңдаған жылқысы 
бар бай  тайға зар болып жүрген жоқ қой. Мұнда адамның 
психологиясын аңғарамыз. Сосын, бір кедей жігіт дұрыстау 
ат мініп, тойға бара жатса, алдынан шыққандар:- Ой, мына 
атты қайдан алдың? деп сұрайды. Дүниесі жоқ кедейдің 
жаңа тұлпар мініп бара жатқанын көргеннен, немқұрайлық 

танытпай, мән беріп 
тұр. Ал, қазір жалпы 
ұлттық немқұрайлық  
сананы жайлап бара-
ды. Ол тағы да тәрбиеге 
келіп тіреледі.

– Еліміз осы күнге 
дейін біршама тари-
хи оқиғаларды бастан 
кешірді. Биыл, Елбасы 
Н.Әбішұлының «Бо-
лашаққа бағдар:Ру-
хани жаңғыру»  атты 
бағдарламалық мақа-
ласындағы Латын әліп-
биіне көшу мәселесі 
күн тәртібіне қойылып 
отыр.  

Өткенге зер салсақ, 
Алаш арыстарының ла-
тын әріпіне көшу иде-
ясы тарих сахнасында 

бірнеше жыл ғана талқыланып, кейін кириллицаға ауысқан. 
Тәуелсіздік алған тұста бұл мәселе қайтадан қаузалана 
бастады. Латын әліпбиіне көшу еліміз үшін қаншалықты 
маңызды?

– Егемендігін алған Қазақстан үшін латын әліпбиіне 
көшу аса маңызды. Өткен ғасырды қосқанда, бір ғасырдың 
ішінде қаншама өзгерістер орын алды. Мысалы, кавказдық 
кейбір елдер мыңдаған жылдар өтсе де, өз әліпбиін пайдала-
нып келе жатыр. Бізге Латын әліпбиіне көшу керек. Өйткені, 
латын іргелі әліпбидің бірі екендігі белгілі. Латын әліпбиі 
біздің елімізде болған. Байқауымша, орекеңдермен жеке дос 
болып жүргендер бір шаруасы бұзылғандай,қынжылады. Ол 
халқының болашағын ойламай, біреудің сойылын соғумен 
бірдей. Әрине, елді ел қылу жолында өнер, мәдениет, ғылым 
саласында атқаратын басқа да шаруамыз жетерлік. Бірақ 
тарихымызды тереңірек танып білу үшін латын әліпбиіне 
көшу керек. Дүрбелең тудыратындай ештеңе жоқ. Қағаз, құ-
жаттардың барлығын көшіруге болады. Кейінгі жастар «та-
рихымызды қалай жеткіземіз» деп қиналуы мүмкін. Бірақ, 
қазақтың негізгі, үлкен тарихы әлі жазылған жоқ. Біз туралы 
деректер Араб елдерінде, Қытайда жатыр. Ондағы жазбалар 
кириллицаға жазылмаған ғой. Мұрағаттардағы құндылықта-
рымызды біріктіріп, үлкен дүние жазып шығаруға болады. 
Бір жарым миллиард жыл болған Қытайдың іргесін қалаған, 
60-70 мемлекеттерді жаулап алып, отыз жыл атынан түспей 
жүріп соғысқан, Шыңғысханның ең ұлы батырларының бірі, 
жалайыр руынан шыққан Мұқали бабамның кітабын шығар-
тып отырмын. Мұқали бабамның кезінде сырттан бірде-бір 
жау келмеген. Қатаң тәртіп орнатылған. Хандардың ханы 
атанған Шыңғысханның атағы жер жаруы осы төрт өрле-
гінің бірі-батыр Мұқалидің арқасы. Қазақстанның шекарасы 
Еуропа жеріне дейін кеңейген кезін Мұқали есімімен байла-



ныстырамыз. Мұқали батыр туралы ата-анамыздың айтқа-
ны есте еміс-еміс сақталған. Осыдан 7-8 жыл бұрын Қытай-
дағы бір бауырым үлкен дәрежеге көтерілген. Соған өтініш 
жасап, кітап шығартуға тапсырыс бердім. Қазір үш тілде 
(қазақша, орысша, ағылшына) кітап басылып шығуда. Биыл 
тұсаукесерін жасау жоспарда бар. Бауырым қытай тілінде 
әдемілеп жазып шықты. Қытай мемлекеті есіктен кіргеннің 
барлығын төрге шығарып, мың жылдық тарихымыз сақта-
улы мұрағаттағы жазбаларды бере бермейді. Ол үшін көп 
еңбек ету керек. Менің ата-бабаларымның бірі Хұлау хан-
ның басқаруымен қазақ әскері Иран, Араб елдерінің біраз 
жерлерін жаулап алған. Тек, Каирге жақындап қалғанда, ал-
дарынан сұлтан Бейбарыстың делегациясы шыққан. Екеуі 
де қазақ. Жаға жыртысып жатпайды ғой. Бір мәмілеге келіп, 
сол жерден қайтқан деседі. XIX ғасырдың екінші жартысын-
да төрт-бес бабам Иранның шахтары болған. Ол кісілердің 
есімдері жазылған алтын, күмістен бастырылып шыққан 
ақша, түбіртектер Лондон, Париж нумизматиктерінде сақта-
улы. Бірақ бұл тарихты әлі ешкім іздеп, зерттеген жоқ. Мен 
араб-парсы тілдерінде білмеймін. Бірақ,  біздің тарихшылар 
да ол тілдерді мең-
гермеген. Тек, орыс 
тілін білгенімізге 
мәз болып жүрміз. 
Еуропаның Испа-
ния, Франция ел-
деріне дейін кірген 
Еділ патшаны т.б. 
көптеген тарихи 
тұлғаларымызды 
ұмыт қылмау үшін 
оны іздеп, зерт-
теу керек. Елбасы 
министрлер, та-
рихшылармен бірге 
Қытай еліне барған 
іссапарында біраз 
тың дүниелерді 
алып келді. Нәтижесінде төрт-бес кітап жарыққа шықты. 
Бірақ, Мұқалидің материалдарындай еш жерде жоқ.  Біз де 
Елбасыға көмектесуіміз қажет. Кейбірі:     -Нүсіпжановқа 
тарихтың не керегі бар? Ол тарихшы емес қой-дейді. Тарих-
ты жаңғырту бәрінің міндеті. Керек болса,  өткенімізді тү-
гендеу үшін бәріміз тарихшы болуымыз керек. Өз тарихын 
білмеген ел-өркендей алмайды. Менің білгенімді бірі біл-
мейді. Сондықтан жастарымызға тәрбие, білім беру керек. 
Олардың еш кінәсі жоқ. 

– Латын әліпбиіне көшу еліміздің мүмкіндіктері мен ша-
ма-шарқына сай келе ме?

– Әрине, келеді. Еш қиындығы жоқ. Тек, жүйесін 
ыңғайлы етіп алу керек. Сары орыс ренжіп қалады екен деп, 
соның қабағына қараймыз ба? Ешкімнің жағасын жыртпай, 
ешкімді ренжітпей, айқайлап, шуламай мәселені жүзеге 
асыруға болады. Оған қазақтың ақыл-парасаты, дипломати-
ясы жетеді. 

– Жамбыл атындағы филармония аты танымал алты 
ұжымнан тұрады. Солардың ішінде қай-қайсысын ерекше 
атап өтер  едіңіз?

– Алты ұжым, 600-дей артистеріміз бар. Оның ішін-
де бұрыннан келе жатқан атақты оркестрлер бар. Мысалы, 
«Симфония» окестрін атап өтейін. Тұңғыш дирижері болып, 
Фуат Шәкірұлы Мансұров жұмыс істеген. Ол кісі осыдан 
10-15 жыл бұрын Мәскеудің «Большой театр» деген опера 
театрында бас дирижер болып жұмыс істеді. Әлем дири-
жері деген атақ алды. Күллі әлем Фуат ағамызды гастрольге 
шақыру үшін бір-екі жыл күтетін. Сондай мықты адамдар 
шыққан. Нұрғиса Тілендиев ағамыздың дирижер болуына 
оркестрлердің көп көмегі тиді.  1934 жылдың күзінде, осын-
дай кез болу керек. Қазақстандық өнерпаздардың олимпи-
адасы өткен. Қазақстанның барлық өнерпаздары қатысқан. 
Үкімет халықтың ішінен өнерпаздарды іздестіріп, сұрыптау 
жасаған. Гурьевтен Дина апамызды алдырған. Қазақта ко-
рифейлердің аттары өте көп. Әнші,бірі күйші, ақын, жырау 
бәрін жинаған Жамбыл Жабаев атамыз. Қазір филармони-
яның сол кісінің атын иемденіп жүргені заңды. Үкіметтің 
жарлығымен 1935 жылдың 14 қаңтар күні филармония 
құрылды. Сол тарихи филармонияда ақырындап жұмыс 

істеп жатырмын. Жасым әлде қашан келіп қалған, бірақ 
өнерге керек адамды өздері шақыртып алады екен. 

–  Толқыннан толқын туады, 
  Толқынды толқын қуады- деп Мағжан Жұмабаев баба-

мыз жырлағандай, жаңа толқын, жас буын шәкірттеріңізді 
тәрбиелеп отырсыз ғой? 

– Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармони-
ясында арнайы және қосымша факультеттер бар. Мен сол 
қосымша факультетте жұмыс істеймін.Вокал сабағынан 
сахнада өнер көрсететін драма актерлері мен кино актер-
леріне қосымша сабақ беремін. Театрдан оқып, әнші болып 
кетіп жатқандар өмірде жиі кездеседі. Нұрлан Өнербаев, Сә-
бит Оразбаев т.б. Бірақ ол театрды тастаған жоқ. Әрі жақсы 
әнші. Театр, кино өнерін бітіріп, әншілік жұмыста жүрген 
біраз жастар бар. Сахнаның адамы сахнада істелетін қо-
мақты дүниелерді меңгеру керек. Ол академиялық білімнің 
негізінде де қарастырылған. «Драма» бөлімін бітірген үш 
шәкіртім қазір ән айтып, әнші болып жүр. Біреуі Қараған-
дыда. Тағы біреуі Ташкенттің баласы. Ағасы өз елінде әнші 
екен. Ал, өзі театр өнерін бітірген. Бір балам Астанаға бар-

ды. Өздеріне өмірлік сабақ болатын 
дәрістерін өз кезінде алған. Олар 
дұрыс жолда, бірақ әлі де ысылу 
керек. Болашақта шәкірттерімнен 
үлкен үміт күтемін.

– Өзіңізден шәкірттеріңізге ғана 
емес, күллі жас ұрпаққа, «Ақиқат» 
ұжымына  өмірлік азық болатын 
ағалық тілегіңізді, ізгі лебізіңізді 
естісек.

– «Ақиқат». Аттарың жақ-
сы екен. Бүкпесіз өмір сүрейік де-
ген қағида ғой сендердікі (күлді).
Егеменді елдің қабырғасы берік 
болу керек. Елдің жоғын жоқтай-
тын,кемшілігін түзейтін, керек 
жерінде өзі барып, кірпіш болып 
қалана салатын сайыпқыран дайын 

мамандар болу керек қой. Ешқайсысының қолынан жетеле-
мей, зорламай, өз еркімен, өз қалауымен іске асуы керек. 

 Поляк халқының көрнекті демократ – революционері, 
көсемсөзші, офицері Адольф Янушкевич қазақтар туралы 
көп жазған. Қазақстанды орыс империясы ақырын жаулап 
алғаннан кейін Жетісуда Ертіс арқылы әскери обьектілер 
салу керек болды. Әр салада патша офицерлері өте білімді 
адамдар болған. Адольф Янушкевич революциялық көзқа-
растары үшін өлім жазасына кесіліп, Сібірге айдалып, кей-
ін өлімге кесілген үкімін өзгертіп, Қазақстанға айдауға жі-
берілген .  1841 жылы Аягөзге түстік деп жазады кітабының 
басында. Сонда, Янушкевичтің таңқалатыны бар. «Күллі 
цивилизацияның орталығы, Еуропа орыстардан басталатын 
сияқты. Біз қателеседі екенбіз. Қазақ деген халықтың бар 
екенін қалай білмегенбіз? Бізге оны неге білдіртпеген?

 Сөз қадірін білетін мұндай ұлтты ешқайдан көрмедім. 
Сенің кінәңді де, сенің болашағыңды да екі ауыз сөзбен 
белгілеп береді. Қалғандары сөзге, ақылға келіп, бас ұрады. 
Бұларда да кісі өлтіріп, барымта секілді тәртіп бұзатын ша-
руалар бар. Бірақ, сондай бұзықтар үшін түрме салмаған ха-
лық. Өйткені түрменің бұларға керегі жоқ. Кінәсін елдің ал-
дында бетіне айтса, сол да жетіп жатыр. Осындай кең жерде 
отырып, тұрақты әскер ұстамаған. Керек болған жағдайда, 
ешкімге айтпай, кез келген қазақ қаруын алып сапта тұра-
ды екен. Осындай  халықтың қыр-сырын, қадір-қасиетін 
біз қалай білмегенбіз? Неге бұның барлығы бізден жасы-
рын болған?» дейді. Оны жасырған Ресей ғой. Біз өткеннен 
тағылым ала білетін текті халықпыз. Егемендігімізге қол 
жеткізген шақта, ұрпақ тәрбиесіне жіті назар аудару, өз ын-
та-жігерімізбен, еркімізбен елімізге қызмет ету парызымыз.

   Қазақ өнерінің шыңында жүрген өзіңізге амандық 
тілеймін. Жемісті, жеңісті шәкірттеріңіз көп болғай!

  Өздерің де тілерім сол. Бөле-жаратын ештеңе жоқ. 
Халықтың «Ақиқат» майданында қауышып, тойларыңды 
тойлап жүре беріңдер!

Сұхбаттасқан: Назым САМЕТ

Төртінші биліктің тұтқасын ұстаған тілшілер қауымы – 
қоғамның айнасы, өз дәуірінің үні, сынға ұшырап жүріп те 
шыңдалатын, үлкен жауапкершілікті талап ететін мамандық 
иелері. 

Осы салада жетістікке жетсем екен деген жастардың бой-
ынан қандай қасиеттер табылуы қажет? Әуелі журналистің 
шығармашылық сауатының жоғары болуы шарт. Жазуға 
машықтанған, өз ойын ұғынықты әрі тапқырлықпен жеткізе 
білетін журналист өз аудиториясын кеңейтуге мүмкіндік ала-
ды. Қандай да болсын ақпаратты саралап, сараптап, саптап 
отыру міндеті жүктелген саңлақтарға үнемі ізденісте жүру 
де маңызды. Ақпарат үнемі өзгеріп, жаңарып отыратын-
дықтан да тілшілер шапшаң қимылдап, ақиқат пен өтіріктің, 
жаман мен жақсының ара жігін ажырата білуі тиіс. Тарқа-
тып айтар болсақ, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне 
қоғам тарапынан сенім білдіретіндей болуы керек. Қандай 
да болмасын ақпарат алған жағдайда оның шынайылығында 
ешқандай күдік орын алмауы қажет. 

Тілшілер үшін тақырып өзектілі де маңызды орында. 
Мәселен, сайлау науқаны жүргізілді деп есептейік. Осы 
тұста, сіз халықты қызықтыратыны тек кімнің жеңіске жет-
кендігі емес екенін ескеріп, қандай басымдылықпен немесе 
артықшылықпен жеңіске жеткендігі және алдағы уақытта 
қандай шаралар жүзеге асатаны жайында мағұлмат бер-
геніңіз абзал. Сонымен қатар, уақыт пен аудиторияның та-
лап-тілегін ескеру қажеттігін ұмытпаған жөн.  Ескі немесе 
қайталанған ақпараттар оқырманды тез жалықтырып жі-
береді.  Ал аудитория талап-тілегі туралы айтар болсақ, сіз 
экономика немесе саясаттағы деректерді спорт журналына 
ұсына алмайсыз. Сол себепті де, мейілінше өзініңіздің жа-
ныңызға жақын, қызығатын саланы таңдағаныңыз жөн.

  Бұрыннан-ақ  журналистика – өзі өмір сүріп оты-
рған кезеңді жан-жақты қарастыру деген түсінік қалыптасқа-
ны барша тілшілерге мәлім. Демек, кез келген сөзі жүйелі, 
сөз саптауы келісті, жан-жақты журналист қандай ортада 
болмасын өзінің субъективті пікірі, көзқарасы бар, тұшым-
ды тұжырым айтып, ой қорыта алатын дегенге саяды. Дүйім 
жұртқа өзінің ойын еркін білдіре алатын, көпшілік ортада 
немесе экран алдында өзін салмақты ұстай білетін журнали-
стерге халықтың да ықыласы ерекше болатыны да айқын.

Журналистикадағы қажетті әрі маңызды термин – факт. 

Ешбір журналист қолында нақты факт болмай, ақпарат та-
ратуда қауқарсыз. Қазіргі таңда университет қабырғасында 
жүріп те,  ұстаздарымыздан үнемі дәлелмен сөйлеу қажетті-
гін үйреніп, машықтанып жүрміз. Қарапайым үй тапсырма-
ларын орындау кезінде де  талапшыл келетін оқытушылары-
мыздың арқасында тапсырманы жауапкершілікпен, ұқыпты, 
тиянақты орындауға талпынамыз.

  Қандай да болмасын салада іскерлік қабілет пен ең-
бексүйгіштік маңызды екені белгілі. Сол секілді журналист-
ке де бұл қасиеттер жат болмауы тиіс. Осы орайда мен Ал-
маты қаласының тұрғындары арасында сауалнама жүргізіп, 
«Отандық журналистер қызметіне көңіліңіз толады ма?» 
деген сауалды қойып көрген едік. Сауалнама нәтижесінде 
тұрғындардың басым көпшілігі «Ия толады, алайда, әлі де 
түзететін кемшіліктер бар» деген пікірге тоқталды. Баспасөз 
беттерінде, көгілдір экранда жұмыс істеп жүрген журна-
листердің айтуынша: «Отандық журналистика бір орында 
тоқтап тұрмай, қарқынды даму үстінде. Жаңа технология-
лардың пайда болуымен қатар, журналистердің жұмысы бір-
шама жеңілдесе керек. Және БАҚ өкілдері қатары  талантты, 
сауатты, ізденімпаз жастармен толысып жатыр».  Болашақ 
журналист ретінде, менде қазақ журналистикасының әлі де 
болсын биік шыңдарды бағындырарына сенімім мол.

  Бала күнімнен-ақ журналистиканы жаныма жақын 
тартып, осы мамандыққа қызығушылығым артып тұратын. 
Содан болса керек, ұстаздарым маған мектептегі іс-шаралар-
ды ұйымдастырып,  жүргізуді тапсыратын. Іс-шара аяқталған 
соң қай жерде қателескенімді айтып, түзетіп те отыратын. 
Үнемі қазақ әдебиеті пәнінен ұйымдастырылған жарыстарға 
қатысатынмын. Өлең, шығарма жазып та жүретінмін. Ата-а-
нам да тілші боламын десең, пысық әрі тіл табысқыш болуың 
қажет деп, көпшілік алдында сөйлеуге, өзіңді дұрыс ұстауға 
үйрететін. Қазір сол кішігірім тәжірбиелердің мен үшін пай-
дасы болмаса, зияны тиіп жатқан жоқ. Қорытындылай келе, 
осы саланы таңдап, мықты журналист боламын деуші та-
лапкерлерге айтарым, бастысы талмай еңбек ете біліңіз. Көп 
оқыңыз. Көп жазыңыз. Келешекте қаламы қарымды журна-
листер қатарына қосыларыңызға сенім білдіремін. Іске сәт!

Нұрсәуле МЕЙРАМБАЙ

Журналист болу үшін не қажет?

Көз сүйсінер көркемдерге дақ жағылмасын...

Қыз Жібектей, Баян сұлудай ақылы мен көркемдігі қатар 
сипатталатын қазақ халқының арулары жөнінде қаншама 
өлең-жырлар жазылды, қаншама әндер шырқалды десеңіз-
ші... Менің ғана емес, барлығымыздың «қазақ қызы» деген-
де ойымызға нәзіктіктің, ибалылықтың, инабаттылықтың 
символы,  адами құндылықтарды бойына азық еткен ақылы-
на көркі жарасқан Абайдың Әйгеріміндей, Естайдың Қор-
ланындай ару елестейтіні өтірік емес-ау, шіркін... Олардың 
сыртқы кейпін де, ішкі сұлулығын да айтып жеткізу мүмкін 
емес дүние ғой! Олар жайында жазылған шығармаларды 
оқып, бейнесін көз алдыңа елестетіп, бір сәт ләззатқа бөле-
несің. Шын мәнісінде сүйсінесің. Сол заманда өмір сүргің 
келіп, оларды бір көріп қалғың келеді. Дей тұрғанмен, бүгін-
гі күн – жаңа заман, жаңа ғасыр.  Ақпарат,  технология дәуірі. 
Заманға сай қазақ қызының да, жігітінің де сипаты өзгерді. 
Бірақ қай заманда болмасын қазақтың қызының ғана емес, 
барлық адамзаттың рухани құндылығы да өзгеріссіз қалуы 
керек екендігі хақ. Бес саусағымыздың бірдей еместігіндей, 

адамдар да әртүрлі. Бірақ, осыған қарамастан қарадан ақтың 
көп боларындай, жамандардан жақсылардың көп болары да 
түсінікті. Ендеше неге біз қазіргі қыздардың істерін отырса 
опақ, тұрса сопақ қылудан жалықпай келеміз?  Қылығына 
қызығатын, көркіне көзің сүйсінетін, тәрбиесіне көңілің то-
латын қазағымның қара көздері жоқ емес. Ендеше, олар бар 
кезде біздің қазақ қыздарына қара дақ жағуымызға xақы-
мыз жоқ. Себебі,  қыз-болашақ жар, ибалы келін, аяулы ана. 
Ол ару –  анасының тектілігін, әкесінің тәрбиесін бойына 
сіңіріп, өз ұрпағына да сол ізгі қасиеттерді дарытары сөзсіз. 
Ал, тура жолдан тайған аруларымызға келер болсақ, жақ-
сыға қарап ойын түзетсе екен деймін...

 «Тоқсан ауыз сөздің, тобықтай түйіні бар», - демекші 
мен қай замандағы   болмасын, «ақылына көркі сай» қазақ 
қызының бейнесіне тамсанамын. Мен сол «қазақ қыздары-
на» мәңгілікке ғашықпын...  

Дина МОЛДАБЕРГЕНОВА



– Жақсы достарым...
сұрақтарың болса,мен 
дайынмын!

– Армысыз, аға! 
Алғысөз болсын, 
өзіңіздің журналистика 
туралы айтар ойыңыз-
бен бөліссеңіз...

– Журналистика – 
көне мамандықтардың 
бірі.Ал, Журналист 
деген сол көне маман-
дықтың кілтін тауып, 
тұтқасын ұстайтын 
маман. Мына отырған, 
сендер, жастар, бо-
лашақ журналистер, 
сендер де осы маман-

дықтың қасиетін түсініп,шын ниеттеріңмен журналист бо-
лам деп келгендеріңе мен сенем...

– Журналист болу үшін не керек? Нені білу, нені ескеру 
қажет?

– Журналист болу үшін, алдымен ниет керек.  Талап 
пен талант керек. Бірақ, Алла берген талант аз. Талабың 
мен дарының болса да, үлкен еңбек, қажыр-қайрат керек-
тігін естен шығармау тиіс. Журналист болу-жауапкершілік 
иесі болу деген сөз. Жақсы журналист ол кез-келген маман-
дықты жүз пайыз болмаса да, кемінде отыз пайыздан елу 
пайызға дейін білу керек. Бұл – әмбебап мамандық. Ертең 
сан түрлі саланы қозғайтын мақала, не болмаса, түсірілім 
жасау керек болады. Мәселен, медицина саласының маман-
дарымен сұхбаттасу керек болған жағдайда сен журналист 
ретінде ұятқа қалмас үшін, алдымен ізденіп,арнайы дайын-
далып, алдыңда отырған маманмен өзің де білікті журна-
лист ретінде сұхбаттасуың керек. Сол үшін де кез-келген 
саладан кенде қалмау керек.

– Журналистикадағы шындық  пен ақиқаттың ара жігі 
қандай?

– Шындық – шірімейді. Алайда,бүгінгі шындық – ертең 
ұмытылып қалуы да мүмкін. Немесе, кешегі айтыла салған 
сөз-ертеңіне шындыққа айналып кетуі де ғажап емес. Бір 
кездегі шындық бір күні өледі. Ал Ақиқат ешқашан өлмей-
ді. Ол – мәңгілік. Ақиқатты кез-келген адам айта алмайды, 
ақиқатты айту – ақылдылардың, данышпандардың ісі. Осы 
орайда, журналист әрқашан шындықты жеткізуші. Журна-
лист ақиқатты айтушы емес. Мәселен, менің он алты жыл 
баспанасыз жүргенім шындық еді. Қазір шүкір өз үйім бар. 
Ал, сол кездегі үйсіз жүргенім ұмытыла бастады. Ұмытып 
кеттім. Яғни, шындық өлді. Не болмаса, кезінде бір ақын 
жігітке (атын атамауды жөн көрді) бір мәселе тұрғысында 
өз ойымды айтқан едім, ол оған келіспеді. Уақыт өте келе, 
әлгі жігіт: «Аға, жас болыппыз, аңғармаппыз...» деп айтқа-
ны бар. Яғни, мен сол кездегі айтқаным бүгінде шындыққа 
айналды және оған бір адам сенді.

– Ал , сіз шындықты айтудан қорықпайсыз ба? 
– Неге қорқам?!  Мен ешқашан қорыққан емеспін. Және 

ешкім шындықты айтудан қорықпау керек. Өйткені, жур-
налист – шындықты жеткізуші. Ол – міндеті. Ал қазіргі 
таңдағы сөз бостандығы дегенге келсек, сөз бостандығы 
бар. Алайда, цензура деген ұғымды да ұмытпауымыз керек. 
Мысалы, ол мынандай нәрсе, Тәуелсіздік – шартты ұғым, ал 

демократия–тәртіп. Яғни, әр нәрсенің шартты шеңберінен 
шықпай, тәртіпке бағынған жөн.

– Сізді ақын ретінде де танимыз. «Жанымның жапы-
рағы», «Кездесу», «Таудан аққан тасбұлақтар» және «Ай 
нұры алақанымда» атты жыр жинақтарыңыз жарық көрген. 
2011 жылғы «Өткірдің жүзі» атты публицистикалық мақа-
лалар жинағыңыз туралы да оқырман қауым біледі. Біз сізді 
қоғам қайреткері, ақын, журналист деп білеміз. Ал сіз өзіңіз 
үшін ең алдымен Ақынсыз ба, әлде журналиссіз бе?

 – Мен ешқашан өзімді АҚЫНМЫН деген емеспін. 
Өзімді ешқашан олай таныстырмаймын да.  Мен – ЖУРНА-
ЛИСТПІН! Бірінші айтатыным осы. Ақындық – жанымның 
серігі. Журналист – мамандығым. Мен сүйген сала.

   – Ал қазіргі күнде сіз мойындайтын журналистер-
ден кімді айта аласыз?

  – Біріншіден, «мойындау» деген сөзің – қате. Адам 
ретінде Алланы ғана мойындаймыз баршамыз. Ал мен басқа 
ешкімді мойындамаймын. Жақсы журналистер бар дегенім 
жөн болар. Анау Жанболат Аупбаевтан бастап, қазіргі жас 
журналистерге дейін бірқатар жақсы мамандарды танимын, 
білемін. Бірақ, мойындамаймын...

 – Журналисти-
ка мамандығын 
игермесе де, 
экранда журген-
дер туралы не айта 
аласыз?

  – Олар 
ж у р н а л и с т и к а -
ның қазанында 
қайнаған жоқ. 
Журналистиканы 
түбіне жете түсін-
бейді. Олар ұлт 
үшін, мемлекет 
үшін емес,өзін өзі 
насихаттау үшін 
жүргендер. Жур-
факты бітірген-
дердің көбі экран 
сыртында жұ-
мыс істейді. Олар 
отымен кіріп, күлімен шығып жүр. Ал, сендер, сол маман-
дықты игерген білікті маман боласыздар келешекте. Алай-
да, қолдағы қағаз диплом түкке де жарамайды, егер басыңда 
білім болмаса. 

  – Сіз бақыттысыз ба? 
– Әрине, отбасым, бала-шағам , баспанам бар. Алай-

да, бұлар бір бөлек. Менің ең негізгі байлығым – ол сөз. 
Менде сөзден басқа байлық жоқ. Сөз – Құдайдың  бір аты... 
менің бақытым да сол сөз.

Дүйсенбі  күні  Аманхан Әлімұлымен өткен елу минут 
осылай есте қалды...

Ерекше зор дауыс иесі, ұстамды кісі екенін аңғардық. 
Сөйлемдерді шұбыртқаннан гөрі, қысқа түсінікті сөйлем-
дермен сөйлейді екен.   Азаматтың  ұстанымдары , кәсіби 
журналист ретіндегі прициптері енді ғана университет та-
балдырығын аттап, журналистикаға жаңа ғана бет бұрған 
біздер үшін аса қызық,әрі тағылымы мол болды.

Балжан ХАЛЫҚ

Менде сөзден басқа байлық жоқ– Мадина, шығар-
машылығыңызға биыл 20 жыл то-
лып отыр. Алғаш үлкен сахнаның 
табалдырығын аттаған сәтіңізден 
бастасақ? Екеуміз Республика са-
райында кездесіп отырмыз... 

– Иә, концертке дайын-
дық. Уайым, қобалжу, күдік, үміт, 
қуаныш бәрі алмасып жүрегімді 
дүрсілдетуде. Осыдан жиырма 
жыл бұрын сәуір айында «Қызы-
лорда-Алматы» жүрдек пойызы-
ның плацкарт вагонында бір топ 

қызылордалық әншілермен Алматыға келдік. Жасым 
16-да. Мектепті кеше ғана бітірген кезім. Көкіректе сан 
арман, тау-тау мақсаттар, жастықтың ешнәрседен тайсал-
майтын жалыны, алаулаған, сөнуге тиісті емес үміттер, 
ал, жүректе «мен бәрін бағындырамын!» деген ғаламат 
бір сенім! Алматыға қос қанатпен ұшып келдім десем 
болады. Сәуір айы. «Музыкалық вояж» байқауы. Қа-
зақстанның түкпір түкпірінен келген жиырмадан астам 
қатысушылар. Әділқазылар құрамында Ақжол Мейірбе-
ков, марқұм Мадина Ералиева, Жеңіс Ысқақова, Айжан 
Нұрмағамбетова сияқты майталмандар. Сол байқауда мен 
Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Альберт Ал-
мағамбетовтың «Үш бақытым» әнін орындап, дипломант 
атандым. Сол жылдары «Қазақстан» арнасында «Му-
зыкалық вояждың» продюсері Рашид Ботбаев «+13 хит 
парад» атты үздік әндердің шеруін өткізді. Оның ішін-
де АБК« тобының «Тамшылар» әні, «Мюзикола» тобы, 
Жеңіс Ысқақованың «Аяла сен мені» әндерімен қатар 
16 жастағы Мадинаның «Күт мені», «Бозбала» әндері 
сол хит-парадта үздіктер қатарында болды. Сол жылдың 
соңында «Музыкалық вояж» жобасының қорытындысы 
бойынша маған «Жыл жаңалығы» деген номинацияны 
тапсырды. Міне, содан бастап менің үлкен сахнаға деген 
қадамым басталды. 1999 жылы «Жас қанат» байқауының 
бас жүлдесін алдым. 2000 жылы кәсіби дипломы бар му-
зыкантпын, Президент оркестрінің 5 жыл жеке солисті 
болдым, одан мемлекеттік «Гүлдер» ансамблінің әншісі 
ретінде ауыл-аймақтарда өнер көрсеттім. Көптеген жоба-
лар, жеке концерттер, шетел және отандық концерттерде 
ән салдым. Миллиондаған сұхбаттар берілді. Ал, қазір 
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері 
болып тұрсам да,  репертурарымда 150-ге жуық әндерім 
бар болса да, мені сүйіп тыңдайтын тыңдармандарым 
бола тұра, әлі де болса алар асуым, жетер жетістігім алда 
деп ойлаймын. Әсіресе қазір жар, ана атанып, отбасын 
құрған соң екінші тынысым ашылғандай сезімдемін. 

– Сұлуланып кетіпсіз. Қазір ана, жар, келінсіз. Жал-
пы, сіз осыған дейін өзіңізді толық бақытты сезіндіңіз бе? 

– Тоқтаусыз жұмыс, тоқтаусыз сьемкалар, үздіксіз 
шығармашылық жүгірістер бәрі бақытым сияқты көрі-
нетін... Танымалдылық, халықтың мол махаббаты, 
ықылас-пейілі, сұранысы, ашығын айтқанда осы дәре-
желердің арқасында мол табысқа да кенелгенімді жасы-
рмаймын.   Жер көрдім, ел көрдім. Сол жолда қаншама 
тұлғалармен жолықтым, дос таптым. Алайда... Сол қар-
баластың арасында бір сәт өзіммен өзім жалғыз қалған 
кезде, әнші ретінде бақытты екенім рас бола тұра, бірақ, 
мұның бәрі мені әйел ретінде бақытты ете алмайтынын 
білдім. Тағдырды қарамайсыз ба, маған сол әйел бақытын 
сыйлайтын жанның төрт жыл бойы дәл қасымда жүргенін 
білсемші?! Екеуміз шаңырақ көтердік, неке тойымызды 
бүкіл қазақ елі болып  дүркіретіп тойлады (күлді).Одан 
көп ұзамай Әнуарымыз дүниеге келді. Иә, дұрыс айта-
сыз, қазір көңілім тоқ. Арқа сүйер, өзімді де, өнерімді 
де түсінетін азаматым жанымда, күн сайын тәтті қылық 
шығарып, «мамалап» тұратын ұлым бар. Сол көрермен 
әлі менімен бірге. Жұмыс тоқтаусыз жүріп жатыр. Сах-
надағы жиырма жылдығымды тойламақпын. Тәубе, қазір 
бәрі орнында.  

–  Жолдасыңыз Олжас салмақты адам. Артық сөй-
леп, артық күлгенін көрмейміз. Қаталдығы тағы бар си-
яқты...  

– Екеуміздің мінезіміз екі түрлі болғанымен бір-

бірімізді толықтырып тұрамыз. Олжастан үйренгенім 
де көп. Жалпы қазақ жарын мақтамайды ғой. Реті келіп 
тұрғанда айтайын, ол өте-өте әділетті, ұқыпты адам. Со-
сын ешқашан өтірік сөйлемейді. Қулық-сұмдықтан да 
ада. Жасандылықты жаны сүймейді. Өмірін де, жұмысын 
да, тіпті сапарын да жоспарлап барып іске асыратын адам. 
Ешқашан өзгермейтін өзіндік азаматтық принціптері бар. 
Бір айтарым, сырттай қатал көрінгенімен жаны өте нәзік.  

– Байқаймын, ұлыңызды жаныңыздан тастамайсыз. 
Әнуар да үйреніп қалған сияқты? Тәрбиесіне алаңдайсыз 
ба? 

– Дәрігерлер «құрсағыңызда екі апталық бала 
бар...» деген кезде өзімді бір адамның өміріне жауапты 
сезіндім. Бала тәрбиесі анасының құрсағында жатқан-
нан бастау алады деп жатады. Ол рас. Бір қызығы, дәрі-
герлерден «ұл ма, қыз ба?» деп сұрамадым. Құдды қыз 
босанатындай сезімдемін, не көрсем соған таңданып, 
табиғатқа, гүлге қызығып, тіпті әдемі картина көрсем де 
тұра қалып тамсанатын боп алдым. Сөйтсем, ол әр жүкті 
әйелдің басынан өтетін сезім екен ғой (күліп). Ал, балам 
өмірге келгеннен кейінгі жауапкершілік екі есеге артты. 
Иә, көбіне өзіммен бірге алып жүретінім рас. Тіпті, балам 
екеумізге Қазақстанның қалаларын аралау ештеңе емес, 
сонау Еуропаның Италиясында мен ән шырқап болған-
ша Димаштың (Құдайбергенов) қолында мамасын тосып 
тұрған кездері де болды.  

– Әнуар кімге тартқан?
– Екеуміздің мінезіміз қатты ұқсайды. Тіпті еке-

уміздің ым-жымымыз бір.   Жолда артық мазалаған емес, 
не айтасың, бәрін үлкен адамдарша түсініп, саған ыңғай-
ланады. Балапаным сол... Екеуміз әңгімелесеміз. Тіпті, 
мен Әнуармен бірге бала боп, ойнап кетемін, кейде. Ол-
жас ол әдетімізді біліп алған: «Бар ойнап келіңдер» деп, 
өзі сырттай бақылап отырады. Баланы өмірге әкелдің бе, 
жауаптысың. Әншісің бе, министрсің бе, журналистсің 
бе, бала үшін бәрібір. Оған керегі аналық мейірім. Анасы-
ның көңіл-күйі жақсы ма  бала да көңілді. Анасы мұңай-
ды ма, баласы да мұңаяды. Сондықтан әр әрекетіңді, әр 
қадамыңды жауапкершілікпен атқаруың шарт. Ана мен 
баланың арасындағы мейірімнің жөні бөлек қой! Қайда 
бармайын, бір қолымда ұлым жүретіні сондықтан. 

– Бүгінде әр қазақ Әнуардың анасын әнші ретінде 
таниды, жақсы көреді. Арадан 20 жыл өтсе де сол баяғы 
«Жұлдызды түнде шаттанамын...» деп тұрған нәп-нәзік 
Мадинасыз. Шыққан биіктен түспеудің, елдің ықыласын 
жоғалтып алмаудың, өзін бір қалыпта ұстаудың не құпия-
сы бар?

– Бұл да болса менің басыма қонған бақ деп білем. 
Әйтпесе Алланың бермеген бағын тартып ала алмайсың 
ғой. «Баланың бақытты болуы иманды ананың құрсағына 
бітуден басталады» демей ме? Шүкір, мен жақсы отба-
сында дүниеге келіп, мейірімге қанып өстім. Одан өзім 
армандаған ән өнеріне келдім. Ол жер де мені құшақ 
жая қарсы алды. Бір білерім, сол өнеріме адал болдым. 
Сахна мен әннің құдіреті мені мәпелеп алып келе жа-
тыр. Елдің алдында жүрген соң саған қарап бой түзей-
тіндер бар. Тіпті жақында инстаграмдағы парақшама бір 
жас қыз: «Мен Мадинаға қарап өмір сүргім келеді...» - 
депті. Мақтанды дерсіз, бірақ маған осындай бір-ақ ауыз 
сөз күш береді. Әрине менің де әлі оқуға тиіс «өмірлік 
кітаптарымның» әлі ашылмаған, мен үшін жұмбақ қан-
ша парағы бары анық. Мендегі ұстаным: Өмірде қандай 
заман, қандай жағдай болмасын, қандай жетістікке жетіп, 
қанша биікке шықсам да, сол биіктен құлап, сүрінсем де, 
өзімнен адасып қалмау!

– Өмір жолы сізді адастырмасын! Әдемі кешіңізде 
жолығайық!   

Гүлзада ТҰРЛАШ

ӨНЕРІМ - ӨМІРІМ

Қазақстан Республикасының «Мәдениет қайраткері», М.Мақатаев атындағы 
сыйлықтың лауреаты, ақын, журналист, «Ақиқат» журналының бас редакторы 
Аманхан Әлімұлымен сұхбат.

Сырлы сұқбат



қазақ батыры Бауыржан Момышұлына 
арналған «Айбыны асып туған ер», 
халық ақын-жазушыларының өмірі 
мен өнеріне арналған «Жыр жазамын 
жүрегімнен», «Егер біз лаулап жанба-
сақ» сынды толықметражды таным-
дық хабарлар көзі ашық көрермен, 
әдебиет сүйер қауымның жүрегіне жол 
тартты. 
     Бейбіт Құсанбек қазақ телевизи-
ясының дамуына ерен еңбек етіп, 
елге алғаш қызмет еткен «Қазақстан» 
ұлттық телеарнасында ең көп көлемді 
хабарларымен-ақ танылды. 1995 жыл-
дан екі жыл қатарынан «Өмір-өзен» 

атауымен тың хабары отандық телеаи-
зияға жол тартты. Аталмыш хабарда 
белгілі өнер адамдары, саясаткер, 
қазақ майталмандары, халық қалау-
лылары сынды барлық сала маманда-
рымен риясыз әңгіме, шынайы сұхбат 
жүргізілді. Дәл осы атаумен жүздеген 
хабар жасаған журналист өмірді өзен-
ге теңеп, әр пенденің жағалауға қалай 
көз тастайтындығына терең көзқарас-
пен қарады. Мұндағы жағалау – ел ке-
лешегі, жарқын болашақ болса керек. 
Биік талғам таразысымен жасалған 
«Үркер» хабары «Өмір-өзеннің» 
жалғасы іспетті еді. Осы хабарда сол 
жылдардағы мәдениет, өнер, әдебиет 
майталмандары мен ғылым, бизнес, 
заң саласында оқ бойы озық атанған-
дардың телегалереясы жасалып, кіл 
жүйріктер анықталды. Нақты дерекке 
толы телепортреттер мен сұхбаттар 
«Үркерліктердің» негізгі мазмұн-
мәні еді. Журналистің 2002 жылдан 
күнделікті беріліп отырған «Ойталас» 
хабары – қазақ тележурналистика-
сының шырқау шегі іспетті. Жарты 
сағаттық хабар заман ағымынан ой 
жылдамдығымен оза шабу, елдегі 
мәселелердің шешімін халық пен 

билік басындағылардың пікірін ортаға 
сала отырып, ақылмен шешу болды. 
көтерілген мәселе төңірегінде қара-
пайым халықтың ойын білу мақсатта 
«Ел не дейді?» айдарын даярлады. 
«Ойталаста» жаңсақ пікірмен күрес 
те, кері байланыс та, репоржа-сюжет-
тер де, арнайы маманмен сұхбат та 
болды. Журналист шеберлігі – негізгі 
тақырыпты ашу, маманға дөп басып 
сұрақ қоюы, хабардың мақсат-мұра-
тын, бүгінгіше айтсақ, негізгі «мис-
сиясына» жетуінен байқалады. Мұны 
біз Бейбіт ағамыздың кез келген хабар, 
бағдарламаларына көз тіккен сайын 

байқаймыз...
      Саналы ғұмырын алаш дейтін ата-
лы жұрттың амандығына арнаған Бей-
біт ағамыз тек телевизия саласында 
шектеліп қалған жоқ. Өлеңін өзіндей 
көрген ақынның «Махаббат маусы-
мы», «Өлең – өзім», «Ел ағалары», 
«Ғұмыр дария» сынды жыр жинақта-
ры жарық көрген. Аталған еңбектердің 
қай-қайсысы да қазақ әдебиетіндегі 
бірегей, қайталанбас, орны ерек туын-
дылар. Қазақ журналистикасының, 
әдебиетінің дамуына зор үлес қосып, 
талай зерттеу-еңбек, бағдарламаларды 
жарыққа шығарған Бейбіт Құсанбек 
жайында ой толассыз,  естеліктер 
мен пікірлер легі шексіз. Дара дарын 
иесінің кез келген туындысына көз 
тіккен сайын, құдды бір «Құсанбек 
әлеміне» саяхат жасағандай боламын. 
Әлбетте,  журналистика нақты ғылым 
емес, әрі бұл саланы зерттеуде үлес 
қосқан журналистер саны жетіп арты-
лады. Бірақ, Бейбіт Құсанбек – әлем...
өзгеше әлем, өзі де, өлеңдері де.
     Бейбіт Құсанбек – қазақ халқы-
ның біртуар перзенттерінің бірі де 
бірегейі. Қыран ғұмырын ақиқаттың 
аражігін ажыратып, шындық шырай-

ын келтіруге арнаған ерекше дарын 
иесі мына өмірден жұлдыздай ағып, 
жарқ ете қалған жасындай. «Өлмей-
тұғын артынан сөз қалдырған» кемел 
дарынды кіндік қаны тамып, балалық 
шағы мен есею жылдары өткен қаси-
етті Тарбағатай бауыры ұмытпақ емес. 
Қазақ тележурналистикасының шоқ 
жұлдызы Қазақ ССР мемлекеттік теле-
радиокомитетінің Құрмет грамотасы, 
Қазақстан жастар одағы, Қазақстан 
Журналистер одағы сыйлықтарының, 
сонымен қатар «Алтын жұлдыз» 
сыйлығы мен Қазақстан Республи-
касы Президенті бұқаралық ақпарат 

құралдары саласындағы сыйлықтар-
мен марапатталған. Ерен еңбек еленді, 
сенім ақталды деген осы болар?! 
Журналистердің үздік тележобаларын 
анықтау, тума таланттың өнерін өнеге 
ету мақсатында 2008 жылдан бастап 
дара дарынның ізі қалған әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық универси-
теті, «Қазақстан»» және «Хабар» 
агенттігінің ұйымдастырумен Бейбіт 
Құсанбек атындағы жүлдемен мара-
паттау дәстүрлі игі шараға айналып 
отыр. Азаматтық ұстанымы айқын 
Мұзарт мұзбалағының көзін көрмесем 
де, тұыры биік тұлғаның ізі қалған 
қарашаңырақтың дарындыларды да-
ралайтын журналистика факультетінің 
тыңдаушысы болу мен үшін мерейлі 
мәртебе! 
    «Ұрпағының санасында жаңғырып,
    Жақсы адамның өлмейтіні заң-
дылық!»
    Иә, аты да, хаты да өлмес тележур-
налистика шебері, болмысы бөлек 
бәйтеректің еңбегі еш кеткен жоқ! 
Себебі, артында телевизия корифейі, 
өмірінің Темірқазығы, алаштың 
айбынды ұлы, сөз сардарының басқан 
ізін қасиет тұтар ұлағатты ұрпағы бар. 
Қазақ тележурналистикасы қашан да 
Бейбіт Құсанбек есімімен бірге жасап, 
шығармашылығымен бірге жаңғыра 
бермек!
...«Жақсының жақсылығын айт»,-де-
мекші, алғыр ойлы тілшінің жүріп 
өткен шығармашылық жолы бірша-
ма салаларды қамтиды. Біріншіден, 
Бейбіт Құсанбек – ақындық өнер 
сайыпқыраны. Екіншіден, өзекті мәсе-
лелерді тілге тиек етіп, оларды шешу 
жолдарын қарастырған білікті журна-
лист. Үшіншіден, өз еңбектері арқылы 
қоғамдық пікір қалыптастыра білген 
қайраткер. Төртіншіден, барлық сала-
ның «жалын» мықтап ұстаған, халық 
санасында ой қозғаушы айтарман. Біз 
үшін, яғни болашақ тілшілер қауымы 
үшін қайсар да қайтпас қайраткердің 
өмірі – үлгі, ерен еңбегі – өнеге!

Арай ЖҰМАТАЙ 

   Адам баласы өмірге келеді, кетеді. 
Уақыт зымырап, заман өтеді. Қамшы-
ның сабындай бұл фәниде артынан 
жақсы іс қалдырмастан, азаматтық бо-
рышын өтей алмай кеткендер қанша-

ма?! Өткен-кеткенге көз салсаң, бейне 
бір елес тәрізді. Ал ойында сәулесі 
бар, адами құндылығы жоғары, талға-
мы биік жанның артында мәңгілік із 
қалары сөзсіз.
Өмірге деген дәл осындай көзқарас 
бойында бар Бейбіт Құсанбекті біл-
мейтін жан кемде-кем...
   Дана қазақтың пайым-түсінігінше, 
жеріне қарай елі, еліне қарай ердің 
туатындығы босқа айтылмаса керек. 
Журналистика корифейінің таным 
көкжиегінің қарыштап, талғамының 
таразыланып, болмысында шындыққа 
сүйіспеншіліктің қалыптасуына 
шұрайлы өлке Ақшатаудың ықпалы 
зор болса керек. Бейбіт Құсанбек 
1962 жылдың 12 тамызында Шығыс 
Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, Ақ-
шатау ауылында дүниеге келген. Небір 
дүлдүлдің кіндік қаны тамған өңірдің 
тумасы сыншыл талғам, айрықша 
сезімталдық, білімге қызығушылықты 
тұлабойына сіңіріп өсті. Жасынан 
оқуға құштар «бала Бейбіт» ауыл мек-
тебін үздік тәмәмдап, өз қатарласта-
ры арасында «дана Бейбіт» атанды. 
Қатарынан оқ бойы озық, әрі білімге 
сусап келген балаң жігіт 1979 жылы 
қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің журналистика 
факультетіне оқуға түседі. Осы кезден 

бастап саналы ғұмырын қазақ журна-
листикасының, оның ішінде отандық 
тележурналистиканың дамуына ар-
наған Бейбіт Құсанбектің қаламынан 
туған өлең-жыр, мақала, эсселері белді 
басылым беттерінде жарық көрді. 

      Білікке іңкәр, блімге құштар 
журналист еңбек жолын 1984 
жылдан қазақ теледидарының 
әдеби-драмалық және жастар ха-
барлары редакциясында редактор-
лықтан бастады. Осы кезден ол бір 
саланы меңгеріп қана қойған жоқ, 
қатарынан біршама мамандықты 
тізгіндеді. Тақырыпты аша білу, 
оны редактор ретінде зерттеу мен 
зерделеудің шыңына жеткен ақын 
әдеби сарындағы еңбектері арқылы 
қаршадайынан көзі ашық, көкірегі 
ояу көрермендер мен оқырмандар-
дың жоғары бағасына ие бола білді. 
Жастар редакциялық бөлімінде ел-
дегі ахуалдың жай-жапсарын сыни 
тұрғыдан да сараптап, жаңаша 
көзқараспен баға берді. Мұндағы 
негізгі мақсат – жер-жебіріне жете 
орынсыз сынау емес, қоғамдық 
сана қалыптастырудың шыңына 
шығар жол көрсету, жас буын өкіл-

дерінің, болашақ тілшілер қауымының 
«көзін ашу» еді. 
      Тілшіліктің тіршілігіне жаңа қадам 
басса да, 1997 жылға дейін саяси 
шолушы, бас редактор дәрежесіне 
көтеріліп, артынша сол кездегі қазақ 
телевизиясының қарлығашы «Алатау» 
телеарнасының директоры қызметін 
де қатар атқарды. Тағылымы терең 
журналистің әр жылдарда телеар-
налардан «Арай», «Жадыра», «Құр-
дастар» сынды жаңашыл, тырнақалды 
хабарларының жарық көруі – отандық 
телевизия саласына енген жаңалық 
еді. Таңғажайып талғамымен, сирек 
бітімді парасат пайымымен жазылған 
әрбір хабар жоспары жазушы талан-
тының ұшқыны. Еңбек еленіп, ты-
нымсыз ізденімпаздық өз деңгейінде 
бағаланды. 2000 жылдардан бастап 
«Хабар» агенттігінде продюсерлік пен 
тележүргізушілік қызметті қатар игер-
ген  журналист азаматтық позициясын 
айқындады, білікті маман, кенен қа-
ламгер, кемел қайраткер атанды. Қазақ 
тележурналистикасына соны серпін, 
жаңа леппен енген төлтуындылардың 
ізін ала «Көкпар», «Кездесу», «Дидар» 
циклды хабарлары бірінен соң-бірі 
дүниеге келді.
   Кенен қаламгердің ұлт тарихындағы 
қаралы кезең, қасіретті жылдар, яки 

1930 жылдар ойраны, алапат аштық 
қасіреті репрессия құрбандарына ар-
налған «Халық зердесі», «Алты арыс»  
хабарының табиғатын да, мазмұнын 
да құрайды. Журналист ізденісінен 
сол кезеңнің зұлмат залалдарын, 

қазақ зиялыларының басына төнген 
қасіретті жайттар мен озбыр топтың 
зәрезап сұмдықтарын, жала салда-
ры мен сорақылықтарын батыл да 
әділ әшкерелейді. Адамзаттың даму 
заңдылықтарын, кешегі мен бүгінгінің 
байланыстарын, тарих толқынын әр 
қырынан көрсете отырып, талап пен 
талғам таразылайды. 1988 жылы қазақ 
телеэкранына жол тартқан «Омбыдағы 
қазақтар» – зұлмат тағдыр тәлкегіне 
түсіп, кеңестік пиғыл салдарынан 
жерін тастап көрші Ресейге ауа 
көшкен қандастарымыздың мәдени 
тынысын танытарлық биік талғамды 
қалыптастыратын бірден бір хабар. 
Іс-әрекеті кейінгіге үлгі журналистің 
кез келген өлең-жыр жинақтарында 
шындыққа сүйіспеншілік, ақиқатқа 
іңкәрлік, талантқа тағзым, талапқа 
құштарлықтың желі есіп тұр. «Тура 
биде туған жоқ» демекші, саяси 
шолушы ретінде әр хабарында қоғам-
ның кереғар жақтарын, ақын ретінде 
залалды шақтарын сын тезінен өткізіп, 
қоғамдық тақырыптар төңірегінде 
қалам тербеген сәттерінде талай «тар 
жол, тайғақ кешуден» өткені айқын. 
Десе де, мұндай жағдайлар «жүре-
гінен жыр жазған» ақынға мүлде 
тосқауыл бола алмады. Ұзақ жылдар 
бойы халық болашағын ойлап, жарғақ 
құлағы жастыққа тимей өткен журна-
лист саясаттың ұрымтал тұстарын, яки 
кемшін кезі мен қателіктерін сараптап, 
саралай білді. Заңғар жазушының 
азаматтық тұлғасы туралы еңбек-
терінің көкірегі ояу оқырман үшін 
берері мол. «Алатау» телеарнасының 
редакторы қызметіне бекітілген кезден 
«Төрт құбыласын» теңдеп, Египет, 
Түркия, Пәкістан сынды мемлекет ел-
шілерімен тікелей байланыс орнатты. 
Халық қалаулылары жайында «Үкімет 
адамын» халыққа таныстырып, әр 
«Бейсенбіде бізбен бірге болды». ХХІ 
ғасырдың адамы мен «Заманасын» 
салыстырып, халықты кемелдендіру 
мақсатында «Біз қандаймыз?» деген 
мән-мағынасы зор сауал тастап, оның 
жауабын көременмен бірге іздеді. 
Журналистика мен ақындық өнердің 
шебері циклдық хабарларында тек 
саяси, қоғамдық, құқықтық мәселе-
лерді ғана көтеріп қойған жоқ. Оның 

ЖАРҚ ЕТЕ ҚАЛҒАН ЖАСЫНДАЙ

Тамыз айының он екінші жұлдызы белгілі тележурналист, ақын Бейбіт 
Құсанбектің туған күні. Дүйім жұртқа «Өмір-өзен», «Үркер», «Дәуірна-
ма» сынды хабарлармен танылған Бейбіт ағамыз биыл елу бес жасқа толар 
еді...



Жақында ағылшын 
жазушысы Адам дж. Джек-
сонның «Байлықтың 10 
құпиясы» атты еңбегін 
оқыған едім. Кітаптағы сіз-
ге керек өмірлік деректер-
мен бөлісуді жөн көрдік.

Шынайы  байлықтың  
алғашқы құпиясы –  түй-
сікпен (ой арқылы)сене 
білу. Адамдар  қолынан 
келген нәрсені ғана бағын-
дырмайды, ойындағыны 
бағындырады. Біздің өмір-

лік жағдайымы – біздің ойымыздың көлеңкесі. Адамдар мы-
салға жұмыста қанша ақша табамын деп ойласа,тек сол ой-
лағанын ғана табады. Адамның ойы мен өзіне деген сенімі 
ғана үлкен белестерді бағындырары сөзсіз.

  Екіншісі – армандау, қалау. Егер адам бойында бір 
нәрсеге деген қалау ,ниет болмаса, ол ештеңені бағындыра 
алмайды. Адам бойындағы қалау құпиясын өткен өмірдегі 
қиыншылықтарды еске алу, дәл осы сәттегі қиындықтар 
мен болашақты еш өзгеріссіз елестету арқылы оятуға бола-
ды.  

   Келесісі – ниеттің түзу болуы. Сіз басты мақса-
тыңыз бен оны не үшін қалайтындығыңыздын себептерін 
ашып алыңыз. Мақсатыңызды қарапайым параққа жазып, 
таңертең, түсте, кешке оқуды әдетке айналдырыңыз.  

  Төртіншісі– жоспар. Белгілі бір жұмысқа тұрмас 
немесе бір кәсіпті бастамас бұрын, «Сіз шын мәнінде оны 
қалайсыз ба?»,»Сіздің армандарыңызға жақындата ма?» 
соны айқындап алыңыз.   

Бесінші – арнайы білім. Үлкен байлыққа білімсіз ие 

болу қиынның қиыны.Салықтық құқық, инвестициялық 
бағдарлама немесе өз жұмыс шеңберіңіздегі керекті нәрсені 
білу.   

Келесі құпия – қажымай еңбектену. Ешқашан алда ке-
летін қиындыққа мойымай еңбектену. Сабырмен еңбек ету 
арқылы үлкен жетістіктерге жетуге болады.  

  Жетіншісі– шығынның есебін жүргізу. Байлық та-
пқан ақшаңызбен емес, табылған ақшаны тиімді пайдалана 
отырып, дұрыс өмір сүруіңізбен ерекшеленеді. Сіз ақшаға 
емес,ақша сізге жұмыс істесін.  

   Сегізінші– адалдық. Адам бүкіл әлемді бағындырса 
да, жылы жүрегі болмаса не пайда?! Өтірік пен алаяқтықтан 
байлық құру– құмға үй тұрғызғанмен тең. Өйткені, ол ұзақ 
тұрмайды. Бір нәрсені бастамас бұрын мына сұрақтар-
ды өзіңізге қойыңыз: «Бұл заңды ма?», «Маған ұнай ма?», 
«Шығатын нәтижемен өзімді мақтан тұта аламын ба?», 
«Осыдан кейін мен өзімді сыйлаймын ба және осы туралы 
жақындарыма айта аламын ба?».   

Тоғызыншы – сенім. Әр ісіңіз нәтиже әкелетіндей 
сенімді болыңыз.   

Және соңғысы – қайырымдылық. Біз айналамыздағы 
көмекке мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетсек, 
соншалықты өзімізге қайтып келеді. Айналаға көмекте-
скеніміз, өзімізге көмектескеніміз. Қайырымдылық-а-
дамгершілік белгісі екенін ұмытпаған жөн. Шынайы 
байлықтың құпиясы, міне, осындай. Байлыққа ешқашан 
құнықпайық. Одан да сол байлықты ел игілігіне пайда-
ланып, байып жатсақ ешқашан адами құндылығымызды 
жоғалтпайық. Қарапайым болайық. Әр  нәрсенің сұрауы бар 
екенін ұмытпайық. Және де әр ішкен асымыз бен несібеміз 
адалынан болғай.

Таңсамал ТӨЛЕБАЙ

Бай болғыңыз келсе ...

Терезенің арғы беті тұнып тұрған менің балалық шағым. 
Шіркін, бәрінен де керемет кез ол біздің бақытты балалық 
шағымыз ғой.Уайым да жоқ, еш нәрсені ойламай, шауып, 
ойнап мына өмірге разы болып жүретінбіз. Балалық шақ 
ұмытылмас қызықты, естелікке толы күндер. Анашымның 
құшағында еркелеп, сүтке тойған қозыдай жатушы едім. Ба-
лалық шақтың қызықтары: кешірілмейтін қателіктер жаса-
уға бола беретін кездер және кешірім болатынына үміттену, 
бақыт үшін бір ғана балмұздақ жеткілікті сәт, ұйықтаудың 
арман емес, міндет саналуы. Суға түсіп жазда арық жағалап, 
сөз түсінбей, бәріне еркелеуші едік. Атам мен әжем менің 
армансыз қылықтарыма көз жұма қарайтын кез, ол балалық 
шақ. Кеше ғана сәби едік, бүгін міне есейіп бойжеттік. Бала-
лық шақтың бал дәмін сезінген бұл кездің ең бақытты шақ 
екенін естен шығармайық.

     Терезенің бергі беті менің болашағым. 
Менің қазіргі алға қойған мақсатым – оқуымды үздік 
бітіру. Ол үшін адамда өзінің бойында осы мамандыққа 

деген сүйіспеншілігі мен өзіне деген сенім болуы қажет. 
Бұл –мамандыққа жету екінің бірінің қолынан келмейтін 
іс. Сондықтан мен ешкім жетпеген жетістіктерге жеткім ке-
леді. Журналист болу үлкен мәртебе деп білемін. Мамандық 
таңдау үшін адам ең алдымен, өз бейімділігін тануы қажет. 
Ең бастысы – адам еңбекке қабілетті, зейінді болуы қажет 
және оның мамандығы өзі өскен ортаға маңызды, бағалы 
үлес қосатындай болуы шарт. Өз ісіне сенімді, дұрыс жол 
таңдаған адам ғана жетістікке жетеді. Адам еңбегінен қуа-
нышын таба білсе, бойына жаңа күш қосылып еңбекке деген 
шабыты арта түседі. Зор ықылас, шабытпен істелген іс биі-
гіне жеткізетін қанат.

Гүлаян КЕНЕШБАЕВА

    Мен осыдан тұп-тура 
168 күн бұрын, яғни 6 ай бұрын 
кіндік қаным тамған жерім Шалқар 
қаласынан арман қуып Алматыға 
келдім. Алғаш зәулім шаһарға 12 
жасымда келіп, қаланың өміріне 
қатты қызықтым. Арада 5 жыл өтіп, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің журналистика фа-
культетіне оқуға түстім.

  Өмірдің өзі-қызық. 5 ай бойы шат шадыман күн 
кешіп, бір-ақ күнде қорқынышты сәтті бастан кешіру, 
үш ұйықтасам да түсіме кірмеген еді.

  Оқиғаны әріден бастауды жөн көрдім. Осыдан 
8 күн бұрын (1 ақпан) сабақтан шыққан соң, кешкі 
16:15-те қысқы Универсиада-2017 ойынын көру үшін 
«Сұңқар» трамплиніне бағыт алдым. Бұрын-соңды ба-
рып көрмеген соң, әрең дегенде діттеген жерімді тап-
тым. Жарысты 1 сағат бойы қаққан қазықтай бір орын-
да отырып, әрі қарай суық жерде отыруды жөн көрмей, 
жатақханаға бет алдым.18-ден 15 минут кеткенде ағам 
хабарласып, менің бүгін вокзалға барып, пойыздан зат 
күтіп алуым керектігін айтып, жолсеріктің мені күтіп 
отырғанын зілді дауыспен айтты. Менің есім шығып, 
күнде адаспай тауып жүрген аялдаманы (Тимирязев 

көшесі) таба алмай, біраз сенделіп жүргенім менің де, 
ағамның да ашуына тиген-ді. Хабарласайын десем қы-
стың аязына шыдамай, бір темір тұлпардың құнына та-
титын ұялы телефонымның қуаты таусылып, бір сәтке 
жұмысын тоқтатты. Арада 2 сағат өткен соң, Алматы 
вокзалына ентігіп келгенімде, Ақтөбе-Алматы жүрдек 
пойызының Қапшағай мостына барып тұрақтағанын 
білдім. Бұрын-соңды атын да, затын да естімеген бел-
гісіз жерге бару, оның үстіне тірі жан жоқ, қараңғы, 
бірен-сараң жерден нүкте болып жарық жанып тұрса, 
ол жерге жігіт, не болмаса жүрек жұтқан адам барма-
са, анау-мынау адам бара бермейді екен. Мен тәуекелге 
бел буып, Қапшағай мостына қарай бет алдым. Бұрын 
қараңғы түскен уақытта далаға шықпағандықтан бо-
лар, әйтеуір бойымды қорқыныш сәт сайын билей 
берді. Тіпті, екі көзден мөлтілдеп жас аққан да, ар-
тымнан  ащы су ұрттап алған адам да қалмай қойған 
сәттер болды. Әйтеуір не керек, пойызды тауып, ауыл-
дан жіберген затымды  алып, соңғы автобусқа үлгеріп, 
жатақханаға жеттім. Қасымдағы қыздарға басымнан 
2-3 сағатта орын алған жағдаймен бөліскенімде, олар 
құдды бір қорқынышты киноға түскендейсің деп баға 
берді.

Сол оқиға басымнан өтіп жатқан сәтте тірі пендеден 
емес, бір Алла тағаладан көмек сұрадым. Сонда бір 
түсінгенім: аспанда Құдайдың бар екенін, бізді әркез 
жамандықтан қорғап жүретіндігін, одан бетер түсін-
гендеймін. Басқа түссе баспақшыл деген осы...

Гүлзат ӘБДІРАХМАН

Осындай атаумен 2015 жылы Алматы 
облысында аудан бойынша іріктеліп 
алынған 10 ару бақ сынасқан ерек-
ше байқау болып, көпшілікке естен 
кетпес әсер қалдырған болатын.  Бұл 
қыз сынын ұйымдастырған сұлулыққа 
жаны құмар жандар – Гүлнұр Назар-
баева мен Райхан Тұрсынбаева еді. 
Осы сұлулық байқауына бағымды 
сынап мен де қатысуды жөн көрдім.
      Ең алдымен, өзімізді таны-
стырып өткен соң, “Сұлулық сыры” 
атты бірінші кезеңде алма кезек 
ортаға шығып,өзіміздің дизайнерлік 
шеберлігімізді көрерменге паш еттік. 
Әртүрлі материалдардан дайындалған 
кешкі көйлек үлгілері шынымен де 
қайталанбас, ерекше дүниелер еді. Бірі 
гофра қағазынан, енді бірі майлықтан 
көйлек жасап келген. Ал мен күн-
делікті тұрмыста қолданатын тәрелке 
ыдысымен көмкерілген көйлек киіп 
шықтым. Шыны көйлектің сал-

мағы шамамен 20 килограмм болатын. 
     “Өз өнері” делінген екінші 
кезеңде бірі би билеп,екіншісі су-
рет салды. Маған солардың ішінде 
үшқоңырлық Аружан Еспенбеттің 
“Анаға хат” атты монологы қатты 
ұнаған болатын. Талай жүректі тебір-
нетіп,жиналғандардың жанарына жас 
үйірді. Мен бұл кезеңде Қазақстанның 

танымал иллюзионисті Ғабдыл-Камал 
Конкараевпен бірге өнер көрсеттім. 

Көрерменді  таң-тамаша етіп, сиқыр 
әлеміне саяхатқа аттандардық. 
     Ең қызықты әрі әртүрлі 
эмоцияларға толы үшінші кезең “Қа-
зақтың батыл қызымын” деп аталды. 
Бұл кезеңнің шарты бойынша адам-
ның үрейін ұшыратын жәндіктер, 
жануарлар салынған жәшіктен кілтті 
алып шығып, құлыпты ашуымыз 
керек еді. Біреуге тышқан, ал енді 
біреуіне жылан салынған жәшік түсті. 
Құрт-құмырсқа, шаяндардан қатты 
қорқатын едім, дәл осы жәндіктер са-
лынған жәшіктен кілтті алуға мәжбүр 
болдым. Сайыстың аты сайыс қой, 
жеңіске жету үшін барымды салдым. 
Бірінші болып құлпты  ашу маған 
бұйырыпты. 
    Осылайша үш кезеңде 
де ерекше көзе түсіп, қазылардың 
жоғары бағалауымен Гран при иегері, 
“Қарасай аруы 2015” атандым. Бұл 
менің өмірімдегі ең есте қаларлық, ең 
қымбат сәттерімнің бірі деп білемін. 

Диана КЕҢЕС

Өзім жайлы

Бәрінен де сен сұлу

Терезенің арғы беті

Шамамен үш жыл 
бұрын қоғамда жаңа 
бір бейтаныс ұғым пай-
да болды. Ол ұғымды 
алғаш болып қолда-
нушылардың қатарында 
мен де бармын. Себебі, 
сол кезде қалтамнан 
ұялы телефонымды 
шығарып, он бес секунд-
тық бейнеролик түсірген 

«вайнерлердің» бірімін. Иә, қоғам бірден түсінбеген ол ұғым 
– вайн. Әлеуметтік желілерде, дәлірек айтсақ, Инстаграмда 
дәл осындай «вайн» деген атаумен желі қолданушылардың 
арасында тарап кеткен он бес секундтық роликтер көпшілік-
тің назарын бірден аударды. Халыққа беретін рухани құн-
дылықтары  болмаса да, көңіл-күйді көтеруге жақсы ермек 
болды. Алғаш вайндар желіге шыққан уақытта вайнерлерге 
сын көп айтылып, негативті комментарийлер көп жазыл-
ды. «Мыналар кімдер? Басқа жасайтын жұмыстары жоқ 
па?  Мағынасыз роликтер түсіріп, уақыттарын зая кетірген-
ше, сабақтарын оқып, болашақтарын ойламай ма?»,- деген 
пікірлер вайнерлер адресіне көптеп келіп жатты. Дегенмен, 
уақыт өте келе, оқырмандары күннен-күнге өскен вайнерлер 
бұл іске зейін қосып, жұмыс жасай бастады. Олардың тара-
пына қойылатын талаптар да көп болды. Сол себептен, ро-

ликтерінің сапасы жақсарып, халыққа салатын ойы ерекше-
лене бастады. Екі-үш адаммен, тіпті жалғыз болып бастаған 
вайнерлер тобы, қазіргі таңда үлкен командаға, продакшнға 
айналып үлгерді. 

Әлеуметтік желіні жарып, халықты шулатқан вайнер-
лерге Қазақстанның және тағы басқа көрші мемлекеттердің 
алпауыт компаниялары өздерінің өнімдерін жарналамалау-
ды ұсынып жүр. Оқырманы аз дегенде жүз мың, ал ең көп 
дегені үш миллионға баратын блоггерлерге деген сұраныс 
күннен күнге арта түсті. Осылайша, уақыт өте келе, соңғы 
бір жылда, вайнерлер халық арасында өте танымал адамдар 
қатарына қосылды. Түрлі негативті пікірлерге назар аудара 
қоймаған, назар аударса да, оларды сын емес, ақыл ретін-
де қабылдаған вайнерлер бұл хоббиларын үлкен бизнеске 
айналдырды. Үш жыл бұрын қарапайым телефонға он бес 
секундтық роликтер жасап жүрген он сегіз-жиырма жасар 
жастар қазіргі таңда елімізді көршілес мемлекеттерге та-
нытып, үлкен экранға жол тартты. Біреулері өздерінің жеке 
бизнестерімен бүкіл Қазақстанға танымал болып жатса, 
енді біреулері телеарналарға арнайы жобалар жасап, кино 
әлеміне аяқ басып жатыр.Міне, кішкентай дүниені трендке 
айналдырған вайнерлер: «Армандар орындалады»,- деген 
ниетпен, болашаққа мақсат қойып, алға жылжуда.

Жансерік ҚАДЫРБАЕВ

Он бес секундтық вайннан – үлкен экранға

Ұлтжандылық



 Біз күнделікті өмірде 
көріп, көңілге түйіп жүрген ой-
лардың ғылыми жаңалықтар 
үшін маңызы зор. Ал ғылыми 
тақырыпқа жазатын журна-
лист, күнделікті өмірдің жақсы 
ғылыми оқиғаға арқау боларын 
ұмытпағаны жөн. Сондай-ақ 
тыңғылықты зерттеу жұмыстары 
кезінде тамыры тереңге кеткен 
нанымдар мен сенімдерді жоққа 
шығаруы немесе соған байла-
нысты күмән туындатуы ғажап 

емес. Осы орайда журналисттер түрлі сала мамандарының 
шынайы көмегіне  аса зәру.  Соның ішінде Қазақстанда жаңа 
даму дәуірін күтіп тұрған, мықты кадр дайынау тапшылығы-
на ұшыраған, барлық аймақтарын  жедел құрал-жабдықтар-
мен толық қамтамасыз етілмей отырған   МЕДИЦИНА сала-
сы мамандарының көмегі тіпті ауадай қажет. Осы орайда сол 
қызметтің отына күйіп, суығына тоңып жүрген абзал жан-
дар, бүгінгі медицинаның осал тұстарын ашық айтып, қазір-
гідей техника заманында барынша халыққа медициналық 
ақпар беруде аянбай еңбек етіп, журналистермен қоян-қол-
тық жұмыс атқарса, нәтижелі еңбек боларына күмәніміз жоқ
.                                                                                                                                              

  Бүгінгі қазақ медицинасының жай-күйі баршаны 
алаңдатары даусыз. Ал осы қиын да қызықты медицина 
саласында қызмет жасай жүріп қайшы мен қаламын қатар  
ұстаған дәрігерді білесіз бе? Таныс болыңыз!  Бүгінде Герма-
нияда доктор-ассистент ретінде оқу-тәжірибесін арттырып  
жүрген қазақ дәрігері – Ғабит Нұрханұлы. Ағамыздың әле-
уметтік желі арқылы оқырмандарына медицинаны түсінікті 
тілмен, шебер жазып жеткізу стилі мені аса таң қалдырды. 
Орайын тауып, сұхбаттасу бұйырды. Ендеше төмендегі қы-
зықты сұхбатқа зер салыңыз. 

– Әңгімеміздің әлқиссасын туған өлкеңіз, өскен ор-
таңыз, жалпы өзіңіз жайлы ақпараттан бастасақ? 

– Туған өлкем ОҚО, Төле би ауданы.Ата-анам – ұстаз 
кісілер. Әкем – тарих пәнінен ал анам – физика-математи-
кадан сабақ берген. Балалық шағым Төле би ауданындағы 
Киелітас елді мекенінде өтті. Біздің ауылда көп ұлттың өкіл-
дері өмір сүрді. Атап айтқанда әзірбайжан, түрік, орыс ұлт 
өкілдері. Ортама байланысты тіл жағынан еш қиындықтар 
болмады. Орысша, шамалы өзбекше мен түрікше білетінмін. 
Ата-анамның ұстаз болғанынан ба, білмедім, үй ішімізбен 
кітап оқуға әуес болдық. Үйдегі бар кітапты інім екеуміз жа-
рыса оқып бітіретінбіз. Ал мен үшін қинала еске алар жәйт 
мектепте ағылшын тілі пәнін оқымадым. Алғашында араб-
ша сауат ашып кейіннен медреседе оқып, білім алдым.  

– Балалық шақтың бекетінде қалып қойған, бүгінде 
тек «бір жымиып» еске алар сәттердің бірімен бөліссеңіз?

– Балалық шақта  «Махорка»  деп аталатын зат сол 
кезде пайдаланылатын.  Мен жолда бара жатқанымда сол 
махорканы бір адам екінші біреуіне беріп жіберуімді өтін-
ді. Ойымда түк жоқ қалтама салып алып апарып бердім. Ал 
қалтамда әлгі темекінің күлі қалып қойған болатын. Оны 
ұмытып та кеттім. Бір күні көйлегімді анама жууға берсем 
қалтасынан әлгі шылымның күлі шығып тұр. Әкем байқап 
қалып, аямай кеп сабасын. Сол тұста жасым он- он бір шама-
сы. Сол мезетте-ақ менің ойымда әсте шылымды қолдануға 
болмайтындығы қалып қойды.Сол кезден бері шылымды 
аузыма алып көргем жоқ. Болашақта да тұтынатын ойымда 
жоқ.

– Медицина саласына асқан салмақтылықпен қадам 
басу қажет деп ойлаймын. Ал сіз бұл салаға өз ықыласыңы-
збен бет бұрдыңыз ба?

– Ешкім туғаннан бір маман болып тумайды. Ол келе 
қалыптасатын дүние. Бүкіл отбасым ұстаз болғандықтан 
мен бірден мұғалім болмасқа бекіндім. Мамандық таңдауы-
ма себепкер болған ол менің көрген сериалдарым. Алғашын-
да «Даллас» деген сериалда АҚШ-тағы штаттардың бірінде-
гі мұнай компаниясы жайлы. Онда мұнайды қалай өндіруден 
бастап дайын өнім түріне дейінгі кезең көрсетіледі. Одан 
кейін «Сенсация» атты журналистер жайлы сериалдан кейін 
журналист боламын деп шештім. Оның үстіне жазуға икемім 
болатын. Түрлі газет беттерінде мақалаларым жарияланған 

болатын. Ал негізі ең қатты әсер еткен сериал бұл – «Жедел 
жәрдем»  болды. Аталмыш фильмде ауыр науқасты барлық 
дәрігер жабылып емдегенін қарап, мен дәрігер болуға бекін-
дім. Дәл осы сала менікі екенін түсіндім.

– Сіз тек адам тәнін ғана емдемей журналистерше қалам 
тербеп жазып жүрсіз. Қалам мен қайшыны қатар алып жүру 
қиындық тудырмай ма?

– В.И. Лениннен «Мамандығыңыз кім?» деп сұраса 
ол «Журналистпін» деп жауап береді екен. Менен де біреу 
мамандығым жайлы сұраса ойланбастан «Журналистпін» 
деуші едім.Өйткені алғашында оқуға құжат тапсырған сәт-
терде мен Журналистика факультетіне өз құжаттарымды 
тапсырған болатынмын. Кейін Қазақ-Түрік университетін-
де жаңадан Медицина факультетіне құжаттар қабылдап 
жатқынын естіп, ойланбастан барып құжаттарымды алып 
Медицина факультетіне тапсырдым. Ал жазуға келер болсақ 
медицина тілі қиын болғанымен өте қарапайым дүниелер. 
Адамдар білмегендіктен қателіктерге ұрынады. Қарапайым 
заттарды түсінбей, арты қауіпті дерттерге ақыр соңында 
өліммен аяқталады. Мені осы жәйттер қынжылтады. Қалам 
тартуға үндейтін де осы жағдай. Мен осы Германиядағы жұ-
мысқа ауыспас бұрын пікір алмасу сәтінде менен профес-
сор қандай ғылыми еңбектеріңіз бар деп  сұрады. Мен оған 
мен ешқандай еңбек жазған емеспін деп жауап бердім. Бір 
ғалым бір ауру жайлы бір том еңбек жазса, ол кітапті қат-
ты қажетсінген адам ғана оқуы мүмкін, ал көпшілік іздеп 
оқымайды. Ал мен әлеуметтік желілерге пост немесе мақала 
етіп жазамын. Желі қолданушылар көп болғандықтан менің 
жазғанымды оқитындар көп жіне әркез талқыға түсіп оты-
рады. Маған еңбек жазып атақ алған маңызды емес, керегі 
тек жазғанымды оқитын адамдар саны маңызды деп жауап 
қаттым. Маған бұлай пост жазу ешөандай кедергі тудырмай-
ды. Мен әрдайым адамдарда толғандыратын жағдай жайлы 
ойланып, ізденіп жүремін. Кейін сол ойды жариялаймын.

 – Бүгінгі қазақ медицинасының кемшін тұстары мен ар-
тықшылықтары жайлы, дәрігер ретіндегі сіздің пікіріңіз?

– Қазақ медицинасының кемшілігі немесе ар-
тықшылығы туралы айту өте ұзақ әңгіме. Ал салыстырар 
болсақ батыс елдерімен сапасы жағынан кемшілігі, ал Азия 
елдерімен қолжетімділігі жағынан артықшылығы бар. Ал 
ең бастысы қолжетімділігі.Кез-келген адам дәрігерге қарала 
алады. Мейлі кезекте тұрсын, шалғайда болсын әйтеуір қа-
рала алады.

  Ал кемшілігі – әрине сапасы. Кадр дайындау жөнін-
де олқылықтар өте көп. Көп жерлерде жедел көмек көрсету 
дұрыс ұйымдастырылмаған. Егер қалалық жердегі инфаркт 
немесе жедел көмек көрсетілуі тиіс аппараттарға зәру на-
уқастар аман алынып қалынады. Ал орталықтан шалғай, 
ауылдағы науқастарға осы жедел көмек түрі ұйымдасты-
рылмаған. Жүрек ауруымен ауырған науқасқа қала орта-
лығынан шалғай орналасса алғашқы көмек түгілі 4-5 сағатта 
қалаға жеткенше өлім құшатын қайғылы жағдайлар өте көп. 
Шалғайдағы адамдардың осы олқылық кесірінен өмірімен 
қош айтысатыны өте өкінішті жағдай. Мемлекеттің негізін 
құрайтын ауыл-аудан халқына медициналық аппараттармен 
әлі де қамтылмағандығы қынжылтады. 

    Бұл сұхбаттан алар ойдың түйіні: Қазақстандағы  
медицинаның  сапалық жағынан дамуына күш жұмылды-
рып, білікті кадр дайындау жұмысына баса назар аудару. 

Елімізде ең басты құндылық – адам болғандықтан, адам 
өмірінің мәні мықты да салауатты денсаулықта. Сол себепті 
бүгінде өз алдына жеке арна болуға сұранып-ақ тұрған нақ 
осы – медицина саласы. Бірлі-жарым медицина жайындағы 
бағдарламалар жыртыққа  жамау болып жарытпайды. Бүгін-
гі ғасыр ғылым мен техниканың, цифрлық технологияның 
заманы болғандықтан медицина да сол көштен қалмай ха-
лыққа лайықты қызмет көрсетуі шарт. Ақпараттар ағыны-
ның көшінен қалмай, медицина арнасы ашылса ел тұрғын-
дарының медициналық сауаты кемелденіп, дертіне шипа 
іздегендер өз қажетіне жарар ақпарат  алатын еді. 

Ұлжан ЛАЙЫҚ

Халқының дәрігері
Ару Алматым! Бұл күн-

дері сенде тыныстап, тын-
шымас тіршіліктің тамы-
рын ұстап жүргенім өзіңе 
аян. Сенде өткен әр мезгіз, 
әр сәт маған таңсық.  Әр 
құбылыс, жаңалаңған тың 
жаңалығың қызық. Саған 
тартып келген дәмім мені 
жаман жерлерге апармады. 
Керісінше білімнің Иран 
бағына сапар шектіруде. 
Ал менің неге саған ын-
тық екенімді білемісің? 
«Менің радиом Алматы-
дан тартады»  деген сөз 
үшін ғана. Иә, сол үшін 
ғана ғашықпын саған, ын-
тықпын... 

       Біздің ауыл шығы-
стың ең шеткі тұсындағы 

шекараның шебінде орналасқан.  Обылыс орталығынан 
шалғайдаумыз. Неге екенін мен есейе бастаған кезде біздің  
ауылда  ашушаң болып кетті.  Әлде табиғат ананың қытығы-
на тиіп қойнындағы қара моншағын алғаннан кейін бе...  
Жазы сұрқай жапанның жан алғышындай тымырсық жел, 
қысы қытымыр келіннің қиналып құйған шайындай.  Сон-
дай бір жылдың жазында әкеммен анам қатар сырқаттанып 
қалды. Соғанға дейінгі еш уайымсыз ұйқы тілек түндеріне 
ауысты. Алаңғасар мінезімен  бір отбасы тізгінін ұстай-
тындай бойжеткеннің шынымен де бой жеткенін ұғынды-
рғысы келді ме кім білсін, біз солайша тағдыр сынағының 
сыналушыларына айналдық.  

Үйіміз зәулім сарай болмаса да шағын қызыл кершіпті 
ішінде махаббат оты маздап жанып жататын қамалымыз 
болатын. Жаздың төбе қуырар ыстығы тысқа адам бала-
сын шығармай тұрғанда үлкен үйдің екі бөлмесінде жанып 
екі тірегім жатты. Бірінің басына құдықтан жаңа басылған 
суға шыланған шытты қойып екіншісіне барып келгенше 
ыстықты өзіне сіміре сорған орамал да  лезде жанып шыға 
келетін.  Таңның атысымен шырыл қаққан сағатта жаны 
ашымастан ерте оятып малды өріске апар деп бұйратын-
дай көрінетін маған. Алып-ұшып қоспаға мал апарғанымда 
басқа адамдардың мүсіркей қарап тұрғандарына іштей 
ашуланып қаттырақ  күлімдей амандасып өтетінмін. Кей 
адамдар аманымды жақтырмай құр басын изген сыңай ғана 
танытушы еді. Менің бәріне күліп амандасқаныма қарап 
жандары да ашитынын сезсем де оған мән бермей үйге апа-
ратын бір кісілік жолыммен аяңдай әндете қайтатын едім. 

Менің ішкі әлемімдегі болып жатқан үлкен ұрыс, сан алуан 
себептерге жауап іздеген сұрақтар ешкімге беймәлім. Тек 
әндетіп үйге қайтып келе жатқан қара қыз. Сырты бүтіні 
болмаса.  Басыңа іс түскенде алдымен іздер жан ашырың-
ның бір ауыз сөзі де сондай кезде зор демеу болатынын осы 
сынақ жақсы түсіндірді. Туғаннан мейірім күткенде тонна-
лап ауыр сөздерді жететіне жеткізіп айтқанда, тіршілікте 
пенде шынымен жалғыз жаралатынына мойын ұсындырған 
тағдырға налыдым.

 Осы жағдай мен шынымен де ерте есейтті. Ешкімнің 
мүсіркеуіне зәру еместігімді дәлелдеу керектігін ұғындыр-
ды.  Артымнан еріп келе жатқан менің мөлдір көз қозықан-
дарым, қозықандарым дегенім бауырыммен екі сіңілім, жа-
нарларын жиі жасқа малатын болды. Жұдырықтай ғана сәби 
жүректері ненің байыбына барады ау дейсіз? Олар үшін 
бір күн анасы мен әкесін көрмеу үрейі ғой. Ал мынандай 
жағдайларын көру оларды жасық етер  деп қорқып өзімше 
жыламаңдар деп ұрысқан боламын. Ішімдегі көкжал қорқы-
нышымды білдірмеске бағып. Артынан еркелетімін,  жүре-
гім іштей езілісе де үйдің тұңғышы болғаннан соң маған қа-
райтындарын біліп кейде қайтсем де бәрін істеп үлегеруім 
керек деп жұмыс бастылыққа салынамын. Бұл тек олардың 
ешбір жаман ойы жоқ таза сұрақтарынан жалтарудың сыл-
тауы ғана еді. Біздің үйдің басқа шаңырақтардан  бір ар-
тықшылығы, баға жетпес қазынасы бар еді. Ол менің әжем. 
Екі ғасырды басынан кешірген әжем мені басқаларынан ерек 
көретін еді. Мен де ол кісінің қасында өзімше ерке, өзімше 
тентекпін.  Әжемнің  қасына  бар әлем мені тіреп тұрғандай 
көрінетін. Қасына барып жылағым келсе жаулығын жасыма 
шылаймын, еркелесем етегіне ораламын. Дегенмен бір күн-
дері  соған да зар болып қалатынымызды ойламаппын ғой 
ол кездерде.  Тізесіне басымды қойып жатқанымда:

 «Әлі-ақ бәрі жақсы болады. Ақ батамды беремін. Адам-
ның басына жас күнінде  талай тапсырма береді. Құдай да 
сенің әкең мен шешеңді сынап жатыр. Жасым жетіп мен-
де отырмын ғой. Сен мықты бол. Артыңдағы ақымақтар 
саған қарап отыр, оларда ес жоқ. Сенде ақыл көп қой. Сен 
менің радиомсың. Менің  радиом Алматыдан тартатын бо-
лады»,- деп мені жұбататын.  Әжемнің аузы дуалы ма ата-а-
нам жазылды. Бірақ сол кездегі маған қадалған жанарлар, 
айтылған сөздер бәрі өмір тәжірибемнің алғашқы баспал-
дағына айналғанын кейін білдім. Есейдім, мақсат қойдым. 
Содан бастап мен саған басқаша сезіммен ұмтыла бастады 
мыңжылдықтар шаһары. Басқаша талпыныспен тартыла 
бастадым.  Әркез Алатауды көрегінімде шыңынан сөйлер 
радионың даусын естимін. Мүмкін бұл марқұм болған ақ 
әжемнің маған айтып тұратын өсиеті болар. Мүмкін жау-
апкершілік жүгі ертеден артылғанын есіме салғаны болар...  
Тағдыр деген тасқа қашап жазылатын ескерткіштің мұрасы 
емес пенденің бес күндік өміріндегі маңдайына жазылға-
ны.  Ендігі тірлігімді сенде тұсауламақпын. Себебі әжемнің 
радиосының әуезді әуені Алматыдан күллі қазақ даласына 
жар сауға тиісті!

Нұржан ДУМАНҚЫЗЫ

Әжемнің радиосы

Бірде Виктор Гюго Пруссияға барады. Жандарм анкетаны толты-
рып жатып:
– Қандай қызметпен айналысасыз? - деп сұрады
– Жазамын.
– Сұрағаным, Табыс көзіңіз неде?
–  Қаламда.
– Демек солай жазайық: «Гюго. Қалам сатушы».
***
Есепке сенбеген шығар
  Ақын, сазгер Елена Әбдіқалықова бірде шығармашылық 
кездесу барысында, «Бес күн жалған дүние, деп неге айтты екен» 
деп қалса керек. Сонда залда отырған әріптес ақындардың бірі іле 
- шала:
– Жарықтық жұмыс күнінен тыс - сенбі, жексенбіні есепке 
алмаған 
болар, - деп топты ду күлдіріпті.
***

Дат жазушысы Ганс Христиан Андерсен өзінің сырт келбетіне 
көп мән беріп қарамайды екен. Ол Копенгагеннің көшелерінде 
ескі қалпақ пен тозығы жеткен жағажайда жиі серуендейді екен. 

Бір күні оны кішкентай бала тоқтатып, сұрайды: 
– Айтыңызшы анау басыңызда тұрған көріксіз зат қалпақ 
па?-дейді. Жазушы балаға қарап тұрып:
– Ал сіздің сәнді қалпағыңыздың астындағы сүйкімсіз зат 
бас па? - деп жауап берген екен.
***
    Бірде Александр Дюмадан танымал сыншының жерлеу 
рәсімін өткізуіне 5 франк ақша сұрайды:
– Міне он франк алыңыз, алыңыз да – және тағы бірсын-
шыны жерлеңіздер, деген екен.
***
Бірде дене бітімі арықтау келген Бернард Шоуға бір кісі:
– Сізге қарап, отбасыңызды аштықтан қиналып жатыр 
екен деп ойлап қалуға болады депті.
– Ал сізге қарасам, осы нәубеттің себепкері өзіңіз сияқты-
сыз.

Дидар БОЛЫС

Сөз тапқанға қолқа жоқ

Жан әлемі



«ҚазҰУ студенті оқуға тиіс   100 кітап»  жобасы аясында
Журналистика факультетінің 2-курс студенттері 

«Мәтін жазу машығы» міндетті пәнінде ақын әрі сурет-
кер Олжас Сүлейменовтың  «АЗи Я» кітабын жан-жақты 
талқылаған еді. 

Римма Жақ-
с ы л ы қ б а е в а : 

Өз дәуірінің суреткері Олжас Сүлейменов– Дантедей Ан-
тика мен орта ғасырдың тарихын,  түнек дәуірлердің ты-
ныс-демін де білсем дейтін ақын. Ол көне шумер тілінен 
түркі сөздерінің сілемдерін тапты. Бағзы түркілер мен этру-
стерді туыстастырды. Нәтижесінде, 1975 жылы дүниеге 
әйгілі «АЗи Я» кітабы келді. Қайраткер ақын уақыттың әр 
кезеңдегі реңдерін белуардан кешіп, сол бір «АЗи Я» еңбе-
гінде егжейлеген ой-мақсатын тарихи көкпардан алып келе 
жатыр. Осы орайда «АЗи Я» кітабы жайындағы өз пікір-
леріңізді ортаға салсаңыздар.

Аружан Қаратаева: – Белгілі ақын-жазушы, саясаткер әрі 
дипломат, көрнекті мемлекет әрі қоғам қайраткері – Олжас 
Сүлейменовтың “Аз и Я” туындысы “Игорь жасағы тура-
лы жырды” талдау негізінде жазылған, түрлі ғалымдардың 
пікірлері келтіріліп танымдық, тарихи шығарма ретінде жа-
рыққа шықты. Алайда, “Аз и Я”-ның түп мақсатын түсінбе-
ген өзге ұлт өкілдері жазушыны орыстардың тарихын, тілін 
жоққа шығарды деп айыптай бастады.  Себебі, автор “”пле-
сень” сөзін қазақтың “білесің” немесе “дебрь кисань” сөзін 
“темір кісен” деп аударады. Бұл болса, Русь пен Даланың 
арасындағы алғашқы байланыстың белгісі. Мұны автордың 
өз сөзімен айтқанда: «Кейбір өркөкірек, ұлттық намысы 
қозғыш шамшылдарға қатты батқаны: көне орыс ескерт-
кіштеріне басқа ұлт өкілінің талдау жасап, пікір айтуы. 
Олардың ойынша мұндай зерттеу, мұндай пікірді, әсіресе 
славян түркі халықтарының көне мәдениеті және олардың 
өзара қарым-қатынасы туралы әуелгі пікірді басқа ұлттың 
өкілі емес, тек орыс халқының өкілі ғана болатын».  Уақыт 
өте келе, туындының мақсаты халық араздастығын тудыру 
емес, керісінше байланыс орнату, өздері білмеген тарих бет-
терін ашып беру болды. 

      Назым Самет: – «Игорь жасағы жайындағы жырға» 
талдаудан басталатын бірінші бөлімінде жырдың дүние-
ге келу тарихы туралы дәлелдемелер жазылған. Мысалы,  
«Ұлы князь Дмитрий Ивановичке арналған сөз» (немесе 
тізімдердің біріне сәйкес «Задонщина») ескерткішіне және 
Дмитрий Донскойдың Мамайды алуына байланысты (1380 
ж.) жалынды жыр жарыққа шыққан делінген. Бірақ, 
О.Сүлейменов жалғыз осы пікірмен шектелмей, Б.А.Ры-
баков, А.С.Орлов, С.П.Обнорский, Н.К.Гудзий, А.В.Иса-
ченко т.б. орыс  зерттеушілерінің пікірін шебер келтірген. 
Орыстың төл тарихын өздерінен де биік дәрежеде оқып, 
талдап, зерттеген қазақ баласына қызғаныш сезімінің оя-
нуы да орынды секілді. Бұл ақыл-парасаттың, білім мен 
тәжірибенің бір тұлғаның бойынан табылуының әсерінен 
туған «таза бәсекелестік». Өйткені, «Аз и Я» жазылғанға 
дейін мүлгіп отырған тарихшылардың қимыл-іс әрекетке 
баруына, О. Сүлейменов шығармасын жоққа шығаруға тал-
пынуына дәл осы еңбек мұрындық болған.  Қазақ тілін біле 
тұра халқына бір түйір жаны ашымайтын тас жүректерге 
қарағанда, орыс тілі арқылы Қазақстанды әлемге танытқан, 
жүрегі ұлтым деп дүрсіл қаққан қазақ мың есе артық емес 
пе?..

Балжан Халық: – Олжас Сүлейменовтың дәл осы шығар-
масындағы қолтаңбасынан мынаны байқауға болады:

1. Тарихты тар мағынасында ғана емес, шынымен 
көлемді әрі жан-жақты талдайды. Шығарма жазылған жыл 
мен оқиға болған ғасырдағы тарихи кезеңдермен салыстыра 
отырып, дала мен русьтің жақын болуына тарихи-аумақтық 
мәселелер себеп болғанын көрсетеді. Бұдан біз Олжас 
Сүлейменовтың тарихшылық қырын байқауымызға болады.

2. Шығарма мазмұнын оның грамматикалық, морфоло-
гиялық, лексикологиялық құрамын, көркемдік деңгейін ба-
рынша түпкілікті зерттейді. Мәселен, шығарманың "Билер" 
деп аталатын бөлімінде "би" сөзінің жырда "буй", "буйге", 
"буйым" сияқты түркі тілдес сөздерге жақын мағынада қол-
данылғанын, ал "куръ" сөзін тәжімәшісі сол қалпында қол-
дануын мағынасына терең бойламағаны деп түсіндіреді. Бұл 
сөзді "құр", "қора", "құрам" деген сөздерге жақын екенін ай-
тады.

3. Олжас Сүлейменовтың этнолог ретіндегі көзқарасын 
көруімізге болады. Русьтің этнологиясын, әдет-ғұрпын, 
ежелгі танымын, ырым-тиымдарына дейін терең білгенін 
байқаймыз.

"Святославтың түсі" туралы тақырыпта патшаның көр-
ген түсінің келесі болатын сюжетпен қалай байланысты 
болғанын айтады.

О.В.Твороговтың түсініктемелерін сынай отырып, түсте 
маржан көру-жылап-сықтау, қайғы десе, Святослов өзінің 

түсінде өліп қалғанын және оны аққа орап, орыс ғалымы-
на түсініксіз әдетпен жерлегенін Олжас Сүлейменов бұл 
дәстүрдің мұсылман әсіресе, түркі заманына жақын дәстүр 
екенін айтады.  Жырдағы оқиғаны орыстың өз ғалымының 
сөзін алға тарта отырып, өзінің ойын қатар береді. 

3. Үшіншіден, сауатты сыни көзқарасын байқаймыз. Өз 
тілінде, өз ұлтының, өзі қатар жүрген ақын-жазушыларға 
емес, өзге ұлттың тарихы, өзге ұлттың тарихи көлемді 
шығармасына сауатты сыни әрі ғылыми пікірлерін біз 
О.Сүлейменовтың ерлігі әрі терең білімділігі деп білеміз.

4. Орынды пікір, ғылыми тұжырым, үлкен ізденісінен, 
30-ға тарта орыс ғалымының еңбектерінен дәйек келтіре 
отырып көлемді ой айтуынан Олжас Сүлейменов  қазақ  та-
рихында алғаш рет орыс тілінде  сауатты тұжырым айтуы 
жалпы сол жылдардағы қазақ әдебиетінен бір адым ілгері 
жасаған батыл қадамы десек болады. 

5. Әрбір пікірін басқа ғалымдардың пікіріне сүйене оты-
рып берсе де, өзіндік болмыс айқын байқалып тұрады. Бір 
адамның ойы арқылы жалпыға ортақ ой тастайды. Бұны 
орысша айтқанда "подачасы" немесе оқырманға әдемі бере 
білуінен десек болады.

  Жалпы алғанда "Азия" үлкен дүрбелең тудырғаны 
ғажап емес. 

 Ұлжан Лайық: –   Осы кітапты оқу барысында мен 
көп жайттарға көз жеткізгендей болдым. Мәселен,  құсбе-
гілік  –  саятшылықтың ең көне түрлерінің бірі. Ал Еуро-
паға бұл кәсіп Азиядан тараған. Русь патшалығындағы құс 
төресі, қасиеттісі – сұңқар. Тіпті Рюрих әулетінің таңбасын-
да сұңқар бейнеленген. Сұңқар алып құс аулаған, сонымен 
бірге ерекше ықыласпен күтім жасаған. Осы бір тұста айта-
рымыз Азия елдерінің көптеген елдерінде де сұңқар қасиет-
ті саналған. Бізде болса құс төресі – бүркіт. Ал сұңқар өз ұя-
сын дәл осы бүркіттен қорғайды екен. Бұл да бір сәйкестік 
болар... 

    Бұл жырдың көшірме нұсқаларында бірізділік бай-
қалмайды.. Көшірмешінің түркі тілін білуі тым нашар. Де-
генмен жырда кездесетін түркі сөздері баршылық. Мысалы, 
Всеволодтың лақап аты «буйтурды» алып қарасақ.  Жылна-
маларда бұл жауынгердің батырлығын анық атап көрсеткен. 
Бұл түрік этимологиялық сөздігінде (батур,боотур,богатур,-
богатырь) болып түсіндіріледі. 

      Святослав Киевский Игорьді үш рет «буим»  деді. 
Бұл сөздің мағынасы атақты, белгілі сөздерімен мағыналас 
келеді. Түркі тілдерінде буй,би,бай,бей,бой нұсқалары билік 
пен құрметке ие адамдарға бағытталып айтылған. Кейбір 
түркі сөздері бастапқы қалпынан айнымай, тура берілген 
нұсқалары да кездеседі. Мысалы «аты буй» деп тағзым ету 
яғни «атақты», нақтырақ «аты,атағы биік» болып тәржіме-
ленеді. «Аты буй» деген түрік сөзі мезгіл қиянатынан аман 
сақталып қалды. Осындай тың ой, пікірлер кітаптың әр та-
рауында көптеп кездеседі.

  Дина Молдабергенова: – Иә, Ұлжан дұрыс айтасың. 
Олжас Сүлейменовтің "Азия" кітабы – бірқатар xалықтар-
дың тариxын біршама айқындайтын, тағылымы мол еңбек. 
Мысалға, түркі xалықтарына ортақ мұра "Орxон-Енисей" 
тастарындағы жазу 1893 жылы Томсонның ашылуынан 
кейін зерттеле қойған жоқ. Бірқатар шетел ғалымдары ол 
жазуларды 5-6 ғасырға жатқызып, жабулы қазанды ашқы-
збады. Осы жайлы көптеген адамдардың танымын кеңей-
тетін "Азия" кітабында, түркі және үндіевропалық тілдердің 
ара-жігі ажыратылады. Жазу-сызудың шыққан жері ретінде 
қарастырылатын бірқатар мемлекеттердің, түркі xалықта-
рынан кейін ғана осы қатарға қосылғандықтары жайлы 
мәліметтер беріледі. 

      Ғалым Вильям Джонстың: "Көшпенділігіне қара-
мастан, санскрит қолжазбаларымен таныса отырып, тілдік 
құрылымына таңырқадым: грек тілінен гөрі көп жетілген, 
латыннан бай",- деп пікір білдіргендігін дәйек ете отырып, 
қай елдің тілі болмасын тұрақты әрі таза болмайтынын аңға-
ра аламыз. Осы жайлы "Азия" кітабында шынайы деректер 
келтірілген: ағылшын тілінде роман тілінің 50%-ы, корей 
сөздігінде қытай сөздерінің 75%-ы кездесетіндігі жазылған. 
Сонымен қатар, Фасмердің " Орыс тілінің этимологиялық 
сөздігі еңбегінде"шығысславян сөзі –72, орыс сөздері – 93, 
ауысып келген сөздер – 6304, анықталмаған сөздер – 1119 
екендігі туралы нақты ақпараттар берілген. Демек, осы сын-
ды деректер мен дәйектерді арқау ете отырып, автор: " Қай 
xалықтың тілі болмасын 100 пайыз таза болмайды",-деген 
тұжырымдамасын дәлелдеп отыр. Көптеген зерттеулер мен 
ізденістер барысында жазылған, "Азия" еңбегінің қай ғасы-
рда болмасын орны бөлек, берері мол.

Мәлік Әсел: – «Аз и я» кітабынан «Шат шадыман елі де, 
қаласы да», «Неке», «Көшпелілер мен орыстар. Төрткіндер, 
торктер», «Тілдегі некелік құжаттар» мақалаларын талдау 
барысында Олжас Сүлейменовтың әдеби тұлға ғана емес, 
керемет тарихшы екенін; әрбір тарих бетінің құпияларына 
терең үңіле білетіндігін; шығарманың желісіне жасырылған 
патриотизмді байқадық. 

Римма Жақсылықбаева: Олжас Сүлейменовтың «Аз и 
Я»-сынан қандай тың жаңалықтарға тап болдыңыздар? Ой 
елегінен өткізетіндей ұтымды ғылыми тұжырымдар кезде-
сті ме?

Алтынай Жұматаева: – Олжас ақын «Игорь жорығы 
туралы аңызды» зерттеп, «Жартылай түркі тілінде жа-
зылған»,-деген ойын ашық жеткізген болатын. Мәселен, 
«Биік төре» бөліміндегі «буйтур» сөзі «батыр» сөзінің эти-
мологиясы ретінде қарастырылған. Бір естіген адамның 
құлағына түрпідей тиіп, тіпті сенбеуі де мүмкін. 

Алайда, жырды оқу барысында бұл сөздің астарында 
шындық бар екендігін аңғаруға болады:

«...Игорь ждеть мила брата Всеволода,    
     И рече ему буйтурь Всеволодь». 

Всеволод – жалқы есім. Ал оның алдындағы сөздің 
етістік болуы мүмкін емес, зат есім немесе сын есім болуы 
тиіс. Осыған сәйкес, «буйтур» сөзінің мағынасы «батыр» 
сөзіне жақын екендігін ұғынуға болады.

  Жансая Мұхат:  – Өткен ғасырлардағы елеулі 
оқиғаларды білуге деген қызығушылығымды оятқан Олжас 
Сүлейменовтың  «Аз и Я» атты жинағына зер салып қарай 
отырып ондағы тарихтың тамыры тереңнен бастау алатын-
дығын байқаймыз. «Тарихшы мен тарих», «Соғыс пен бей-
бітшілік» мақалаларынан автордың ғалымдық, ұлтшылдық 
қасиеттерінің басымдығын аңғарамыз.  

  Алтынай Бажанова: – Олжас Сүлейменовтың «Аз 
и Я» кітабының      екінші бөлімінде “Тәңірге табыну” атты 
мақаласында: «Тәңірді –түркілер барлықты жаратушы “объ-
ективті идея” ретінде қарастырса, жер-су – тіршіліктің тіре-
гі»,- деп көрсетіледі. Бұлардан басқа көне түркілердің на-
ным-сенімдерінде әйел-құдай – Ұмай ерекше құрметтелген. 
Тоныкөк құрметіне орнатылған ескерткіште: “Көк, Ұмай 
құдай, қасиетті жер-су, міне, бізге жеңіс сыйлаған осылар 
деп ойлау керек!”, - делінеді. Кітап көп жылғы тілтану із-
денісінің ғылыми негізі іспетті. 

Дәметкен Масқар:  – «Аз и Я» шығармасында маған 
ұнағаны – көшпенділер мәдениетінің ерекшелігін сурет-
теген бөлімі болатын. Батыстағы әдебиетте ғұндар талай 
уақыт бойы жабайылықтың баламасындай болып бейнелен-
ді. Ақиқатында сол замандағы герман тайпалары әлеумет-
тік, мәдени дамуы жағынан Еуропаға келген ғұндардан көп 
төмен тұрған. Германдықтар ғұндардан тұтас дүниетаным 
жүйелерін қабыл алған. А.Плетнева сияқтылардың көшпен-
ділерге мәдениет жат деген сөзінің түкке тұрғысыз екендігін 
тек Эрмитаждағы скиф алтын өрнектері-ақ даусыз дәлелдей 
алады. Ал олар классикалық көшпенділер ғой.

Ақбота Мұхамбетәли:  – Олжастың  «АЗиЯ» кітабында 
бір көзге түскен қыры  шығарма тарихына зер салып қара-
уы және  Славяндар мен Түркілер арасындағы кикілжің  та-
рихын адамдардың өзінше бұрмалап алғандығы жөнінде ой 
тастайды. 

 Олжас Айдарбеков:  – “АЗ и Я” кітабының ел наза-
рын ерекше ау¬дар-ғанының басты себебі – менің “Игорь 
жасағы жайындағы жыр¬дың” ең алғашқы қостілді оқыр-
маны бол¬ғандығымнан. Мен сізге бір-ақ мысал келтірей-
ін. Жырда “Се уримъ кри¬чатъ подъ саблями по¬ловецкы-
ми” деген жол бар. Монолингвист аудар¬машылар оны “се 
у Римъ” деп оқыған. Сонда немене, Кончак қыпшақтары 
Римге дейін барған ба? Енді Русь жерінен Рим деген қала із-
дей бастаған. Одан кейін Мәскеуді кезінде “третий Рим” деп 
атағанын еске түсір¬ген. Одан да болмаған соң Переяслав 
князді¬гін¬дегі Римов деген қаланы еске түсірген. Ал енді 
қос тілді оқырманның көзімен қарасаңыз бәрі оп-оңай ор-
нына келе қалады. “Уримъ” – кәдімгі түркі сөзі әйелдің өрім 
шашы. Қыпшақтар Игорь жорығынан кейін Руське қай-
та шапқанда әйелдердің ша¬шын кескен, сөйтіп қорлаған. 
Қыпшақтың тарихын зерттеу саласына да бұл еңбектің қо-
сар үлесі мол. 

 Гүлзада Тұрлаш: – Олжас Сүлейменовтың “Аз и 
Я” шығармасында “Тіл мен ғылым”, “Киіз үй  мен Лувр”, 
“Қателесуге еркім бар”, “Үндіевропалық тіл танымы” атты 
мақалалар ерекше жадымда қалды. Бұл шығарма – нағыз та-
рихи туынды, тың ақпаратқа толық энциклопедиялық туын-
ды десек, артық емес.  

Жадыра Оңайбаева:  –  Олжас Сүлейменовтың "Аз и Я" 
кітабы Шығыс халықтарының рухын көтерген, кейбір көне 
тарихи көздеріне берген түсініктемелерін ғылыми айна-
лымға енгізген ғылыми кітабы боп қала бермек.

         Назкен Скандар: – Шығарма киевтіктер мен 
көшпенді халықтың тарихын, Русь пен Дала арасындағы 
мәдени байланыстың бастауы – тіл екенін баяндайды. Сол 
арқылы, теңіз түбінде жатқан тарих қойнауын ашып, ерек-
ше, көпшілік біле бермейтін деректерді ұсынды. Біріне 
ұнамды, біріне ұнамсыз болған бұл туынды бүгінде әлемнің 
үздік зерттеушілік кітаптарының біріне айналды, оны 

жазушы Олжас Сүлейменовтың ерекше болмысы мен кәсі-
би шеберлігінің, әдебиетке деген маххаббатының жемісі деп 
білеміз.  

Гүлзат Әбдірахман:  – Иә, мен өз басым Олжас Сүлейме-
новтың сауатты жазушы әрі зерттеуші екендігіне “Аз и Я” 
кітабын оқығаннан кейін көзім анық жетті. Ол  көне славян 
және түркі ескерткіштерін зерттей отырып, екінші тарауда 
ежелгі Шумерлердің түркі халықтарымен қарым-қатынасы 
мен салт-дәстүріндегі ұқсастықтарды кеңінен баяндайды. 
Шумерлердің түркі халықтарымен  байланысын айта оты-
рып, түркілер сол  заманнан бастап өмір сүрген деген тұжы-
рым жасайды.

Аида Әбілова: – Олжастың  «Азия» атты  жинағына  
үңіліп қарар болсақ, ондағы ойдың  тамыры, әріден бастау 
алады және біздің одан ұғынарымыз көп. Кітап желісі бой-
ынша  кейінгі ұрпақтың ол жасақ жайында күмәнданбаға-
нымен, жырды жалған деп тануы, жинақтағы кей тұстарға 
келіспеушіліктен туған ой болуы да мүмкін. Автор еңбе-
гінде: «ХІІ ғасырда, Европа әлемінде «Дінсіз Қыпшақ »  
Әл-Фарабиге татырлық бірде-бірде тұлға болмаған, -дейді. 

Диана Кеңес: – Олжас Сүлейменовтың «Аз и я»-ның 
әсіресе,   Шумернама бөлімі оқырманды тың да, тылсым қи-
ялдарға бастайды. Кітаптың соңы 1001 сөз атты этимологи-
ялық сөздікке ұласып, бұрыңғыдан кемелдене түседі.  «1001 
сөз» – жазу мен таңбаның тарихы туралы шығарма, кітап 
әрқилы мәдениеттің кездейсоқ, жеке дара пайда болмастан 
бір-біріне тығыз байланыса отырып туылатынын, дамиты-
нын осы 1001 сөзді дәйек ете отырып дәлелдеуге тырысады.

        Ақерке Жақанова: – Олжас Сүлейменовтың «АЗ И 
Я»  еңбегіндегі «Неке» мақаласында да тек басқа ұлт өкіл-
дерінің де бір-бірімен неке қиюы жан-жақты баяндалады. 
Әлбетте олар үшін бұл дұрыста шығар, дегенмен де, қазақ 
xалқының бұрыннан келе жатқан 7 атаға толмай қыз алмау 
дәстүрі қай жағынан алып қарасақта дұрыс екеніне көзіміз 
жетеді. Осыдан басқа, еркек пен әйел құқығы тең деп көр-
сетіледі, бұл жағынан да мұсылмандардікі дұрыс. Мұсыл-
мандардың, яғни біздің шариғатымыз бойынша ер адам 
қандай болса да бір саты әйел адамнан үнемі жоғары тұруы 
керек. Бұл Олжас кітабында жан-жақты зерттеліп, қарасты-
рылғаны қызықтыра түседі. 

Гүлаян Кенешбаева: – Әдеби жазба тіл-мемлекеттің ба-
сты белгісінің бірі. Гректер жазудың бірнеше түрін білген. 
Олар жазуды оңнан солға қарай оқыған екен. Жазулар су-
ретті немесе форманы түсіндіруге арналған. Гректер, латын-
дар ондай түсініктерді көне мысырлық бұйымдардың беті-
не жазған. Солтүстік Месопотамия аймақтарын Субер деп 
атаған. Араға талай ғасыр сала сол бір құпия бейнені-субер 
деген жазуды, европалықтар солдан оңға қарай-ребус (сөз 
жұмбақ) деп оқыған екен.

Нұрсәуле Мейрамбай:  – Мазмұны жағынан да, құрылы-
мы жағынан да күрделі болып келген Олжас Сүлейменовтің 
«Аз и Я» еңбегін алғашқы оқығаннан-ақ түсіну маған қиынға 
соқты. Себебі, ғылыми тұрғыдан алар болсақ, сан алуан ой-
лар мен түрлі тұжырымдарды тұшымдап көрсеткен бұл ең-
бек туралы әлем әдебиеті өкілдері де түрлі пікірлер айтуда. 
Автордың бұл кітабына сыни пікірлер мен қарама-қайшы 
көзқарастар көп болғанымен, ондағы мазмұндалған ойларға 
ешкім де нақты қарсы дәлел келтіре алмады. Сондықтан да 
болар, алғашынды түсіну қиынға соққан бұл еңбек, менің 
қызығушылығымды оята білді. Зерттеушілік, ізденімпаз-
дық, қайта ойлау және талқылау қырлары аңғарылатын ав-
тордың тарихты баяндау тұрғысы да таң қалдырмасқа қой-
майды. 

Арай Жұматай:  –  ХХ ғасырдағы уланған ойға қозғау 
салып, жалқы ақиқатқа жол сілтеген Олжас Сүлеймено-
втың «Аз и Я»-сы кемі екі-үш мыңжылдықты қамтитын 
баға жетпес тарихи туынды. Ұлттық сана-сезімнің жаңғы-
руына орай бірталай ғалымдар зерттеу еңбектерінде тарихи 
деректен жаңылысып, өткенді теріс бейнелегені рас. Сол 
қателіктердің көлеңкесінде зерттеусіз қалған тың тақы-
рыптар қаншама?! Ал Олжас өз зерттеулерінің нәтижесін-
де бұрын-соңды айтылмаған жаңалық әкелді, бағзы шумер 
тілінен түркі сөздерінің сілемдерін тапты. Бағзы түркілер 
мен этрустерді туыстастырды. 

     Автор жырда Русь пен Даланың мәдени байланы-
старын тауып, түркі халықтары мен славяндардың тіліндегі 
ортақтықты айқындайды. Мәселен, көне грек тіліндегі Riim 
us сөзі «Римдік іс», il-bas-i «елбасы», «мемлекет басшысы» 
деп айтылады. Осы тектес түбі бір сөздер зерттеліп, жаңа 
тарихтың негізі қаланады. Оқиғамен қатар тарихи «Жыр» 
негізгі төрт кейіпкер: Автор, Көшірмеші, Софоний-сүндет 
және Зерттеушінің деректерімен шырқау шегін жаңылыссыз 
тапқан. Аталған «Жыр» тек әдебиет, яки ғылым тілі ретінде 
емес, жалпы халықтарға ортақ тіл мен тарихи еңбек ретінде 
жоғары бағаланары хақ. Олжас Сүлейменовше айтсақ, «Аз 
и Я»-ны коллективті БІЗ емес, коллективті МЕН болып оқу 
қажет. Сонда ғана түркі, славян тектес халықтарға ортақ де-
ректер «тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп», көпке тән сипат 
оқырман бойынан табылады.



             

Әлем күннен күнге 
қадамын алшақ ба-
сып дамуда. Бүгінде  
қай қызмет саласы 
болмасын, жаңа тех-
нологиялармен,  де-
мек, ғаламтормен 
байланысты. Ға-
ламтор деп отырға-
нымыз, жер шарын-
дағы 7.5 миллиард 
адамның жартысынан 
көбін байланысты-

рып тұрған «екінші әлем». Ақпараттық агенттіктердің пай-
ымдауынша, әлемдегі 3.5 миллиард халық тұрақты түрде, 
ұзақ уақыт көлемінде ғаламторды пайдаланады. Ал, өзге-
лері күніне кем дегенде 1.5 сағатын жұмсайды екен. Осыдан 
амалсыз, «соткасыз адам, «соскасыз» сәбимен тең» дейсің. 
  Қазақстандықтардың 20%  ғаламторды күнделікті 
5 сағаттан астам уақыт қолданады. Ең танымал сайттардың 
бірі «Вконтакте» желісіне еліміздің – 1 945 000, «Инста-
грамға» – 1 000000, «Мой мирге» – 156 000 адам тіркелген, 
олардың көп бөлігі кәмелет жасқа толмаған жасөспірім-
дер. Қолданушылар саны Үндістан мен Қытай халқынан 
да көп «Facebook»-та – 125800 отандасымыз отырады. Де-
мек, әлемде әр секунд сайын сегіз адам әлеуметтік желіге 
тіркеледі. Қазіргі заман, желіге байланып келген құлдың 
емес, желіге желімденген қоғамның кезеңіне айналғандай. 
  Ғаламтордың жағымды тұстары да жоқ емес. 
Біріншіден,  әлеуметтік желі арқылы танысып, табы-
сып, тату-тәтті отбасы құрғандар да бар. Демек, интернет  
бірінші кезекте – байланыс құралы.  Екіншіден, виртуал-
ды әлем-қиындықсыз өмір, себебі адамдар тағамдарға да, 
киімдерге де, қажеттінің бәріне үйінен шықпай-ақ, тетік-
терді басу арқылы қолжеткізеді. Үшіншіден, бұл – табыс 
көзі, өйткені ғаламтордағы түрлі әлеуметтік желілер мен 
сайттар арқылы өз кәсібін дөңгелетіп әкеткендер бірша-
ма. Осындай әдіс кез-келген кәсіпкер үшін аса пайдалы, 
яғни тауар жарнамасына, кеңсені жалға алуға арналған 
қаражат үнемделеді. Бастысы, ғаламтор-ақпарат көзі. 
  Шерхан Мұртаза: «Бір кем дүние...»  дегендей, ға-
ламат ғаламтордың да қасіреті жоқ емес. Өрмекші торынан 
оратылып шыға алмағандар: көз, құлақ , бас, жүйке, омы-
ртқа, сүйек, дұрыс тамақтанбау, ұйқының бұзылуы, жеке 
бас тазалығына мән бермеу секілді өзге де ауруларға шал-
дығып жатыр. Мәселен, Оңтүстік Кореяда интернет кафеде 
тым ұзақ уақыт отырған 10адам компьютер алдында қаза 
тапты. Одан өзге, кейбіреулер құдайдан бала тілеп жүр-
генде, Сувенон қаласының тұрғыны дәл осы компьютер-

лік ойынға құмарлықтың салдарынан 5 айлық баласының 
бар екенін есінен шығарып, сәбиді аш-жалаңаш, назарсыз 
қалдырып өлтіріп алған. Осыдан, көкейде «сайт сізге са-
бақ беріп жатыр ма, әлде сізді сабап беріп жатыр ма?!», - 
деген сауал туады, амалсыз. Атап өткендей, ғаламторға 
деген тәуелділік адамдарда психикалық аурулар туғызады. 
Мысалы, сабырсыздық, болмашы нәрсеге шу шығару, айна-
ладағы адамдарды елеп ескермеу, тіпті өз-өздерін ұмытуға 
дейін барады. Осындай мәселелердің бірі, Оңтүстік Корей 
мемлекетіндегі компьютерлік ойынға тәуелді баланың өзін 
тоқтатпақшы болған анасын ешбір аяусыз пышақтап өл-
тіруі. Ең өкініштісі, осындай жайттар соңғы кездері тек 
қана Кореяда емес, көптеген алыс жақын көршілес мемле-
кеттерде жиі кездесіп жүр. Сондықтан, қоғамдық індеттен 
арылу мақсатында көршілес Қытай елінде 250-ге жуық қа-
таң әскери тәртіптегі лагерьлер, Ұлыбританияда ғаламторға 
деген тәуелділікпен күресетін 12 психиатриялық аурухана, 
2009 жылдан бері АҚШ-тың Сиэтл қаласында науқасқа 45 
күн бойы ем-дом жүргізетін клиника жұмыс істеп келеді. 
   Ғаламтор – алысты жақындатып, жақынды алыста-
тады. Өйткені, бір дастарқан басында отырып бір-бірімен 
тілдеспейтін телефонға үңілетін, комментарийлерден жа-
нына медеу, лайктан медет іздейтін халге жеткенбіз. Осыған 
орай, ақын Мейірбек Сұлтанханның келесі өлең жолдары 
еске түсіп тұр: «Ұқсап жүрміз тордағы тотыға біз, ұнама-
са пікірім, оқымаңыз. Дастарқанның басына жиналсақ та, 
телефонға телміріп отырамыз...». Шындығы сол, қазіргі 
таңда адамның төрт ұйқысын төрт бөлген сәбидің дауысы 
емес, телефонның шырылы болды. Қылт етсе болды, ау-
зымыз әңгімеге бармаса да, саусағымыз сенсорға жүгіріп 
тұрады. Психолог Жанна Әлиақпардың пікірінше, желіде 
адам өзінің жауапкершілігін сезінбейді. Жазаланбайтынын, 
ешкімге міндетті емес екенін ұғынған соң, ойына келгенін 
істейді. Бұл болса, өз кезегінде адамдардың шынайылықтан 
алшақтап, идеалды образға енуіне әкеп соғады. Әлеумет-
тік желінің әлегі әлемді әбігерге салды деген осы шығар.
  Ғаламторды «от» десек, лаулап жанған отқа күй-
ген адамды құтқаруға болады, өйткені ол тән азабы. Ал, 
желінің желімен еріп өртенген отты күшейткен адамды 
емдеу қиын, себеп: сананың күйік шалуы. Есіңізде бол-
сын, керемет саналатын «Apple» компаниясының негізін 
қалаушы Стив Джобстың өзі, балаларына интернетті пай-
далануға рұқсат етпейді. Осындай тәрбиенің арқасында бо-
лар, олар ғаламтордың құлы емес, қожайыны атанып отыр. 
Кез-келген дүниенің жағымды да, жағымсыз тұсы бары 
хақ, алайда оның қай жағын пайдалану сіздің шешіміңіз. 
Сондықтан, әр нәрсенің тек жақсылығын алып, жаман-
дығынан жиренуді әдетке айналдырайық, сонда ғана 
балаларымыз саналы, аналарымыз уайымсыз болмақ. 

Әр нәрсенің екі ұшы болатыны 
секілді, «Үш тілдік» саясаттың 
Қазақстанға тигізер пайда-
сы мен зияны бар. Әрине, тіл 
маңызды. Барлық тілді игеру 
адамның өміріне тигізер  зия-
ны жоқ. «Біз қазір кең ауқымды 
қамти алмай жатырмыз. Басқа 
елдің еңбектерін біздің елге 
аудару үшін  мамандар аз.  Ау-
дарғанның өзінде қателіктер 
кетіп жатыр. Ал, «Үш тілдік» 

саясатты бірінші сыныптан  меңгеру тиіс емес. Ең алғаш  
оқыған тілі ағылшын, орыс тілі болса, ертең ол  ұлтжанды 
болып өсетіне кім кепілдік береді. Жапон халқы өзінің тілін 
бала 12 жасқа толғанға дейін меңгертіп алып, содан кейін 

басқа тілді  оқуына рұқсат беріледі. Балаға көп жүк артуға 
болмайды. «Үш тілдік» саясатты құп көрмеймін»,-дей-
ді Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің 
журналистика факультетінің ұстазы Майкотова Ғалия.
        Жас күнінде берілген білім тасқа жазылғандай, сол 
себепті өзіміздің тілімізді  меңгертіп, өзіміздің құндылықта-
рымызды сіңіртуіміз керек.  Бірақ, басқа тілді меңгеру 
керек емес деген сөз емес. Мүмкін, бізге Жапон елінің 
саясаты керек пе деп қалам. Өзіміздің тілімізді игертіп 
алғаннан кейін, басқа тілді үйрету қажет. «Қолда барда ал-
тынның қадірін біл»-деген. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік 
тұрғанда, өз тілімізді өзіміз ұлықтамасақ, кім ұлықтайды?
           Ағылшын тілін біз меңгеріп жатырмыз. Не себепті ағылшын тілі 
секілді өзіміздің қазақ тілін неге жоғары деңгейге көтермейміз. 
         Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев  ай-
қандай «Қазақ, қазақ пен қазақша сөйлессін».  Ал, қа-
зақ жерінде жүріп, қазақша сөйлемесек бізге сын.  

Нұрсұлтан ЖЕКСЕНБАЕВ

Әлеуметтік желі – «желім»

Іште пікір өлегенше

     Әр адам ана тілін көзінің қарашығындай қорға-
уға, оның өркендеп көркеюіне ат салысып, жойылып 
кетпеуіне қарсы тұруы тиіс. «Ана тілің – xалық болып 
жасағаннан бері жан дүниеміздің айнасы, өсіп-өніп 
түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі «,- деп 
Жүсіпбек Аймауытов айтқандай елін, жерін сүйген әрбір 
азаматтың көкірегінде ана тіліне деген сүйіспеншілігі 
мен мақтанышы болуы керек.
     Тіл – ұлттың жаны. Ол xалық пен өмір сүріп 
дамиды. Ал ұлттың болашағы – оның ана тілі. Елбасы 
Н.Ә. Назарбаев халықтың болашағы туралы тереңнен 
толғай отырып, «мемлекеттің ең басты дүниесі тек қана 
байлық емес, сонымен қатар ана тіліміздің болашағы» 
деген болатын. 
      Қазақ тілі – халқымыздың рухани байлығы, 
атадан балаға, ұрпақтан -ұрпаққа мирас болып қалып 
отырған баға жетпес асыл мұра. Ана тілдің қасиеті тура-
лы қанша айтсақ та таусылмайды. Азаматтың қолындағы 
барлық асыл заттары тозады, жоғалады, ал тіл тозбайтын 
ең қымбат мұралардың бірі.
     Бүгінгі таңда туған тілімізді шұбарлап, аралас 
сөйлейтіндерді жиі кездестіреміз. Басқа халықты ай-
тпағанда, өз ішіміздегі шала қазақтарда бар. Бүгінде 
кейбіреулердің қазақ тілін білмеуі, білсе де сөйлемеуі – 
қазақ тілін жақсартып, биік белестерге көтермеуіміздің 
қатерлі дерті болып табылады. Елінің болашағын 

ойлаған әр азамат ана тілінің болашағына да қолынан 
келген көмегін аямауы тиіс. Өкінішке орай, соңғы кезде 
көптеген қазақ жастары өз ана тілін бұрмалап сөйлеуді 
әдетке айналдырған. Ата-ананы қадірлеуді қалай керек 
етсек, өз ана тілімізді де қадірлеуді, қастерлеуді, аялауды 
қолға алайық. Менің ойымша өз тілінде сөйлеуден безу – 
ана сүтін беріп өсірген анаңды ұмытумен тең.  
Осы тұста Шәмші Жұмамұрат журналистің «Мемлекет-
тік тілді менсінбеу» деген мақаласын еске ала кеткен 
жөн. Мақаласын: «Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін»  
деп бастаған ағамыз бұл мақалада қазіргі таңдағы өзекті 
мәселені  жоғары билік өкілдерінің ашық жиналыста-
ры мемлекеттік тілде емес,өзге тілінде өткізілетіндігі 
жайында жазылған. «Мемлекеттік тіл туралы мәселе 
көтеріле қалса болды, бізде мемлекеттік тіл екеу, өйткені 
Ата заңымызда орыс тілінің ресми түрде қазақ тілімен 
тең қолданылатыны, күмәндансаңыз конституцияны 
оқыңыз»,- деп желкесін күдірейтіп шыға келеді. Еліміз-
дегі тіркелген 3872 отандық ақпарат құралдарының 
482-сі ғана таза қазақ тілінде, әрі олардың таралымыда 
мардымсыз. Мемлекеттік тілдің мүшкіл xалін осыдан-ақ 
шамалай беріңіздер. Қазір біздің Республикамыз руxсыз 
ақпараттар тасқынының астында қалды. Мына сиқымы-
збен әлі буыны қатпаған жауқазын ұрпаққа қандай өнеге 
ұсынбақпыз?» деп айтқан сөздеріне толықтай келісемін. 
 Қазақстан – әлемдегі ең мықты, бәсекеге қабілетті елу 
елдің қатарына ену үшін қазақ тілін жоғары мәртебеде 
ұстауы керек.

Айжан АРАПОВА

...Шыжыған Шіл-
де болатын. Басымды 
көтергенде аялдама-
дан асып бара жатқа-
нымызды көрдім де, 
кітабымды жаба сала 
орнымнан ұшып тұр-
дым. Автобустың 
соңында отырған 
мен - көзді ашып 
жұмғанша алдыңғы 
есіктің жанынан бірақ 
шықтым. Тежегішті 
бірден басқанда, кон-
тролер балаға келіп 
соқтығысқам, өзімнің 
де салмағым жеңіл 
емес,  бір жапырақ 
баланың түрі өзгеріп 

кетті. 
Кешірім сұрадым да, ытқып шығып, жолдан өте қо-

яйын деп айналама қарасам, толған көлік. Жол ережесін 
ұмытып та кеттім. Себебі, курсқа кешігетін болсаң, ай-
ыппұл төлейсің. Бұл да жақсы ынталандыру амалы. Кім 
жайдан-жай біреуге ақша бергісі келеді дейсің.    
  ***

...Сабақтан шыға сала самал желді сезініп, саябаққа 
кітап оқуға барған болатынмын. Жиырма минуттан соң  
елу бестер шамасындағы ата жаныма жақындай бере бір 
нәрсе деп күбірледі де, қолын менің жаныма нұсқады... 
Не айтып тұрғанын бірден ұға қойдым.

   Құлағымдағы музыканы сөндірдім де:  «Иә, оты-
рыңыз, әрине» - деп жауап бердім. Бірақ, аздан соң өз жа-
уабыма қапаланып қалдым. 

Жайғасып отырған соң әлгі қарт өзін, режиссермын 
деп таныстырды. Менің сұлулығыма тамсанып, алыстан 
байқап келгендігін айтты. Аздап қысылыңқырап қалдым.

«Сен қыздан шабыт алып тұрмын, жүзің жылы, бой-
ыңда қарапайымдылық бар. Мен сені әлемдегі ең сұлу 
дей алмаймын, бірақ өте тартымды қызсың. Қасың мен 
көзің сондай жарасымды» - деген сөздерді айта бастады. 

Қайда оқитынымды, мекен-жайым мен әке-шешемнің 
жұмысын сұрастырды.

Мамандығым журналист дей бергенде, өзін «СТВ» 
арнасының директорымын деп танытырды да, жұмысына 
басты рөлдегі актриса етіп алғысы келетіндігін айтты. 

Мен бірден сескеніп: «Ата-анаммен сөйлесуім керек. 
Мен сізді танымаймын ғой, мүлде», - деп аузымды аша 
бергенде: «Оларға айтушы болма, бұл өнер ғой. Сен бұл 
салада жүргенде өзің шешім қабылдауың керексің» -деді 
де,  біртүрлі ақтала бастады.

«Мен саған қиянат жасамаймын, қорықпа, жаман 
ойым жоқ. Мен өнер адамы болған соң шабыттанамын. 
Мен танитын қанша әкім, министр, шіріген байлар бар»  
- демін тартып, көзін әрі-бері жүгіртіп: « Көбінде жас қы-
здарға қиянат жасап кетеді» - деді. Бойымды үрей билеп, 
жүрек қағысым жилеп кетті. 

Тынысым тарыла бастаған, ұялы телефонымның шы-
рылдағанынан селк ете түстім. Қоңырау шалған адам 
қысқа да нұсқа қайырды. Мен қорыққаннан өз-өзіммен 
сөйлесіп отыра бердім. Аз уақыттан соң, мені өзінше 
бір музаға айналдырып тұрған «режиссер»  үн түнсіз ор-
нын тұрып кете берді. Оны тоқтатуға мен де ұмтылған 
жоқпын.

 Әлгі «актриса» қайда қалды? 
Осы сұрақтың жауабын  тапқан оқырман  менің ойым-

ды сөзсіз түсініп отыр деп ойлаймын. 
Бүгінгі жанталас заманда алдау мен арбау сынды адам 

жиіркенетін оқиғалар көбейіп барады. Ауылдан келген 
мұндайдан еш хабары жоқ аруларымыздың тағдырының 
күл-талқанын шығаратын имансыз, арсыз, намыссыз жі-
гіттер, тіпті, өздеріңіз куә болып отырғандай қарттары-
мыз да бар екені күн санап дәлелденіп келеді. 

Қыз – болашақ ұрпақтың тәрбилеушісі. Әлемді тербе-
тетін ардақты ана емес пе? Қызға қиянат жасау – бақытқа 
жеткізер жол емес. Қиянат жасау – Алланың аулақ бол де-
ген істерінің бірі.

 Жаны нәзік,  қаракөз қыздарымыз аман болсын. Адал-
дық пен адамгершілік –  азаматтарымыздың басты құн-
дылықтарына айналсын, ағайын!

Ақбаян НҰРЛАНОВА

Ана тілің - арың бұл

Қыз намысы тапталғанда...

Ұлтжандылық



       Гоголь өмірінің 
соңына дейін күйзелістің 
шырмауынан шыға алмай, 
қиындық көрген жандардың 
бірі. Оның өмірі өзінің туын-
дылары секілді «керемет» 
болмады.  Жанының емін 
таппай, тынысы тарылып, 
өмірдің қай бұрышынан өзін 
табарын білмей, меңіреу күй 
кешті. Жаны әбден күйзел-
ген Гоголь өмірінің соңында 
мынандай мағынадағы хатты 
жазуға мәжбүр болды: «Еш-
теңе жайлы айтқым келмей-
ді. Әлемдегі бүкіл қызықтың 

бәрі – суретшінің бөлмесінде жасалып жатқан дүниелердің  
бәрінен де төмен екені соншама, ештеңеге де қарағым кел-
мейді. Бұл әлем мен үшін жаралмаған секілді» (Н.В. Гоголь. 
7- ші том.).
 Бұл жазушының суретші Александр Андреевич Ивановқа 
жазған соңғы хаты болатын.  Халқына қалдырған соңғы өси-
етінде: «Өлі емес, тірі жан болыңдар. Мына әлемде Ғайса 
Пайғамбар көрсеткен есіктен басқа есік жоқ»,- дегенді ай-
тқан Гоголь емес пе? Шын мәнісінде, Гоголь қаны бұзылған 
заманының тәнінен үзіліп түскен бір түйір таза тамшы бола-
тын. Өз Отанын да дәл Гоголь сияқты  ешкім беріле сүйген 
жоқ. Менің ойымша, өз халқының келешегі үшін шынымен 
жаны ашитын жазушы халқын әлдеқалай  мақтап емес, Го-
голь сияқты ашына сүю керек. Халықтың жақсы жағын айту 
ешқайда қашпайды, керісінше халқының бойындағы ке-
леңсіздіктерді күйіне, ызалана жазу керек. 
  Халықты бар ынтасымен сүю дегеніміз – оның құлы 
болу емес, қайта сол құлдықтан құтқаруға талпыну. Қара 
тобырдың арасынан белсеніп шығатын бір-екі сүмелектен 
қорқып үндемей қалу адамның азаматтығына нұқсан ғана 
емес, ол – халыққа жасаған сатқындығың. Өзінің сеніміне  
өмірбойы берік болған Гогольдің жаны неге, неліктен тым 
құрыса бір сәтке болса да байыз таппады? Оның себебі, біз 
өмір сүріп жатқан дүниенің санасының таяздығы, адамдар-
дың қатыгездігі еді. 
Гоголь адам санасындағы әлі бұзылмаған жалғыз таза тал-
шық еді. Сол себептен де бұл қоғамда Гогольдің жаны тірі-
дей тозаққа түсіп, санада қалған бір ғана таза талшықты 
былғау үшін, сайтанның неше түрлі айла-амалдары іске қо-
сылды. Солардың ең сорақысы және үрейлісі – жазушының 
ақыл-есі ауысқан деген қаңқу сөздердің таратылуы бола-
тын. Қоғамның ойдан шығарып, жазушыға таққан осы бір  
өтірік диагнозы Гогольге ауыр соққы болып тиді де, оның 
жан-дүниесін желқайықтай   шайқап жіберді.  Бәрі де, көзім-
ше маған жынды деп айтып, ақыл-есі ауысқан адамдардың 
түрлі дәрі-дәрмектерін ұсына бастады. 
Ал, осы кеңесті беріп жүрген ақылды адамдардың бәрінің 

де бір ауыздан менің кітабымда ешқандай жаңалық жоқ, 
бәрі жалған деуі мені онан сайын қайғының теңізіне баты-
рды. Бұл адамдардың маған жасаған ең ауыр қатігездігі... 
Мен қателесуім мүмкін, бәлкім адасқан да шығармын, адам-
ның бәрі жалған болғандықтан олардың түсінігіне сәйкес 
өтірік айтқан шығармын: бірақ менің жүрегім мен жаным-
нан ақтарылып түскен дүниелердің бәрін де жалған деу – 
қатігездік,-деп, жазды ол, өмірінің соңында. Осылайша не 
істерін білмей жаны қысылған Гоголь ауыр қылмысқа ба-
рып, 1852 жылы граф А.П. Толстойдың үйінде Матвей әкей-
дің азғыруымен өзінің «Өлі жандар» поэмасының екінші 
кітабын отқа жағып жіберді... «Өлі жандардың» екінші кіта-
бын өз қолымен отқа жағып жібергеннен кейін Гоголь түк 
нәр татпай, ешкіммен сөйлеспей, бүк түсіп жатып алыпты. 
Жазушыға зорлап тамақ ішкізбек те болған, денесіне неше 
түрлі суық бақа-шаяндарды салып өтірік емдемек те болған. 
Жазушының жанына тыныштық беруін сұраған жалынышты 
өтінішіне ешкім де құлақ аспаған. Қоғам Гогольдің өлімін 
тіледі. Сағат түнгі он бір кезінде  Гогольдың жаны ышқы-
нып, айғайлап сұраған ең соңғы өтініші: «Маған баспалдақ 
беріңіздерші. Мен жоғары шыққым келеді» болыпты. Заман-
дастарының айтуынша, ұлы жазушының қатарынан бірне-
ше күндер бойы летаргиялық ұйқыға кетіп қалатын ұстама 
ауруы бар екен. Өмірінің соңында жазушының осы ауруы 
қайталанған. Санасы уланған, жүрексіз қоғам Гогольды өлді 
деп танып, летаргиялық ұйқыдан оянып кетпей тұрғанда, 
тезірек, қара жердің қойнына тапсыруға асықты. Осылай 
боларын алдын-ала сезген Гоголь халықтың арасынан бір 
тірі жан табылатындығына үміттеніп, 1845 жылы мынандай 
өтініш жазып кетіпті. 
Бұл Гогольді қоғам әлі жынды деп жариялай  қоймаған, 
өлерінен алты жыл бұрын жазған өтініші болатын: «Есімнен 
танбай және ақылымнан адаспай тұрған кезімде,  соңғы 
өтінішімді  ертерек жазып кетуді жөн санадым. Мүрдем иі-
стене бастамайынша, менің тәнімді жер қойнына тапсыр-
маңыздар. Мұны естеріңізге салып отырған себебім, ауруым 
ұстағанда өмірлік белгілерім жоғалып, жүрегім мен тамы-
рымның тоқтап қалған кездері болған»(Н.В. Гоголь. 7- ші 
том.). Гогольдің денесін жер қойнауына тапсырып жатқан 
сәтте, оның ауыр күрсінгенін де естігендер болыпты. Алай-
да, ар-ұятты, аяушылықты ұмытқан халық оны елей қой-
мады. Оның барлығы көпке дейін халық арасындағы аңы-
здардың бірі болып қана жүрді. Тек, 1931 жылы жазушының 
сүйегін Новодевичье зиратына қайта жерлеу туралы ұйға-
рым жасалынады. Гогольдің сүйегіне көртергеу (эксгума-
ция) жасау барысында кебінінің жыртылып, табытының  
тырналып тасталғаны және марқұмның бүк түсіп жатқаны 
анықталады... Осылайша, орыстың ұлы жазушысының бірі 
– Гоголь, өз қоғамынан аяушылық көрмей, басқа әлемге ат-
танып кете барды...

Айдана НАГИЕВА

Қара шаңырақта 180-нен астам гуманитарлық, жара-
тылыстану және техникалық  мамандықтар бойынша ба-
калавр, магистрант және докторанттар даярлайды. Уни-
верситеттің 15 факультетінде беделді ғылыми мектептер 
шоғырланған . Атап айтсақ, механика-математика, физи-
ка, биология, химия, филология, журналистика, тарих, 
география, философия және саясаттану, экономика және 
бизнес, заң, шығыстану, халықаралық қатынастар, меди-
цина, шетелдік азаматтарға дайындық факультеттері бар. 
Ғұламалар еліміздің жасампаз оқу орнын өрге жетелеп, 
атқарған істері арқылы ғылымға риясыз қызмет етіп келеді.
ҚазҰУ қалашығы –Алматыдан бөлек қала іспетті. Бұл 
қара шаңыраққа кірген сайын өзімді өзгеше әлемде жүр-

гендей сезінемін. Расымен де, университеттің ішін-
де қайнаған тіршіліктің көрінісіне кезігуге болады. 
Әр таң оқуларына асығып жүрген студенттерге толы. 
Сондықтан болар, ҚазҰУ студенті атану – асқақ ар-
ман, зор мәртебе, үлкен бақыт, абырой әрі мақтаныш.
Атағы әлем шарлаған ҚазҰУ қалашығы, әлбетте, біздің 
мақтанышымызға зәру емес. Алайда өзімізді тәрбиелеп, білім 
нәрімен сусындатып отырған алтын бесік туралы жылы сөз жазу 
– әр түлектің парызы. ҚазҰУ біздің қаламға шабыт сыйлайды.

Ақерке ЖАҚАНОВА

Гогольдің мистикалық өлімі жайлы не білесіз?

Ілім-білім мекені

«Анаңа ауыр сөз айтпа, атаңа ауыр 
жүк артпа»,-осынау қазақтың қа-
рапайым даналығы қаншама 
тағылым-тәрбиені, ұрпақ парызы 
мен ұлттың бейнесін айшықтап 
тұр. Қазақ халқы қашан да үлкен-
ді сыйлау, ұлтты сүю сынды құн-
дылықтарды аса жоғары бағалаған. 
Әсіресе, ұлт болашағы-ұрпақ тәр-
биесіне үлкен мән берген. Әке-асқар 
тау, отбасы тірегі, өнеге бастауы 

десе, Ана-жарық күн, отбасының берекесі, тәрбиенің та-
мыры деп түсінген. Қанша заман өзгеріп, уақыт өтсе де 
ұрпақ бойына осынау тағылымды дарытып, тәрбиені қа-
лыптастыру-әрқайсысымызға парыз әрі үлкен сын болмақ!
Бүгінде, «Жастар тәрбиесіз» дегенді жиі ауызға алатын үл-
кендердің сөзін естіп шамданып қалатынымыз рас. Бірақ, 
ата-ана қадірін жете түсінбей, жүре тыңдап, тәрбиеден 
гөрі телефонды артық көріп, ұяттан қарағанда интернет-
тің жетегінде жүруді жөн санайтын жас замандастарымы-
зды көргенде өзіңде еріксіз осы сөзді айтқың-ақ келеді. 
Соның салдарынан болар, жастарды жат діни ағымдарға 
елітіп, ұрпақ санасын улап ұлт болашағына қара бұлт 
үйіргендердің көбейгені. Бұл мәселенің бастауы-тәрби-
енің тал бесігі-отбасы рөлі мен ата-ананы сыйлау, құр-
меттеу, ұрпақ ретіндегі ұлы парызды ұмытудан болар.
           Ананы сыйлау, әкені құрметтеу жөнінде пайғам-

барлар хадисінде де жиі айтылады. Аталардан жеткен 
өсиеттерде «Жұмақ ананың аяғының астында» делінген.  
Халық даналығы қалт айтып, қырың кеткен емес. За-
ман көші солай, заман өзгерді деп емес, заманды өз-
гертетін адам екенін естен шығармау керек. Заманның 
ағымы- тәрбиесіз болуға емес, талапты болуға, арсыз 
емес-ақылды болуға, бетпақтыққа емес-бәсекелестікке 
шақырады. Қазақтың бүгінгі ұл- қызына болашақ ұрпаққа 
атадан қалаған өсиетті, ананың сүтімен дарыған тәрбиені 
беру-қасиетті аманат. Орындау– міндет! Түсіну – парыз!
  Ата жолын кесіп, ана сөзін жерге тастау-тәрби-
есіздік, үлкенді сыйламау-ұят, ұлтыңды сүймеу-өзіңе сын!
          Қайсібір ата-ана болмасын, ұл-қыздарының қата-
рынан қатарынан кем болмағанын қалайды. Күндіз-түні 
еңбек ете жүріп, балаларының жағдайын жасауға ты-
рысады. Олай болса, балалары да осы бір қамқорлыққа 
қайырымдылықпен жауап беруге тиісті емес пе?! Әри-
не, мұнымен бізге сыйлаған шексіз мейірімінің ақысын 
өтеу мүмкін емес. Дегенмен, ата-анамыздың қас-қабағы-
на қарап, көңіліне кірбің салмауға тырысқанымыз жөн.          
«Ата тұрып-ұл сөйлегеннен без, ана тұрып-қыз сөйлеген-
нен без»,-демей  ме, дана халқымыз!  Ата тұрып ұл сөй-
лесе-ер жетіп, еңселі ер болғанынан, ана тұрып қыз сөй-
лесе-қылықты келін, аяулы жар болғанынан көрінсін!

Назкен СКАНДАР

Ұлтымыз 
ертеден қыз 
б а л а н ы ң 
і з е т т і л і г і 
мен мәде-
н и е т т і л і -
гін-сыртқы 
бет- пішініні 
мен киім 
киісіне қа-
рап баға-

лаған. «Ұлтыңды сақтаймын десең 
- қызыңды тәрбиеле,руыңды сақтай-
мын десең, ұлыңды тәрбиеле» деген 
сөздері бар ата-бабамыздың. Сол се-
бепті, өнегелі, тәрбиелі ұрпақ болуы 
үшін қыз баланың тәрбиесіне көп мән 
берген. Өйткені ұлттың болашағы ана-
ның құрсағынан бастау алады. Қазақ 
қауымында қыз баланы болашақ ана 
деп қастерлеген орны айрықша болған. 

Ат а-бабаларымыз 
қызды қонақ деп есептеп,барған жер-
де бағының ашылуын үйде отырып 
қамдаған. Міне,»Қызды қырық үйден 
тыю»,- деген сөздер осыдан шыққан. 
Қыз баланы барынша ізетті, сыпайы, 
мейірімді де қылықты да қырмызы бо-
луын үнемі қадағалап отырған.

  Қазақ қызының сұлулығын ай 
мен күнге теңеген. Қою қара шашы,қа-
сы мен тұнық мөлдір пәк көздері. Ең 
басты көркі-бұрымы. Ақындарымыз-
дың өзі ән-жырға қосқанда: «Шашта-
рын он күн тарап, бес күн өрген»,-деп 
өзге ұлт өкілінің қызы емес, өзіміздің 
қазақ қызын сипаттайтын.

   Қазақ қызы, сен ұлтыңның ары-
сың, 

  Сәбиге-ана, сүйгеніңе жарысың.
  Ұлы елдің ұрпақтарын жалғаған 
  Ұмай, Зере, Тоғжандардың қаны-

сың.

  Тумысынан батыр xалықтың Тұмар 
мен Заринадай патшасы, Айша бибі 
және Қарашаштай шешендері, жары-
ның ошағын сөндірмей, бүтін бір елді 
басқарған. Айғанымдай көсемдері, 
кешегі жау неміс фашистеріне қарсы 
күресте Мәншүк пен Әлиядай қоғаны, 
тәуелсіздіктің ертеңі үшін күрескен 
Ляззат пен Сабирадай батыр қыздары 
болды. Міне осындай батыр да, қайсар 
руxты апа-әпкелеріміздің үмітін ақтар 
ұрпағы сіздер мен біздер. Осындай ер-
лік пен нәзіктікті бойына сіңіріп өскен 
апаларымыздың қаны әрбір қазақ қы-
зынан табылатыны сөзсіз. Өскелең ұр-
пақ міне біздер, сондықтан әр бір қазақ 
жанұясында қызын тәрбиелеп мәпелеп, 
аялай білсе болашағымыз кемел де ғұ-
мырлы болатыны анық.

Әлия ТҰРСЫН

Ата-ананы құрметтеу басты парызымыз!

Қыз өссе елдің көркі

Ерте ме кеш пе, біздің өмірімізде өзіміз бен біз қалаған 
әлемімізді түбегейлі өзгертетін бір нәрсе орын алады. 
Ертең немесе екі күннен кейін бе, келесі жылы ма әлде 
бірнеше жылдан кейін бе, бәріде адамдарға, кешіп жатқан 
ғұмырымыздағы уақытша нәрселерге байланысты өзгеретін 
болады. Құдды бір логикалық басқатырғыш сияқты. Оның 
құрамындағы әр түрлі түстер адалдық, сенім, қайсарлық, 
махаббат, ынта, жігер болып бейнеленгендей. Біреуін 
өзгертсең, екіншісі орнынан ауысып кетеді. Бәрін бір 
қалыпта ұстай алмайсың, өйткені сен ол басқатырғышты 
орнынан қозғалтып, оны кері жинау үшін сатып алғансың. 
Міне, өмір де сол сияқты. Әрдайым қозғалыста, өзгері-
сте отыратын бұл құбылыс әрқашан да бір қорытындыға 

әкеледі. Иә, кейде оған үйренісе алмай жатасың. Көңіліңнің 
қошы болмай, өткен өзгерісті сағынып та аласың. Мен 
бұны жандүниенің өртенуі деп түсінемін. Өзгеріс әкелген 
басты себепкер мен себептің  енді  қайтіп сені ешқашан 
жараламайтынын ұғынасың.  Біз іздеген адалдық пен 
сүйіспеншелік, шынайылық пен сенім, жігерлік пен сезім 
барлығы да жоғалғандай көрінеді. Бірақ, «Күн батқаннан 
кейін, қайта күн шығатынын» естен кетірмеген жөн. Бірі 
өшкеннен, екіншісі жанады. Сол сияқты қандай да болсын 
өзгерістерден қорықпай, өмірді жаңаша қырынан көрсетуге 
шабыттанған дұрыс.

Әсемгүл ЖАМБЫЛОВА

Кубик - рубик

Қауырсын қалам



  Әр курс өзінше қызық қой. Әсіресе, университет 
табалдырығын жаңадан аттаған бірінші курс студенті бо-
лып, «балмұздақ» атанып, буыны әлі қатпаған, жел қайда 
соқса, сонда еріксіз кете беретін «перваш» кезіміз-ай.

«Дарынды дамыту – ұстаз парызы» дейді емес пе? 
Бізге дұрыс жол сілтеу, бағыт-бағдар беру мақсатында ма 
екен, факультет қабырғасына қонақ болып келген барша 
үлгілі тұлғалармен кездесу, әрі треннингтерде ең бірінші 
«перваштарды» шақырып, іздейтін. Осындай бір кездесу 
есімде ерекше жаңғырып қалғандай...

Күз айы. Дүйсенбі күні. Сабақтың бітуіне бірша-
ма уақыт қалды. Барлығымыз сабақ айтып болып, біре-
уі үйге, біреуі жатақханаға қайтуға асығып отыр. Есікті 
тоқылдатып, көзілдірік таққан, үнемі күлімсіреп жүретін 
апай есік ашты. Балаларды кездесуге шақыруда деді де, 
өз ісімен кетті. Топ болып жиналып, 228-ші кабинетке 
бардық. Онда кіре келе, ерекше бір атмосфера байқал-
ды, онымен қоса, терезенің арғы бетінде күн күлімдеп 
тұрғандай. 

Ол атмосфера қайдан қана бола қалды десеңізші. 
Күлімдеп тұрған күн сияқты, өзінен айрықша энергия, 
шуақ шашып тұрған, кабинеттің арғы жағында бір кісі 
отыр екен. Амандасып, барлығымыз партамызға жайға-
стық. 1сағат көлемінде, адам баласы өмір бойы ұғынбай 
келетін мәселені қозғаған болатын... Ол не?

Адамды тану мақсатында, ол жайлы негізгі үш фактор 
білу қажет. Яғни: 1. Тегі. 2. Қоршаған ортасы. 3. Қоректе-
нетін тамағы.

Бірінші, тегі. Әке-шешесінің, туыс, жора-жолдасын, 
бәлкім, тіпті жеті атасына дейін ғана білу емес, онымен 
қоса туылып өскен жері, топырағын білу. Біздің бәрімізге 
мәлім, әр елдің, тіпті әр облыстың менталитеті мен өмір-
ге деген көзқарасы, тіпті бір қазақ тілінде болса да, сөй-

лейтін сөзі басқа. Демек, тәрбиесі де бөлек. Бұл арада: 
«Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады» деген мақал 
еріксіз бой алады. 

Екінші, қоршаған ортасы. Қоршаған орта. Айна-
лаңдағы достарың. Араласатын адамдарың... Психологи-
ялық тұрғыдан, адамның қоршаған ортасы оған тікелей 
әсерін тигізетінін баяғыдан зерттеп, дәлелдеп көрсеткен 
болатын. Демек, жоғарыға талпынған кез-келген адам ба-
ласы, кіммен араласып, ортасын таңдай білуі қажет деген 
екен. Онымен қоса, адам есті, ақылды болып туылады, 
ақымақ қылатын – оның ортасы деп, философтар бекер 
айтпаған ғой. 

Үшінші, қоректенетін тамағы. Орыста жақсы сөз бар: 
«Ты то, что ты ешь!» деген. Бұнысымен де мен толыққан-
ды келісемін. Әй, қазағым мықты еді ғой. Таңғы асқа сүт 
пен шелпек, түскі асқа қойдың етімен қуырдақ жеп, кешкі 
асты жылқының соғымымен қайыра салып, жүре беретін. 
Бірақ, заман қазір басқа. Приоритетте – жақсы фигура, 
шөптен жасалған салат, еріксіз жұмысбастылық. Кей-
де уақыт болмай кетеді, шаршап-шалдығып үйге келіп, 
балаңа 3000 теңге ұстатып: барып KFC жеп кел, немесе 
сушиді үйге заказға бере сал дейтіні жөн,егер анда-санда 
ғана болып тұрса. Адамның ең басты байлығы ол – денса-
улығы. Ал денсаулықтың кепілі – дұрыс тамақтану!

Адам баласы жайлы қаншама кітап, мақала, зерттеу, 
мемуар, тіпті болмысы жайлы картиналар жазылған? Әрі, 
қаншама адам өз-өзін әлі тану жолында? Осы кездесуден 
кейін біраз көкейімдегі сұрақтарыма жауап алып, өмірге 
басқаша көзқараспен қарай бастадым. Және, жоғарыда 
аталған үш фактордан кейін, сен де өзіңді табасын деген 
ойдамын, қымбатты дос!

Айбота БОЛАТҚЫЗЫ

Әр олим-
п и а д а д а 
(жазғы бол-
сын, қысқы 
б о л с ы н ) 
д ә с т ү р л і 
түрде олим-
пиада ала-
уын алып 

өту эстафетасы өтеді. Эстафедада қазақ елі үшін аянбай 
еңбек еткен, ел арасында үлкен беделге ие азаматтар 
алауды алып жүгіретіндігі заңдылық. Сол азаматтардың 
арасында қазақ елі деп өмір сүрген, бар өмірін қазақ 
спортына арнаған менің атам – Несіп Жүнісбайұлы да 
бар. Ол кісінің айтулы шарада алау алып жүгіруі бекер-
ден-бекер емес деп білемін!
  Өзінің еңбек жолын «Лениншіл жас» газетінде 
бастаған ол кісінің осы күнге дейін атқарған қызметі, 
алған атақтары жетіп артылады. Айта кететін болсақ: 11 
олимпиада ойындарына, Азия және Әлем чемпионатта-
рына барып, соларды насихаттады, 20 шақты кітаптың 
авторы атанды. Ал атақ-дәрежелері туралы айтатын бол-

сам, Қазақ халқының Еңбек сіңірген қайраткері, Спорт 
шебері, Жоғары ұлттық дәрежедегі төреші, Қазақ елінің 
еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Алматы облысының 
құрметті азаматы. 
Осы сансыз атақтардың ішіндегі ең ерекшесі, ең бедел-
дісі соңғы өткен  Рио олимпиадасында атама табысталды. 
Ол жерде Несіп Жүнісбайұлы әлемнің үздік журнали-
стер қатарына қосылып, арнайы сыйлықпен марапат-
талды. Адамды алдауға болады, бірақ қанды алдауға 
болмайды. Осындай атамның алған марапаттарына куә 
болып, жазған кітаптарын оқып, спорт журналистикасы-
на қосқан үлесін негізге ала отыра, мен атам бастаған 
дара жолды жалғастырғым келеді. Сол дара жолдағы 
ең алғашқы, әрі ең маңызды қадамымды жасадым. Мен 
қазақ журналистикасының қара шаңырағы болып табы-
латын Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дегі журналистика 
факультетіне оқуға түстім. Несіп атам сияқты шоқтығы 
биік журналист болу, түрлі тақырыптарға кітаптар жазу, 
күндердің бір күнінде олимпиада алауын алып жүгіру 
сынды армандар мені алға қарай жетелей бермек.

Мұстафа ЖҮНІСБАЙ

Еріксіз ойландырған жайт

Атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі

Оқу десе қандығымнан таятын қарапайым ҚазҰУ сту-
денттерінің бірімін. Амалым жоқ, қазақ бабам айтқандай 
«үш күн өткен соң көрге де көндігеді» екенсің… Әрине, 1 
курста барлық студенттер жаңа ұстаздарға, университетке 
үйренісе алмай жүретіні анық. Дәл осы күйді менде кеш-
тім. Бастапқы күндері, өз тобымды таппай әуре сарсанға 
түскенім әлі де есімнен кетпейді. Ұстаздарға қалай жақсы 
көрінсем, қалай жақсы балл алсам деп ойлайтынмын. Бұл 
үрдіс барлық студеттерге тән оқиға емес пе? Бірақ, аса көп 
уақыт өтпей мен де оқу орныма етім үйреніп, өзімді еркін 
ұстай алатын жағдайға жеттім. Тіпті, жабайы тұлпар үйірін 
тапқандай сезімді серік ете жүргенім де рас.

     Алыста тұрғандықтан және көлік ыңғайына байла-
нысты әрдайым сабаққа ерте келемін. Бұл алғашында атарға 
оғы жоқ адамдай ашуландыратын, жүйкемді де жұқартатын. 
Уақыт өте келе ерте келіп ҚазҰУ-дың әсем табиғатында 
серуендеуді әдет етіп алдым. Сіз білесіз бе? ҚазҰУ дың та-
биғатын сөзбен айтым жеткізу мүмкін емес секілді! Әрдай-
ым ерте келіп университетке кіре бергенімде тап бір ертегі 
әлеміне кіріп бара жатқандай сезінемін. Сол бір ертегі әлемі-
не кіргенімде алдымнан бір әсем де, әдемі тауды бейнесін, 
әдемі табиғатты көріп ұйқым шайдай ашылып, сабаққа де-

ген құлшынысымды артыра түсетін.
     Университетімнің бас ғимаратының алдында тұрған 

Әбу Насыр Әл–Фарабидың ескерткішінің, маңынан өткен 
сайын сүйсіне қараймын. «Неге?»,-дейсіз ғой? Ол кісінің 
бейнесі тап бір биік шыңға шығып бара жатқан адамды еле-
стеді. Басқа студенттерді білмеймін, дәл осы ескерткішті 
көрген сәтте менің өмірге деген құлшынысымды, болшаққа 
деген сенімімді еселей түседі.

      Кез келген журналист ретінде мен де теңіздей ақпа-
рат көзі тасыған жерлерге ынтықпын. Не айтқым келіп оты-
рғанымды түсінген де боларсыздар… әрине ол ҚазҰУ дың 
кітапханасы… Кітапханаға ең алғаш кіргенімде нағыз бай-
лық көзін тапқандай күйде болғаным әлі есімде. Сөрелерде 
қаз-қатар тізілген кітаптардың аттары, бәрі-бәрі тап бір кеше 
ғана болғандай… «Құмарлық – ой әкесі»,-деп Шекспир ай-
тқандай құмарлығым сансыз кітаптарға жетелеуін қояр емес 
(«Генрих IV, II бөлім» Генрих патша).

      Бәлкім біреуге өз университетімді асыра мақтаған 
болармын. Бәрібір, мен бұл жерде өз ойымды жеткізе алға-
ныма дән ризамын. Бұл білім ордасы «Арыстандай айбат-
ты, жолбарыстай қайратты, мен жастарға сенемін!», – де-
ген Мағжан ағамыздың сөзін желге ұшырмай сенімін ақтап 
жүрген оқу орны екеніне кәміл сенемін. Дәл осы білім орда-
сынан алған білімім болашақта мені биік белеске жекізетіні 
анық. Менің университетім – менің мақтанышым.

Мақпал САПАРБАЙ

Қымбатты 22-ғасырдың тұтқасын ұстар, 21-ғасырдың 
адамдарына жұмбақ жандар! Мен сіздерге бұл хатты 21-ға-
сырда, нақтырақ айтқанда, 2017 жылдың 23 қарашасында жа-
зып отырмын. Иә, 2100 жылы бұл хатты оқып отырған адамға 
«2017» қандай жұмбақ болса, 21-ғасырда өмір сүріп отырған 
мен үшін де «22-ғасыр» деген атау құлаққа түрпідей тиеді.
 Кезінде ата-анамыздың әңгімесінен 20-ғасырдың 
қандай болғанын білемін, 21-ғасырда өзім өмір сүріп отыр-
мын, ал 22-ғасырдың қандай болатыны маған жұмбақ, сізге 
мәлім. Ал 21-ғасыр туралы білгіңіз келсе, мен сізге баяндайын.
 20-ғасырдың басында болашақты болжаушы ға-
лымдар (футурологтар)  теледидар, ұялы телефон сынды 
құралдардың пайда болатындығын айтқан екен. Иә, олар-
дың болжамдары орындалды. Бүгінде біз бір күнімізді гад-
жеттерсіз өткізе алмайтындай болып көрінеміз. Ғаламтор, 
әлеуметтік желілерді бір күн қолданбасақ, тұра алмаймыз.
 «21-ғасыр – ғылыми-техникалық революция ке-
зеңі,»- деп жатамыз. Алайда, әлі күнге дейін су ресурсы мен 
энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалана алмай келеміз. 
Кейбір елді-мекендерде әлі күнге дейін не ауыз су, не жарық 
пен газ жоқ... Мұндай кемшіліктердің барлығы сіздер өмір 
сүріп отырған қоғамда, 22-ғасырда жоқ болар деп үміттенемін.
 Мен өмір сүріп отырған  алпауыт мемлекет – 0 бү-
гінгі күні үш тұғырлы тіл, төрт тұғырлы тіл, латын әрпіне 
көшу сынды тақырыптар өте өзекті. Ал футурологтардың 
айтуынша, 22-ғасырда әлем бойынша тек үш қана тіл – 

ағылшын, қытай, испан тілдері қолданыста болады екен. 
Расымен де солай ма? Сонда, 21-ғасырда қолданыста алты 
мыңнан астам тіл болса, оның барлығы да жүз жыл ішінде 
жойылып, тек үшеуі қалғаны рас па? Мен бұл дерекке сен-
гім келмейді. Және мен жазып қалдырған бұл хатты түп-
нұсқада оқып, түсініп отырған боларсыздар деген үміттемін. 
 Әлемде 6 материк бар, 21-ғасырда әзірше соның бе-
сеуінде ғана адамдар тіршілік етіп жатыр, ал алтыншы ма-
терик – Антарктидада зерттеу жұмыстарымен айналысатын 
адамдар болмаса, нақты тұрғындары жоқ. Ал болашақты 
болжаушы ғалымдар: «22-ғасырда Антарктидада адамдар 
өмір сүреді, одан қалса, ғарыштық туризм дамып, Айға сая-
хат жасауға болады,»-дегенді айтып отыр. Осы мәліметтерді 
оқып отырғанда менің сіздер өмір сүріп отырған 22-ғасы-
рға бір сәтке болса да сапар шеккім келіп кетті. Өйткені, 
футурологтардың бұл болжамы дәл келсе, сіздер бақытты-
сыздар ғой! Себебі, біз бүгінде суреттерін ғана көріп оты-
рған ғаламшарларды сіздер өз көздеріңізбен көрмексіздер...
 Бәрінен бұрын, адамдықтарыңыз бен адал-
дықтарыңызды  жоғалтпасаңыздар екен. Өйткені, адам-
дық пен адалдық -  қай ғасырдың болмасын, қастер-
лі ұғымы болып қала бермек. Бір-біріңізге жылулық 
сыйлап, мейірімді болсаңыздар екен деймін. 

Алтынай ЖҰМАТАЙ

   Бүгінгінің тірі аңызына айналған қаламгер-журна-
лист – Нұртөре Жүсіп. 

Алла Тағала бойына қарапайымдылықты сіңірген 
лайықты тұлғаларға ғана, биік дәреже сыйлайды екен-
ау! Нұртөре Жүсіп «Айқын» газеті редакциясына барға-
нымда, білдей бас редактор бола тұра, әдеттегі қалпынан 
таймай, танымаса да: «Қызым, көмек қажет болса жүгі-
нерсің», - деп арқамнан қаққаны, әлі өзін журналист деп 
атауға шамасы жетпейтін маған, таудай талап сыйлады.

    Ал студенттермен өткізген шеберлік сағатын-
да ол сөзінің әлқиссасын өз арманынан бастай отырып: 
«Адамдар арасындағы қарым-қатынасты ұялы телефон 

мен электронды техника алмастырған заманда, 
көзі барлар көрмейді, құлақтың иелері естімейді. Электр 
шамы жоқ болса бұл техниканың бірі де іске жарамай қа-
лар еді. Есесіне бүгінгі күнгі адамдар көзқарасы анағұр-
лым жақсарар ма еді!?»,- деген ой білдірді. Ағамыз өз ар-
манын бізге жеткізіп-ақ, өмірлік сабақ алар ой, дүниеге 
мүлдем өзгеше көзқарас сыйлады. Ең әуелі адам қалпын-
да қалуды ұғындырды.

    Ал болашақ жас журналист! Етек-жеңіңді жинап, 
әлемді өзгерт.

Назым ҚҰСАЙЫН

Менің мақтанышым

Болашаққа хат

Жақсымен өткен бір сәт

Жүрекжарды



Таңғы сағат 6:00. 
Көзімді ашсам ол 
әдеттегідей өз жұмы-
сына кірісіп кетіпті. 
Мамамның қашан 
да басар аяғы нық 
болды. Оның өз жұ-
мысына салғырт қа-
рағаны есімде жоқ. 
Анам жалқаулық пен 
тәкаппарлықты, нен-
дей жағдай болмасын 

хадден шығып кетуді ұнатпайтын. Мәрттік пен әділеттілік-
ті құп көретін. Біз бір бөлмелі аядай үйді жалға алғанбыз. 
Ол үй дейтіндей үй де емес еді. Дәл біздікіндей уақытша 
баспаналардың тағы 8-і қаз-қатар орналасқан. Сегіз пә-
терде сегіз отбасы, сегіз түрлі тағдыр иесі тұрып жатты. 
Оның ең жоғарғы тұсында бас үй-қожайындардың үйі ор-
наласқан. Өзім таңертең ерте тұрып алғаныммен қоймай, 
басқа бөлме тұрғындарын да оятып шығатынмын. Мұны 
не себепті істейтінімді өзім де білмеймін. Ерте тұрып алу 
әдетіме сол кезде енген шығар бәлкім. Бөлме тұрғындары 
анама қызың азанымен шертпе жасап  бізге ұйқы бермей 
кетеді деп жиі айтатын. Ал, ол сол сәтте бір мәз боп қа-
латын еді. Әлі күнге дейін есімде. Ол кешке дейін жұмы-
старын аяқтап, мені сабақтан алып кетуге де үлгеретін еді. 
Жалғыз басты ананың мұнысы ерен еңбекпен тең. Ана 
бір қолымен бесігін, екінші қолымен әлемді тербетеді. 
Таңмен тұрып жұмысқа кіріседі. Қызын киіндіріп мек-
тепке апарады. Сосын қайтадан жұмыс орнына ба-
рып ісін жалғастырады. Оны кешкі сағат 17:00 дей-
ін аяғына жеткізіп, қызын сабақтан алып кетеді.
   Бірде ол мектепке әдеттегі сабақ бітер уақытта кел-

ді. Қыстың қақаған суығы.  Алайда,  күнде күтіп отыратын 
жерге келсе де, мені таба алмай -ақ қояды. Бүкіл мектепті 
шарлап шығады. Сол жылдары ұялы телефон деген енді 
шығып жатқан-тын. Мамам заман ауанына сай маған сондай 
кітапша секілді ашылып, жабылатын моторолла телефонын 
алып берген. Кітапхананың сілтідей тұнған тыныштығын 
бұзуды тәтіпсіздік деп білдім. Ал ол болса қайта-қайта 
бастауыш мектептің  айналасын қарап, сыныпқа  бірнеше 
мәрте кіреді. Бірақ… Ол жерден де таба алмайды. “Балам 
мені ұзақ күтіп үйге кетіп қалған болар”,- деген оймен үйге 
бірнеше мәрте барады да қайтадан мектепке оралады. Таба 
алмай әбден дал болғанда ойына тек полицияға жүгіну ғана 
келеді. Қызының жоғалып кеткеніне сенгісі келмей көзінен 
бірнеше моншақ тамды. Самайы терлеген, әбден қалжы-
раған ана мектептің табалдырығына отыра берген сәтте: 
- Анашым! Келдіңіз бе?
  Анамның сол сәтте қалай қуанғанын, жүрегінің 
дүрсілінің жиілеп кеткені тек бір Аллаға ғана аян бол-
ды. Ананың ойынан ешуақытта шықпайтын нарсе ол 
әлбетте перзент амандығы мен саулығы. Оның осынша 
уақыт өзімді іздеп жүргенін білсем, бұлай сарсаңға сал-
мас та едім деп ойлап қоямын. Іштей өз кінәмді сезіп ке-
лемін. Мен анамды қалай жақсы көрсем, ол мені екі тіпті 
үш есе қаттырақ жақсы көрді. Бұған сөзсіз сенімдімін.
          Осы уақытқа дейін қайда болғанын сұрады, ұры-
сып та алды. Мен мектептің ішіндегі шағын кітапхана-
да кітап оқып отырғанымды айттым.  Ана жүрегі енді 
ғана өз орнына келгендей. Енді ескертпей ешқайда кет-
пе,- деді. Мұндай үлкен қалада аса қауіпті бала ұрлай-
тын залымдардың көптігі жалғызынан айырылғысы кел-
мейтін шеше үшін үлкен үрейдің себепшісі болатын.

Жайна ТӘТТІМБЕТОВА

           

Дыбыс – ол барлық тіршіліктің бастауы, өмірге деген құл-
шыныстың қайнар көзі. Дыбыс арқылы үндесіп. Дыбыс 
арқылы көңіл-күйімізді білдіреміз. Дыбыс ол – қозғаушы 
күш. Осы құбылысты адамзат сәтті пайдалана білген. Мы-
салы :таң атқаннан бір ғана: «Қайырлы таң қазақ елі»,-де-
ген сөздің өзі көңіліңді жадыратып жіберетіні сөзсіз. Жолда 
кетіп баражатқан сәтіңде «Жолдарыңыз болсын»,- деген 
ыстық тілектің өзі неге тұрады? Осындай ерекше, адамзатқа 
жағымды әсер беретін табиғи құбылыстың бірі – Радио. 
Радио-күн шығысымен еліміздің ән ұраны арқылы адам-
ның отанына деген сүйіспеншілігін оятса, бір-бірінен алыс 
жүрген туған-туыс, дос-жарандардың жүрек жарды сөз-
дерін беру арқылы қала мен қала арасын жалғап, халықты 
жаңалықтармен таныстырып, тыңдаушының көңілін көрету 
үшін үн мен сазды да береді.
      Бүгінде хабарларын тәулік бойы тарататын Қазақ 
радиосы – еліміздің ең ірі ақпарат жүйесі. Дәл осы радиода 
талай ардагер ағаларымыз бен апаларымыздың іздері қал-
ды, Алтын қорда мыңнан астам дауыс сақталып тұр. Небір 
қоғам, мәдениет, өнер және тағы басқа салалардағы қайрат-
керлеріміздің дауыстарын ұрпақтан-ұрапққа жеткізу үшін 
Қазақ ридиосының ұжұмымы көздерінің қарашығындай 
сақтап келеді. бір ғана Әміре Қашаубаевтың 1925 жылы Па-
рижде өткен Дүниежүзілік сән өнері көрмесінде шырқаған 

әнінің өзі тұнып тұрған тарих, кіршіксіз мөлдір мұрағат, 
айтулы ақиқат, асыл мұра емеспе? Қазақ радиосының әуе 
толқынында ұлтымыздың тарихи ізі сайрап жатыр.  Сол 
кездерден құлағымызға сіңісті болып қалған Әнуарбек Бай-
жанбаев сияты ағаларымыз бен, Сауық Жақанова сияқты 
апаларымыздың үндері әуе толқыны арқылы қазақтың әр-
бір баласы мен ауылына жетіп жататын.
  Ұлттық мәдениетіміз бен өнеріміздің қарашаңы-
рағы болып табылатын, тәуелсіздігімізді алып, мемле-
кетімізді қалыптастыруда қазақы рухтың айнасы Қазақ 
радиосы. Қазақ радиосы ұлттық құндылықтарымызды 
насихаттап, қазақтың рухын аспанға шарықтатып келеді. 
Тарих қойнауына көз салсақ, тіліміз бен дінімізге қауіп 
төнген қатерлі кезеңдер де Қазақ радиосы – ұлттық дүни-
етанымыздың шырақшысы бола білді. Осы уақытқа дейін 
қазақ қоғамымымен, қазақ жұртшылығымен оның соқпа-
лы-соқпақты, тар жол, тайғақ кешулерімен бірге жасасып 
келе жатқан халықтың үні. Бір сөбен айтқанда Қаразақ ра-
диосы-шежіре Жер сілкінісі болып жатса да Қазақ радиосы 
эфирін тоқтатқан емес.Бүгінгі аласапыран заманда да осы 
бағытынан адаспай, ұлттық рухқа қалтқысыз қызмет етуде.  
     Ұлы даланың үйіне айналған Қазақ радиосы ұлт-
тық руханияттың, қазақ өнері мен мәдинетінің қарашаңы-
рағы. Салиқалы ойдың өрелі орамдарды да, әуезді әуеннің 
жан тнбірентер сезімтал пернесі де осында. Сөз сәні мен тіл 
тәлімі де, ән әрі мен саз сыры да осында. 

Алтынай ЫҚЫЛАСОВА

Замана үні

Өмір – өзен, өмір – күрес, 
өмір – театр деп айтып жа-
тамыз. Расында, Алланың 
адам баласына берген ең 
үлкен сыйы өмір сүре білуге 
қабілетті болу. Осы бір төрт 
қана әріптен құралған сөз-
де қанша мағына, ұлағатты 

ой жатқанын аңдаған жан ғана түсінер. Олай деуімнің се-
бебі, бүгінде өз әлемінде өзі адасып, уақытын текке, әрбір 
күнін мәнсіз-мағынасыз өткізіп жатқан адамдар қаншама?! 
Құдіретті күшті Алла жақсылық пен жамандық, қуаныш 
пен өкінішті қатар береді.Өзінің құлдарына төзімсіз сынақ 
бермейді, себебі оның күресе алатынына сенеді.Сондықтан, 
адам баласы өмірінде кездескен тар жол, тайғақ кешуді ба-
сынан өткерсе де, мойымай шыдамдылықпен қарап, өмірін 
барынша мағыналы, мәнді етіп өткізу керек. Ол үшін адамға 
төзімділік, Аллаға деген сенім, қайтпас қайсарлық қажет.
        Әлемде жеті миллиардтан астам халық болса, сонша 
түрлі тағдыр бар. Бүгінгі қоғамда өз өмірін өзі қиып не бол-
маса ішімдікке салынып, депрессияға түсіп, өмірден түңіліп 
кеткен жандар аз емес. Бірақ, басына қанша қиыншылық 
түсіп, сүрініп жатса да, еңсесін тік көтеріп,қайта тұрып, 
жүгірген адамдардың бірі – оқу ордамыздың студенті. Бал-
нұр (аты өзгертілген) өмірінің аса бір қиын кезеңін былай 
баяндайды: «Адам баласы дүние есігін шыр етіп ашқан ми-
нутынан бастап өмірінің қызығы мен шыжығы ақтық демі 
таусылғанға дейін  мақтадай әппақ қағазға кітап болып жа-
зылады. Сол кітаптың мұқабасының берік, қатты да көз тар-
тарлық әдемі болуы адамның өзіне байланысты. Алғашқы 
бетін ашқан кездегі кіріспесінің бірден адамды қызықты-
ратындай ешбір қатесіз, жақсы жазылуы ата-анасының 
баласына берген тәрбиесі секілді. Расыменде, ата-атаның  
баласына беретін тәрбиесі – оның тұлға болып қалыптасуы-
на маңызды рөл атқарады. Баланың жанашыры ана болса, 
қолдап қорғайтыны әке емес пе?! (Терең күрсінді). Тағды-
рымның тамшыдай бастауы мені тұңғиық терең мұхиттың 
түбіне батырса да, жүзе білетін  адам судың бетіне шығып, 
күннің сәулесін көреді емес пе?! Шырғалаң тағдырдың шы-

рмауынан босатып, су түбінен жарыққа жетелеген- әкенің 
де, шешенің де орнын баса білген – аяулы анам. Әкемнің 
бізді бала күнімізде тастап кеткені осының жауабы болар...
     Қаншама қиындықты, ыстық пен суықты, тіпті қара 
нан мен су ішкен күніміз де – өмірдің берген сынағы деп 
қарап, мойымай, қорған бола білген анашым мен үшін ең 
қымбат жан болатын... Әкемнің орнын жоқтатпауға тыры-
сып, бар тапқанын балаларының аузына тосатын, жалғыз 
тіренішім анам айықпас дертке шалдығып, өмірден өткеніне 
үш жылдан асты. (Көзіне жас алды). Үйдің үлкені болсаң, 
барлық жауапкершілік саған жүктеледі ғой, мен де сол си-
яқты артымнан ерген іні-қарындастарыма барынша қамқор 
болуға тырыстым. Кейде ойлаймын, жаратушымның бұлай 
бізді сынағаны-ерте есейіп, бүгінгі күнде өмірдің қиын-
шылықтармен күресе білетін, ешкімге тәуелсіз адам болып 
қалыптасуыма негіз болды. Кей кездері санамды сан түрлі 
ойлар жаулаған сәттерде, анамның қайтпас қайсар мінезін 
өзіме тұмар қылдым. Ендігі мақсатым – анамның үкілеген 
үмітін ақтау. Бір түсінгенім, өмірдің қандай қиындығы болма-
сын, адамның еңсесін тіктеуге итермелейтін күш болуы тиіс.
      Бұл Балнұрдың басынан өткен  қиын кезеңдердің 
бір көрінісі ғана. Балнұрдың батылдығы, қайсарлығы, 
табандылығы кез-келген адамға үлгі боларлықтай.
    Айтарым, өмірмен күресе біліңіз. Шаршамаңыз, 
талмаңыз. Неміс философы Фихтен: «Іс-әрекет жаса, тағы 
да іс-әрекет»,- демекші, сіздің қолыңыздан барлығы ке-
летініне сеніңіз. Өмірдің әлі ашылмаған жұмбақтары 
көп, сіз білмейтін дүние қанша ма десеңізші?! Сол дүни-
елерді білуге асығыңыз. Әрине қандай да бір іс бастай-
мын десеңіз, ол ойыңызға жақындарыңыздан тарапынан 
болсын қарсылықтар, кедергілер кездеседі. Ол таныс 
жағдай. Кез-келген іс жақсы не жаман ойлардан туады. 
Сондықтан санаңызды негативті көзқарастан сақтаңыз.

Алтынай Бажанова

«Арманыма алданғым келмейді!»,- 
бұл сөз тіркесін естігенде санамы-
зға басқаша ой келіп, көз алдымызға 
басқаша нәрсе елестеуі мүмкін. Де-
генмен, бұл сөз тіркесін жан-жақты 
түрде қарастырып, әр адам өзінің са-
на-сезіміне қарай түсінуіне болады. 
Мысалы, мен үшін бұл сөз тіркесі- 
өзіме күш-жігер алып, алға қарай ұмы-
тылуыма себепкер болады. Себебі, 
кез-келген адам баласы ең бірінші ар-
мандап, қиялдайды. Содан кейін, сол 
арманының шындыққа айналуы үшін 
алдынa мақсат қояды. Осыдан кейін 
осы алдына қойған мақсатының орын-
далуы үшін тырысып еңбек етеді. Сол 
себепті, кез-келген адам баласы мақ-
сатының жүзеге асуы үшін, дұрыс ар-
мандай білуі керек және осы арманы-
ның шындыққа айналуы үшін еңбек 
етуі тиіс. Себебі, кез-келген жемісін 
берер жұмыс алдымен қажырлы ең-
бекті қажет етеді. Ал, кейбір адамдар 

бос қиял етегінде жүріп, бар уақытын 
өткізіп алғаннан кейін ғана «арманыма 
алдандым» немесе «армандар орын-
далмайды» деген ой санасында орын 
алады . Осы үшін «арман» деген сөздің 
қадір-қасиетін білу үшін, жан-жақты 
қарап, мағынасын түсінуге тырыстым. 
      Адам болған соң барлығы-
мыздың да армандап, қиял-ғажайып 
әлеміне есік ашып, сол қиялға жету-
ге талпынатынымыз да рас. Осындай 
қиял әлеміне көбінесе бала кезімізде 
баратынымызды да түсіндім. Алайда, 
ешқайсысымыз сол сәтте “Aрман деген 
не?” немесе “Aрманыма алдансам...” 
деген сөздерді ойымызға алмағанымы-
зды енді түсініп отырмын. Себебі, біз 
«Aрман деген не?!» деген сауалдың да 
нақты жауабын білмейміз.Бұл сұрақты 
әр адам әрқалай түсінеді. Мысалы: 
Ертеде бір қария жас жігітке келіп:
  – Арман деген не?-депті қарт.
  – Ата, арман де-

ген қиял,-депті жігіт. 
– Жоқ,балам, арман дегеніміз – 
ақыл ойдың шыңы. Құс ұшсам дейді, 
Жігіт –  болсам дейді, Қарт-жүзге 
жетсем дейді, Ақылды, дана болсам 
дейді, Ұстаз – шәкіртіне үлгі болсам 
дейді. Арманына адаспаған жетеді, 
адасқан арманына жете алмай кетеді. 
Ақымақтың арманы болмайды. Ар-
манына ақылды жетеді, ақымақ бұл 
өмірден түңіліп өтеді, - депті қария. 
Сол сияқты, ақымақ адамның күнін 
кешіп, өмірден түңіліп, армандары-
мызға алданбауымыз керек. Алды-
мызға нақты мақсат қойып, биікке 
белестерді бағындырып, армандаған 
армандарымызға жетуіміз керек! 
Осы сөз тіркесі үнемі жадымызда 
сақталса арманымызға алданбасымыз 
анық! Армандарымыз алдамасын!

Айман АМАНЖОЛОВА

Қайта тұрып, хақың бар жүгіруге

Арманыма алданғым келмейді!

 Мәрттік    пен    әділеттілікті    құп   көретін 



«Хабар» телеарнасының жаңалықтар топтамасының 
жүргізушісі Талғат Алманмен сұхбат. 

– Өзіңіз жайлы айта өтсеңіз?
– Мен Алматы қаласында туып өстім.Қазіргі таңда Аста-

на қаласындағы Казмедиа орталығында жұмыс істеп жаты-
рмын.

– Журналистика әлеміне қалай келдіңіз? Балалық 
шағыңыздан армандадыңыз ба?

– Дикторлық қызмет бала кезімдегі арманым болғаны 
рас. Зейін Әліпбек деген азаматқа қатты қызығып өстім. Ар-
маным алысқа жетелеп, уақыт өте Алланың қалауымен өзім 
де жаңалықтар жүргізушісі болдым. 

– Қазақстандық телеарналарға нені қосар едіңіз?
– Қазақстандық телеарналарға жетіспейтін нәрселер 

бастан асады. Ең алдымен жақсы кадрларды, нағыз талант-
тарды, тандай білуді дамыту керек. Техникалық мүмкін-
діктің барлығын қолдану керек. Режуссураға көбірек көңіл 
бөлу керек. Өз ісінің маманы, жоғарғы оқу орнын бітірген 
білімді жастарға орын беру керек деп ойлаймын. 

– Сіз телевидениенің 20 жылдан кейінгі болашағын 
қалай елестесіз?

– Қазақстандық телевизияның 20 жылдық болашағы зор 
деп ойлаймын. Әсіресе жастардың шет елдік білімін дамы-
ту, ағылшын тілін білу арқылы қазақ тевизиясының бола-
шағын қалыптастыруға, әмбебап журналист болуына әбден 
болады деп ойлаймын. Болашақ бағдарламасымен шетелде 
оқып келген қазақ ұл - қыздарымыз мол тәжірибие жинап 
келіп, Отандық телеарналарда білікті де білгір маман болып 
жұмыс істесе деп ойлаймын. Қазақ телевизиясының тарихы 
терең болады деген ойдамын.

– Жаңалықтар қызметін жүргізу сізге несімен ұнай-
ды?

– Жаңалықтарда ұнайтын нәрсе өте көп. Бастысы – 
тікелей эфир. Тікелей 

эфирде өзін дамытып, жетілдіруге көп мүмкіншілік-
тер бар. Тікелей эфир кезінде репортер өзі қатысып тұрған 
оқиғаның көрінісін тыңдаушы көз алдына қатысып оты-
рғандай әсер қалдырса ғана репортаж өз дәрежесіне жетпек.
Тікелей эфир жаңалықтарын жүргізу өзіме қатты ұнайды. 
Жағымды жаңалықтарымыз көп болғай! 

Зарина ТҮМЕНБАЕВА

  Алманың құрамында А,С, В1, В2, Р, Е дәрумендері 
бар.  А дәруменi – ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі 
ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. А дәрумені шаштың, 
тырнақтың өсуіне әсер етеді. Ол жетіспегенде тері құрғап, 
жарылып, түсі күңгірттенеді.  
  В1 дәруменi – организмде дұрыс зат алмасуы үшін 
аса қажет. Бұл дәрумен жетіспегенде шаршағандық сезіліп, 
ас қорыту жүйесі бұзылады. Ағза В1-ге зәру болған 
жағдайда жүйке жүйесі ауруға шалдығуы мүмкін.  
  В2 дәруменi – басқа да дәрумендер сияқты ор-
ганизмнің бірқалыпты өсуіне қажет. Жарақаттардың тез 
жазылуына мүмкіндік береді. Көздің жақсы көру қабілетін 
арттырады.  Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ерін құрғап, 
ұшық шығады. Денеге түскен жарақат баяу жазылады.  
  С дәруменi – ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы 
тұра алу әрекетін арттырады. Сүйекке және тіске беріктік 
қасиет береді. С дәруменi жетіспегенде ағза тез шаршайды, 

сілемейлі қабықшалар қабынады, қызылиек қанталайды. С 
дәруменi ағзаға қыс пен көктем айларында көбірек қажет.  
  Р дәруменi – жіңішке қан тамырларының берікті-
гін арттырып, қызметін қалыпқа келтіреді.
          Е дәруменi – бұлшық еттердің қызметін жақсартады.  
Сондай-ақ, алмада марганец, калий, кальций, фосфор, на-
трий, молибден, мырыш бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөл-
шерде болса, адам жиі ауырмайды. Ойлау қабілетті жақсы 
дамытады.  Ал ең бастысы – алма темірге бай. Темір қан 
айналымы жүйесіне өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, 
асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады.  
Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтану үшін күніне 
бір алма жеу қажет.Ағылшын тілінде мынадай мақал бар: 
«Күніне бір алма жеген адам дәрігердің алдына бармай-
ды». Алманы тұтыну көптеген аурулардың, оның ішінде 
обырдың да алдын алатыны анықталған. 

Жазира ӘУЕЗХАН

 Қазіргі қоғам ақпарат қоғамы. Себебі, журналист адам мен 
қоғамды байланыстыратын алтын көпір болып табылады. 
Соның нәтижесінде барлық ақпараты газет-журнал, радио, 
теледидардан көріп, естіп жатамыз. Дәл осындай ақпарат 
айдынында мені талай мәселелер алаңдатады. Мәселен, та-
биғаттың ластануы, тастанды балалардың көбеюі, қарттар 
үйінің санының күрт артуы,  елдегі ұрлық-қарлық пен кісі 
өлімін де қосыңыз. 
      Дәл қазіргі уақыт табиғатты ластаушылар саны 
күрт өскен, оған себеп саяхаттаған адамдардың қоқысты 
жинамай шашып кетуі. Одан бөлек қазіргі кезде орман-
дардың өртенуі де күрт өскен. Адамдар табиғат-ананы 
қоқыспен толтыруда. Оларды қанша тазалағанмен толық 
тазартып үлгермей жатқаны жасырын емес.
      «Таза болса табиғат,  Аман болар адамзат», - деп 
Фариза ақын бекерге айтпаған ғой. Шет елдерде қоқыспен 
күрес әлдеқайда басталып кеткен. Мысалы, Түркияның 
Стамбул қаласында әуежайларда, жаяу жүргіншілер жо-
лында «Қағаздар, пластамассалар, өңделмейтіндер» деп 
бөлінген арнайы қоқыс жәшіктері бар. Ал көрші Қытайда 
да дәл осындай қоқыс жәшіктері бар. Тек оларда «өң-
делетіндер және өңделмейтіндер» деп екіге бөлінген әр 
бекетте қос-қостан төрт қоқыс жәшігі тұрады. Автобусқа  

да арнайы қоқыс жәшігі орнатылғанын ескере кеткен жөн.
      Мысалы, пластмассалар жер астында екі жүз 
жыл шірімей жатады екен. Демек, бір пластамасса екі жүз 
жыл бойы шірімейді! Соның кесірінен топырақтың құна-
ры жоғалып, шөп шықпай қалу мүмкіндігі жоғарылайтын 
көрінеді. Пластмассадан, әсіресе, теңіздегі балықтар қатты 
зардап шегеді деп дабыл қағуда. Оны қоқысқа тастағанмен 
де пайда емес екені белгілі. Пластмассаны өңдейтін зауыт-
тар біздің елде жоқтың қасы деп айтуға болады. Алматы 
қаласы статистика бойынша аптасына 10-12 мың тонна 
қоқыс шығарады. Мүмкін бұл саннан да көп шығар? Кім 
білсін? 
      Қытайдың атақты актері Джеки Чан кино түсір-
генде қоластындағы қызметкерлерінен дәретхана қағазын 
бір жапырақтан артық шығындамауды сұрайды екен. 
«Осы қағаздарды жасауға күніне қыруар ағаш кесіледі, 
сол үшін табиғатты қорғайық, кішкене болса да септігіміз 
тисін»,-дейді екен. Осындай қамқорлығымен актер талай 
адамға үлгі болар еді. 
   Қоқыс өңдейтін зауытымыз болмаса да, қоқысты 
аз шығаруға дағдылансақ екен.

Олжас АЙДАРБЕК

Жағымды жаңалықтарымыз көп болғай!

Алманың денсаулыққа пайдасы

Табиғатты қоқыстан қалай құтқарамыз?

«Ұл өсіре отырып, 
жердің, елдің иесін, 
қыз өсіріп, ұлтты 
тәрбиелейтін» дана  
халқымызды отбасы 
мәселесін әрқашан 
бірінші орынға қой-
ған. Алайда, бүгінгі 
таңда  қазақ  қоға-
мында отбасы  мәде-
ниеті, тәлім-тәрбиесі 
құлдырауға  ұшырап 

бара  жатқан секілді. Бұл проблема біздің ұжымды  да  
бей-жай қалдырмады.

   «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны  ілер»,- дейді халық 
даналығы. Сон-дықтан, отбасыдағы дұрыс тәрбие  ұл мен 
қыздың болашақта ұрпақ сабақтастығын  жал¬ғас¬ты-
рып, қоғамға пайдалы аза¬мат болып қалыптасу қажет-
тігінен туын¬дайды. Алайда, соңғы уақытта қазақ отба-
сыларында тәлім-тәрбие  құлдырап бара жатқан сияқты.  
Ажырасу,  ішкілікке салыну, материалдық жағдайдың  
тө¬мен¬¬деуі, жалғызбасты аналардың  кө¬беюі, әке 
сыйламау, ата-аналардың қарау¬сыз қалуы − мұның бар-
лығы қазақ от¬ба-сындағы типтік мәселелер. Біздің көр-
шімізде, Қытайда 30 млн.  еркек сұр бойдақ болып жүр. 
Соған сай, олар саясатын да өзгертті, бұрын бір отбасыға 
бір ғана бала тууға  рұқсат етсе, қазір екі-үш балаға дей-
ін тәрбиелеуге рұқсат етілді. Қазір бізде демографиялық 
мәселе  бар – қазақтың саны аз. Бұл мәселе бірінші  ке-
зекте тұруы керек. Сондықтан, біз үшін  гендерлік саясат,  
азаматтық  некеден еш пайда жоқ. Қыздарды, әйел затын 
тым еркелетіп жібердік-ау-деп  ойлаймын. Бұл  оларды 
өмір бойы шектеп тастау дегенді  біл¬дірмейді. Бірақ, 
олардың ой-пайымы,  ақыл-парасатына  қарай еркіндік  
беру керек, -деп ойлаймын.  

         Отбасы дегеніміз – екі адамның бір-біріне серік 
болуы, дүниеге ұрпақ әке¬луі, сол ұрпақтың иманды бо-
лып өсіп,  ұрпақ сабақтастығын жалғастыруы екенін  әр-
бір адам ұмытпауы керек.  Отан – отбасыдан басталады 
емес пе?! Қазір тек  мәселенің барлығы тек әйелдерде  
ғана  емес,  ер-азаматтарда да. 

         Қазір ақыл айтатын, көрген-түйгені көп  ақсақал-
дар жоқ. Үлкен жастағы  қариялардың жиын-тойларда 
жастарға ұқсап, билеп жүр¬гені біртүрлі көрінеді. Сонда, 
судың бұлақтан  бастау алатыны секілді, «біз кімнен, қай-
дан өнеге ала¬мыз?» деген орынды уайым келеді. Иман¬-
дылыққа шақыратын ақсақалдар жоқтың қасы. Еліктегіш  
болып барамыз: қазір орысты қойып, еуро¬палықтардың  
мәде¬ниетіне еліктеуді шығардық. Көп әйелдер дене 
бітімі сұлу, өзі жас көрі¬нетін әйелді «нағыз әйел», яғни, 
«идеал» деп қабыл¬дайды. Ал, шын мәнінде «на¬ғыз 
әйел» дегеніміз ер-азаматын риза қылып, отбасының 
сәнін келтіріп,  бала-шағасына жылу сыйлаған әйел. Ал-
маты қаласы әкімінің жанындағы «Әйелдер істері және 
отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия» 
әйелдер үшін  қазіргі уақыттағы заман талабына сай, со-
нымен бірге дәстүрлік тәрбие бере алатын сауатты  бала 
тәрбиелей алатындай болуын  көздейді. Баласына тек 
қана тамақ беріп  қана  қоймай, оның еңбекке араласып, 
елге, қоғамға пайдалы  іс атқара алатындай тәрбие беруі 
тиіс.

 Өмірдің өзі − сын. Сол сыннан сүрінбей өтсе  ғана,  
болашағы кемел болады. Отбасының бастауы иман-
нан болуы ке¬рек. Имандылық дегенің-өзіңді тәрбие-
леу, нәп¬сіңді тәрбиелеу, қызықтыратын дүние¬ге еріп 
кетпеу, бар нәрсеге шүкіршілік ету, күйеудің, баланың 
қадірін білу деген сөз. Егер, әрбір отбасы имандылыққа  
жүгінсе,  онда біз аңсайтын,  жылылық тұнып тұратын, 

әйелі  отағасын сыйлап тұратын, қиын-қыстау кезде ер-а-
заматын сыйлайтын отбасылар көбірек болар ма еді. От-
басыда  бала көргенін істейді, естігенін істемейді. Сон¬-
дықтан, ең бірінші ата-ана бір-бірін сыйлап тұруы керек. 
Қасиетті Құранның өзінде ер-азаматын сыйлаған адам 
жәннатқа  барады, жәннат-ананың  табанының  астын-
да деген секілді хадистер өте көп.  Қазір қоғам Құдай-
ға шүкір, имандылыққа бет бұрып келе жатыр. Бұл мені 
қуантады. Егер сана-сезімімен кіріп жатса,  әрине. Қазір 
дінге  де сын келіп тұр. Өйткені  адасушылық  өте көп. 

2009 жылы әйелдердің зорлық-зомбы¬лығына қарсы 
заң шықты. Содан кейін, Алматы қаласының ІІБ-ның от-
басылық арнайы бөліміне биылғы  жылдың өзінде  күй-
еулері ұрған, қорлық көрген 2 мыңға таяу шағым түскен. 
Сонымен  қатар, азаматтық  некеге тұрып, тастанды ата-
нып жатқан  балалар көп. Жетімдер үйі де сол себепті 
кө¬беюде.

         Кешегі отбасы қандай болды десе, бар¬шамызға 
белгілі,  бүкіл  халықты  аузына  қаратып сөйлейтін, іс-әре-
кетімен үлгі болатын абыздарды айтуға болады, одан қала 
берді өз аймағында әрбір сөзі жерге тасталмай, әсерлі 
ететін ақса¬қалдарымыз, ал, отбасында айтқанын істе-
те алмайтындарға шал деп қарайтын халықтың ұрпағы-
мыз. Апа-әжелеріміз де¬генде-ақ жаулықты, инабатты да 
ибалы, балаға дұрыс тәлім-тәрбие  беріп,  отағасын сый-
лайтын, сөзін жерге тастамайтын әжелерді елестетеміз. 
Аналар дегенде- үл¬кен¬дердің алдын кесіп өтпейтін,  
жарысып сөй¬лемейтін, салихалы бейнелер елестейді. 
Қазақ тарихында  даңқты көсемдердің,  ділмәр шешен-
дердің, батырлар мен қол¬бас¬шылардың болуы отбасы-
ның дұ¬рыс болғандығының дәлелі деп айтуға болады. 
Абай, Шәкәрім, Қожа Ахмет Йассауи, Мәшһүр Жүсіп 
Көпей, Сәкен Сей¬фуллин, Мұқағали Мақатаев т.б. зи-
ялы адам¬дардың сөздерінен, еңбектерінен, өмір  дерек¬-
терінен олардың өте иманды, ислам¬ның қайнар бұлақта-
рынан нәр алған отба¬сылардың  шыққандарын байқауға 
болады. Абайдың әкесі Құнанбайдың қа¬жы¬лыққа ба-
рып тұрып, мешіт сал¬ды¬руы үлкен даналық. Ол жаққа 
ниет¬теніп  баруының өзі-имандылықтың  белгісі. Әжесі 
Зере, анасы Ұлжанның да мейірімі, ақылдылығы, көре-
гендігі  көп айтылады. Мектептерде Абайтану пәні ен-
гізілуде. Мұның барлығы  біздің ата-бабаларымыздың 
отбасы дәстүрінің  қандай болғандығын көрсетеді. 

Ал, қазіргі  кездегі үйлене салып, ажырасып кетіп 
жатқан отбасыларды, балаларды жетім тастап кетіп 
жатқандар, адам түршігерлік қоқысқа тастау, шарана 
кезінде жойдыру кім-кімді болса  да алаңдатарлық мәсе-
ле. Ең келеңсізі, бірдей жыныстылардың одақ құруы 
белең алуда. Елімізде де екі қыз үйленіп, заңдастыруын 
сұраған. Бұл-имансыздықты көрсетеді. Батыс елде¬рі-
нен келіп жатқан сұмдық, мұның бәрі. Сондықтан, біздің 
жастарымыз келешекті ойлап,  тарихымызды зерделеп, 
халқымыздың қайдан шыққанын, тілі¬міздің, дініміздің 
қалай пайда болғанының парқына бармай жатып,  ба-
тысқа еліктей  беруіне болмайды. Егер, жастарымыз осы  
ағыспен кететін болса, ол  болашағымызға жақсылық 
әкелмейді. Сондықтан, болаша¬ғымыз, еліміз, отанымыз 
дұрыс болуы үшін ең бастысы, имандылықты насихаттау 
керек. 

         Қазаққа  тән отбасылық  қадір-қасиеттер  жоғалып  
бара  жатқан секілді. Мәселен, ене мен келін, ата мен бала  
арасындағы  қарым-қатынастың  дұрыс  болмауы, соның 
салдарынан қарттар  үйлерінің көбею  мәселесі  тағы  бар. 
Өмірде бір нәрсені үлгі ретінде, ғибрат  ретінде алып, 
соған  қарай ұмтылуымыз керек.

Әбіл Аида

Жаңа үлгідегі отбасы



Фотоэтюд

         Дамыған елдердің қатарына қосылып, керегесі 
кең, терезесі тең деңгейде әлемдік ақпараттық кеңістікке 
шығып, соңғы үлгідегі технологияларды пайдалану арқылы 
жер жаһанға қанатымызды кең жайып келеміз. Адам ой-
ынан да жүйрік озық техниканың орасан зор көмегімен күн 
сайын қарыштап даму үстіндеміз. Бірақ, әттеген-ай деген 
тұстарымыз бар. Жақсылыққа бастама болатын дүниенің 
жаман жағы да болатыны сөзсіз. Жаңа өзгерістермен қатар, 
мемлекетімізге шет елдің мағынасыз мәдениеті мен дәстүрі 
енді. Өкінішке орай, жаңашылдыққа еліккіш келетін жаста-
рымыз жағымсыз қасиеттерді бойларына сіңіріп, қазақы 
рух мен ұлттық сана рухани тұрғыдан құлдырап жатыр. 
Қазақ халқының ерте заманнан осы уақытқа дейін қай-
мағы бұзылмаған сақталған салт-дәстүрі аяққа тапталып, 
ұмытылуда. Ең сорақасы, ерім деген ерлеріміздің шашын 
түрлі түске бояп, құлақтарын тесіп, сырға тағуды сәнге ай-
налдырды. Бұл не сұмдық? Өкінішке орай, бұрын сырға 
таққан жігіт көрсек, туымызды көтеріп шулап шығатын 
едік, ал қазір бұл қалыпты жағдайға айналып бара жатыр. 
Жігіттеріміздің осыншама ұсақталудың мәнісі не? Батыс 
мәдениетінің желі есіп, жаңашылдық енгізуге талпынған 
әрекетіміздің жемісі осы ма? 

       «Заманына қарай қамалы» дегендей, ХХІ ғасырдағы 
нағыз қазақ жігіті қандай болуы керек? Кешегі арыстандай 
айбатты, жолбарыстай қайратты жауын білектің күшімен, 
найзаның ұшымен жеңген, ел басқаруда алты ауыз дуалы 
ер Махамбеттің бүгінгі жалғасы кім болмақ? Ата-бабамыз 
аманаттап қалдырған жерді кім қорғамақ? Осы сұрақтар 
төңірегінде жауап табу мақсатында Вконтакте әлеуметтік 
желісінің парақщасында елдің алдында абыройлы жүрген 
он ер-азаматтарымызды алып, арнайы сауалнама жүргіздік. 
Сауалнамаға 100-ден астам оқырман қауым қатысып, өз 
дауыстарын берді. Қорытынды қойылатын нүктеге назар 
аударсақ, қазақ жігіті ғибратты үлгі тұтар ардақты азамат-
тардың бірі, айтыскер ақын – Ринат Зайытов. Алғаш рет 
«Тазша бала» атты жас сықақшылар республикалық кон-
курсының жеңімпазы болған ақын, телевизиядағы алғашқы 
қадамы Семей қаласының жергілікті арнасындағы «ТТТ» 
әзіл-сықақ бағдарламасымен басталған. 2001-2008 жылдар 
аралығындағы аймақтық, республикалық және халықара-
лық аламан айтыс додаларында  талай мәрте жеңісті қан-
жығасына байлап, жеңімпаз атанған.  Домбырасы арқылы 
халықтың ащы шындығын, мұң-мұқтажын қызыл тілімен 
жеткізе білген, 2008-2010 жылдар мерзіміндегі республи-
калық деңгейдегі айтыста дүлдүл жеңімпаз,  адал перзентті 
халқы ерекше жақсы көреді. Ол өлеңің сан сауалға қалқан 
қылып, ақиқатқа алдаспан суырып жүрген Шығыстың 
шайыры, Аягөз ауданының құрметті азаматы, «Астана қа-
ласының дамуына қосқан үлесі үшін» медалінің иегері. 
Қолына домбырасын алып, жұрт пен билік алдында шын-
дықты тұспалдап өлеңмен айтса да, бүгінде ондай жүректі 
айтыскер ақындардың аты да, заты да шамалы. «Айтыскер 
ақынмын» деп абыройлы да, жауапкершілікті мәртебені 
арқалап жүргендердің саны көп, сапасы жоқ. Бала кезінен 

ақындардың сүбелі шоғырында 
орналасқан жерде туып-өскен Ри-
наттың ұлттық өнерді насихаттау-
дағы Отансүйгіштігі қазақ жігіті-
не таптырмас үлгі екеніне ешкім 

шүбә келтіре алмасы һақ!
    Сауалнама нәтижесі бойынша топ жарып тұрған ке-

лесі азаматымыз, Қазақстандық әуесқой-боксшы – Данияр 
Елеусінов. Еңселі еліміздің атақ-абыройын төрткүл әлемге 
мәшһүр етіп, ұлттық рухты  өзге мемлекеттерге мойында-
тып жүрген Даниярдың спорттағы жетістіктерін тізбелесек, 
2016 жылғы Бразилиядағы Олимпиада ойындарының чем-
пионы, Азияда 2010 жеңімпазы, 2013 жылғы Алматы қала-
сында өткен Әуесқой бокстан 69 кг салмақта әлем чемпи-
оны, халықаралық спорт шебері.Талай байрақты бәсекеде 
топ жарған спортшы бірнеше дүркін Қазақстан чемпионы, 
2006 жылы кадеттер арасында әлем чемпионы, 2008 жылы 
Мексикада өткен жастар арасында әлем чемпионатының 
финалисті, 2009 жылы Қазақстанның Жастар ойындары 
жеңімпазы, 2010 жылы Қазақстан және Гуанчжоуда өткен 
Азия ойындары чемпионы, ҚР Кубогы 2012 чемпионы, 
2012 жылғы Лондондағы Жазғы Олимпиада ойындарының 
қатысушысы. Ол – ел тарихында тұңғыш рет Азия ойында-
рында екі мәрте жеңіске жеткен бірден бір спортшы. Қағы-
лез таланттың жастайынан бокспен шұғылданып, биік бе-
лестерді бағындыруына елеулі үлес қосқан әкесі әрі бапкер 
ҚР еңбек сіңірген жатықтырушысы Марат Елеусіновтың 
ықпалы орасан зор. Сонымен қатар,  Елеусіновтар отбасы-
ның  елордамыз Астанада өткен «Мерейлі отбасы-2015» 
атағын жеңіп алғанын тілге тиек етіп кетейік. 

     Ал жүргізілген сауалнаманың қорытындысына кел-
сек, 38% дауыспен көшті ілгері бастап тұрған Әлем кубо-
гының иегері, Қазақстанға еңбегі сіңген спортшы – Ардақ 
Назаров. Өз ісіңе өте еңбекқор спортшының жетістіктері-
не көз жүгіртсек, 1999 жылы Джиу-джитсудан Қазақстан 
чемпионы, ережесіз жекпе-жектен әлемнің екі дүркін чем-
пионы және әлем кубогының иегері, Еуразияның екі мәрте 
чемпионы, Еуропа-Азия матчтық кездесуінің жеңімпазы. 
Өкінішке орай, жастарымыз жаңашылдыққа лезде еріп ке-
теді. Қоғамдағы болып жатқан теріс ағымның жетегіне еріп 
немесе темекі тартып, алкоголдік ішімдікті өте жиі қолда-
нып, жат қылықтарды серік еткен жастардың қатары көп 
кездеседі. Осы тұста, бұл олқылықтардың орның жою мақ-
сатында ел ертең жастарға жол нұсқап, салауатты өмір сал-
тын ұстануға баулу үшін Ардақ Назаров өз мектебін ашты. 
Жастардың арасында жиі жүретін спортшы жиі-жиі кезде-
сулер ұйымдастырып, өмірлік тәжірибесімен бөлісіп, ауы-
зынан ана сүті кетпеген жасөспірімдерді отансүйгіштікке, 
яғни өз елінің патриоты болуға тәрбиелеп жүр. Сонымен 
қатар, сауалнаманың алдыңғы қатарынан бой көрсеткен 
ер-азаматтарымыздың қатарында Мұхамеджан Тазабек, 
Сәкен Майғазиев, Асылхан Төлепов бар. 

   Қандай заманның тосқауылы болса да, қазақ жігітінің 
жүрегінде иманы, бойындағы тектілігі, қанындағы намысы, 
темірдей төзімі, жарына адалдығы мен отбасы алдындағы 
абыройы сынды қасиеттерді жоғалтпауы шарт.
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