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ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ:

ҚАЗАҚСТАН ЖАЗУШЫЛАР ОДАҒЫ
ҮНДЕУ ҚАБЫЛДАДЫ

Алматыда «Ұлы даланың жеті қыры және
қазақ әдебиеті» атты Қазақстан Жазушылар
одағының І Пленумы өтті, деп хабарлайды
ҚазАқпарат тілшісі. Қазақстан Жазушылар одағы
басқармасының ғимаратында өткен шараға
басқарманың мүшелері, ғалымдар мен зиялы
қауым өкілдері, БАҚ қатысты. Отырыстың
ашылуында Басқарманың төрағасы Ұлықбек
Есдәулет «Ұлы даланың жеті қыры және қазақ
әдебиетінің даму бағыт-бағдары» тақырыбында
баяндама оқыды.

ӘБІШ КЕКІЛБАЙҰЛЫ АТЫНДАҒЫ
ЖАҢА ОҚУ ЗАЛЫ АШЫЛДЫ
ҚР Ұлттық академиялық кітапханасында
Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет және
қоғам қайраткері Әбіш КЕКІЛБАЙҰЛЫ атындағы
жаңа оқу залының салтанатты ашылу рәсімі өтті.
«Ұлт руханиятына өлшеусіз үлес қосқан Әбіш
Кекілбайұлының есімі, шын мәнінде халқымыздың ең
жоғары құрметіне лайық. Сондықтан осындай игі бас
тамалардың маңызы ерекше екені сөзсіз. Жаңа жыл
дан бастап бұл жұмыстарға барлығымыз кірісуіміз
керек. Үкімет, тиісті әкімдіктер қажетті жоспарларды
дайындап, тиісті іс-шараларды қолға алады деп ойлай
мын», – деді жиында сөз алған мемлекет және қоғам
қайраткері, Қазақстан Республикасы Парламенті Сена
тының Төрағасы Қасым-Жомарт Кемелұлы.
Жиынға ҚР Мәдениет және спорт министрі Арыс
танбек Мұхамедиұлы, ғалым Мырзатай Жолдасбеков,
Әбіш Кекілбайұылының жұбайы Клара Жұмабайқызы,
зиялы қауым өкілдері, ақын-жазушылар қатысты.
Іс-шара барысында Ә.Кекілбайұлы атындағы жаңа
оқу залы таныстырылып, «Қаламгер қолтаңбасы» кіта
бының тұсауы кесілді.
Ә.Кекілбайұлы кітапханасы – ең бай кітап
ха
на
лардың бірі болып саналады. Әбіш Кекілбайұлы
атын
дағы оқу залының қоры жазушының кітапхана
коллекциясынан іріктелген жеке кітапханасының
каталогы бойынша мынадай әдебиеттерді ұсынады:
бұл – адамзат тарихына арналған мәдениет және өнер
тарихы туралы басылымдар, планетаның ұлы тұл
ға
лары туралы кітаптар, Қазақстанның ақындары мен
жазушыларының кітаптары, альбомдар мен атластар,

Қазақстанның географиясы мен тарихы және оның
Шағын Отаны – Маңғыстаудағы алманахтар мен көп
теген қызықты басылымдар.
Коллекцияда барлығы 6019 басылым ұсынылған.
Оның ішінде 5 883-і дана кітап, CD және DVD дискілерін
дегі бейнефильмдер мен аудио кітаптар 134 дана және
2 библиографиялық брошюралар бар.
Қазіргі таңда оқырмандардың сұранысына бойын
ша ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы жазушының

«Аңыздың ақыры» шығармасын француз және қытай
тілдеріне аударуда.
ӘБІШ ТУРАЛЫ АЙШЫҚТЫ ОЙЛАР
Әбіш Кекілбаев… XX ғасырдағы қазақ қауымының,
түркі әлемінің заңғар жазушысы, кешегі Мұхтар, Сәбит,
Ғабит сияқты алдыңғы толқын ағаларымыздың мұра
герлерінің бірі, бұл күнгі қазақ әдебиетінің туын ұстау
шылардың бірі, бірі болса бірегейі.
Манаш ҚОЗЫБАЕВ
***
Кекілбаев дарыны мейлінше ғибратты дарын. Оның
кеңістігінің өзінен ұғымтал көкірек пен жіті көз адуын
өнердің мінезін көреді.

«Елбасы Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВТЫҢ ежелгі тарих
пен мәдениетіміздің қадір-қасиетін танытқан «Ұлы
даланың жеті қыры» мақаласы баспасөз бетінде
жарық көргеннен соң, біздің басқармада осыған қа
тысты жобалар жүзеге асырыла бастады. Бүгінгі ал
қалы басқосуда алдымен осы мақаланың басты ба
ғыт
тарын бағамдап алуымыз қажет деп ойлаймын.
Біз отаршылдық құрсауынан өткен соң өзіміздің
тарихымызға өзіміз зәру болып келген елміз. Қадыр
Мырзалиев ағамыздың «біздің тарих ол дағы қалың
тарих, оқулығы жұп жұқа бірақ тарих» деген сөзін
қайталағым кеп отыр. Бізге өз тарихымызды оқытпай,
басқа ұлттардың өзге елдердің тарихын жетік біл
геніміз жасырын емес. Алтын адам табылып жатса,
«ол – скифтердікі, оның қазаққа қатысы жоқ» деді.
Сонау Кеңес кезінде Шіліктіден бір емес екі алтын
адам табылғаны белгілі. Бірақ оның атын да затын
да қазаққа бұйыртпады. Оның аң стиліндегі алтын
әшекейлері эрмитажда тұр», – деді Ұлықбек Есдәулет.
Басқарманың төрағасы мақалада айтылған келелі
міндеттерді жүзеге асыруда жазушылардың рөлі ту
ралы да тілге тиек етті. «Осындай олқылықтардың
бар
лығының орнын толтыратын уақыт келді.
Мақалада айтылған міндеттер бойынша жазушыларға
артылатын жүк бөлек. Бүгінде соның бәрін зерделеп
ойластырудамыз», – деді Жазушылар одағы басқар
масының төрағасы Ұ.Есдәулет. Жиын соңында Пленум
қаты
сушылары Елбасының мақаласында айтылған
барлық келелі ұсыныстарды қолдап, бірауыздан
үндеу қабылдады. «Ұлы даланың жеті қыры» мақа
ласы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру бағдарла
масының заңды жалғасы деп білеміз. Әлемдік кеңіс
тікке ұлттық кодымыз арқылы шығып, барша әлем
халық
тарына қазақтың жанын, Тәуелсіздігіміздің
мыз
ғымас рухын, қазыналы құндылықтарымызды
дәріптеуді мұрат етеді. Қазақ қаламгерлері өз шығар
маларында қашанда тамыры мыңжылдықтарға кететін
төл тарихымызды зерттеп, зерделеуге, ұлттық құнды
лық
тарымыздың насихатталуында осыған дейін де
өлшеусіз еңбек сіңіргені ақиқат.
Осы орайда Президент Әкімшілігіне, ҚР Мәдениет
және спорт министрлігіне, облыс әкімдеріне «Ұлы
даланың жеті қыры» бағдарламасы аясында байтақ
Қазақстанның барлық аймақтарын қамтитын «Тарихи
әдеби өлкетану» жобасын ұсынамыз», – делінген үн
деуде.

Асқар СҮЛЕЙМЕНОВ
***
Жазушының тiлiнде де, дiлiнде де мiн жоқ. Қашан
да сергек, қашанда сезiмтал, бәйгенiң алдынан ғана
келетiн тұлпарларға ұқсатам мен Әбiштi. Ал, аспанға
қарасам оның жұлдызын оңай танимын. Оның жұлдызы
сол Әуезов, сол Шолохов, сол Айтматов, сол Нұрпейiсов
жұлдыздарымен қатар тұр. Ол да жарық жұлдыз, мәңгi
жанатын жұлдыз.
Тұманбай МОЛДАҒАЛИЕВ

МАҒЖАННЫҢ СОҢЫНА
ШАМ АЛЫП ТҮСКЕН
ҮШ АДАМ БАР
3–бет

ҚАЗАҚ-ҚАЛМАҚ
ҚАТЫНАСТАРЫ ЖӘНЕ
ЖАУҒАШ БАТЫР
5–бет

«СӨЗ САРАСЫ –
ӨЛЕҢ СӨЗ»
6–бет

ҰЛЫ ДАЛА
РУХЫ...
7–бет

АЙНА

ШЕШЕНДІК ӨНЕР ТУРАЛЫ ЕКІ ТОМДЫҚ
КІТАП ЖАРЫҚ КӨРДІ

«Қазақ өнерінің антологиясы» жобасы аясында
«Шешендік өнер» атты екі томдық туынды
жарық көрді. Кітаптардың таныстырылымы
бүгін, Астанадағы Ұлттық кітапханада өтті.
«Шешендік өнер» (VIII-IX том) кітабында қазақ
хал
қының шешендік өнерінің философиялық мән-
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мағынасы жайында баяндалады. Ол Елбасының «Ұлы
даланың жеті қыры» атты мақаласын қолдау мақ
сатында жүзеге асырылды. «Бізде өнер және фило
логия мамандарын дайындайтын оқу орындары бар.
Бірақ сондағы жастарды оқытатын қазақ өнерінің та
рихы туралы дүниелер жұтаң. Осы олқылықтың орнын
тол
тыру мақсатында осыдан 5 жыл бұрын «Қазақ
өнерінің анто
логиясы» деген 25 томдық жобаны
қолға алдым. Бұған дейін «Қазақ айтысы» атты жеті
томдық дүние жарық көрді. Ендігі кезек шешендік
сөздер туралы еді. Ол жоспар бойынша бес томды
құрайды. Соның бүгін екі томының тұсауы кесілуде»,
– деді мемлекет және қоғам қайраткері, көрнекті
ғалым Мырзатай Жолдасбеков. Оның айтуынша,
алдағы уақытта өнер ан
то
логиясының жалғасы
ретінде жыршы, жыраулар және ән мен күйлерге
арналған туындылар жарыққа шығатын болады.
Шара барысында, сондай-ақ М.Жолдасбековтың
«Ойтолғау» және «Қалың қазақтың қадірлісі» атты
жаңа туындыларының тұсауы кесілді. «Ойтолғау»
кітабында ел мен жер тағдыры, рухани мұра, кісілік
тұлға туралы нақыл сөздер, сондай-ақ автор
дың
үзеңгілес достары, замандастары мен ізін қуған
әріптестерінің жылы лебіздері берілген.

Анкара қаласында Қазақстанның Түркия
Республикасындағы Елшілігінің қолдауымен «Алаш
туы астында» деректі фильмнің тұсаукесері өтті.
Көрсетілімге Қазақстанның Түркиядағы Төтенше
және Өкілетті Елшісі Абзал Сапарбекұлы, Түркияның
Кітапханалар және басылымдар бас директорының орын
басары Яхия Өзен, танымал түркітанушы Гази универ
ситеттің профессоры Хулия Касапоглу Ченгел, әде
биетші-ғалым Джемиле Кынаджы, профессор Әбдуақап
Қара, Түріксойдағы Қазақстан өкілі Асқар Тұрғанбаев,
түрік зиялылары, қазақстандық студенттер қатысты.
Фильм көрсетілімінде сөз алған Елші Абзал Сапарбекұлы
желтоқсан айының қазақ ұлты үшін ерекше маңызы бар
екенін айта келе, Алаш қозғалысы жө
нінде түсірілген
ең ауқымды фильмді дайындап, Түркияда көрсеткен
Түркиядағы «Көк ту» қазақ мәдениеті қоғамына алғысын
жеткізді. «Ұлт-азаттық күрес жолында Міржақып Дулатов
«Оян, қазақ!» деп жар салса, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
«Рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» үндеулері

арқылы «Оян, түркі әлемі!» деп шақырады», – деді
Абзал Сапарбекұлы. «Алаш ұлттық қозғалысын бастаған
зиялылар тек қазақ даласын ойлап қана қойған жоқ,
олар бүкіл Орталық Азияның болашағын ойлады. Тәуелсіз
мемлекет құра алмаса да, тәуелсіз мемлекетте болуы қажет
барлық шешімдерді қабылдады», – деді Елші. Танымал
түркітанушы Хулия Касапоглу Ченгел болса қазақ ұлтазаттық күресі өкілдері мен түріктің ұлт азаттық күресін
жүргізген тұлғалар арасында ұқсастық бар екенін атап
көрсетті. «Олар - егіз рухтың, тең толғаныстың тұлғалары.
Қазір Алаш зиялыларын бүкіл түркі елдері әспеттеп еске
алады», – деді ол. Деректі фильм Анкара тұрғындары,
зиялы қауым өкілдер және жас зерттеушілердің
көңілінен шықты. Еске сала кетсек, «Алаш туы астында»
деректі фильмінің тұсаукесері қараша айының басында
Астана қаласында өткен болатын. Фильмді Ш.Айманов
атындағы «Қазақфильм» АҚ мен «Ел» продюсерлік
орталығымен бірлесіп түсірді. Деректі туынды «Оян,
қазақ!», «Жарияланбаған автономия» және «Қатерлі
өткел» секілді үш бөлімнен тұрады.

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
АЯСЫНДА БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ЖАҢҒЫРТУ»

Елбасының Қазақстан халықына жолдаған «Рухани
жаңғыру» бағдарламасы аясында Жоғары оқу
орындарына қойылатын басты талап бәсекеге
қабілетті, өзгермелі орта талаптарына сай икемді, ойсанасы ашық, яғни өз құндылықтарын сақтай отырып,
өзге елдердің, ұлттардың жақсы жақтарын өзіне үлгі
етіп қабылдай алатын, озық технологияларды тиімді
пайдалана білетін, біліктілігі жоғары болашақ кезең
мамандарын даярлау болып табылады деп түсінеміз.
Осыған орай, Жоғары оқу орындарында білім бе
ру
бағдарламаларын жаңғырту, оның ішінде кәсіби құ
зы
реттілік шеңберін кеңейту шаралары жүзеге асырылуда.
Кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру және дамыту шаралары
Қазақстанның 2010 жылы Болон дек
ла
рациясына қол
қойған кезінен бастап қолға алынған болатын. Бірыңғай
Европалық білім кеңістігін қалыптастыру жөніндегі Болон
декларациясы негізгі үш қағиданы қамтиды: құзыреттілік
тәсілі, модульдік құрылым, оқу жүктемесінің көлемін ЕСТS
кредиттерінде есептеу.
Бүгінгі күні әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық уни
вер
ситетінде осы қағидалар толықтай қолданылуда. Ал
Елбасы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының артуы: табыс
пен өмір сапасының артуы» атты Жолдауыда «Жоғары
білім беру саласында оқу орындарына еркін
дік пен өз
бетінше әрекет ету мүмкіндігі берілген. Сәйкесінше,
олардың жауапкершілігі де арта түсті. Жоғары оқу
орындарынан бітіруші түлектерінің жұмыспен қамтылуы
туралы мәселе көтеру қажет, яғни оқу орнының түлектері
жұмыспен қамтылмайтын болса, онда бұл сол оқу орнының
өз міндеттерін толыққанды атқара алмайтынын білдіреді»,деп атап көрсетті.
Бітіруші түлектердің жұмыспен қамтылуы қашан да
өзекті мәселе, университет бұл мәселені бұған дейін де
талдап отырған, дегенмен, талап күшейген сайын, оған сай
келуге талпыну да қажет. Осы мәселені шешу мақсатында
жүзеге асырылып келе жатқан шаралардың бірі жұмыс
берушілермен тығыз байланыс орнату, олар
ды тек оқу
жоспары бойынша оқылатын пәндерді анықтауға ғана,
немесе тәжірибелік мәнді дәріс оқуға шақырып қана
қоймай, олармен студенттерді тікелей кездестіру, бүгіннен
бастап нақты жұмыс орнында белгілі-бір жұмыс көлемін
орындау мүмкіндіктерін, осылайша тәжірибелік біліктілігін

арттыру жолдарын қарастыру қажет. Осы орайда, «Есеп
және аудит» кафедрасы 2018 жылдың қараша айында
Қазақстан республикасы Аудиторлар палатасының ат
қарушы директоры Ақан Арыстан мырзамен, Қазақстан
дағы халықаралық аудит қызметінде ретінде танымал
«Үлкен төрттік» ұйымдары KPMG компаниясы, оның
ішінде аудиторлық қызмет Департаментінің директоры
– Нездемковский Сергей Викторович; салықтық кеңес
беру Департаментінің директоры – Сосновский Вячеслав
Викторович; KPMG кадрлық қызмет бөлімінің бас
мамандары – Калитова Гульжайна Зейнуллаевна, Айткулова
Зарина Аскаровналармен, Ernst & Young Global Limited
компаниясының салықтық кеңес беру Депратментінің
қызметкерлерімен кездесу ұйымдастырды. Кәсіпқой ма
мандармен осындай кездесулерді ұйымдастыру болашақ
мамандардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың
маңызды бөлігі ғана емес, сонымен қатар университет
үшін де өзінің бәсекеге қабілеттілігін сақтауға және әрі
қарай арттыруға мүмкіндік беретін білім беру процесін
жаңғыртудың жаңа әдістері мен тәсілдерін анықтауға мүм
кіндік беретіні анық.
Кездесу барысында студенттермен «Үлкен төрттікке»
кіретін ұйымдардың даму тарихы, олардың құрылымдық
бөлімдерінің атқаратын қызметтері, сол ұйым
дардың
студенттерден нені талап ететіндіктерін және студенттерге
беретін мүмкіндіктері қызу талқыланды. Мансап сатысында
бүгіннен бастап өз орындарын иелене алатындықтарын,
сол үшін қойылған талаптарға сай болуға тырысу қажет
екенін түсіндірді.
Кездесу соңында білім беру саласында жаңғыртуларды
жүзеге асырудағы басты мақсат, біріншіден, санасы ашық,
яғни айналада, қоршаған ортада, біздің планетамызда не
болып жатқанын түсінетін, екіншіден технологиялық даму
шарттарына сәйкес өзегертулерге дайын, икемді маманды
тәрбилеу үшін, үшіншіден өзге елдің озық тәжірибесін
меңгеріп, оны өз елінің экономикасын көтеруде пайдалана
білетін маманды тәрбиелеу үшін қажет деп тұжырымдалды.
Қ.Т. АКИМБАЕВА
«Есеп және аудит»
кафедра меңгерушісі орынбасары, аға оқытушы
А.З. АРЫСТАМБАЕВА
«Есеп және аудит» кафедрасы аға оқытушысы
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ЖАНСЕЙІТ ТҮЙМЕБАЕВ
ЖАЗУШЫЛАРДЫҢ ТУЫСТАРЫМЕН
КЕЗДЕСТІ
Түркістан қаласында қазақ әдебиетінің қос
алыбы Тәкен Әлімқұловтың 100 жылдығы
мен Асқар Сүлейменовтің 80 жылдығына орай
«Қаратаудың төл перзенттері» атты еске алу кеші
ұйымдастырылған болатын. Осы айтулы әдеби кеш
қарсаңында Түркістан облысының әкімі Жансейіт
ТҮЙМЕБАЕВ көрнекті жазушы Тәкен ӘЛІМҚҰЛОВТЫҢ
зайыбы Есімкүл Әлімқұлова мен белгілі сыншыдраматург Асқар Сүлейменовтің ұлы Әлішер
Сүлейменовті арнайы қабылдады.

«АЛАШ ТУЫ АСТЫНДА»
ДЕРЕКТІ ФИЛЬМІНІҢ
ТҰСАУКЕСЕРІ
АНКАРАДА ӨТТІ

Үш қоңыр

Облыс әкімі жүздесу барысында әдебиет майталман
дарының айтулы мерейтойы «Рухани жаңғыру» бағдар
ламасы аясында жүзеге асып отырғанына тоқтала келе,
қарымды қаламгерлердің шығармасын жан-жақты
насихаттап, олардың есімін ұрпаққа ұлықтау жұмыстары
алдағы уақытта да жалғасатынын айтып өтті. Облыс
орталығынан салынатын жаңа кітапхана мен музейден
бұрыштар ашылып, кітаптары шет тілдеріне аударылып,
халық назарына ұсынылатынын жеткізді. «Аймақтан
шыққан айтулы азаматтардың есімдерін халықтың жүре
гінде мәңгі қалдыру мақсатында бірқатар жоспарымыз

бар. Тек өз елімізде ғана емес, түркі әлеміне де таныс
тыру жұмыстарын қолға аламыз. Түркістан қаласында
Асқар Сүлейменовтің атына берілген көшеге күрделі
жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады және №21
жалпы орта мектепке Тәкен Әлімқұловтың атын беру
жөнінде Президент әкімшілігіне ұсыныс хат жолданды»
– деді Жансейіт Түймебаев. Өз кезегінде Есімкүл
Әлімқұлова жазушы ұрпақтарының бұл күнде өсіпжетіліп, әке мұрасын жарыққа шығара бастағанын
айтып, қуанышымен бөлісті. Өңір басшысына жақында
Швейцарияда жарық көрген кезекті жинағын тарту
етіп, өз ұсыныстарын ортаға салды. №21 мектепте өткен
Тәкен Әлімқұловтың шығармашылығына арналған еске
алу кеші мен облыстық деңгейде қамтылған мерейтойға
қолдау көрсеткені үшін шынайы алғыс айтты. Әлішер
Асқарұлы да әке ұлағатын насихаттау жұмыстарының
барлығына атсалысуға әзірлігін жеткізіп, жаңадан
құрылған облыстың мәдениеті мен әдебиетінің өркендей
беруіне тілектестік білдірді. Кездесу соңында облыс
әкімі Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ қонақтарға жазушылардың
портреті бейнеленген кілемшені сыйға тартып, құрмет
көрсетті.

ТҮРКІСТАНДА ТӘКЕН ӘЛІМҚҰЛОВ
ПЕН АСҚАР СҮЛЕЙМЕНОВТІ
ЕСКЕ АЛУ КЕШІ ӨТТІ
Түркістанда қазақтың көрнекті жазушысы,
ақын, әдебиет сыншысы Тәкен Әлімқұловтың
100 жылдығы мен жазушы, драматург Асқар
Сүлейменовтің 80 жылдығына орай «Қаратаудың
төл перзенттері» атты еске алу кеші өтті.
«Ұлы даланың дара даналары» кітап көрмесі ұйым
дастырылды. Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» мақаласы аясында ұйымдастырылған
шараға ақын, Қазақстан Жазушылар одағы басқармасы
төрағасының орынбасары Бақыт Беделханұлы мен
Қазақстанның Мемлекеттік және «Алаш» Халықаралық
әдеби сыйлығының лауреаты, ақын, жазушы Есенғали
Әбдіжаппарұлы қатысты. Сондай-ақ еліміз бен Шешен
Республикасының зиялы қауым өкілдері, студенттер
мен бұқаралық ақпарат құралдары шақырылды.

АТЫРАУЛЫҚТАР
«ЕЛБАСЫ ЖОЛЫ»
ФИЛЬМІН
ТАМАШАЛАДЫ
Атырауда Тәуелсіздік мерекесінің құрметіне «Елбасы жолы» фильмі көрсетілді. Құрманғазы атындағы мәдениет
үйінде өткен кинофильм көрсетілімін 200-ге жуық көрермен тамашалады, деп хабарлайды ҚазАқпарат өңірлік
коммуникациялар қызметіне сілтеме жасап. Көрермендер фильмді көргеннен кейінгі әсерлерімен бөлісті. «Сол
кездегі тарихи жағдай, Елбасының Астана ауысқан кездегі басты бағдары қандай болды, қандай қиындықтар
кездесті – соның бәрін фильмнен көрдік. Астана - XX - XXI ғасырлардағы салынған әлемдегі бірегей елорда, әдемі
де жайлы қала. Фильм арқылы Елорданың қалай салынып, қалыптасқанына куә болдық», - дейді Атырау қаласының
тұрғыны Майра Таукеева.

АБАЙ АТЫНДАҒЫ
ОПЕРА ЖӘНЕ БАЛЕТ
ТЕАТРЫНЫҢ СОЛИСІ
РЕСЕЙДЕГІ КОНКУРСТА
ЖҮЛДЕ АЛДЫ
Қазақстандық опера әншісі танымал композитор
Римский-Корсаковтың отанында өткен
халықаралық байқауда сәтті өнер көрсетті.
Н.А.Римский-Корсаков атындағы опера әншілерінің
11 халықаралық байқауы РФ Ленинград облысы Тихвин
қаласында аяқталды. Ол алғашқыда Санкт-Петербург
те өтуі тиіс еді, алайда ұйымдастыру комитеті оны
Н.А.Римский-Корсаковтың туған жері – Тихвин қала
сына арнайы ауыстырған. Конкурстың ақтық кезеңі
ком
позитордың есімі берілген Мәдениет сарайында

өтті. Биыл конкурсқа қатысуға 12 елден 150 өтінім
түскен. Отан
дасымыз, Абай атындағы Мемлекеттік
академиялық опера және балет театрының жетекші
солисі Эмиль Сакавов 2-інші жүлдеге (екінші орын) ие
болды. Сондай-ақ, аталмыш театрдың концертмейстері
Марина Алтухова Ленинград облыстық мәдениет
комитетінің ал
ғыс хатын иеленді. Эмиль Сакавов –
Қазақстан, Ресей, Беларусь және Еуропа елдерінде
өткен 10 халықаралық конкурстың жеңімпазы
(лауреат), Қазақстан Президенті Н.Назарбаев атындағы
магистрлік стипендия иегері.

АЛҒАШ ҰСТАТҚАН КІМ ЕДІ?
– Бақыткамал апай, сіз кеңестік жүйеде білім
алған адамсыз. Мағжан ақынның есімін алғаш қашан
естідіңіздер?
– Менің негізгі мамандығым – журналист. О заманда
Мағжанды құбыжық қып айтатын. Кейін білдік олай емес
екенін.
1986 жылы көтеріліс болғанын білесіз. А. Байтұрсынов
атындағы тіл институты мен М.Әуезов атындағы әдебиет
және өнер институты толған репрессия тұтқындары еді.
М.Қаратаев 10 жыл, Б.Ысқақов бес жыл абақтыда отырған.
Солардан көрді, сендер кек алдыңдар деп. Мәскеуден
келген КГБ өкілдері оларды түгел жұмыстан алып,
институтты аластап шықты. Қайтадан кадр жинау керек
еді. Диқан Қамзабек, Гүлзия Пірәлиева, Құлбек Ергөбек
сияқты бірнеше талантты жасты Әуезов институтына алды.
Мен де солардың қатарында фольклор бөліміне кірдім.
1988 жылы Мағжан ақталды. Арыстар жарыққа шығып,
зерттей бастадық. Жетекшілеріміз тақырып береді. Бірақ
ешбірі Мағжанға жоламай қойды. Жай ғана мақтағанда
түбін түсіреді. Бірақ жеме-жемге келгенде, ешқайсысы
зерттеуге алмайды. Осы ойымды Серік Қирабаевқа айттым.
«Не істейсің сен?» деп өзіме сұрақ қойды. «Бақыткамалау, қалқам-ау, жігіттер қорқып жатқан дүниеге екі кішкене
балаңыз бола тұрып сіз қалай барасыз», – деді. «Көрейін»
деп қоймадым. Мағжанға осылай келдім. Өмірімде 10 кітап
жазыппын. Соның төртеуі Мағжанға арналды.
– Аты ақталған Мағжаннан неге бәрі қашады сонда?
– Мағжан 1960 жылы ақталу керек болған. Кім кедергі
болғанын біліп отырсыз…
– Білмейді екенбіз…
– Қалай білмейсіз? Әбділдә Тәжібаев қой. Сол бас
болып, сегіз адам қол қойып, Мағжанды КГБ-ға берген
ғой. КГБ-ның «Ақтауға бола ма?» деген сауалына: «Жоқ,
ақтауға болмайды. Мұның өлеңдері тұнып тұрған бәле
саясат. Өзі эротиканы күшті жазады. Оның үстіне «Әлдиле
өлім, әлдиле» деп өлімді насихаттайды» деген желеулермен
қайта жаптырып тастаған. Осы кезде Олжас Сүлейменов,
Мұрат Әуезов бастаған Мәскеудегі «Жас тұлпар» ұйымының
мүшелері Алматыға келіп, Мағжанның әйелі Зылихадан
ақын шығармаларын алады. Машинкамен 20 экземплярын
басып, жасырын таратады. Мұқағалилар сонда барып
Мағжанмен танысады. Соның әсерінен Мұқаң «Оятайық
ақынды» деген өлең жазады. «Ағалар, Мағжанды ақтауға
көмектесіңдер» деген сөз ғой. Ағалар қайдан тыңдасын?
Егер Мағжанды оятса, портреттердің орны ауысады ғой.
Өздерінің орнына Мағжандар келеді. Әбділдә Тәжібаевтың
«Портреттер» деген шығармасы бар. «Ол портреттер
келгенде, біз ығысамыз» деген ой бар әлгі шығармасында.
Расында, солай болды.
– Жүсіпбек Аймауытов Мағжанды мықты ақын
болғанымен, өз бағытын таппаған деп бағалаған екен.
Алашордаға да аса бір еңбегі сіңіп кетпеген деген
пікірлер айтылып жүр. Осы қаншалықты дұрыс пікір.
Қалай ойлайсыз?
– Шынын айту керек, Мағжанды бәлендей
Алашорданың рухында кетті деп айта алмаймын. Мүмкіндік
болса, Мағжан таза ғалым, таза педагог болып қалғысы
келген. Сондай бір арманы болған екен. Сосын, бұлардың
арасында идеологиялық тартыс болды. Сол ғой бірін-бірі
ұстап берген.
– Бүгін ғана әлеуметтік желіге НКВД-ға қызмет
еткен қазақ зиялыларының тізімі шықты. Мағжанды
ұстап берген кім?
– Мағжанның айналасында көрсетушілер көп болды.
Ең бірінші түрмеге салған кісі – Тарбағатайдың тумасы.
Бұрынғы Қарой, қазіргі Қарасу ауылында туған Көлбай
Төгісов. Сол кісі ақынды 1918 жылы түрмеге салып, алты
ай ұстаған. «Әне атам, міне атам» деп отырған. «Солшыл
эсерлер» деген партия болған. К.Төгісов соның мүшесі
екен. Мағжанды жанындағы екі адаммен ұстап отырғанда,
Ресейден қашқан адмирал Колчак Омбыға келеді. Сол
кезде Колчакқа Әлихан Бөкейханов телеграмма салады.
«Андағы жерден қазақтың ақыны Мағжан Жұмабаевты
шығарып алыңыз. Ал Көлбай Төгісовті орнында атып
тастаңыз», – дейді. Көлбай қашады. Артынан қуып жүріп
атады.
– Әлихан неге ондай тапсырма берді?
– Көлбай Төгісов Ә.Бөкейхановтың басына 10 мың
рубль, Ахметтің басына үш мың рубль тіккен. Көлбайдың
көзін қазір құртпаса, кейін өздерін өлтіретін еді.
АШТЫҚТЫ ЖАЗҒАНЫ ҮШІН АТЫЛҒАН
– Егер Алашордаға соншалық еңбегі сіңіп кетпесе,
Мағжан ақын большевиктер үшін несімен қауіпті
болды?
– Мағжан Жұмабаев 1923 жылдың аяғында Мәскеуге
барады. Ол кезде социалистік реализмнің негізі салынып
жатқан болатын. Мағжан соны талқандауға барып отыр.
Орысша өте сауатты адам болған.
«Осыған дейін өз бетінше дамып келген қазақ әдебиеті
социалистік реализмге мұқтаж емес. Әркім өз әдебиетінің
табиғи болмысын сақтау керек» деген пікір айтады.
Сонда «Кіндік» баспасының директоры Нәзір Төреқұлов
жанындағы бір топ адаммен жерлестердің ұйымында
Мағжанды талқандап сынайды. «Мағжан заманынан азып
кеткен ақын. Мағжанның оқулықтарының бәрі зиянды.
Бүгіннен бастап алынсын» дейді. 1925 жылдың қаңтарынан
бастап Мағжанның бүкіл кітаптары тұтқындала бастайды.
Бұл оның тағдырына әсер еткен екінші адам.
Мағжанның білімі телегей-теңіз болған екен.
Жауларын қорқытқан осы. Ондай білім ешбірінде жоқ еді.
1960 жылы Әбділдә Тәжібаев айтады «Мағжанның басын
құртқан ең бәлекет дүние – телегей-теңіз білімі» деп.
Сонда білімнің көп болуы да кейде сор екен.
– Атылуына да осы әрекеті себепкер болды дейсіз
бе?
– Жоқ. Бұларды сатқын, шпион деп айыптағандарын
білесіз. 1921-22 жылдары қазақ даласында 2,5 млн. қазақ
аштықтан қырылып, 1,5 млн. қазақ босып кеткен. Оның
дерегі менің қолыма Мәскеуден одақ құламай тұрған кезде
түскен. Ал сол тұста бұл баспасөз үшін жабық тақырып еді.
Айтқызбады, жазғызбады. Егер Қазақстанда не болып
жатқанын білсе, дамыған елдер большевиктермен қарымқатынасын үзеді деп қорыққан. Сол жабық тақырыпты
Бейімбет Майлин «Айт күндері» мен «Күлпәште», Жүсіпбек
Аймауытов «Жаңабайдың жантағы» дейтін трагедиясында,
Сәкен Сейфуллин «Аруақтар елесінде» жазды. Осы
дүниелер шыққаннан кейін барып Мағжанның «Жан сөзі»
шықты. Барлығы аштықты сойып тұрып сынаған туындылар
еді. Большевиктер Қазақстандағы жағдайды әлем біліп
қойды деп, шабына шоқ түсті. Ондай «сатқындық»
жасағандар аман қалмауы керек еді. Сонда бұл төртеуінің
атылуының түпкі себебі біреу ғана. Ол – аштық тақырыбы.
ҚАЗАҚСТАНҒА ҚАЙТҚЫСЫ КЕЛМЕГЕН
– Жаулары деп отырғаныңыз кімдер? Сол баяғы
Н.Төреқұловтар ма?
– Мағжан ақынның соңына шам алып түскен үшінші
адам Әбдірахман Байдилдин. Өзінің жерлесі, Петропавлдікі.
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Ынтымақта жатыр деген сөз. Осы туралы мен «Алаш
айнасына» сұхбат бергенде айттым. «Мағжанның сүйегін
тапқыларың келсе, Ынтымақты қопарыңдар» – дедім. Ол
жерде көп адам жатыр.
– Сонда мұндай жалған қауесет тарату кімге
пайдалы?
– Өткенде ғана Ынтымақ жақта біреулер бассүйек
тауып алыпты. Әлгі баспен бірге шыққан көзілдірік Ілияс
Жансүгіровтікіне келеді екен. Бұлар неге Мағжандар
тірі болған деп халықты алдайды? Оның түбінде ақша
жатыр. Тірі болған деп дақпырт таратады да, іздеуге ақша
бөлдіреді. Ол ақша кейін бөліске түседі.
«Сәкен тірі қапты, Ахметті ана жерден көрдік,
Бейімбетті мына жерден көрдік, Мағжан Магаданда бопты»
деген әңгімелер көп. Соның бәрінің түбінде ақша жатыр.
Екінші себебі де бар. Ұлтқа қатысты қылмыстың
бәрінде қауіпсіздік қызметінің аты аталады. Сол түскен
беделді сақтау үшін де осындай ақпарат таратады.
«Біз оларды өлімге қимай, қоя бергенбіз» деген тұспал
жатыр ар жағында. Сол кезде Алаш арыстарын атқан КГБ
жендеттерінің өздерін де аман қалдырмаған. Бәрі атылып
кетті. Өйткені олар шындықты білетін. Кейін шығаруы

Бақыткамал ҚАНАРБАЕВА, мағжантанушы:

МАҒЖАННЫҢ СОҢЫНА
ШАМ АЛЫП ТҮСКЕН
ҮШ АДАМ БАР

Мағжанның қыр соңынан қалмай, еріп жүреді екен. Сонда
кейбіреулер мазақ қылады екен. Ұят болса да айтайын,
«Бүгін Мағжан қандай жел шығарды» деп сұрайтын
көрінеді. Әбдірахман Байдилдин ол тұста Мәскеудеге
орталық баспаның қазақ секциясының қызметкері
болатын. Бұл да тағдырында үлкен рөл атқарды.
Ең сұмдығы Сәбит Мұқанов болды. Сәбит неге соңына
түсті? 1919 жылғы соғыс кезінде жетім бала Сәбитті Мағжан
атасы Жұмабай қажыға жібереді. Жұмабай қажының
жылқысында Көкдауыл деген сетер аты болады. Бірде
Сәбит шанаға сол Көкдауылды жегіп, байдың балаларын
қыдыртып жүреді. Сонда Көкдауылдың аяғы інге кіріп,
мертігеді. Атпаз Жұмабай Сәбитті бишікпен сабап-сабап,
уәде еткен киімін де бермей, қуып жіберген ғой. «Өмір
мектебінде»: «Бекен деген оңбаған, уәде берген киімін
бермеді» деп айтады. Ал себебін қозғамайды. Сол күннен
бастап Сәбит Жұмабаев әулетіне өшіккен, соңына түскен.
Мағжанның ұсталуына Сәбит Мұқановтың рөлі үлкен.
1936 жылы Мағжан кешірім алды дедік қой. Сол кезде
ақынның Қазақстанға қайтқысы келмеген.
– Неге?
– Түрмеде Иван Фетисов деген Парижден оқып келген
профессормен бірге отырады. Сол Фетисовтан медицина
ілімін үйреніп, фельдшер деген мамандық алып шығады.
Сол кісі Мағжанға қайтпа деген ақыл айтады. «Қазір
Қазақстанда қанқасап жүріп жатыр, сен қал» деп, өзінің
Ленинградтағы Таися атты қарындасының телефон нөмірін
береді. Профессордың ақылын алып, әйелі Зылихамен
Ленинградта қалмақшы болған. Әйелі Мағжан сотты
болған жылдары 14 рет іздеп барған ғой. Сөйтіп тұрғанда
Сәбит Мұқановтан хат келеді.
«Біз сізді кешірдік. Коммунистік партия бәрін кешіре де
біледі. Келіңіз, сізді Жазушылар одағына мүше қыламыз»
деп хат жазады. Сәбит Мұқанов КГБ қызметкері болған
екен. Өзі ШОН-ның мүшесі болғанын еңбектерінде ашық
айтады. Оны «Қарабөрік» деп атаған. Қазақстанда болған
360 көтерілістің Көкшетаудағы біреуін осы Сәбит қанмен
басқан. Қолына қару алып, жерлестерін өз қолымен атқан.
Бұл да тарихта бар. Мағжан хатқа алданып, Қазақстанға
оралған. Осылайша алдап әкеліп, Қазақстанда атқызып
отыр ғой.
Мағжанның тағдырына әсер еткен тағы бір адам
Ғаббас Тоғжанов еді. Оның ұрпақтары қазір билікте жүр.
Одан кейінгілердің бірі – Әбділдә Тәжібаев. «Көрсетем
Мағжандарға төрдің көрін» деп жүрген сол. Кейін Мағжан
ақталғанда, «Мағжанның аруағы, кешір мені» деп мақала
жазды «Мәдениет» газетіне. Ол кезде «Мәдениет» газет
болған. Мақаланың қиығы менде әлі бар. Сол мақаласында
ол «Мені айдап салған Ғаббас Тоғжанов еді. Мен ол кезде
18 жастағы журналистпін. Анау – редактор, мен айтқанын
орындадым», – дейді.
Ал 1960 жылы Жазушылар одағының басында тұрған
Ә.Тәжібаев ақынды ақтатқызбай қойғанын айттық.
АРЫСТАРДЫҢ АРУАҒЫ АҚШАНЫҢ КӨЗІ БОП ТҰР
– «Мағжан бертінге дейін тірі болған» дейтіндерге
айтарыңыз бар ма? Біреулер Магаданнан көріпті деген
әңгімелер болды ғой?
– Өтірік сөз. Осы мәселені маған студенттер де жиі
қояды. Ол өтірік сөз. Мағжандарды үкім шықпастан үш күн
бұрын атып тастап отырған екен. Алдымен атып тастайды,
сосын үкім шығарады. Мұның жай-жапсарын КГБ-ның өз
адамдары іздеп, анықтапты. КГБ-ның ішінде де ұлтжанды
азаматтар болған. 1960 жылы Мағжан ақтала алмай жатқан
кезде Ташкенттен Алматыға ауысып келген жерлестері
документтің бәрін көтерткен. Солар бұрыннан КГБ-да
істейтін бір орыс шалды табады. «Мағжандарды атып
жатқанда мен 17 жастағы жігіт едім. Отырып қағаздарды
толтырам. Үкім шықпастан атылып жатқандардың ішінде
Мағжан да болған. Бір түнде 37 адам атылды» деп
куәлік еткен. Сонда Мағжан Алматының аяқ жағындағы

мүмкін еді. Кейінгі КГБ мұрагерлері неден қорқатынын
түсінбеймін. Олардың арлары таза ғой. Керісінше
шындықты ашпай ма? Ол шындық ерте ме, кеш пе, бәрібір
шығады. Ақиқаттың ашылуына көмектессе, қауіпсіздік
өкілдерін халық та сыйлап, сенетін болады.
– Магаданға арнайы комиссия барды деп естіп
едік…
– Қалижан Жұмабаев дейтін Мағжанның інісі бар.
Соның қызы Райхан Жұмабаева Магаданға барып келді.
Бармас бұрын маған хабарласты.
«Ресейде біреу Мағжан дейтін қазақтың ақынымен
бірге отырғанмын деп жүр екен. Тісі түсіп қалғанын,
еңбектеп әрең жүргенін айтыпты. Сол кісінің бейітін
көрсетіп бере алам депті. Сіз де барсаңыз», – деген өтініш
айтты. Мен сонда: «Райхан апай, сіз босқа шаршамаңыз.
Бармай-ақ қойыңыз. Ол бейіттен маскүнем біреудің сүйегі
шығады», – дедім.
Мағжан өте тәкаппар адам болған. Басын имеген.
«Білгеніңді істей бер, өлімменен ойнадым» деп тұрған
кісі қайдан бас иеді? Сондай биік тұлғаның тым болмаса
аруағын бір еңбектетіп қалайық деген арам ой шығар.
Ол еңбектемеген. Тісі де түспеген. Алматыдағы КГБ-ның
астында атылып кеткен.
– Арыстарымызды «тығылып ғұмыр кешіпті»
дегендей сөз таратқандарға неге шара қолданбасқа?
Заңмен тыюға әрекеттеніп көрмедіңіздер ме?
– Оны сіз бен біз бірлесіп істеуіміз қажет. Бұған тыйым
салмай болмайды. Коммунистердің арыстарымызды
атқаны рас. Бұлайша өтірік ақпар таратудың қажеті жоқ.
Ілияс Жансүгіровтің ұлы Саят ағамен кездестім. Жасы 83те екен. Әкем тірі деген ақпаратқа үміттеніп шарламаған
жерім жоқ дейді ол кісі. Сонша ақшамды шығындадым
дейді. Отбасының аузынан жырып, бар тапқанын соған
құртқан ғой. Әкесін өлтіргені аздай, енді ұрпағын өтірікпен
сандалтып қойған. Бұл да әділетсіздік. Шындықты бардай
айтуымыз керек қой. «Сол кезде сондай заман болып
еді. Ат деді – аттық, өлтір деді – өлтірдік. Өлігін іздейміз
десеңдер, жатқан жері әне десін. Мен талай айттым,
алаштың рухын іздегіштер қолдарына бір-бір күрек алып
Ынтымақты ақтарсыншы, талай сүйек табылады. Немесе
ана Боралдайда қанды сай бар. Үстін топырақпен тегістей
салған. Одан талай асылдың мүрдесін табуға болады.
ЗЫЛИХА МЕН МАҒЖАНДЫ ӘЛИХАН ҚОСҚАН
– Мағжанның қанша өлеңі бар сонда?
– Соны мен санамаппын. Өлең, поэмаларын былай
қойғанда, «Сауатты бол» еңбегінің өзі үш кітапқа жүк
болады. Біреуін таба алмадық, қалған екеуі дайын тұр.
Үшіншісі Мәскеуде дейді. Сұрау салғанбыз, жоқ деген
жауап келді. Өзім барып іздемесем, болмайтын сияқты.
– Президент Ұлы даланың жеті қырын атады.
Сондағы «Архив-25» бағдарламасы бойынша
Мағжанға қатысты ұсынар жобаңыз бар ма? Мәскеуге
бару керек деп отырсыз…
– Ондай жоба ойламаппын.
– Мағжан шығармаларының шығу тарихы жайлы
не айта аласыз?
– «Түркістан» поэмасын білесіздер. Бір ғана мысал
ретінде соның шығу тарихын айтып берейін. Бұл өзі өте
тағдырлы туынды. Мағжан өмірінде екі рет үйленген.
Бірінші жары Зейнеп Шоқанның інісінің жиені болған. Ол
баладан жастай қайтыс болған. Ал екінші әйелі Зылихаға
аттың жалы, түйенің қомында жүріп қосылады. Ұланғайыр
Қазақ даласынан үлесімізге төрт-ақ облыс қалған кездер
болған. Сол төрт облыс Түркістан Республикасына қарап
тұрды. Астанасы Ташкент болды. Өзіміздің Өскемен,
Қарағанды, Орал, Ақтөбе, Көкшетаудың бәрі орыстың
уысында қалып қойды. 1920 жылдың кезі еді бұл. Орыстар
өзара соғысып, билік басында болғандар шетелге қашып
жатқан. Сол тұста Мағжанның қолында көп ақша болған
екен. Зылиханың күйеуі башқұрттың миллионері болған

адам. Қайтыс болғанда үлкен сандық қалады артында. Іші
толған алтын мен күміс болыпты. Сонда Әлихан Бөкейханов
Мағжанға бойдақ жүргенін айтып, Зылихаға үйленуге кеңес
береді. «Ол маған жиен ғой. Одан туған бала не болады?»
депті Мағжан. «Зылиха саған ұрпақ сыйлай ма, жоқ па,
оны өзің білесің. Бірақ ана алтынды алуымыз керек. Сол
алтынмен қазақтың тарылған керегесін қайта кеңейтеміз»
дейді. Әлгі байлықты өздеріндегі қормен біріктіріп, шетел
асып жатқан орыс генералдары мен сенаторларына
қолдан шығып кеткен облыстардың бәрін қайтаратын
құжат жазғызып алып қалған. Бұл ерлік күні бүгінге дейін
жасырын ұсталуда. Әйтпесе Қарағанды мен Семей Омбыға,
Орал Сібірге қарап кетер еді. Кейін Солженицынның қазақ
жері төрт облыстың ғана жері деп жүргені сол. «Түркістан»
сондай аласапыран кезде шыққан. Бұл бір ғана мысал.
Мағжанның «Шын ертек» деген поэмасы бар. Сыздық
Кенесарин туралы. Орыстар оны Садық деген. Хан Кене
ұсталғанда, ұлы Сыздық 11 жаста болған. Қоқан хандығында
тәрбиеленіп, кейін Шығыс Түркістанның басын біріктірген.
10 жыл орыстармен соғысып, ең аяғында ауыр жарақатпен
генерал Гаупманның қолына түседі. Сонда Романов патша
өлтірмеуге нұсқау берген екен. Егер Сыздық өлсе, түркі
халықтары бірақ көтеріледі деп қорыққан. Сыздық қысқа
мерзімде Қытайдағы Шығыс Түркістан мен ұсақ түркі
ұлыстарының басын қосып үлгерген ғой.
Ол кісі Түркістанда 73 жасқа дейін өмір сүрген. Атақты
Жамбыл сол Сыздық төренің атқосшысы болған екен.
«Сыздық төреге» деген өлеңдері бар. Сыздықтың ерлігі
Мағжан Жұмабаевқа «Шын ертек» поэмасын жазғызған.
Сонда айтады:
Сыздық. Өлді.
Құм. Көмді.
Тым-тырыс, – дейді. Байқайсыз ба, әрбір сөзден кейін
нүкте қойылған. 1991 жылы кеңестік жүйе құлаған соң,
Манаш Қозыбаев Сыздық төренің деректерін Ташкенттен
алдырды. Оның ерлігі мен өмірі тарихта өз бағасын әлі
алған жоқ. Егер Мағжанның «Шын ертегі» болмаса, ол
да жабулы күйінде қалар еді. Мағжан болмағанда, біз
батыр Баянды да білмес едік. Ал «Өтірік ертегі» деген
поэмасының сюжеті көне Иранда болған екен.
Мағжантанушылардың өлімі де құпия
– Қазір «танушылар» көбейіп кетті ғой. Жалпы, бұл
дұрыс үрдіс пе? «Мағжантанушы» деген атқа «таласу
шылар» көп пе?
– Мен бұған дейін мағжантанушы ретінде өзімді
жарнамалап, жарыққа шығуға ұмтылмадым. Ғылыми орта
ғана білді. Себебі, ерте шақырған әтештің басын кеседі.
Бірден алаулатып әкетсем, осы күнге жетпес едім. Ғылыми
жолдан ығыстырып тастаушы еді. Өйткені Мағжанмен
айналысқан Батырхан Дәрімбетов мәшине апатынан кетті.
Мағжанды зерттеп жүрген Ерік Асқаров ақынның 110
жылдық тойынан келе жатқан жолда көлік апатынан кетті.
Тағы бір шымкенттік ғалым әйел болды, аты есіме түспей тұр.
Ол да көлік апатынан көз жұмды. «Мағжан поэзиясындағы
философия» тақырыбына қалам тербеп жүретін. Әйтеуір
артында еңбегі қалды. Ондай қастандықтың неше түрін
маған да жасады. Ойпыл-тойпыл, былай. Әзірге аманмын.
Оның өзі бір жыр. Кейін айтам.
– Қазір айтуға болмай ма?
– Кейін өзім, асықпай отырып жазғым келеді. Олардың
маған не істегенін, қалай істегенін.
– Сонда үшеуінің де апаттан қайтыс болуы жай ғана
сәйкестік емес дейсіз ғой?
– Енді ол дәлелсіз дүние болғанмен, ішің құрғыр
сезеді ғой. Бірде марқұм Батырхан Дәрімбетов есік
қағып кірді. Жалғыз отырғам. Мағжанның ертегілері
мен мысалдарын алып кепті. «Мынаны алшы, болашақта
саған іске жарайды», – деді беріп тұрып. «Батырхан, сіз
өзіңіз де мағжантанушы емессіз бе?» дедім. «Әй осы мен
мағжантануға жете алмайтын секілдімін» деді кейіп.
Ол Мағжанның лирикасынан докторлық диссертацияға
дайындалып жүрген. Түрік пен қазақ әлемінің байланысын
ең бірінші Батырхан жазған. Мағжан поэзиясында түркі
тақырыбы бар екенін қозғап, Түркияға барып, түріктерді
бізге ертіп әкелген сол Дәрімбетов еді.
Мағжантанушылар көп болғанымен, «Мағжантану
орталығы» керек. 125 жылдық тойында Петропавлдағы
университет ректорына сондай ұсыныс айттым. Келіп-кетіп
жүріп-ақ көмек берер едім, ашылса.
– Мағжанды зерттегеніңіз үшін құқайды көп көрдім
деп отырсыз. Оның артында нақты кімдер тұр. Ол ұйым
ба? Нақты адам ба? Болмаса өзге бір мемлекет пе?
Мысалы, Шәкәрімді айтсақ, ар жағынан Қарасартовтар
шығады. Ал Мағжанның артында кімдер тұр?
– Бәрінің үлесі бар. Аталарының аты шықпауын
қалайтындар көп Мағжанның ісінде. Олар әдемі-әдемі
қызметте отыр. О баста Мағжан мен Абайды таластырып
қойған – Сәбит Мұқанов. Бір кездері қазақ әдебиетінің
басында Ахмет тұру керек дегендер болды. Міржақып
ол биікте Абай тұр деп жазған. Осы кезде Сәбит тұрып,
Абайдың орнына Мағжанды қою керек деген әңгіме
шығарған. Сол арқылы ол Шығыс пен Петропавлды бірбіріне айдап салған. Осы тайталас Мағжанды қаралаған
мақалалар мен көрсеткен хаттардың туындауына түрткі
болды. Қазір қопарсақ, соның бәрі шығайын деп тұр.
– Мағжанның зерттелуі осынша машақатпен жүріп
жатса, төл туындыларының халі нешік сонда?
– Мағжанның 1912 жылы жазылған «От», «Пайғамбар»,
«Күншығыс» деген өлеңдері бар. «Пайғамбарда»
«Ентелеген кәдімгі Иван есалаң» деген сөз бар. 2009 жылы
«Арыс» баспасынан шыққан шығармалар жинағынан сол
жолдар алынып қалыпты. Құрастырушылардан сұрасам,
орысқа тілі тиіп тұр ғой дегенді айтады. «От» та қидаланған.
«Орал тауынан» 12 жол кесіп тастапты. Кейін осы мәселені
Алматыда ғалымдардың алдына, бір конференцияда
көтердім. «100 жыл бұрын атылып кеткен Мағжанды
қайтадан атуға сіздерге кім право берді?» дедім. Сол сөзі
үшін Мағжан атылған еді. Ол туралы мен еңбектерімде
жаздым. Біздің басты трагедиямыз, ғалымдар бір-бірімізді
оқымаймыз. Оқыса, «Ентелеген кәдімгі Иван есалаң» деген
сол сөз қысқармаушы еді. 1932 жылы Сәбит Мұқанов
«Қазақ әдебиетінің тарихы» деген кітап жазады. Сонда
әлгі жолды қатты сынайды, «есалаң Иван» деп отырғаны
коммунистер деп көрсетеді. «Пайғамбар» жазылғанда
Романовтар әулеті билік етіп тұрған кез. Қайдағы
большевик? «Ана тілі» газетіндегі мақаламда соның бәрін
дәлелдеп жаздым.
– Мағжаннан ұрпақ қалды ма?
– Жоқ. 1917 жылы Зейнепке үйленеді. 1919 жылы
Мағжан ұлды болады. Бірақ Зейнеп баладан көз жұмған.
Ол кезде азамат соғысы жүріп жатқан кез. Мағжан ұлына
Граждан деп ат қойған. Сол Граждан алты айдан кейін көз
тиіп, шетінейді. Мағжан Омбыда жүрген кезі. Зейнептің
де, Гражданның да топырағына
қатыса алмаған. Ал Зылиха
жиені болғанын айттық. Одан
да бала болмады. Зылиха 1990
жылы тоқсанға келіп қайтыс
болды. Өлгенше Мағжанның отын
өшірмей өтті.
Әңгімелескен
Есімжан НАҚТЫБАЙҰЛЫ

ОЙ ӘЛЕМІ

«ТАҒЛЫМДЫ» ОҚЫП,
ТАРИХЫҢДЫ ТАНЫ!

Алматы қаласы ОКЖ-нің №4 кітапхана-бөлімшесінде
Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі, көрнекті
журналист Жексен Сағымбекұлы АЛПАРТЕГІНІҢ
«Тағлым» атты жаңа кітабының тұсаукесері өтті.
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жур
налистің өмірі мен қызметі туралы әдеби шолу
тыңдалды.
Жаңа кітап мерекесінің басты кейіпкері: Қазақстан
Журналистер Одағының мүшесі, көрнекті журналист
Жексен Сағымбекұлы Алпартегі болса, ал арнайы
шақырылған қонақтарының қатарында: белгілі ақын,
«Ана тілі» газетінің бас редакторы Жанарбек Әшімжан,
Қазақстан Республикасы ғылымына еңбегі сіңген
қайраткер Жомарт Әшімұлы Қарабаев, белглі қобызшы
Әбдіманап Жұмабекұлының жары Ләмсия Жұмабекова,
белгілі журналист Болат Сапар, «Алматы ақшамы»
газетінің бөлім меңгерушісі Нұржамал Байсақал, Орман
шаруашылығы маманы Тоқтарбай Алиясқаров және
қаламгердің аяулы жары Үміт Әділбекқызы Сүйінбаева
болды. Бұл мәдени шараға кітапхана оқырмандары,
Алматы қаржы-құқықтық және технологиялық кол
леджінің студенттері мен «ҚазНұр» гуманитарлық кол
лед
жінің студенттері шақырылды. Жаңа кітаптардың

Қазіргі таңда еліміздің аса ірі білім мен
ғылымның, өнер мен мәдениеттің, жаңа
технологиялар мен ақпарат кеңістігінің орталығы
болып табылатын Ұлттық кітапхананың
халқымызға көрсетіп отырған қызметінің
маңызы өте зор.

Жексен АЛПАРТЕГІ – көптеген тарихи-танымдық
мақалалар, эсселер мен сұхбаттар жазған көрнекті жур
налист. «Ғибрат», «Жоржияның жұмбақ әлемі», «Тағлым»
атты кітаптардың авторы.
Қаламгердің «Тағлым» деп аталатын жаңа еңбегі ұлан ғайыр қазақ даласының төсінде өмір сүрген атабабалардың асыл мұрасынан, өнері мен мәдениетінен
шежірелі сыр шертетін, сондай-ақ 1937 жылдардағы ел
басына түскен нәубет жылдар туралы, Ұлы Отан соғысына
қатысқан жауынгерлердің ерліктері, Қарасаздан әр
жылдары қанат қаққан тұлғалардың ғибратты ғұмырлары
мен бүгінгі елімздің тәуелсіздігін ұлықтайтын жинақ.
Бұл кітап қалың оқырман үшін де, тарихты зерттеуші
ғалымдар үшін де пайдасы өте зор қазына.
Жексен Алпартегінің қай шығармасын алып оқысақ
та, астарында көне тарихтың ізі жатыр. Филология
ғылым
дарының
кандидаты,
журналист-публицист
Сағатбек Медеубекұлы аталмыш шығармамен таныса
отырып, мынадай пікір қалдырған еді: «Журналистикада
кез келген ақпараттың ақиқатын іздеу, зерттеу, анықтау
бар. Елге беймәлім шындықты ашып, оның растығына
өзі айғақ болады. Ақиқатқа айғақ болудан жүгі ауыр
жауапкершілік болмаса керек. Мұндай жауапкершілікті
арқалау екінің бірінің қолынан келе бермесі тағы шын.
Ал Жексен Алпартегі тарихи шындықтарға өзі айғақ
болды. Оқырманды сендіре отырып, тарихи жадының
оянуына сеп болар ойларын ортаға салды. Өзі батырлар
династиясынан туған Жексеннің ашылмай жатқан
ақиқаттарды ақтарамын, тарихи шындықтарға айғақ
боламын деген игі ниетінен туған ұшан теңіз еңбектері
оның тектілігін танытады»
Мәдени шара барысында экраннан арнайы дайын
далған «Өнегелі өмір өрнектері» атты слайд-презентация
көрсетіліп, музыкалық әуенмен көркемделген қаламгер-

тұсауын «Ана тілі» газетінің бас редакторы Жанарбек
Әшімжан мен Қазақстан Республикасы ғылымына еңбегі
сіңген қайраткер Жомарт Әшімұлы Қарабаев кесті.
Тұсаукесер кештің алғы сөзін Жексен АЛПАРТЕГІ
ашып, ғибратты өмір жолы мен шабытты шығармашылығы
жайлы оқырман қауымға сыр шертті. «Ана тілі» газетінің
бас редакторы Жанарбек Әшімжан қаламгер жайлы
ыстық естеліктер мен шығармашылық байланыстары
жөнінде сөз қозғады. Осындай ізгі тілектері мен
естеліктерін еске түсіргендер қатары жоғарыда аталған
қадірлі қонақтармен жалғасын тапты. Осы орайда
оқырмандар күткен әсерлі сәттің де кезеңі туып,
оқырмандар қаламгерлерге әр түрлі әдеби тақырыптар
аясында сұрақтар қойып, пікір алмасты. Сондай-ақ
«Тағлым» жаңа туындысы туралы оқырмандар өздерінің
ақ тілек, пікір-лебіздерін, жаңа кітап туралы ойларын
білдіріп, авторға арналған өздерінің арнауларын оқыды,
автордың қолтаңбасы бар жаңа кітабын сыйлыққа алды.
Айтыскер ақын Алтынбек Ибрагимов кеш қонақ
тарына арнайы «Қазақ осы» әнін жолдап, қаламгердің
«Ғибрат» атты кітабының «Танылмай кеткен талант»
бөліміндегі басты кейіпкер күйші Мұқан Нұрсадық
ұлының немересі Мұқан Мағауия арнайы күйден шашу
шашты. Кітапхана қызметкері Ғалия Нүсіпова қаламгер
журналистке қазақтың шапанын жапты.
Елбасымыз Нұрсұлтан ӘБІШҰЛЫ: «Адам мәңгі жаса
май
ды, мәңгі жасайтын оның ісі» деген еді. Әрине,
мәңгілік қалатын нәрсе – біздің жүріп өткен жолымызда
қалдырған өнегелі іздеріміз. Бүгінгі қазақ әдебиетіндегі
талғамы биік, танымы терең қаламгер Жексен Алпартегі
ағамыздың әдебиетіміздің алтын қорына қосылар жаңа
туындыларын оқырман қауым асыға күтетін болады.
Аяулым ЖИДЕБАЕВА

ЖАРКЕНТТЕ
МЕКТЕП КІТАПХАНАШЫЛАРЫНЫҢ
АУДАНДЫҚ СЕМИНАРЫ ӨТТІ
«Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу –
біздің қанымызда бар қасиет»
Н.Ә.НАЗАРБАЕВ
Ғасырлардан жұмбақ ашқан талай кісі,
Сырың мол ғажап арайлысың.
Сан ұрпақ сусындаған кітапхана,
Сарқылмас парасаттың сарайысың, – деп ақын
Ақұштап Бақтыгереева жырлағандай жас ұрпаққа түрлі
ба
ғытта әдебиеттерді насихаттап, олардың кітапқа
деген сүйіспеншілігін арттырудамыз. Осыған орай
«Ы.Алтынсарин атындағы орта мектеп»коммуналдық
мем
лекеттік мекемесінің кітапханасында «Мектеп
оқу
шы
ларының кітап оқу мәдениетін дамытудың
бел
сенді формалары» атты аудандық семинар
болып өтті. Семинарға Аудандық білім бөлімінің бас
маманы Г.Смағұлқызы, ауданның жалпы білім беретін
мектептерінің кітапхана қызметкерлері қаты
суымен
бұл шараны Ы. Алтынсарин атындағы орта мектептің
кітапханашысы Айбала Қалышева жүргізіп отырды.
Семинар Назарбаев Зияткерік мектебінің кітапхана
сының тәжірибесін аудандық жалпы білім беру мек
тептерінің кітапханашыларымен бөлісуді мақсат етті.
Семинардың ашылуын ән шашашумен бастады.
Кітап
ханашыларды
топқа
бөліп
отырғызып,
бағдарлама бойынша «Өз ертегіңді құрастыр» – әдеби
ойын, «Сенімен өлең арқылы сөйлесемін» – кітап
оқуды поэзия арқылы насихаттады, кітапханашылар
өз топтарына берілген тапсырманы қорғай отырып, әр
түрлі сұрақ-жауаптарға белсене
Сонымен қатар, А.В. Луначарский атындағы орта
мек
теп – гимназиясының кітапханашысы Букеева
Ләззат
тың көрсетуімен «3 D кітаптарын жасау» –
ойындары арқылы балаларды кітап оқуға қызықтыру
тәсілдері мен сұрақ-жауап жүргізу түрлері және
көптеген кеңестер берілді.
Семинар барысында оқу мәдениетінің қалыптасты
руда заманауи білім әдістерін жақсарту туралы мектеп
кітапханашыларына толық түсіндіріп өтті. Сондай-ақ

іс-шара барысында сандық технология дамыған за
манда оқырмандарға сапалы қызмет көрсету, жаңа
технологияларды кітапхана жұмысында пайдаланып,
баланы кітап оқуға қызықтыратын тәсілдер айтылды.
Семинар соңында аудандық білім бөлімінің бас
маманы
Г.Смағұлқызы осы семинарды ұйымдастырған
Жамал апайға, Айбала Қалышева, семинарға қатысып
отырған мектеп кітапханашыларға шығармашылық
та
быс, оқырмандары кобейе берсін деген алғысын
білдірді.
Семинар барысында мектеп кітапханашыларының
жұмысын ұйымдастырудың және оқу мәдениетінің
қалыптасу
әдістерінің
заманауи
білімдері
сараланды. Мемлекет басшысы Н.Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық
бәсекеге қабілеттілік» атты жолдауында: Біздің
міндетіміз – білім беруді экономикалық өсудің жаңа
моделінің орталық буынына ай
нал
дыру. Оқыту
бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін және өз
бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет»
деген болатын.
Айнұр ҚАЙЫРБЕКОВА,
Ш.Уалиханов атындағы
орта мектептің кітапханашысы,
Жаркент қаласы.

таныстыратын құнды құрал. Адамзат үшін рухани
білімнің, рухани мәдениеттің ауадай қажеттілігі мен
маңыздылығы ешқашан мәнін жоймайды. Кез келген
әдебиет тек оқырман үшін қызмет жасайды. Жалпы,
кітапханаға білім іздеп келетін оқырман қауымның
алатын білімі ұшан – теңіз. Бүгінгі күні елімізде
қаншама мың жоғары дәрежелі және орта дәрежелі
білімі бар мамандардың күнделікті рухани азығы –
кітап. Ұлттық кітапхананың бүгінгі тұрақты оқырманы
болу мәдениеттіліктің белгісі және сапалы білімге
ұмтылудың жолы. Оқу залында күнделікті кітапхана
қорына түскен жаңа кітаптар мен газет-журналдарды
жанындай сүйіп, оқымай отыра алмайтын білімпаз
және ізденімпаз оқырмандардың саны көбейді. Қай
заманда болмасын барлық адамға өмірде ең керегі
– білім. Бұл жағынан ҚР Ұлттық кітапханасы кез
келген оқырман үшін өз аясындағы кітап қорының
қарым-қуаты жөнінен де, тұрақты ғылыми ізденімпаз
оқырмандарының құрамы жөнінен де еліміздегі
еңселі мәдениет пен білімнің қайнар көзі.
Қазіргі таңда жоғары білімді маман болу адамдар
дың өмірлік мұқтажы мен талабына айналды. Заман
талабына сай ғылыми ізденісте жүрген ғалымдар
саны өсуде. Күн сайын келетін оқырмандардың басым
көпшілігі оқу залынан қажетті кітаптарды өздері
еркін таңдап оқиды. Оларға арнайы ашық қорлар
ұйымдастырылған. Бұл ашық қорда әлем әдебиетінің
озық классиктерінің жоғары сұраныстарындағы
кітаптар қойылған. Қазіргі кезде оқырмандар ара
сында көп сұралатын және көп оқылатын кітаптар пси
хология, экономика, тарих, педагогика, ақпараттық
тех
нологиялар, медицина және барлық шетел тіл
деріндегі басылымдар түрлері болып табылады.

АДАМДЫ АДАМ ЕТКЕН – КІТАП,
АДАМЗАТ ЕТКЕН – КІТАПХАНА

Оның қорында жинақталған көпғасырлық рухани
қымбат қазына мыңдаған оқырман қауымның
игіліктеріне жаратылып, күн сайын ғылыми
айналымға енгізіліп, ұлттық сананы жаңғыртуда
және бәсекеге қабілетті білімді жаңа ұрпақтың
қалыптасуына жан-жақты ықпал етуде және үн
қосуда. Оның ішінде күнделікті кітапханаға келген
оқырманның сан түрлі сұранысы мен талап-тілегін
қанағаттандыруда «Әлем әдебиеті» қызметінің
алатын орны ерекше. Заман талабына сай қазіргі
оқырманның талғамы мен талабы өте жоғары. Бұл
оқу залына келетін оқырмандардың басым көпшілігі
ғалымдар, жоғары және арнаулы оқу орындарының
ұстаздары мен студенттері, оның ішінде Иран, Түркия,
Ауған, Үнді елдерінен келген шетел студенттері,
зиялы қауым өкілдері, зейнеткерлер мен жоғары
сынып оқушылары. Оқу залында оқырмандар үшін
барлық жағдайлар жасалынған. Кітапхана заман
ағымына сай бүгінгі оқырман – пайдаланушыға
дәстүрлі және электронды қызмет көрсету түрлерін
ұсынып, іздеген сан түрлі ақпаратына, сұранысына
тез әрі толық қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Бүгінгі
жаңа технология әдістерін қолданудың тиімділігі
өте зор. Мәдениет пен ғылым, білімнің ғасырында
кітапхана ісі де жаңарып, жаңа технологиялар үр
дісіне бейімделіп, қашан да сапалы білімнің қайнар
көзі болып табылатын кітапхана қызметін пайда
ланушылардың да сұраныстары күрделеніп, бұрын
ғыдан мазмұны мен бағдары түбегейлі өзгерген.
Ұлттық кітапхананың бүгінгі мүмкіндігін айтатын
болсақ, жан-жақты әрі сапалы білім жинауға қажетті
ақпараттар ағысы мен жаңа технологиялар жеткілікті.
Осыған орай, кітапхана ісін жетілдіру мақсатында
жаңа модульдегі «Web-РАБИС» бағдарламасы бойын
ша кешенді жұмыстар іске асырылуда. Аталған бағ
дар
лама арқылы кез келген оқырман назарына
кітапхананың электронды каталогы интернетке шыға
рылып және кітапхана сайты орналастырылып, қазақ,
орыс, ағылшын тілдерінде ұсынылды. Көпшілік
оқырман үйінде отырып-ақ өзіне қажетті кітабын
электронды каталог арқылы іздеп тауып, оның кітап
хана қорында бар-жоғын анықтай алады. Жаңа үл
гідегі бұл бағдарлама оқырман үшін өте қолайлы.
Интернет желісіне қосылған компьютерлер жүйесі
ар
қылы оқырмандар қалаған кітабын, ақпаратын
қолма-қол табады. Әсіресе уақытты үнемдейді және
қажетті ақпаратын жылдап тауып алуға көмектеседі.
Кез-келген оқырман өзіне қажетті тақырыбына
байланысты «Іздестіру - тапсыру» модульі арқылы
қосымша көптеген жаңа ақпараттарды тауып, іздеген
білімін тереңірек ұштай түседі.
«Әлем әдебиеті» қызметінің тұрақты оқырмандары
білімдерін толықтыруда жан-жақты ізденеді. Осыған
орай оқу залында оқырманға бірнеше әлемдік ақпарат
дерек көздеріне, мәлімет қорларына Интернет тех
но
логиялары арқылы қол жеткізу қамтамасыз
етілген. Заман ағымына ілескен әрбір оқырманға оқу
залдарында Wi-Fi желісі қосылған бірнеше нүктелер
қой
ылған. Кітапханаға өз ноутбуктерімен келген
оқыр
мандарға жұмыс жасаудың қолайлы жағдайы
жасалған. Әрбір Wi-Fi желісінің өзіндік артықшылығы
оның барлық пайдаланушыларының қосылу нүк
тесінің интернетке тікелей немесе интернетке қо
сылған кез-келген сервер арқылы қосылуымен ин
тер
нетке кіру мүмкіндігіне ие болуында. Бүгінгі
таңда кітапханаға осы Wi-Fi желісін пайдалану үшін
келетін оқырмандар саны күн санап өсуде. Қорыта
айтқанда, қазіргі ғылым мен жаңа технология
дамыған заманда қажетті ақпаратты жан-жақты алу
аудио, видео, интернет жүйесі арқылы мүмкіндік
туғанымен, оқырман кітапханаға келіп, кітаптарды
өзі іздеп тауып, қолына кітапты ұстап оқудың ықпалы
басқаша. Сондай-ақ, «Кітап – заманалар толқынында
тербетіліп, көкірегіндегі қымбат қазынасын ұрпақтан
ұрпаққа жеткізіп келе жатқан ой кемесі», – деп
ағылшын философы Френсис Бекон айтқандай, кітап
қашанда дәуір шындығын, халық тағдыры мен арман
мұратын, сан түрлі ұлттың әдебиеті мен мәдениетін

Мысалы, оқырманның күн сайын сұрап, іздеп жүріп
оқитын кітаптары мыналар: Бизнес жолында ең
көп жетістіктерге жеткен американдық психолог
Брайан Трейсидің кітаптарын атауға болады. Бұл
автордың кітаптары адамға қалай өз байлықтарына
жетуге болатынын жазып, сан мыңдаған адамдардың
байлыққа деген жолын ашуға көмектеседі. Сонымен
қатар, американдық кәсіпкер, жазушы Роберт Тору
Кийосакидің атақты «Бай әке, кедей әке» атты кітабы
да өзінің сүйікті оқырмандарын тауып күн сайын
қолдан қолға тимей оқылатын кітабына айналды.
Кітапханада оқырмандардың өздерінің сүйіп және
құмартып оқитын кумирлері болады. Атап айтатын
болсақ, көпшілік оқырман қауым осы күнге дейін
аты әлемге әйгілі орыс ақын-жазушылары А.
Пушкин, А.Чехов, М.Булгаков, И. Тургенов, М.Горький,
Ф.Достоевский шығармаларын көп оқиды. Ең
бастысы бүгінгі күні әлемге кеңінен танымал көптеген
оқырмандардың кумиріне айналған бразилиялық
ақын және жазушы Пауло Коэльоның кітаптарын
айрықша айтуға болады. Оның романдары мен
қысқа әңгіме – аңыз кітаптары көпшілік оқырманды
баурап алды. Ең әйгілі көп оқы
латын ұзақ уақыт
бойы кітаптардың ондығынан түс
пеген «Алхимик»
кітабы оқырман жанын жаулап алды. Сонымен қатар,
оқырмандар тарапынан түрік әдебиетінің көрнекті
жазушысы, Нобель сыйлығының лауреаты Орхан
Памуктың кітаптарына сұраныс артуда. Оның ішінде
«Жаңа өмір», «Менің атым Қырмызы» , «Сезім музейі»
т.б. кітаптарының бағасы күннен күнге биіктеуде.
Кітап қорындағы орыс, жапон, Батыс пен Шығыс
поэзиясының классикалық туын
дыларын қызығып
оқитын оқырмандар да баршылық. Кез келген білім
іздеген қалың оқырман қауым
ға кітапхананың
мүмкіндігі шексіз. Оқу залында оқыр
мандарға
әлемдік тілдерді игеру мақсатында және әлемдік білім
кеңістігіне енуге жол ашуға толық қолжетімділік
қамтамасыз етілген. Оның дәлелі оқырман назарына
әлемнің 122 тіліндегі шетел әде
биеттерінің қоры
ұсынылған. Заман талабына сай қазіргі кезде шетел
тілін үйренуге, терең білуге қызы
ғушылық артты.
Оның ішінде ағылшын, неміс, француз, араб, қытай,
корей, испан т.б. тілдеріндегі кітаптарға сұраныс
көбейді. Шет тілдерін еркін меңгерген оқырмандар
саны өсуде, олар өздері қажетті кітаптарын таңдап,
өзінің қалауы мен талабы бойынша оқиды. Шет
тілдеріндегі әдебиеттер қоры оқырман сұранысына
сәйкес жиі толықтырылып және жаңартылып
отырылады. Сол себепті шет елдерінің тарихы,
экономикасы, мәдениеті мен тілі, көркем әдебиеті
жайындағы кітаптар қазақ оқырмандарының білімін,
ой-өрісін кеңейтуге септігін тигізуде. Кітап
хана
жұмысы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық уни
вер
ситетінің Шығыстану факультеті мен Абылай
хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар
және әлем тілдері университінің аударма және
филология факуль
теттерімен тығыс байланыста
жұмыстар атқаруда. Аталған оқу орындарының
студенттері кітап
ханада өндірістік іс-тәжірибеден
өтіп, шетел тілдеріндегі басылымдардан аударма
жұмыстарын жасап, алған білімдерін шыңдайды.
Қорыта айтқанда, «адамды адам еткен - кітап,
адамзат еткен - кітапхана», – деп еліміздің халық
жазушысы Әбіш Кекілбаев айтқандай, бүгінгі таңда
кітапхана сапалы білімнің кепілі ретінде оқырманды
кітаптан ажыратпай, құндылықтарымызды санасына
сіңіріп, қай салада болсын бәсекеге қабілетті, рухани
жағынан толысқан ұрпақ
тәрбиелеуге бағытталған
қызметтерін шыңдап, жаңа
серпінде дамыта береді.
Бахытгүл ИСКАКОВА,
ҚР Ұлттық
кітапханасы
«Әлем әдебиеті»
қызметінің
кітапханашысы
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ТАРИХ
Басы. Жалғасы келесі санда

Қазақ тарихының атасы, мемлекет қайраткері ғалым-жазушы әрі ақын М.Х.Дулати «Тарих-и Рашиди»
атты дүние жүзіне әйгілі еңбегінде: «Қазақ мемлекеті сұлтандарының билік жүргізуінің басы 870
(1465-1466) жылдан басталады (Алла жақсы біледі). 940 (1533-1534) жылға дейін қазақтар
Өзбекстанның көп бөлігіне өз биліктерін толық жүргізді», – деп жазды Кашмирде билік тағында
отырған кезде. Қазақтардың дербес мемлекет болып шаңырақ көтеруі осы 1465 жылдан басталады.
«Тарих-и Рашиди» парсы тілінде Кашмирде жазылып, қолжазбасының көшірме нұсқалары дүние
жүзінің көптеген елдеріне таралған. Қазақ хандығының құрылуына байланысты ең басты дерек көзі
осы. М.Х.Дулатидің бұл еңбегінен басқа әдебиеттерде, тарихи құжаттарда қазақ хандығының құрылуы
туралы мәлімет ұшыраспайды. Қазақ хандығының 2015 жылы 550 жылдығын атап өтуге негізгі дерек
көзі болған М.Х.Дулатидің «Тарих-и Рашидиі» болатын. Осы әйгілі еңбекте қалмақтарға қатысты тарихи
мәліметтер келтіріледі, ал ол деректердің қазақ тарихына да тікелей қатысы бар деп санаймыз.
М.Х.Дулати «Тарих-и Рашиди» деген еңбегінде
ұлы бабасы әмір Болатшының Тоғылық Темірді (13291363) қалмақ жерінен алып келіп, Моғолстанның хан
тағына отырғызғанын баяндайды да, өзінің еңбегін
осы Тоғылық Темірге қатысты тарихи оқиғалардан
бастайды. Моғолстан хандығы (XIV-XVI) шын мәнінде
дулаттар билік жүргізген мемлекет, оның құрамында
қазақ тайпаларының басым көпшілігі болған. Қазақ
хандығынан аты бөлек демесеңіз, Моғолстан жұртының
ділі де, діні де, тілі де бір түп тамырға барып тіреледі.
Мұны айтып отырудағы мақсат қалмақтарға қатысты
ең алғашқы деректер мен мәліметтер осы «Тарих-и
Рашидиде» баяндалатынына назар аудару. Ойраттардың
Моғолстанға шапқыншылық жасауы XIV ғасырдың
соңында Тоғылық Темір ханның тұсында болған,
бірақ ойраттар жеңіске жете алмайды. Біршама уақыт
оздырып барып, ойраттар қайта шауып, 1408 жылы
Бесбалықты басып алады. Моғолстанмен арадағы
күрес ХV ғасыр бойы және ХVІ ғасырдың басына дейін
алма кезек, бірде жеңіп, бірде жеңіліс тауып жүргізіліп
отырған. Моғолстанның ұлы әмірлерінің бәрі дулат
тайпасынан болып келеді, билік тізгінін ханнан кейін
ұстаған М.Х.Дулатидің ұлы бабалары болғаны мәлім.
Уәйс хан (1418-1421 жылдары және 1424-1425 ж.ж.
екі рет хан болған, 1428 жылы өлтірілген) билік құрған
жылдары, қалмақтармен қақтығыс жилей түскен.
Қалмақтармен Уәйіс хан алпыс бір рет соғысып, тек бірақ рет жеңіске жеткен. Ол қалмақ тайшысы Исанның
[Есен] қолына екі рет тұтқынға түсіп, босанып шыққан.
(«Тарих-и Рашиди», 2015 ж., 131-133 б.б.). Уәиіс хан
Захараддин Бабыр мен М.Х. Дулатидің нағашы атасы
Жүніс ханның әкесі. Уәиіс хан Тұрфан оазисін иеленіп,
астанасын Тұрфанға көшіреді.
Жоңғар хандығын зерттеуші И.Я.Златкин ХV
ғасырдың ортасында Моғолстан екі бөлікке бөлінді:
Шығыс бөлігінің орталығы Тұрфан, ал батыс бөлігінің
орталығы Қашқар қаласы болды, олар бір-біріне
тәуелсіз еді деп жазды. Ғалым ХV ғасырдың орта тұсында
Тұрфан билеушілері мен ойраттардың князьдары
арасында ұзаққа созылған күрес толастамады деп көр
сетеді. Исан [Есен тайшы] 1452 жылы Моғолстанға
жорық жасап, жорық 1452 жылы аяқталған. Ойраттар
күшейе түскен 1459 жылы парсы еліне елшілік жібе
ріпті. Златкиннің дерегіне қарағанда, ойраттар мен
Моғолстанның арасындағы күрес Хами округі үшін
болған. Моғолстан ханы 1470 жылы Хамиді иеленді, он
мың ойратты тұтқындап алып кетеді. Бұған қарсы Исан
[Есен] тайшының ұлы Амасанжы тайшы, 1472 жылы
Іле өзенінің жағалауында Жүніс ханның (1416-1487)
М.Х.Дулатидің туған нағашы атасы) әскерін тас-талқан
етеді. Қалмақтардың шабуылынан Жүніс ханның елі
Түркістан жағына ауып, Сырдария жағалауына дейін
жетеді. Ойраттармен соғыс Жүніс хан өлгеннен кейін
баласы Ахмет хан (1496-1504), ал оның мұрагері
Мансұр хан (1504-1544) тұсында да тоқтамайды. 1518
жылы Мансұр хан Хами округін қайта басып алады.
Қытай дерегінде Мансұр хан 1530 жылы ойраттарға
соққы беріп, Ганьсу алқабына дейін ығыстырып тастады
делінген. Мансұр ханның мұрагері Шах хан (1545-1570)
ойраттармен болған соғыста мерт болады.
Қалмақтармен болған соғыстарды М.Х.Дулати
жақсы зерделеп зерттегендіктен өз еңбегінде оқиға
өріміне желі етіп баяндап, тарихи арналарды аша
түседі.
Моғолстан билеушісі Сұлтан Ахмет ханның баласы
Сұлтан Саид ханның ұлы Рашид сұлтан 1533 жылы
қалмақтарға шабуыл жасап, Иаран тайшы деген әмірін
өлтіріп, дін жолындағы күресуші «ғази» атанады
(«Тарих-и Рашиди», 2015, 508 б.). ХVІ ғасырдың
басында Моғолстан мемлекетінің іргесі ыдырай
бастайды, оның құрамындағы тайпалар кейіннен Қазақ
хандығының құрамына келіп қосылады. Қалмақтарға
қарсы соғыстарға Моғолстанда дулат әмірлері бас
шылық еткен, мұны М.Х. Дулати өз еңбегінде айқын
етіп жазған.
Әңгімемізді тарихи деректерге сүйеніп, одан әрі
жалғастыратын болсақ, қазақ хандығы тәуелсіз, дербес
мемлекет ретінде төрт ғасырдай уақыт саяси тіршілігін
жалғастыра білген құрылым болды. Осы жылдары
бүгінгі Қазақ жерінің негізгі жер аумағын қазақтар
иеленіп, өзінің байырғы ата-баба қонысының шегарашебін, аумағын үнемі кеңейтіп, өз жерінің тұтастығын
қалыптастыра білді. Қазақтың тарих сахнасына шыққан
атақты хандары, батырлары, билері, баһадүрлері бола
шақ ұрпағының ата-мекенін өз қандарымен қор
ғап,
сақтап, жат жұрттардың таптауына жол бермей өмір
бойы алысып, арпалысып, шайқасып өтті..
Қазақ хандығы Ресейге бодан болғаннан кейін ба
рып қана өз дербестігінен саяси тәуелсіздігінен айы
рылып қалды.
Қазақ хандығы өмір сүрген төрт ғасырдың ішінде
оның сыртқы, ішкі саясатында көршілес, іргелес ел
дермен саяси қарым-қатынасы өз заманында саяси
жағдайға қарай мемлекет мүддесіне сай икемді жүр
гізіліп отырған. Соның нәтижесінде өз хандығын
көркейтіп, дамытып өркендеткені мәлім. Сыртқы
саясатта ең қауіпті жау – шығыс тараптан туып отырды,
оның ішінде ең қатерлісі жоңғар қалмақтары болды.
Қазақтардың бірнеше ғасырға жалғасқан, бірде үзіліп,
қайта көтеріліп жалғасып отырған шайқасы, арпалысы
350 жылға созылыпты. Сондықтан да қазақтар
қалмақтармен ең көп соғысқан, аяғы сұмдық қырғын
алапатқа алып келген жан-алысып, жан беріскен ұлы
шайқастарды бастан өткерді. Сол себепті біз қысқа
болса да қазақ-жоңғар қатынасына тоқталмақпыз.
Жоңғар қалмақтары дегеніміз кімдер? Тарихтан мәлім:
ойрат, шорас, хошауыт, торғауыт, дүрбіт тайпалары
бірігіп XIV ғасырдың ортасында «Ойрат одағын құрды».
Сөйтіп бұл бірлестік күш ала бастады, ХV ғасырда
қалмақтарды Тоғанның баласы Есен тайшы басқарды,
ол Шығыс Моңғолияға дейін билік жүргізген, міне осы
Есен тайшының баласы Өз Темір 1457 жылы атақты
Әбілқайыр ханға қарсы Сығанақ түбінде шабуыл жасап,
тұтқиылдан жасалған соққымен Әбілқайыр әскерін

«Тарих-и Рашидиде» тиісті жерлерінде баяндалып
отырды.
Жоңғар хандығы құрылғаннан кейін Батыр қон
тайшы арнайы заң қабылдап, ойраттардың саяси тір
шілігінде қабылданған заңды басшылыққа алып отыру
міндеттеледі. Жоңғар хандығының тез арада бірігіп,
үлкен саяси күшке, ірі мемлекеттік құрылымға айналуына
Батыр қонтайшының тарихи рөлінің зорболғандығын
тарихшы И.Я.Златкин өз зерттеу ең
бе
гінде тереңірек
талдап баяндайды.
Қазақ әскерімен Батыр қонтайшының ауыр со
ғысы 1643 жылы болды. И.Я.Златкин «Жоңғар хан
дығы» (1983) атты монографиясында осы шайқасқа

ҚАЗАҚ-ҚАЛМАҚ
ҚАТЫНАСТАРЫ ЖӘНЕ
ЖАУҒАШ БАТЫР

тас-талқан етіп жеңіп, қала маңындағы елдердің
мал-мүліктерін, Сыр бойында жатқан бірнеше қаланы,
Түркістанды тонап, бейбіт жұртты тұтқындап, кері
қайтып кетеді. Әбілқайыр хан лайықты тойтарыс бере
алмай қалады. Бұл кезде болашақ Қазақ хандығының
Әбілқайыр ханнан іргесін бөле бастаған кезі болатын.
Өз Темірдің шабуылы Моғолстан аумағының Шу
өзенінің бойына, Қозыбасы деген жерге Әбілқайыр
ханнан іргесін бөліп, жарыла көшіп қоныс тепкен Керей
мен Жәнібектің жұртына да оңай тимеген секілді. 1455
жылы Есен тайшы дүние салды, қалмақтардың күшқуаты бұрынғыдан әлсіреп, нашарлап қалады.
ХVІІ ғасырдың басында қалмақ ұлыстары  батысқа
қарай ығысады. Әбілғазы баһадүр 1603-1604 жылдары
қалмақ әскері Хорезмге шабуыл жасады деп жазады.
Қалмақ қолының қазақ жері шегарасынан бойлай
өтіп, Орта Азия аумағына дейінгі кеңістікке сұғынып
кеткенін баяндайды.
ХVІІ ғ. бас кезінде ойраттар қайта күш ала бастайды,
олар бұл кезеңде Ертіс, Есіл, Обь өзендерінің орта және
жоғары ағысы бойында көшіп-қонып жайлайды. Осы
кезде Қарақұла (Хара Хула) ойраттардың басын қосып,
біртұтас мемлекет етіп құру ісін қолға алады. Ол билік
басына келген соң, қазақтарға қарсы соғыс қимылын
бастайды. Қарақұла 1634 жылы өледі де, оның ісін
ұлы Батыр қонтайшы жалғастырып, 1635 жылы
біртұтас Жоңғар хандығын құрады. Бұл мемлекет 1758
жылға дейін, Жоңғар хандығы біржола күйреп, жер
бетінен жойылғанға дейін өмір сүрді, яғни 123 жыл
саяси тіршілік етті. Жоңғар хандығы құрылғаннан
кейін өзінің жер аумағын кеңейту, мал жайылымын,
өрісін ұлғайту, мемлекетінің аумағын, шегарасын
кеңейту, сауда-саттық жасау, жаңа нарықты игеру
мақсатында іргелес жатқан көрші хандыққа ауыз сала
бастайды. Солтүстік батысында іргесі мықты Ресей,
ал Шығысында алып империя Қытай елі алып жатты,
оған соқтығысу қақтығысқа бару аса қауіпті болатын.
Сондықтан ойраттар алдымен қазақ елін, бейбіт жатқан
байтақ даланы басып алу жорығын үнемі іске асырып,
жойқын-жойқын шабуыл жасап, дүрбелеңге түсіріп
үрей туғызып келді.
Қазақ хандығы да бұл тұста оңтүстік батысында
Шайбаниліктердің, шығысында Моғолстанның соққы
сына қарсы күресіп отырды, ал солтүстігінде орыстар
Ібір-Сібір жерін біртіндеп басып алып, барған сайын
отарлық құрсауына шағын халықтарды сығымдап өзіне
қаратып жатты.
Қалмақтарға қатты соққы берген Есім хан болды,
ол 1627 жылы қалмақтарға шабуыл жасады, қалмақтар
амалсыз кейін шегінеді.
Еділ мен Жайық бойын қоңсы еткен қазақтардың
бейқұт жағдайда тіршілігін Жоңғариядан қазіргі
Солтүстік Қазақстан өңірін басып өтіп, батысқа
Еділдің төменгі ағысы бойына қоныс аударып бара
жатқан 250-300 мыңдай қалмақ тобының жасақтары
Тобылдан шабуыл жасайды. 1627 жылы Есім хан Асы
да (Түркістанда) кеңес шақырып, Күлтөбеде үлкен
жиын болады. Ол 20 мың әскерді жасақтап Жайыққа
аттандырады. Ол қолдың ішінде Қарасай, Ағынтай,
найман Көксерек, қаңлы Сарбұқа болды. Бұларға
төрт қара Жиембет 5 мың қолмен келіп қосылды.
Хазар (Каспи) теңізінің батыс жағалауы бойында
қалмақтармен 83 күн бойы соғыс болады. Осы ұрыста
Қарасай батыр жекпе-жекте Манжы, ағасы Танжыны
барлығы тоғыз батырды мерт қылады.
1627 жылы ішкі талас-тартыстың салдарынан
«ойрат одағы» ыдырап, хошауыттар Ордосқа,
торғауыттардың бір бөлігі Солтүстік Қазақстан
арқылы Еділдің төменгі ағысы бойына көшіп, Ресей
пат
шалығының қарауына өтеді, 1630 жылы Қалмақ
хандығын құрады. Бұл хандық та өздерінің ата жұрты –
Жоңғария хандығымен бірнеше айшылық жерде жатса
да байланысын үзбейді. Ойраттар дегенмен қайта бас
көтеріп, Оңтүстік Сібір және Батыс Сібір аймағына емінеркін көшіп-қонып, жайлайды. Шорас тайпасының бас
шылығымен ойраттар 1635 жылы Жоңғар хандығын
құрды дедік.
1635 жылы Батыр тайшы Жоңғар хандығына қон
тайшы болып сайланады. Қазыбек бек Тауасарұлының
мәліметіне қарағанда, Батыр қонтайшы болып сайлан
ғанда, оның тойына қазақ елінен де беделді кісілер
шақырылады. Жетісулік шапырашты Дәулет би, най
ман Тоқымтай би, арғын Нұрғожа би ат мініп, тон киіп
қайтады. Бұл кезде Есім ханның баласы Жәңгір би
лікке келеді. Қалмақтармен үш бірдей шайқас осы
кезеңде болады. Ойраттардың қолына 1635 жылы
Жәңгір тұтқынға түсіп қалады да, босанғаннан соң да
ойраттардың ордасын жиі-жиі шабуылдап, тынышын
алады, бұған Моғолстандағы моғолдар да көмектескен
деген дерек бар. Моғолстан мемлекеті шын мәнінде
ду
латтар билік еткен хандық болатын, сондықтан
ойрат
тарға қарсы соғыста қазақ хандығына көмек
қолын беріп, қолдауы күмән тудырмайды. Оның үстіне
Моғолстанға да қалмақтар шабуыл жасап, жерлеріне
баса көктеп кіріп, кейде жеңіліс те тауып отырған.
Моғолстан хандығының қазақтармен де, қалмақтармен
де саяси қарым-қатынасын, әскери қақтығыстарын

арнайы тоқталған, Ресей архив құжаттарындағы жазба
мәліметтерге сүйене отырып, ол Ильиннің жоңғарлардың
50 мың әскеріне қарсы соғысқан қазақ жасақтарының
қолданған әскери тактикасына тоқталған. Қазақ
жасақтарында 700 жауынгер болды, оның 300-і қарумен
қаруланған еді, аз қолмен алғаш рет саны әлденеше
жаумен айқасып, тойтарыс бере біледі, жаудың алдыңғы
шебін отты қарудың нысанасына алып, жапырып жіберді,
кейін бұл шағын күшке Самарқандтан 23 мың қолмен
келіп жеткен Жалаңтөс баһадүр шеріге қосылып,
ойраттарды ойсыратып тастады. Осы ұрыста қалмақтар
10 мыңнан аса адамынан айырылды. Батыр қонтайшы
жеңіліс табады. Қазақ-қалмақ арасындағы үздік-создық
болып тұрған соғыс екі жақтың да шаруаларына ауыр жүк
болды, ауыртпалық қара шаруаның иығына келіп түсіп
отырған. Қазақтар ең ірі шайқасы Орбұлақта болды.
1652 жылы ойраттар қайта шабуыл жасайды. Бұл
ұрысқа Қарасай батыр да қатысқан. Қарасай шайқаста
Батыр қонтайшының оң қолын шауып түсіреді. Содан
Батыр қонтайшы 1653 жылы өледі. Жалпы Қарасай мен
досы Ағынтай батыр екеуі қалмақтармен болған ұрысқа
200 рет кіріпті. 1652 жылғы соғыста Батыр қонтайшының
немересі Сесеннің ұлы 17 жасар Қалдан атап тұрып
жекпе-жекке шақырып Жәңгір ханды мерт етеді.
Қазақтар үшін ауыр ахуал туады. Батыр қонтайшының
тағына мұрагері Сенге отырып, 1653-1670 жылдары билік
тізгінгінін ұстайды. Сенге билік еткен жылдары қазаққалмақ арасындағы шайқас тоқтап, біршама тыныш кез,
бейбіт уақыт орнайды.
Ал одан кейін Жоңғар хандығына Сесеннің ұлы
Қалдан бошақты билікке келеді. Ол 1670-1697 жылдар
аралығында Жоңғар мемлекетінің ханы болды. Өте қатал,
қатыгез, бір беткей мінезді ойрат ханы тұсында Қазақ
даласы қайтадан майдан даласына айналды. Қалдан
бошақты әбден соғысқа дайындалды, ұлан-байтақ қазақ
жеріне зор әскери күшін төгіп, қысқа мерзімде Оңтүстік
Қазақстанды, Орта Азияны көктей өтіп, сонымен қатар
Шығыс Түркістанды басып алып, өзіне тәуелді етеді. Ол
1678-1680 жылдары Қашқарияны жаулап алды. Қалдан
бошақты 1681 жылы қазақ жерінің шығысына баса
көктеп кіріп, Шудан өтіп, бекінісі мықты шаһар Сайрамды
қоршауға алады, бірақ мықты қамалды қирата алмайды,
сайрамдықтар қатты қарсылық білдіреді. 1683 жылы
Сайрамға қайта шабуыл жасайды да, шабуылын жаңа
күшпен үдете түсіп, шаһарды 1684 жылы ақыры алады.
Қаланы тонап, оның төңірегіндегі елдерді талан-таражға
салып, көптеген қолға түскен тұтқындарды Жоңғарияға
біржолата алып кетеді.
1683-1685 жылдары Қалдан бошақты қару-жарағы
сайлы әскерімен Ош пен Әндіжанға шабуыл жасайды,
алайда бұл бағытта қатты қарсылыққа тап болады. Бұдан
кейінгі кезеңде де Қалдан бошақты жорық жасаудан ат
басын ірікпейді, оның бүкіл жорықтары басқыншылық
сипатта болды, ол өз хандығын күшейтуге бар күшқуатын, қабілет-қарымын жұмсады. Елінің іргесін,
жерін, аумағын кеңейту жолынан таймай содан Шығыс
Моғолстанға (Моңғолияға) жорық жасайды, бірақ
жорығы сәтсіз аяқталады. Ақыры өзін-өзі өлтіріп тынады.
Жоңғар хандығының құрылғанынан бергі тарихына зер
салып зерделеген тарихшының бұл мемлекеттің үнемі
басқыншылық саясат ұстанып, сол бағыттан таймағынан
көруге болады. Ара-тұра үзіліс жасағаны болмаса үнемі
соғыспен өмірі өткен хандық болды. Қалданнан кейін
Жоңғар хандығының тағына Цеван-Рабтан отырды.
Ол билік еткен жылдарда қазақ-қалмақ қатынасы
шиеленісті жағдайда болды, төңірегіндегі елдерге үнемі
үрей бұлтын үйіріп отырды.
1653 жылы Жәңгір хан опат болғаннан соң, баласы
Тәуке хан болып сайланады. «Жеті жарғының» жасалуы
осы Тәуке ханның есімімен байланысты. Тәуке хан
билерге арқа сүйеді. Ұлы жүзде Төле биге, Орта жүзде
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Қазыбек биге, Кіші жүзде Әйтеке биге, Қырғыздарда
Қоқым биге, Қарақалпақта Сасық биге, Қатағанда Жайма
би билік жүргізуде, шешім жасауда тірек болды.
Ш.Уәлиханов Шығайдың ұлы Тәуекел 1583 жылы
Түркістан билеушілерінің жанжалына кіріскенін, ал оның
1598 ж. Ташкентті, Түркістанды басып алғанын баяндап,
қазақтар Ташкент пен Түркістанды бүкіл XVII ғасыр
бойы 1723 жылға дейін биледі деп жазды. Бұл кезең
Қазақ халқының күш-қуатының артқан екінші кезеңі деп
атап көрсетті. Қазақтардың үш жүзге бөлінуі қалайда
осы кезеңде, шамасы, Ташкентте билік жүргізуімен
байланысты болған сияқты, деп жазуында үлкен тарихи
мән бар. (Ш.Валиханов. т.1. с. 200).
1697 жылы билікке келіп, 1698 жылы қазақтарға
шабуыл жасаған Цеван-Рабданның қарауында тұтқын да
болған орыс слесары Зеленовский XVIIІ ғасырдың бас
кезінде қару-жарақ жасайды, басқа тұтқын орыстар тері
өңдеумен айналысқан. Цеван-Рабдан күшін топтастырып
Ұлы жүз бен Орта жүзге ауыр қолмен шабуыл жасап, олар
жайлаған жердің үлкен бөлігін басып алды. Ол 1727
жылы қайтыс болады да, оның орнына баласы ҚалданСерен таққа отырды. Ол тұтқынға түскен швед офицері
Ренатқа зеңбірек құйдырып, қару-жарақ жасатты.
Ренат 20-дай, кейбір деректе 40-тан зеңбірек құйған
екен. Қалмақтар шитті мылтық, порох жасауды үйренді.
Қалдан-Серен орыс үкіметіне Ресей аумағы арқылы
төрт үлкен елшілік жіберген, ал Ресейден оған 3 елшілік
келген. И.Я. Златкин ол елшіліктердің сауда-саттық жасау
мәселесімен қатар, әскери көмек көрсетуді де қойғанын
жазады. Жоңғарлардың елшілік қабылдаған Ресей үкіметі
Жоңғар қалмақтарына астыртын қару-жарақ берді ме?
деген сұрау туады. Ресей тарихшысы бұл жөнінде ашық
ешнәрсе жазбайды. И.Я.Златкин жоңғар хандығына
қатысты Қытай, Моңғол, Ресейдің дерегіне ғана сүйеніп,
қазақ-қалмақ соғысына тереңдеп тоқтамайды. Жоңғар
хандығымен тарихта ең ұзақ соғысқан бір ғана қазақ
халқы болатын, өкінішке орай И.Я.Златкин өз зерттеуінде
қазақ-қалмақ соғысын арнайы бір тарау етіп кіргізген
болса, жоңғар қалмақтарына қатысты біраз деректер
ашыла түскен болар еді.
Цеван-Рабтан қазақтарға қарсы 1711-1712 жылдары
шабуыл жасап, одан 1717 жылы Аягөзге шабуыл жасауын
қайта бастады. Осы жерде қатты шайқас болды. Оның,
әсіресе, 1723 жылғы жойқын шабуылы, қазақ даласын
қанға бөктіріп, түз халқының тоз-тозын шығарып, бас
сауғалай қашуына мәжбүр етті. Қазақ халқын ол балашаға, қарт демей жаппай қырып жіберуге бар әскерін
жұмылдырып төкті. Оның басты мақсаты қазақ жерін
түпкілікті иеленіп, халқын басы байлы бодан ету, малмүлкін, дүние байлығын тонап, құлдыққа салу болатын.
Ол қазақтарды аяусыз қырды, ел жан-далбасамен басы
ауған жаққа қашып бас сауғалап кетті. Қазақ халқының
басына нәубет төндірген қатыгез хан еді.
Әз Тәуке хан 1717 жылы қайтыс болады да, оның
орнына Қайып сұлтан хан болып сайланады. Қайып қиын
кезде билік тізгінін мықтап ұстай алмайды. 1717 жылы
Қайып хан Әбілқайыр сұлтанмен ойраттарға қарсы 30
мың қолмен аттанады, бірақ Аягөз өзеніндегі шайқаста
жеңіліп, қара басын ғана аман алып шығады. Оның
осалдығын барлап, біліп отырған қалмақтар, 1718 жылы
жолындағы елді жапыра тонай отырып, Оңтүстіктен
бірақ шығады, айтарлықтай қарсылыққа кездеспейді.
1718 жылы Қайып хан қайтыс болып, Тәукенің ұлы
Болат хан болып сайланады. Ол билік басында көп
болмады, 1726 жылы дүние салып, орнына інісі Сәмеке
хан тағына отырады. Кіші жүз ханы Әбілқайырды билер
қолдамайды. Биліктен үмітті Әбілқайыр соғыс қызып,
жеңіске түбегейлі жететін кезде әскерін 1728 жылы алып,
батысқа бет бұрады, орта жүз ханы Сәмеке де соңынан
ерген топтың бір бөлігімен терістікке қарай кетеді, міне
осындай ел тағдыры таразыға түскен сын сағатта қазақ
әскерлері құрамын толықтыратын күштен айырылады.
Мұның зардабынан соғыс 1756 жылға дейін созылып,
халқымызды әбден күйзейтіп жібереді. Сөйтіп қазақ
әскерінің біртұтастығына жарықшақ түседі, «бөлінгенді
бөрі жейдінің» кері келеді.
Шын мәнінде қалмақтар сонау Санкт-Петербургке
бекерге елші жіберіп жатпағаны мәлім. Сауда-саттық
қана емес, қару-жарақ алу мәселесі ашық қойылғаны
күмән тудырмайды. Қалмақтар ондай қаруға қол жеткізді
де, қазақтарға қарсы соғысуға Ресей тарапы қару-жарақ
та берген деп жазады Қазыбек бек. Батыр қонтайшының
бірден күш алып кетуінің ар жағында мықты көмек тұрған
жоқ па? Қалмақ қазақ үшін жарақты, ұрыс қаруы сайлы
жауы болды. Ал қазақтар жағында мұндай отты қару да,
шитті мылтық та болмады, болғанда да тым мардымсыз еді.
Осы жерде З.Бабыр Үндістанды зеңбірекпен, мылтықпен
мықтап тұрып қаруланған жарақты әскермен 1526
жылы басып алғаны, М.Х.Дулатидің де зеңбірек, мылтық
қолданғанын еске түсіре кету артық емес. Өкінішке орай
қазақ әскері бұлардан 200 жылдан кейін де соғыста отты
қару, шитті мылтыққа қол жеткізе алмады.
Цеван-Рабданның қазақтарға қарсы жүргізген
шайқастарының ішіндегі ең ауыр соғысы 1723 жылы
болды дедік, ол бүкіл әскерін қазақ хандығына қарсы
төкті, осы соғыста жоңғар қалмақтары майдан даласында
мылтықпен бірге зеңбіректі де қолданды. Ал өкінерлігі
сол қазақтар бірігіп, бұл жойқын күшке қарсы төтеп бере
алатын әскер шығарып, жаудың бетін қайтара алмады.
Қазақ халқы «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама»
деп халықтың жадында сақталып қалған зұлматқа тап
болды. 1723 жылы Жоңғар шапқыншылығынан қазақтар
бұрыннан жайлап келе жатқан жерін, ата қоныстарын
тастап, тым-тырақай басы ауған жаққа жан сауғалай
қашып ығысты. М.Тынышпаевтың зерттеуіне қарағанда
арғын, керей, жалайыр Бетбақ далаға қарай жылыстап,
Ұлытау жеріне барып жайлаған. Ал қалмақтардың
шабуылынан үйсіндердің бір бөлігінің өзі 1650 жылдың
өзінде Жетісудан батысқа ауған, 1690-1790 жылдары
Ташкент маңында тұрған. Қалмақтардың шабуылынан
шығыстағы наймандар қатты зардап шекті, олар Хиуаға
дейін өтіп кетеді. 1723 жылы наймандар Ташкент,
Шыршық, Ангрен арқылы қашып Сырдария өзенінен өтіп
жаудан тасаланды. Ал қоңыраттар 1723 жылы Сырдария
өзенінің батыс жағында болғандықтан, қалмақтардың
шапшаңқылығынан көп зардап шекпеген. Ал батыс
өңірдегі қазақтар да шапқыншылыққа онша ұшырай
қоймаған. М.Тынышпаев алшындар 1725-1726 жыл
дардағы соғыста өте үлкен рөл атқарды деп жазады.
Жоңғар қалмақтарының шабуылына қатты ұшыраған жау
өтінде тұрған еліміздің шығысынан бастап, оңтүстігіне
дейінгі керіліп жатқан жазиралы аймақты жайлаған
қазақтар. Қырғыздар да көп шапқыншылыққа ұшырай
қоймаған, өзбек, түркімендер де шапқыншылыққа
ұшырамады.
Мұхтар ҚАЗЫБЕК,
Жазушы

Бұл жаңа сөз емес. «Өлең -сөздің патшасы, сөз
сарасы..» деген Ұлы Абайдың өлеңінен алынған.
Абайдың бұл өлеңін жазғанына жүз жылдан астам
уақыт өтіп кетіпті.
Бұл әр адам, әр ақын үнемі жадында ұстайтын, өлең
жазған ақын әсте есінен шығармайтын сөз.
Абай қазақтың қара өлең дәстүрлерін бұзып, қазақ
поэзиясына жаңа үн, жаңа түр, үлгі әкелген ақын.
Қалай десек те, Абайдың өлеңдерін қазақ жатырқамай,
қабылдады, санасына сіңірді. Өйткені оның қай
өлең жырлары болмасын төрт қабырғасы тең, поэзия
әлемінің ең биік шыңына шыққан шығармалар еді. Абай
қазақтың жазба поэзиясында даңғыл жол салып берген
ақын. Абайдың «Сегіз аяқ» атты өлеңін білмейті бүгінде
адам жоқ шығар.
Абай жаңашылдығының бір қыры осы өлеңнен
көрінер:.
«Алыстан сермеп,
Жүректен тербеп,
Шымырлап бойға жайылған.
Қиуадан шауып,
Қисынын тауып,
Тағыны жетіп қайырған.
Толғауы тоқсан қызыл тіл,
Сөйлеймін десең, өзің біл...» деп Абай «Сегіз
аяқтың» алғашқы екпінін сегіз жолмен түйіндеген.
Ақынның бұл өлеңінің формасының (түрінің) ерекшелігі
неде?. Оның ерекшелігі, Оның Түрінің ерекшелігі-1-ші, 2-ші, 4-ші 5-ші жолдардың бес буыннан болып,
3-ші 7-ші 8-ші жолдардың сегіз буынмен ұйқасып
тұрғанында. Енді осы өлеңнің екінші және үшінші
екпіні де сегіз жолдан тұрады. Сондай ақ, олар алғашқы
атап көрсеткен жолдардағыдай өлең формасын сақтап,
бес және сегіз буыннан құралған. Бұл өлең формасынң
стилін айрықша етіп көрсетеді. Сонымен бірге өлеңнің
ұйқастары мен сөздері «балталаса да бұзылмастай»
екенін байқауға болатын шығар.
Сәкен Сейфуллинде атақты ақын Маяковскийге
еліктеп, қазақ поэзиясына жаңа өлең формаларын
енгізген. Сәкеннің ол шығармаларында өлең жыр
қағидаларының заңдылықтары сақталғасын, оларда
қазақ санасына біртіндеп сіңді.
XX-ғасырдың
алпысыншы
жылдарында
60-жылдарында қазақ поэзиясына «Ақ өлең» деген
жанр сіңісе бастады.Ақ өлеңді «модаға» айналдыра
бастаған ақындардың бірі ақын Сырбай Мәуленов
болатын. Кезінде «ақ өлең» деп, бұл жанрға жеңілдеу
қараған сыншылар болғанымен. Сол «ақ өлеңдердің»
буындары, ұйқастары, ырғағы «балтамен шапсада,
бұзылмайтын», тілінің бейнелу көркемдігі шебер,
биік деңгейде жазылған шығармалар екенін уақыт
дәлелдеді.

Үш қоңыр
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сін
де айтып едім. «Дарындылық», талант» деген
жарты дүние. Оны дамыту, қанаттарын қатайту қажет.
Ақынның бұл дүниедегі миссиясы -тек махаббат
жырларын, ішкі мұңдарын жазумен аяқталмайды. Оның
аясы едеәур кең.
АҚ ӨЛЕҢ БЕ, ҚАРА СӨЗ БЕ?
Осы серияның кіріспесінде ««Өлең сөздің патшасы,
сөз сарасы» деген Абайдың ҚАҒИДАСЫН мысалға
келтіріп едім.Жәй келтірген жоқпын, әдейі мысалға
келтірдім. Қазақтың Абайға дейінгі қара өлеңіде,
Абайдан кейінгі жазба түріндегі жыр өлеңдеріде
ырғақ, буын, ұйқасқа қистырылып құрылған. Оған
өлеңнің композициялық жүйесі, автордың айтар ойы
мен түйіні қосылып, Өлеңнің төрт тағанын құрайды.
Бұл енді ХХ- ғасырдағы және ХХi-ғасырдағы қазақ

№52 (415) 28 желтоқсан 2018 жыл

«Ертістегі пароходтың кернейі,
Ол да шашы жалбыраған желдей үн.
Сөйлеп тұрған жадың күлгін маскалы,
Отырасың өкініштеріңді еске алып....» деген
алғашқы шумақты оқиық. Осы бір шумақтың өзінде
ғана бірнеше кемшілік бар. Біріншіден, бұл шумақта
буында, ұйқастарда қиыспаған. Екіншіден, бір
шумақтың төрт жолында «парoход», «маска» деген
екі орыс сөзі жүр.Үшіншіден, пароходтың кернeйінен
шығатын үнді «ТАРАЛМАҒАН ШАШҚА» теңеген. ҮН
дегеніңіз дауыс, оның нақты суреті болмайды.» Құлақ
жарған жаңғырыққа» теңесе, бір сәрі.
Автордың осы шығармасындағы екінші шумақта
МӘНСІ3 теңеуі сәтсіз (Екінші шумақты оқыңыз).
«Алақанға құйып ішпек шарап та,
Шалғын болып, жайылардай алапқа...»
Біріншіден, екінші шумақтың бірінші жолы қазақы

«СӨЗ САРАСЫ –
ӨЛЕҢ СӨЗ»

«ЖАҚСЫ ӨЛЕҢ» ДЕГЕНІМІЗ ҚАНДАЙ ӨЛЕҢ?
Баяғыда бір басшы «Я слуга народа» деп әзілдеген
екен. Сол демекші, Әдебиет халықтың жан азығы,
рухани тірегі.
Поэзияда сол игі міндетті атқарушы әдебиеттің
саласы. Әңгімеміз сол поэзия туралы болғандықтан,
өлең жырдың адам санасына сәуле құяр қасиеті бар
екенін атап өткен абзал
Жақсы өлең жырдың тағы бір ерекшелігі -адамның
эстетикалық қабылдау сезіміне әсер ететіндігі.
Суретшінің әдемі картинасын көргенде, адам ерекше
әсерлерге бөленетіні сөзсіз. Әдемі өлең, лирикада
адам жанына сондай әсер қалдыратыны рас.
Осы ретте «Жақсы ӨЛЕҢ қандай болуы керек»
деген сұрақты Сіз өзіңізге қоясыз, мен де бұл сұрақты
өзіме қойып, соған жауап беруге тырысамын. Мен осы
мақаланы бұрынғы Кіріспесінде көп өлең жырларды
интернеттен оқитынымды айтқан едім. Осы ФБ
парақшасынан жиі көретінім ақын Жанат Әскербектің
өлеңдері.Біраз өлеңдерін сырғытып қана оқыдым,
сонда да жақсы әсер қалдырғанын айта кетейін
Мысалға «КҮЗ»деп аталатын мына өлеңі::
«Күнгірт аспан тұр үнсіз,
есінер күз,
Шығып кеткен шығармыз есінен біз.
Сеніп қалып, алдымен шуағына,
Өкпелерміз, сонан соң, кешірерміз.
Қарлы желді бүркіп тұр жаңбыр демі,
Табыстырған біздерді тағдыр ма еді,
Енжар күздің түсіне жаз кірді де,
Жалғыз сәтке жарқ етіп, жаңғыр деді...»
деп басталатын екі тармағының өзі біраз дүниенің
сырын ашып тұр. Табиғат пен , жан сезімінің әдемі
астасуы жан сүйсінткендей. Өлеңді әдемі қиыстырып
жаза білуінің сыры Ж.Әскербектің әдебиет теориясын
жақсы игергеніненде болуы мүмкін. Ж.Әскербектің
осы ФБда жарияланған тарихи тақырыпқа жазған
этюдтарынада көзім түскен, соған қарағанда ақын
дастан жанрына да еркін бара алатындай эпиктік
мүмкіндігі бар тәрізді. «Абай.кз» порталын парқшалап
отырып,ТӨЛЕУ Айнұр есімді ақынның «ТАМШЫ» атты
өлеңі көзіме түсіп оқып шықтым.
Өлең:
«Бір тамшы барады әйнектен тамшылап,
Тайғанақ тірлікті айналып,
Әйнекке қонады тағы да бір қонақ,
Бір қонақ барады сырғанап...» деп керемет
суретпен басталған бұл өлең, мынандай жолдармен:
«...Буланған әйнекке қарадым,
Жылаған жанарды сезбестей.
Жүректің суретін саламын,
«Кетті» деп мөлтең мұң кездеспей». деп керемет
түйінмен аяқтаған. Бұл жырдың кереметтігі неде?
Көз алдындағы табиғатты, әйнекке тамған жаңбыр
тамшыларын «тірілткенінде» (динамикасы).. Өлеңде
кез келген адамға таныс жанды табиғат суреті бар,
Өлеңнің қасиеті сол Жас ақын табиғатты суретті
сөзімен тірілтіп, адамның жан сырымен астастыра
білуінде. Мен жас ақынның осы шеберлігіне, шағын
лириканы артық сөзі жоқ, тап тұйнақтай, жұмыр етіп
жазып шыққанына таңғалдым.
Сонымен «ЖАҚСЫ ӨЛЕҢДЕ» алдымен:
ҚАЗАҚИ РУХЫ болуы міндетті.
ырғағы, буындары, ұйқастары, «алды артына»
шықпай, ҚИЫСЫП, ЖЫМДАСЫП тұруы міндетті.
Сөзбен сөз, жолмен жол бір бірімен үндесіп, ОЙ
ЖЕЛІСІН (композициясын) біріктіріп тұрғаны жөн.
Өлеңдегі ең маңызды қасиеттердің бірі
СУРЕТКЕРЛІК, ТІЛДІҢ КӨРКЕМДІГІ. Осы айтқандар
сақталған Өлең ӨЛЕҢНІҢ ЕҢ ЖАҚСЫ ТҮРІ
Қазіргі кезеңде талантты, дарынды жас ақындардың
көбейіп келе жатқанын, кешегі мақаламның кіріспе

өлең жыр дәстүрінде бұзылмай сақталып келе жатқан
заңдылық.
ХХ ғасырдың бас кезінде Орыс поэзиясына Ақ өлең
тәрізді жаңа форма, жаңа ағым әкелгендердің ішінде
Маяковский, Блок тәрізді дарынды тұлғалар болған.
Олардың Ақ өлеңдері де негізінен рифмаға құрылып,
сөздің гармониясына зор мән берген. Осы дәуірдегі
аса дарынды орыс ақындары СӨЗДІ балшықша илеп,
тірілткен, өлі табиғатқа жан берген. Олардың өлең
жырларының, ғұмырларының ұзақ және мәңгілік
болып келе жатқан себебі сол.
Жоғарыда мен бүгінгі күні өлең құмар жастардың
көбейгенін, олардың арасында талантты жас ақын
дардың да барын сөз қылдым. Ақын көп, өлең жыр
тасқыны көп болғасын ба, «ӨЛЕҢ СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ»
деген ұлы қағидатқа аса мән бермей, өлең жыр
заңдылықтарына мән бермей, еркін жайылып, «ақын»
атанып жүрген жігіттердің де бар екенін байқап, біраз
таңданыста жүрген кезім болды. Бұған енді «көрсе де,
көрмеген болып» «көзін жұма қараған» қоғам кінәлі,
әдебиет сыншылары кінәлі.
Көріп тұрып, кемшілікті айтпау КҮНАҺАРЛЫҚ.
Көрер көзге асыра мақтауда КҮНАҺАРЛЫҚҚА
жатады. Қарсыласының «көзін шел бассын» деп тек
дұшпан ғана мақтайды. Мүмкін соның нәтижесі ме
екен. «ӨЛЕҢ СӨЗ» арасында адасып жүрген адам да бер
екен. Келесі сөз сол туралы, соның екі «шығармасы»
туралы болмақ.
Өлең Сөздің қадірін арттыратын жанама белгілер –
Айтқыштық, Суреткерлік, Сөзге жан беру, ОҚЫРМАНҒА
Ой салу, Түйіндеу шеберлігі.
Осы нышандары бар өлең жырларды СӨЗ САРАСЫ
деп айқындасақ, қателеспейміз.
Мен Әбдікәкімұлы Тыныштықбекті сыртынан ғана
есімін естігенмін. Бірер шығармаларын интернеттен
оқып, «өтпелі,жылтырлау дүние» сияқты болғасын
онша мән бермегенмін.
Мұндай
шығармалар
жастардың
санасын
тоқырауға ұшыратуы мүмкін, олар содан сара өлең
мен нашар өлеңнің арасын ажырата алмай қалуы
мүмкін. Айтар ойы, сөзі жоқ шығарманәң адам
санасына құйтақандайда эстетикалық әсері болмайды.
Сондықтан осы аталған автордың интернетте
бірнше рет жарияланған екі шығармасына орыс
сыншыларының «Бір өлеңге талдау» деп аталатын
меодикалық әдісімен толық сараптауға ұйғардым.
ОЛ үшін автордың «ЖАҒАЛАУДА» атты шығармасынан
үзінді келтіреміз.
...Қыз күлкісі меңдуана иісімен
Бірге өріліп,
Көңіл құрты сүйсінер.
Кекештеніп, көмейде бір көне тіл,
Әлденеге азғырынғың келеді.
Құтылғың кеп шер дегеннен,
Күрсінесің,-Ой да жетпес тереңнен.
Көк желкеңнен бақыласаң қаланы,
Маңдайыңмен аңсайсың кеп даланы.
Алып көпір алақандар еңбегі,
Одан бірақ, жүйке берік сендегі.
Тағы не бар?
Үйректер бар, қаздар бар,
Құйрығымен суға өлең жазғандар.
Мас орыс бар, барқыраған балықшы,
Бәрінің де сырына сен қанықсың...
Автордың «Жағалауда атты шығармасынЫҢ ТҮРІ
осы. Мұны ҚАРА ӨЛЕҢ не ЖАҢА ӨЛЕҢ, әйтпесе, АҚ
ӨЛЕҢ түрлерінің біріне жатқызайын десең, мұнда
бір формалық заңдылыққа бағындырылған Түр жоқ.
«Түр» (формасы), аритектоникасы дегеніміз ол ӨЛЕҢ
ЖЫРДЫҢ сыртқы құрылым бейнесі. Оның сыртында.
бұл шығарма (шығарма дейтін болсақ) әр жолы
ұйқассыз бетіне бытырап, шашылып тұр.Мәселен,

ұғымда жазылмаған. Осы жасыма дейін алақанға
шарап құйып ішкен қазақты көрген жоқпын. Екіншіден,
«алақанға сыйған шарап, қалай «алапқа шалғын боп
жайылып кетуі мүмкін»?
«Ертістегі пароходтың кернейі,
Ол да шашы жалбыраған желдей үн.
Осындай оралымсыз жолдар, теңеулер ҮШІНШІ
ТАРМАҚТАДА бар. Сорақылығы сол, мұны оқыған адам
ешнәрсені түсінбегеннен шалқасынан түсуі мүмкін.
«Көшпелі алтын Күн нұрының мұртында,
Қол созасың, сар табаның жылтыңдап.
Қыз күлкісі, меңдуана иісімен,
Бірге өріліп,
Көңіл құрты сүйсінер...» Осы жолдарды өлең
тәрізді оқып көріңіз.Қанша күшенсеңізде өлең сияқты
оқи алмайсыз.Өйткені бұл өлең емес. Теңеуінің
түрін қараңыз (жарқырап тұрған) Күнге МҰРТ салып
жіберген! Суреткерлік шеберліктің жетіспеуі дейді
мұндайды. Екінші бір қызығы, ойда жоқта «күліп тұрған
қыз» пайда болған. Ол жоғарыдағы жолдардағы айтқан
сөздермен тіпті байланыспай тұр. Мәселен,
«Қыз күлкісі меңдуана иісімен,
Бірге өріліп,
Көңіл құрты сүйсінер...» делінген. Сонда
жолдардағы әңгіме кім туралы? Меңдуана иісіне мас
болған қыз күлкісі» туралы ма?, Осының мәні оқырманға
түсініксіз.Осы үшінші шумақ «Көңіл құрты сүйсінер..»
деген сөйлеммен аяқталған. Қызға, меңдуанаға
сүйсініп тұрған адам автор ма, әлде үшінші адам ба?.
Осы жағы белгісіз, және бір біріне үйлесімділігі жоқ,
байланыссыз жазылған жолдар.
Автордық бұл шығармасы отыз жолдан тұрады.
Айта берсем, басқа шумақтары да осындай
мағынасыз мәнге толы. Онда ұзын, үлкен Көпір туралы
айтады, оның беріктігіне сенбейді. «Одан менің жүйкем
күшті» деген сөздер бар. Одан кейін, автор «Тағы не
айтайын» деп алады да, «Мас орыс бар, барқыраған,
балықшы», дей келе, соңғы шумағындағы мәнсіз,
мағынасыз мына екі жолды мысалға келтірейін. Ол
шумақтағы:
«Мүнараның бұрқ еткенде азаны,
Елестейді алдағы күн қазалы....»деп АЗАНДЫ
ҚАЗАҒА байланыстырғаныда көңілге қонбайды.
Қорыта айтқанда, автордың біз талдаған
ЖАҒАЛАУДА» деп аталған шығармасында ЖЫР, ӨЛЕҢ
атты қасиетті жанрдың бірде бір қағидасы сақталмаған.
Отыз ауыз жолдан ЖАН ЖЫЛЫТАР, СЕЗІМІҢДІ САПЫРАР
бір ауыз СӨЗ АСЫЛЫН таба алмағаныма өкіндім.
Егер, дейім ау, бұл шығарма «АҚ ӨЛЕҢ» жанрында
жазылған болса, не орыс поэзиясына еліктеуден
туындаған болса да, АҚ ӨЛЕҢНІҢ заңдылықтары,
архитектонникасы сақталуы тиісті еді. Мұнда ондай
ФОРМА (ТҮР) заңдылықтарының бірі жоқ.
Қазақта «эссе»жазатын журналист жазушылар
бар. Соларға кейде жұрт «Сен қарасөздің ақынысың»,
не «мынау қара сөзбен жазылған өлең» деп.айтып
жататын. Иә, қара сөзбен жазылар ӨЛЕҢДЕ болады.
Бірақ, оның да ИІНІН келтіру керек.Менің мақсатым
«шығармашыл адамға күйе жағудан емес, «ӨЛЕҢ СӨЗДІҢ
ПАТШАСы» деген қағиданың НАМЫСЫН қорғағаннан
АЙТЫЛҒАН СӨЗ.
Менің шынайы теориялық тұрғыдан талдаған
пікірімді автор түсінбесе, ӨЛЕҢ ЖЫР жолында жүрген
басқа жастарға сабақ болатындай пайдасы тисе,
соғанда разымын

осал сөздің арасын ажыратуға көмектессем деген
мақсатпен осы серялы мақаламды бастап кетіп едім.
Кешегі мақаламда Ақынның миссиясы Махаббат,
Табиғат жырларын жазумен бітпейтінін айтып едім.
Ақын өле өлгенше Ел қуанса, бірге қуанып, Ел күйінсе,
бірге күйініп, бірге жанып, өмірден өтсе арман бола ма!
Жоғарыда «Махаббат, Табиғат жырларын жазған
мен, Ақын парызы тек солармен аяқталмайды» деп.
айтып едім.
Бүгінгі әңгімеміз Табиғат «сырымен бөліскен»
Әбдікәкімұлы Тыныштықбектің тағы бір шығармасы
туралы болмақ.
Ақындық суретшілік өнермен тақымдас екені
айтылып жүр. Суретші қыл қаламымен Табиғат суретін
(пейзажын) шебер көрсете біліп, көрерменін керемет
әсерге бөлеп таңғалдыратын кезі жиі болады. АҚЫН да
солай қаламымен Табиғатты Сөз құдіретімен айшықтап,
оқырманының сезімін, сөзбен оятуы тиісті.
Т.Әбдікәкімұлының «БЕСІНШІ МАУСЫМ ЖҰПАРЫ»
кітабындағы тақырыбы жоқ бір өлеңін талдаймыз.
Шығарманың алғашқы шумағы:
«Ерте келді құралайдың салқыны,
Мен де жаурап, қалғандаймын, жарқыным.
Ел мұңына қатысы жоқ мүлде оның,
Талшын тал да ырғалады гүлденіп,
Негізінде, тұрғандай ол есінеп,
Жұпары жоқ, гүлденеді несіне.?..» деп бірінші
шумақ алты жолдан аяқталып тұр. Дәстүрлі буын
сәйкестігі, ұйқастардың қиысуы мұнда тіптен жоқ.
Көркем табиғаттың суреті де мұнда жоқ. Керісінше.
«ырғалып, гүлденіп тұрған талға «РЕНЖУ» бар. Автор
оған «сенің гүліңнің иісі жоқ, несіне гүлдедің?» деп
кәдімгідей «ұрсады».
Табиғатты әспеттеу, Сөзге қанат бітіру бұл шумақта
бар ма? Жоқ! Олай болса, әрі қарай
ЕКІНШІ ШУМАҚта:
«...Бойымдағы сезімденген суым да,
Тоңазиды қараңғы Ойдың буында.
Түнде көрген түсім дағы түс күрең,
Ұшып кетті жад айнасы үстінен,
Бақ ішінде секілденіп, қош мүрде,
Жатырмын мен,
керегім жоқ ешкімге....» деген жолдар бар.
Шумақтың бірінші жолындағы «сезімденген суым
да..» деген сөзі бірден ақ, секем туғызады. Өйткені,
«сезімденген суды» түсіну өте қиын, қисынсыз.
Екіншіден, осы шумақтың бесінші жолындағы «ҚОШ
МҮРДЕ» деген сөз «өлі жан сияқты» деген мағынада
қолданған болса керек, бірақ оңып тұрған сөз емес.
Үшншіден, өкінішке орай, бұл шумақтада
сүйсіндірген «табиғат суреті» жоқ.
ҮШІНШІ ШУМАҚТА:
«Жәндік отыр, тротуарда өңсіздеу,
Ол да тіпті күн көреді менсіз де.
Кетсе, үзіліп, осылайша ғұмыр ән,
Жарым ғана еңірерін ұғынам.
Сонсоң, күлімдейді жыл өтіп,
Бұзылмайтын заңдылықтар реті...».деген алты
жолмен түійнделген. Бұл шумақтағы буын, ұйқас
туралы сөз қозғасақ, артық болар еді, олар мұнда
жоқ. Т.Әбдікәкімұлы бұл шығармасын ТАБИҒАТТЫ
«суреттеуден» бастап еді. Мынау үшінші шумаққа
Жәндік, автордың өзі және ЖАРЫ қосылыпты.
ТАБИҒАТ пен автордың, оның ЖАРЫНЫҢ бұл
жердегі қисыны қандай, соны біле алмай, дағдарып
отырмын
Автордың соңғы ШУМАҒЫ тіпті «қызық».
ТӨРТІНШІ (соңғы) ШУМАҚ
«..Төңірекке қарап, саусақ ұшымен,
Гүл де Күнге көшетінін түсіндім.
Қыбыр етпей, қара жермен айналып,
Кешке шейін жатам, енді,
Пайдалы.
Құралайдың салқыны да өтпелі,
Неткен жұпарлы жарықтық қолдағы жыр
дәптерім...» деп жеті жолмен аяқтаған.
Мұндағы буынның үйлесімін, ұйқастардың қиысуын
(олар мұнда жоқ) сөз қылмағанның өзінде ЖОЛДАР,
СӨЙЛЕМДЕР бір бірімен қиыспай тұр. Логикалық
ой жүйесі мұнда жоқ, бәрінен ада «ТАБИҒАТТЫ
жырлаймын» деп отырып, автор өз мұңын айтқысы
келген бе, сол арасы ашылмаған, айқын емес, Мұнда не
табиғаттың суреті не адамның образы жоқ. «Төңірекке
«саусақ ұшынан қарау», «Гұлді Күнге «көшіріп жіберу»
тек осы Тыныштықбек мырзаның қолынан келетін
«сиқыр».
Өлең
жырдың
заңдылықтары
сақталмаған,
оқырманға әсер етер, ой түсірер сырлы СӨЗІ жоқ, осы
жолдарды автордың қандай мақсатпен жазғанын
түсінбей ДАЛ болдым Санаға сәуле түсірмесе, дән
сеппесе, бұл жолдардың мәні НЕДЕ?. Әлде, «ешнәрсе
түсінбейтіндерге бәрібір» деп жүр ме екен, автор?
СОНДА ДЕЙІМ АУ, НЕНІ ӨЛЕҢ, НЕНІ ҚАРА СӨЗ ДЕП
ЖҮРМІЗ!!!
МЕНІҢ
МҰҢЫМ
--Т.Әбдікәкімұлының
екі
шығармасынанда іліп алар ешнәрсе таба алмағандығым.
СӨЗ САРАСЫН, СӨЗ АСЫЛЫН іздеп жүріп далада қалдым.
Менің бұл ТАЛДАУЫМДА артық кеткен ешнәрсе жоқ.
Осы мақаланың соңғы тарауының тақырыбында өзімізге
өзіміз «Ақ өлең бе, қара сөз бе» деп сұрақ қойған
едік. Соған орай осы талданған Т.Әбдікәкімұлының
екі шығармасы Түрі жағынан архитектоникалық
заңдылықтарға
бағынбай
тұрғанын
көрсеттік.
Автор өз шығармаларында Буын, Ұйқас тәрізді Өлең
Жырдың табиғи дәстүріне аса көп мән бермейтінінде
байқатқан. Аталмыш шығармаларының композициялық
тұтастығыда әлсіз. Сондай ақ. Оқырманның ойында
қалатындай, әдемі сыршыл сөз, бейнелі, көркем
Сөздерде көзге түспеді. Соған қарап, Тыныштықьек
Әбдікәкімұлы өлеңнен гөрі қара сөзбен ағын сөз жазуға
бейім тәрізді. шындық осы. Түсінетін адам болса,
пайдасын алады. Тек, Сөз
қасиетін, қадірін асыра
алар жас ақындарға келекте
пайдасы тисе деген ниет. Ал,
шынайы пікірді түсінбейтін
адам болса, менің сөзімді
жамандыққа жорыса, не
амал бар?!
Жұмат ӘНЕСҰЛЫ,
Әдебиеттанушы,
жазушы, ақын.

АҚ ӨЛЕҢ БЕ, ҚАРА СӨЗ БЕ?
Мен бұл жолы «Өлең сөздің патшасы сөз сарасы»
деген ұран көтеріп, соның келешектегі даму үдерісіне
азда болса, үлес қоссам деген ниетпен, асыл сөзбен

Ескерту: мақаладағы айтылған редакцияның
көзқарасын білдірмейді. Егер бұл материалға
байланысты жауап мақала даярланса, газет
бетінде жариялауға дайынбыз.
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ҰЛЫ ДАЛА РУХЫ...

Заида Елғондинова – ақын, Халықаралық «Алаш»
әдеби сыйлығының лауреаты, «Құрмет» орденінің
иегері.

Мысын баспас мың ділдәң,
Дауысы құлақ тұндырған.
Соқса бір сілтеп жұдырығы,
Атанның белін сындырған.

КӨК ҰЛЫ СПИТАМЕН-СЫПАТАЙ, ӨР БАҺАДҮР
«Спитамен, Сыпатай шамамен біздің заманымыздан
бұрын 345-326 жылдары өмір сүрген сақ қолбасшысы.
Спита
меннің
басшылығымен
сақтар
жаулаушы
Александр Македонскийге үш жыл бойы күшті қар
сы
лық көрсетті. Ежелгі грек тарихшысы Арриан
Маке
донскийдің Сырдариядан жүзіп өтіп, сақтарға
қалай шабуыл жасағаны туралы жазады: «Спитамен
шегінген сыңай танытты. Гректер «қорқып қашқан»
көшпелілердің соңынан қуа жөнелгенде, Спитамен кері
бұрылып, шабуылға шықты. Гректер өзендегі кішкентай
аралға қарай қашты. Спитаменнің атты әскері оларды
қоршауға алды да, садақпен атып, түгел қырып салды.»
ОМЫРЫП АТ ТҰЯҒЫ ҚАРА ЖЕРДІ
Жаңбырша жауды аспаннан жебелері,
Тізгінін тұлпарлардың тежемеді.
Сағымына сары даланың араласып,
Желкендей желпілдеді кемедегі.
Тізгінін тұлпарлардың босатпады,
Шайқаспен өткізді олар қос аптаны.
Омырып ат тұяғы қара жерді,
Қып-қызыл оттай қылды ошақтағы.
Қырылып сары далада жан кешті өмір,
Шаһитті сағымға орап әлпеште, қыр.
Атылып дұшпанына жолбарыстай,
Сілтеді Спитамен наркескенін.

Пәрім* – ителгі тұқымдасына жататын қыран,
жыртқыш құс.
Яксарт* – Сырдария өзенінің көне аты.
АҚША БҰЛТТАЙ БҰҒАҒЫ

Көкірегін кернеп қатал жай,
Дұшпаны бірден бата алмай.
Тұлғасы көркем жас батыр,
«Қу сұлтаны саһардай».
Алсары* – дала құсы
Кіріс* – жақтың тартпа бауы, кермесі, адырнасы.
Оқпақ* – қамыс арасында тіршілік ететін өте сақ,
бірден көзге түсе бермейтін түнде ұшатын құс.
Үзбенді сауыт киініп
«Спитамен өз әйелін қатты сүйді. Жорықтарға
бірге алып жүрді. Қанды қырғыннан, қуғын-сүргіннен
әбден шаршаған әйелі Спитаменнің Ескендір
Зұлқарнайға берілуін сұрайды. Спитамен оған көнбейді.
«Жауға берілгенше, өлгенім жақсы» дейді. Сөйтіп,
кезекті бір отырыста, әйелі Спитаменнің мас болған
сәтін пайдаланып, оның басын шауып, қас жауы
Ескендір Зұлқарнайға апарып береді. Сақ даласын үш
жыл жауға бермеген есіл ер, сатқындардың қолынан
осылайша өкінішпен қаза табады.»
ТАРИХШЫ КВИНТ КУРЦИЙДІҢ ЖАЗБАЛАРЫНАН
Тұяқты тұлпар тас үгіп,
Киесін жаудың қашырып.
Кере тартқан жебесі,
Ай, жұлдызға асылып.

Ақ бетінен күн сүйіп,
Жарасып көк жорғасы.
Кеудесін шіреп тырсиып,
Көкірегіндегі қос алмасы.
Қой бүлдірген тәрізді,
Шырынды қызыл еріні.
Әрі сұлу, «әрі ізгі»,
Қыз біткеннің керімі.
Аспаннан алтын Ай қарап,
Бал шараптай лебі.
Көркінен жұлдыз тайғанап,
Лекіте күледі.
Көктемнің көркем самалы,
Бұрала басып жүргені.
Жарасып күнмен жамалы,
Қызғалдақтай гүлдеді.

Заида ЕЛҒОНДИНОВА
Батырың әбден масайды,
Мұңайды үнсіз далада Ай.

Ақша бұлттай бұғағы,
Ақ тамағы үлбіреп.
Спитамен әрең шыдады,
Жан-жүрегі күлдіреп.

Сыр бермей оған таңға оғаш,
«Ғашықпын сендей жанға жас»,
Дегенде сұлу әйелі,
Қып-қызыл болды қарағаш.

Күлдәрі* жібек желбіреп,
Қыналып көк көйлегі.

Жұбымен тәтті жарасқан,
Қиыспай жалт-жұлт қарасқан.
Шарапқа тойған батырдың,
Басына төнді қара аспан.

Сары дала сағым ойнап, жаз аптабы,
Қосынын Ескендірдің азаптады.
Наркескен сілтей-сілтей қансоқта боп,
Тершіді тарта-тарта садақ сабы.

Жабықты сонда жаз арып,
Таң да атпай қойды сазарып.
Қайқы қылыш жарқ етті,
Егілді үнсіз аза бұлт...

Тәңірдің екі етпей сан бұйрығын,
Тұлпардың шаң қаптырып жал-құйрығын.
Даланың аш бөрісі Спитамен,
Жазасын берді Ескендір қанқұйлының.

Сөге* – еліктің ұрғашысы.
ЗҰЛЫМДЫҚ
Әйелдің жүрегінде жара жатты,
Күйініш-сүйініші бәрі азап-ты.
Қуғын менен сүргіннен сана семген,
Бәрінен, бәрінен де зәрезап-ты.

Сақ етер жанай өтіп «мүйізінен»,
Ескендір талықсыды күйі үзілген.
Санында қалған ізін сары жебенің,
Күйдірді ұлы сақтың киізімен.

Құл-құтан қорқауша ұлып жан-жағынан,
Жетті ажал сары даладан сам жамылған.
Батырдың басын беріп азбан құлға,
Желпілдеп жамылғысы қан жағылған.

Қосынын үрей билеп, жан сақтасып,
Қалдырды қыр соңында қансоқтасын.
Әлемді жаулаушының беті қайтты,
Сақ жерін жаулаймын деп жаңсақ басып.

Мақтаған ата жұрты асыл десіп,
Қалың ел таңдай қаққан жасын десіп.
Ескендірдің алдына алып келді,
Әйелі Спитаменнің басын кесіп.

Әлемнің жауламады ол қай қаласын,
Жеңімпаз сарбаз қорып айналасын.
Спитамен арыстандай атылғанда,
Тығарын білмей қалды қайда басын!
БІР ӨЗІ БІР ШЕРІККЕ ҚАРСЫ ТҰРДЫ
Сақ елі, қансырама, сен сөгілме,
Қалың жау қопарылды еңсеріле.
Көк ұлы Спитамен, өр баһадүр,
Сиынды Ұлы Күнге*, семсеріне*!

Үзбенді сауыт киініп,
Күн құдайға сиынып.
Қасарысқан дұшпанды,
Құрбандық қойдай иіріп.

Күн түсі – көк құдайы, қан түсіндей,
Ақ туы Спитаменнің ар түсіндей.
Қосыны жау шерігін қоршап алды,
Ата жау азан-қазан, жан түсінбей.

Пәрімдейін* шүйлігіп,
Оқыстан жауға килігіп.
Қара басын хандай ғып,
Қарасына сыйлы ғып.

Сақ сарбаз сан қиырдан сілкіп еді,
Жоқ болды жаулаушының бір түмені.
Жаужүрек Спитамен үш жыл бойы,
Көктегі Күн құдайдай күркіреді.

«Сорабын жолдың сілемдеп»,
Жарақатын күн емдеп.
Жолын тосып кіл бекзат,
Жолын тосып кілең бек.

Осылай бас жаулаушы тайсалған-ды,
Көрмеді ол Спитамендей қайсар жанды.
Жеңімпаз ер Сыпатай – Спитамен,
Астында талау* тұлпар тайпалған-ды.

Тұлғасына таң қарап,
Сұсына жыртқыш аң қарап.
Апшысын жердің қуырды,
Желден жүйрік шабдар ат.

Бұл өзі сары даланың сүйікті ұлы ед,
Қайғы жұтты, көкірегін күйік шіреп.
Бір өзі бір шерікке қарсы тұрды,
Ұлы Көк, Күн құдайға иық тіреп.

Алдаспан ауыр қылышын,
Айбалта, сүңгі құрышын.
Асынып батыр келеді,
Тұлпардың тежеп жүрісін.

Ұлы Күн, семсер* – ежелден сақтар Күн құдайы
мен семсерге табынған.
Талау* – асқан жүйрік, асылтұқымды мініс аты.

Шағылысып Айға сүймені,
Күйзеліп жаны күйгені.
Қабарып батыр жүрегі,
Өзіне-өзі бүй деді:

ТҰЛҒАСЫ КӨРКЕМ ЖАС БАТЫР
Садақкердей сартылдап,
Наркескендей жарқылдап.
Ақ кіреуке көк сауыт,
Шынжыр бауын алтындап.
Қарағайдан найза саптатып,
Алмаспен оны аптатып.
Көкірегіне шарайна,
Иығына жақ батып.
Алсарыдай* алқынып,
Бір өзі жаудан артылып.
Құранды қос саржаның,
Кірісіне* зар тұнып.
Дұшпанның қайтпас беті деп,
Қан майданның өті деп.
Жан-жүрегі қабарып,
Шағырмақ бұлттай сетінеп.
Түнде ұшатын оқпақтай*,
Көкті көктер шақпақтай.
Шой желкесі тоқпақтай,
Жауырыны қақпақтай.

«Сауытты садақ бұзар-ды»,
Кеудеме сызық сызар-ды.
Жаудың беті қайтпай тұр,
Алдым жартас құзар-ды.
Сауытты найза тесер-ді,
Қастасқан дұшпан кесел-ді.
Жорық белбеу белдегі,
Оны да қылыш кесер-ді.
Жалаңқат қылыш жалманы,
Қосынымды қойдай жалмады.
Жапырақтай жауған жебенің,
Құрдымға тартсын салмағы.
Қара тер ағып көбеден,
Қызыл қан ағып жебеден.
Бозарып Ай қарап тұр,
Қансоқта болған төбеден.»
Деді де батыр жөнеді,
У ішіп ойдан келеді.
Яксарттың* бойында,
Қалыңдығы қарсы алды,
Желбіреп желмен желегі.

Күйеуіне ержүрек,
Майысып майда сөйледі:
«Жаным пида жар үшін,
Қызмет етем күні-түн.
Ел үшін туған арысым,
Үзілмес ұлы үмітім.
Күткенім сенсің зарығып,
Жүрмін ғой жаным аңсап-ақ.
Жабықпа енді тарығып,
Жаныңа шипа бал шарап.»
...Ішіне жұтып бар уын,
Ақ дастарқан жайды әрең.
Жау-жарақ бес қаруын,
Батырдың шешті айламен.
Күлдәрі* – үлбіреген жұмсақ жібек мата.
Майысып майда сөгедей*
Жібек шатыр тіккізіп,
Құлшар мен құлға күткізіп.
Құшағына енді батырдың,
Тілінен бал жұтқызып.
Сылыңғыр сұп-сұр жебедей,
Майысып майда сөгедей.
Батырдың жанын жаулады,
Періден туған немедей.
Саз сырнай да тарттырып,
Құмарлығын арттырып.
Ескендірге жетуді,
Өзіне-өзі шарт қылып.
Дауылпазын жиі ұрып,
Ібіліске сиынып...
Құлшар менен ебейге,
Сыбырлап қана бұйырып.
Құшағында қара түн,
Қапысын тауып алатын,
Қаршығадай тақымдап,
Күшігендей қағып қанатын.
Қылығымен қиылып,
Ниеті, ойы сұйылып.
Жүрегі тастай қабарып,
Өп-өтірік иіліп.
Мәңгіге қанды тор құрды,
Тілінен бал сорғызды.
Назынан сұлу әйелдің,
Спитамен болдырды.
Шапшақтай басы шарадай,
Еркелеп жатты баладай.

Спитамен жолбарыс боп жаста атылды,
Шайқасты көрсе дағы қасқа түрлі.
«Ер көдек, батыр аңғал» деген сөз бар,
Жауына жықты әйел қас батырды.
Жау жағы қан-шарабын көкіп ішті,
Алды олар берілмеген бекіністі.
Спитамен, қайран батыр, шаһит кешпей,
Өмірден өтті солай өкінішті.
Қантүбіт құлап түсті самғау көктен,
Дәл соған түскен еді таңдау көптен.
Жас батыр бақи кешті, тынды дала,
Жамыратты қызғалдағын марғау көктем.
Даладан асыл кетті, ақыл қашты,
Сатқындар Ескендірмен жақындасты.
Спитамен хан Кенедей бассыз жатты,
Батырмен түнде Яксарт бақұлдасты.
...Жалындап қас батырдың жалқын жаны,
Қалың ел қара тікті* артындағы.
Жартастың жақпарындай сом денесін,
Яксарттың құшаққа алды толқындары.
Қара тікті* – ертеде ержүрек батыр өлім құшса,
артында қалған қалың елі найзаға қара ту тігіп, батырды
жоқтаған
CПИТАМЕННІҢ РУХЫНЫҢ ҚОШТАСУЫ
Жаным менің жасыл күннен жап-жарық,
Мазағына қалмап едім еш елдің.
Жүрегімді көріңдерші қақ жарып,
Ақымақты сүйген мәңгі есермін.
Көкірегімді Ай аймалап, түн еміп,
Қиялға да батамын-ау тосын мен.
Сауыт киіп, тұлпар мініп, түнеріп,
Суыт жүрем, торғын жасақ қосынмен.
Мән бермедім сауапқа да сауғаға,
Қалың дұшпан ығысатын жолымнан.
Берілмеген қайран басым жауға да,
Бақи кештім сүйгенімнің қолынан.
Ғашығым ең, жанарымның жарығы ең,
Қара түнді тауысып ек сан ішіп.
Құлай сүйген, құлдық ұрған жарым ең,
Тояттадың енді бүгін қан ішіп.
Сонда да мен кештім сені, кешірдім,
Ет жүрегім сені ойлайды қабарып.
Сүйгеннен соң кеңірдектен кесілдім,
Ғашығымнан болды солай ажалым.
Ойда жоқта тоқтады да есіл дем,
Қайқы қылыш тастөбемде жырғады.
Басымды ұстап кетіп барам кесілген,
Сатқындық пен мекерліктің құрбаны.

Үш қоңыр

й
е
р
е

Әдебиет – ардың ісі

М

№52 (415) 28 желтоқсан 2018 жыл

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ӘДЕБИЕТ, МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӨНЕР ГАЗЕТI

АЛМАТЫДА «БАЛУАН ШОЛАҚ» ФИЛЬМІНІҢ
ЖАБЫҚ КӨРСЕТІЛІМІ ӨТТІ
Алматыдағы «Кinopark 8 Мoskva»« кинотеатрында «Балуан Шолақ» көркем фильмнің БАҚ өкілдеріне
арналған жабық көрсетілімі өтті. Фильм ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің тарсырысы бойынша
Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» киностудиясы түсірген. Көркем туындының режиссері – Нұргелді
Садығұлов. Тарихи кинолента палуан, әнші әрі сазгер Балуан Шолақтың өміріне арналған. Баспасөз
отырысына сценарий авторы, жазушы, драматург Дулат Исабеков, режиссер Нұргелді Садығұлов,
Балқаштың рөлін сомдаған әнші Альбина Шардарова, ояздың хатшысы болып ойнаған актер Сафуан
Шаймерденов, фильмнің продюсері С. Әбдіхалықов және т.б қатысты. Журналистердің сұрағына
жауап берген Нұргелді Садығұлов түсірілім барысындағы картиналар архивтердегі суреттер бойынша
жасалғанын, кейбір көріністер арнайы спецэффект көмегімен салынғанын айтты. Сондай-ақ,
фильм барысындағы ең ауыр жұмыс балуан Шолақтың саусағы болғанын. Саусақ бүкіл кадрларда
көрінетіндіктен, оны алып тастау өте көп уақыт алғанын атап өтті.
«Бұл фильмді түсірер алдында көрермендерді
көп ойладым. Себебі бұл картина фестивальдерге
қатысатын авторлық не белгілі бір мақсатты көздеген
коммерциялық фильм емес. Алғашқы туындымды
көрермендердің жүрегіне жол таба алсам екен деген
ниетте түсірдім. Басты рөлді сомдау үшін Еркебұлан
Дайыров арнайы 15 келі қосып, бокс, күресті үйренуі
үшін жеке бапкер жалдадық», – деді режиссер.
Сондай-ақ, картинаның режиссері: «Мен үшін

маңыздысы жас ұрпақты Балуан Шолақтың тұлғасымен
таныстыру және ол өмір сүрген тарихи кезеңді
көрсету. Фильмнің қалай шыққанын экран көрсетеді.
Түсірілім тобымен өте жақсы жұмыс жасадық. Әсіресе
актерлерді – Балуан Шолақты сомдаған Еркебұлан
Дайыровты, Ақылбайды ойнаған Медғат Өмірәлиевті
және Долгоносовтың образын аша білген Александр
Багрянцевті атап өткім келеді», – деді. Балқаш рөлін
сомдаған әнші Альбина Шардарова «Өз рөліңізге

көңіліңіз тола ма?» деген журналистер сұрағына,
киноға алғашқы түсуі екенін, сондықтан өз рөліне 100
пайыз көңілі толмайтынын, болашақта киноға ұсыныс
келсе келісімін беретінін айтты.
Көркем туындының сценарийін жазған Дулат
ИСАБЕКОВ: «Нұргелдінің маған ұнағаны: «Менің
мақса
тым ұлттық кино жасау» дегені болды. Бұл
фильмнің сценарийіне таласушылар көп еді. Бірақ
мен Нұргелдіні таңдадым. Киноны мен де көрдім.
Әттеген-ай дейтін жерлерім бар. Бірақ қазірдің
өзінде жұрттың пікірі жақсы екенін көріп отырмын.
Біз шетелдің киноларын 2-3 сағат ерінбей көреміз де,
өзімізге келгенде уақыттан неге қысуға тырысамыз?
Фильмге тағы да 10-15 минут қосу керек еді. Мысалы,
Балқаштың образы әлі жұмбақ болып қалды. Ол
Балуан Шолақтың әйелі ме, әлде күңі ме? Ол әйелі
еді. Содан соң Ғалия. Екеуінің «линиясы» сценарийде
керемет болатын. Бір-біріне көзқарасы, қызғанышы
бар еді. Ғалия кинода қымызхананың даяшысы сияқты
болып қалған. Шын мәнінде ол үлкен махаббаттың
иесі еді. Сол сәттерді, Балуанмен ақ қайыңның

арасында кездесетін жерін Нұргелді түсірген. 2 не 3
минут ірі планмен. Сонда Ғалияның бүкіл әдемілігі,
сұлулығын 3 минутқа сыйғызуға болатын еді ғой.
Содан кейін жұртты түрмеден босатуы. Комедияға
толы жанр осы жерде болу керек еді. Сол кезде
күймемен кетіп бара жатқан Қалқаш пен Ғалияның
бір-біріне қызғанышпен қарап өтуі. Осы көзқараста
көп нәрсе бар. Осы кадрлар болса фильм жоғары
деңгейде болатын еді. Нұргелдіден «осы эпизодтар
бар ма?» – десем, «Бар» деді. Осыларды қайта қосса
фильм бұдан да жақсы болатын еді», – деп өз ойын
көрермендерге жеткізді. Баспасөз отырысында Сәбит
Әбдіқалықов бұл фильм Нұргелдінің дебюттік фильмі
екенін, картина көрерменге алдағы наурыз айынан
бастап ұсынылатынын айтты. Айта кетейік, «Балуан
Шолақ» толық метражды көркем фильмі 2 жыл бойы
Алматы облысы мен Павлодар қаласы және Бурабай
шипажай аймағында түсірілді. Киносценарий М.Әуезов
атындағы қазақ мемлекеттік академиялық драма
театрында сахналанған «Жаужүрек» (авторы Дулат
Исабеков) пьесасының желісі бойынша жазылған.

КІТАПХАНАШЫЛАР БАС ҚОСТЫ
ҚР Президенті Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВТЫҢ қараша айында жарияланған «Ұлы даланың жеті қыры»
атты мақаласы – Руxани жаңғырудың жалғасы іспетті тағылымды құжат болып отыр. Ендігі кезекте
бағдарламалық мақалада көрсетілген ұлт тариxының бастаулары сынды жеті қырымыз шын мәнінде
біздің ата-бабаларымыздың материалдық және рухани дүниелерді жасап, оны әлемдік тарих пен
игіліктер қоржынына салғанын көрсету фактілері оларды дәріптеу, оған халықтың сенімі мен
қызығушылығын ояту тарихқа жаңаша үңілуге үлкен түрткі болары сөзсіз. Бұл бағытта жүргізіліп келе
жатқан кешенді жұмыстарды жалғастыру кітапханашылардың да абыройлы міндеті болып табылады.

Күн тәртібіндегі осынау ауқымды міндеттерді
тал
қы
лауды, саралауды тәжірибе алмасу, уақыт ту
дырып отырған сұрақтарға бірлесе жауап іздеу,
шешу жолдарын қарастыруды мақсат тұтқан облыс
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кі
тап
ханашыларының кәсіби кездесуі жақында
Ғ.Сланов атындағы Атырау облыстық ғылыми әмбебап
кітапханасында ұйымдастырылды. Облыстағы бас
кітапхананың 80 жылдық мерейтойына орай ұйымдас
тырылған бұл шараға Атырау облысы Мәдениет, ар
хив
тер және құжаттама басқармасы басшысының
орын
басары Джолаев Азамат Нұржауұлы, облыстық
кітапханалар басшылары мен қызметкерлері, қалалық
және аудандық орталықтандырылған кітапханалар
жүйе
сінің директорлары мен мамандары, кітапхана
ісінің ардагерлері қатысты.
Кітапхана саласында ұзақ жылдар қызмет жасап,
қа
зіргі уақытта зейнеткерлікке шыққан ардагер
кітапханашыларға Қазақстан Республикасы Ұлттық кі
тапханасының «Кітапхана ісінің ардагері», «Кітапхана
ісінің үздігі» төсбелгілері тапсырылды. Сондай- ақ,
кітапхана саласын дамытуда үлес қосып келе жатқан
тәжірибелі кітапханашылар Мәдениет, архивтер және
құжаттама басқармасының «Алғыс хаттарымен» мара
патталды.
Шара барысында Ғ.Сланов атындағы Атырау облыс
тық ғылыми әмбебап кітапханасы Кітапханаларды да
мыту бөлімінің басшысы Майра Насиқызы Сисеналиева
«Кітапханаларды заманауи білім орталықтары ретінде
жаңғырту» тақырыбында хабарлама жасады. Ол өз

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар
министрлігінен 7 шілде 2016 жылы тіркеуден өтіп,
№16061 –Г куәлігі берілді.
(Алғашқы есепке қою кезіндегі нөмірі мен мерзімі
№10414 –Г,10.10.2009 ж.)

сөзінде Ғ.Сланов атындағы Атырау облыстық ғылы
ми әмбебап кітапханасының тарихына, жеткен же
тістіктеріне тоқтала отырып, бүгінгі күндегі бет-бей
несіне тоқталды. Сондай-ақ, аталмыш кітапхананың
Ақпараттық-библиографиялық қамтамасыз ету бөлі
мі
нің басшысы Алтын Сағымбайқызы Мұқашева
ның
«Кітапханадағы библиография қызметін ұйым
дас
тырудың электронды форматы» мамандардың көкей
леріндегі көптеген сауалдарға жауап таба алған маз
мұнға бай хабарлама болды.
Сондай-ақ, жиын барысында Атырау қалалық
№1 орталық кітапхана директорының орынбасары
Қарлығаш Сиражқызы Құлмұхамбетова «Заманауи
кітап
ханашы: Жаңа уақыт. Жаңа мүмкіндіктер»,
Мақат аудандық орталықтандырылған кітапханалар
жүйе
сінің директоры Марал Қалиқызы Утешова
«Жаңғыртылған ауыл кітапханасының жаңа фор
маты» деген тақырыптарда хабарлама жасап, өз
дерінің жұмыс тә
жірибелеріндегі оң нәтижелерді
ортаға салды. Кітапхана жұмыстарына қажетті мағлұ
маттармен бөлісті.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Кітапханасы
құрастырған ВЕБ РАБИС 2014-жылдан бері тұрақты,
сенімді жұмыс жасап келеді. Ғ.Сланов атындағы об
лыстық ғылыми әмбебап кітапханасы осы бағдарла
ма
лық жүйені рес
публикамыздағы облыстық кітап
ханалардың ішінде алғашқылардың бірі болып алып,
пай
даланып отыр. Жиынның тәжірибелік бөлімінде
Ғ.Сланов атындағы Атырау облыстық ғылыми әмбебап
кітап
ханасы Кітап
хана процестерін автоматтандыру
бөлімі басшысы Айнұр Саматқызы Масаева WEB-RABIS
бағдарламасының таныстырылымын әріптестеріне
ұсынды. Тәжірибелі маман бағдарламаның әрбір мо
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газетке сілтеме жасалуы міндетті.
Газеттің терілуі мен бет қатталуы «Үш қоңыр» редакциясының
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дуліне сипаттама беріп, жұмыс барысында кездесетін
сауалдарға жауап берді. Облыс кітапханашыларының
кәсіби кездесуі барысында қатысушы мамандар наза
рына ұсынылған хабарлама- кеңестердің қай-қайсысы
болмасын пайдалы кеңес
тер
ге, мол мағлұматтарға
толы болды.
Гүлжан ЕСКЕНДІР,
Атырау облыстық, Ғ.Сланов атындағы
ғылыми әмбебап кітапхананың
жоғары санатты әдіскері.
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