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Қарлыға ТЕЛМАН

Алматы облысы, Райым-
бек ауданы Сарыбастау ауылында 
туған. Əл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті журналистика 
факультетінің студенті. 

Микронесие: 
жаңа кәсіп пен 
жұмыссыздықты 
азайту

Мемлекет тарапынан 
жасалған орта жəне шағын 
бизнесті қолдау бағдарламалары 
экономикалық ахуалды ретте-
уге мүмкіндік береді. Бизнесті 
қолдау мен дамытуға бағытталған 
бағдарламалар арқылы шағын жəне 
орта бизнеске 2016 жылы қандай 
көмек көрсетілді, 2017 жылғы жо-
спар қандай екенін сараптап көрейік.

«Бизнестің жол карта-
сы–2020» бағдарламасы аясында 
шағын жəне орта бизнесті дамытуға 
қаражат республикалық бюджет-

тен жəне Ұлттық қордан  бөлінеді. 
Бағдарламада республикалық 
бюджеттен жəне əрекет етуші 
кəсіпорындардың айналымдық 
қаражатын толықтыруға бағыт-
талған несие  бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялауға, 
жетпей тұрған инфрақұрылымды 
тартуға Ұлттық қордан  қаржы бөлу 
жоспарланған.

Тиісінше, осы бағдарлама ая-
сында 2016 жылы Ұлттық қордан 
545 млрд теңге бөлінген, оның 200 
млрд теңгесі өңдеу өнеркəсібіне 
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Қарлыға ТЕЛМАН. «Микронесие: жаңа кəсіп пен жұмыссыздықты азайту»

бағытталған. Мемлекеттік бағдарламалар ая-
сында «Даму» кəсіпкерлікті дамыту» қоры 
арқылы 2016 жылдың 8 айында 215 бизнес-жоба 
қаржыландырылса, 1500 кəсіпкер жеңілдетілген не-
сие алып, мемлекеттің қолдауына ие болған.

Сонымен қатар, «Жұмыспен қамту–2020 жол 
картасы» бағдарламасы жұмыссыздықты азайтуға, 
шағын жəне орта кəсіпкерлікті дамытуға арналған. 
Бағдарламаның екінші бағыты – ауылдағы 
кəсіпкерлікті дамыту арқылы жұмыс орындарын 
ашу бойынша 2016 жылы 31 млрд теңге микроне-
сие бөлінген. ҚР Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
даму министрлігінің мəліметінше 9 мыңнан астам 
адам кəсіпкерліктің негіздеріне арналған курстан 
өткен. Оның ішінде 4 мың 962 қатысушы тұңғыш рет 
өз бизнестерін ашса, 4 мың 83 адам қолданыстағы 
бизнесін ұлғайтуға микронесие алған. Олардың 
ішінде Оңтүстік Қазақстан облысынан 1684 тұрғын, 
Алматы облысында – 1 002, Ақтөбе облысында – 962, 
Қызылорда облысында – 706, Жамбыл облысында 
585 адам несиеге қол жеткізді. Сəйкесінше, 7 мың 
236 жаңа жұмыс орнының ашылуына мұрындық 
болды.

«Халықты жұмыспен қамтамасыз ету жəне 
жұмыссыздықты азайтуда  кəсіпкерліктің маңызы 
зор. Бүгінде елімізде 2,1 млн адам өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды 
кəсіпкерлік қызметке тарту арқылы біз оларды 
заңдастыра аламыз. «Жұмыспен қамтудың жол 
картасы–2020» бағдарламасы аясында кəсіпкерлік 
бастамаларды дамыту бойынша жеке бағыт іске 
асырылады. Бағдарлама бағытының мақсаты – өзін-
өзі жұмыспен қамтығандарға жəне жұмыссыздарға 
жеңілдік шарттарында шағын несие беру арқылы 
кəсіпкерлік қызметке тарту», – деді Денсаулық 
сақтау жəне əлеуметтік даму вице-министрі Біржан 
Нұрымбетов.

Соңғы бес жылда 42 мың 800 адам шағын не-
сие иеленген. Оның ішінде 39 мың 700 адам тұңғыш 
рет жеке кəсіп ашқан. Микронесие алу арқылы кəсіп 
бастау 82,5 мыңнан астам адамды тұрақты кіріспен 
жəне жұмыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. 
Кəсіпкерлердің қызметін заңдастыруы арқасында 
9,6 млрд теңге сомада зейнетақы төлемдері, 
əлеуметтік сақтандыруларға 4,3 млрд теңге жарна 
аударылған.

Тиісінше, еліміздегі шағын жəне орта 
кəсіпкерліктің 2016 жылғы көрсеткішін сараптасақ, 
1 желтоқсанға дейінгі статистикалық мəлімет бой-
ынша шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің 
саны  1 180 780. Бірақ 2015 жылғы дəл осы мерзімдегі 
көрсеткішпен салыстырғанда 5,5% төмендеген. 
Оңтүстік Қазақстан облысында шағын жəне орта 
кəсіпкерлік субъектілері ең көп тіркелген – 174 624. 
Одан кейін Алматы қаласында 170 828, ал Алматы 
облысында – 111 886, Астана қаласында – 101 100 
кəсіпкерлік субъектісі тіркелген.

Осы ретте шалғай аймақтардағы тұрғындарды 
кəсіпке баулу, жеке бизнесті ашуға жəрдемдесу 
мақсатында жоспарлар құрылып, бірқатар істер 
қолға алынды. 2017 жылдан бастап «Жұмыспен 
қамту–2020 жол картасы» бағдарламасы бойын-
ша, шағын несиелер жеке істі ұйымдастыруға 
жəне кеңейтуге – 3 млн теңгеге дейін, оралман-
дар мен қоныс аударушылар үшін – 5 млн теңгеге 
дейін, жеке қосалқы шаруашылық базасында ұсақ 
тауарлар өндірісін ұйымдастыруға 6 млн теңгеге 
дейін қаражат бөлінбек. Ұсақ тауарлар өндірісін 
ұйымдастыру үшін жылына 6% мөлшерлемемен 5 
жылдан аспайтын мерзімге шағын несие беру жо-
спарда бар. Бұдан басқа, негізгі қарызды өтеу бой-
ынша жеңілдік кезеңі ұсынылмақ.

Сонымен қатар Нəтижелі жұмыспен қамтуды 
жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 2017–2021 
жылдарға арналған бағдарламасы бекітілді. 
Бағдарлама жұртшылықты жұмыспен қамтуға 
жəне азаматтарды кəсіпкерлікке тарту мақсатында 
жасалған. Осы мемлекеттік бағдарлама шеңберінде 
2017 жылдан «Bastau Бизнес» жобасы іске асырыла-
ды. Жоба бойынша 2017 жылы – Қазақстанның 14 
облысындағы 80 ауылдық округ, 2018 жылы – 160 
ауылдық округ қамтылмақ. Жоба бойынша 2017 
жылы – 15 мың адам тəлім алса, 2018 жылы – 18 
мың, 2019 жылы – 22 мың, 2020 жылы – 26 мың, 
2021 жылы – 30 мың адам оқытылмақ.

Аталған бағдарлама жұмыс істеп тұрған 
бизнесті кеңейту жəне ауыл шаруашылығы 
кооперативтерін құру үшін, жаңа тұрақты жұмыс 
орындарын құру шартымен микронесие ұсынылады. 
Бағдарлама қатысушыларына қайтарымды, мерзімді 
жəне ақылы қағидаттарымен 0,01 % жылдық сыйақы 
мөлшерлемесімен 7 жылға несие беру жоспарланған.
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«Жапон 
еліне 

36 домбыра 
апардым» 

Технологиялық тұрғыда дамыған, əлемдік 
өркениет көшінің алдыңғы қатарында 

тұрған мемлекеттердің бірі - Жапонияның 
мəдениеті мен өнері кім-кімді де 

қызықтыратыны сөзсіз. Журналымыздың  
бүгінгі санында өзінің төл өнерімен қоса, 
жапон музыкасын терең зерттеп жүрген 

əнші, сазгер Айтмұрат Төреғалидың 
сұхбатын жарияламақпыз. Айтмұрат 

Төреғали күншығыс елінің өнерін бізге бір 
табан жақындатып, таныстырып жүрген 
азамат. Домбыра, шаңқобыз, прима қобыз, 
скрипка, гитара сынды бірнеше аспапты 

еркін меңгерген ол жапонның «Шами- сен» 
деп аталатын үш ішекті аспабының да 

құлағында ойнайды.

- Жапонның ұлттық музыка аспабын-
да шебер ойнайды екенсіз. Қызығушылық 
қалай пайда болды?

 - Мен өзім Қытайда туып, Құлжа 
қаласындағы облыстық көркемөнер технику-
мын музыка мамандығы бойынша аяқтағанмын. 
Оқуды тəмамдаған соң Іле облыстық əн-би те-
атрында он жылдан астам уақыт əнші болып 

жұмыс істедім. Одан соң отбасыммен бірге 
Жапон еліне қоныс аударуға тура келді. Жолда-
сым сол елде оқу оқыды. Мен алғашында түрлі 
жұмыстармен айналыс-тым. Алайда, бойдағы 
өнер бұғып жатпайды екен. Кəсіби музыкант 
болғаннан кейін домбырамды арқалап алғашқы 
екі жылдың ішінде Жапонияның түкпір-
түкпірін араладым десем артық айтпаған бо-

Біздіѕ сўхбат

Айтмұрат ТӨРЕҒАЛИ:
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лар едім. Сол жерде өнеріме қызыққан 
жапон мұғалімі менен домбырада ой-
науды үйренді, ал мен одан керісінше 
шамисенді үйреніп алдым. Сөйтіп, 
екеуіміз жапон-қазақ болып сахнаға 
да шығып жүрдік. Мен жапонның онға 
жуық музыкасын (күйін) шамисенмен 
орындадым. Барлығы таң қалатын. Ал 
бұл аспапты үйренудегі себебім - Жапон 
мен қазақ елі арасында мəдени барыс-
келісті көбейтсек деген ой болды. Біздің 
еліміз ол елдің артықшылығын білсе, 
сондай-ақ біздің елдің артықшылығын, 
керемет жерлерін жапондықтар білсе 
екен дедім, соны шамам жеткенше таны- 
стыруды міндетім деп шештім. Қазіргі 
таңда осындай мəдени байланыс жасап 
жатқан жағдайымыз бар.

- Шамисеннің домбыраға ұқсас-
тығы бар ма? Сіз үшін үйрену қиын 
болмаған шығар? 

- Негізі, шамисеннің 2 түрі бола-
ды: «Сыгару шамисен» (сугару сямисэн) 
жəне «Нагаута шамисен» (нагаута сями-
сэн). Менің қолымдағы сыгару шами-
сен күй шертуге, музыкаларды ойнауға 
арналса, ал нагаута шамисен əн айтуға 
бағытталған. Ішекті аспап болғаннан кейін 
мұның домбыраға ұқсас жақтары бар, бірақ, 
өте жақын деп айтуға болмайды. Бұл аспапта 
ойнаудың өзіндік қиындықтары бар. Шами-
сен үш ішекті болса, біздің домбырамыз екі 
ішекті. Домбырада перне бар, ал мына аспап-
та перне жоқ. Төрт бөліктен тұрады, ешқандай 
жалғанған тұсы жоқ. Егер жаңылысып қате 
басып қойсаң дыбысы өзгеріп кетеді. Ал 
құрылысына келер болсақ, қызыл ағаштан жа-
салады. Үстіңгі жағы жыланның, беті иттің 
терісімен қапталады. Бұрап, күйін келтіретін 
құлағына пілдің тісін пайдаланады. Іші қуыс 
болып келеді. Жəне мұның ішектерін домбы-
ра сияқты қолмен шерте алмайсың, арнайы 
қалағы, яғни шертпесі болады, ол - бати деп 

аталады. Егер қолмен шертетін болсаңыз дыбыс 
əлсіз естіледі əрі айқын шықпайды, ал батимен 
шерткенде дауысы жаңғырып тұрады. Тағы бір 
айта кетерлігі, домбырамен тамылжыта күй 
шертіп, кез-келген ұлттың əнін салуға болады 
ғой. Ал шамисенмен кейбір қазақ күйлерінің 
ғана жобасын келтіре аласыз. Мысалы, Нұрғиса 
Тілендиевтың «Аққу» күйіндегі аққудың ды-
бысын осы шамисенге де салып жүрмін.

– Жапон елінде он жылдай тұрған 
екенсіз. Сол жерде домбыра, шаңқобыз 
клас-тарын ашып, жапондықтарға қазақ 
тілін үйреткеніңіз де белгілі. Осындай ой 
қалай пайда болды жəне қызығушылық 
танытқандар көп болды ма?

– Иə, дұрыс. Жапон еліне тұңғыш рет 
аяқ басқан кезде өзіммен бірге домбырамды 
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алып барғанмын. Өнерімді көрсетіп, концерт-
терге шығып жүрдім. Қазақтың əн-күйіне 
тамсанбаған жапон жоқ шығар, сірə. Сөйтіп, 
жергілікті басшылардың мақұлдауымен сол 
жерде домбыра, шаңқобыз кластарын жəне 
«Қазақ тілін оқыту» курсын аштым. Дом-
быра класында Шəмшінің əндерін орын-
дайтын бір топ құрдым. Олар концерттерге 
қатысып, сахнада қазақ əндерін орындады. 
Мен ол жаққа 36 домбыра апардым. Отыздан 
астам адам келіп сабақ алып тұрды. Олардың 
жас айырмашылықтары да əртүрлі. Алты 
жастағы бала мен тоқсандағы қарияларға дейін 
келді. Жасы келген адамның əлі де өнер іздеп 
жүргені мені таң қалдырды. «Тоқсанға келген 
адам тыныш жатпай ма, несіне келді екен?» 
деп пендешілікпен түрлі ойларға ерік берген 
кездерім де болды. Алайда, үйреткеннен кейін 
ойым өзгерді. Талаптанған адамға нұр жау-
атыны шындық екен, соған көзім жетті. Сол 
кісілер менімен аз да болса музыка тілінде, 
қазақ тілінде сөйлесіп жүргендеріне қуанды. 
Негізі, жапондықтар өнерді қатты бағалайтын 
халық. Шау тартқан адамдардың өнерге деген 
құлшыныстарының сөнбеуі осының айғағы 
болса керек.

 - Бүгінде сол шəкірттеріңізбен байла-
ныс бар ма? 

- Əрине, байланыс бар. Накано Ши- зука 
Сан, Такахаши Сан, Нишида Сан деген азамат-
тар мен азаматшалар сол жерде концерттер-
ге қатысып, домбыра, шаңқобызда қазақтың 
ұлттық музыкасын нақышына келтіріп орындап 
жүр. Бір жігіт осында келіп сабақ алып тұрады. 

- Ал біздің елімізде шамисен аспабын 
үйренуге құлшыныс білдіріп жүргендер бар 
ма? 

- Менің елге келгеніме он жылдай бол-
ды. Өкінішке қарай, ешкім мына музыкалық 
аспапта оқып үйренейін, үйретіңізші деп 
құлшыныс білдірген жоқ. Бірақ, мен жыл сайын 
жапонның мəдениет күндері, басқа да мерекелік 
іс-шараларынан қалмай, қатынасып тұрамын. 

Өйткені, олар мені шақырып тұрады. Екі елдің 
мəдениетін дамытуға ат салысып жатсам одан 
артық не керек?! Жапон елін қазақ елі көбірек 
таныса екен, жастар білімін жетілдіруге барып 
тұрса, керісінше ол елдің азаматтары бізге кел-
се, біздің мəдениетімізбен танысса деген ниет 
қой біздікі. Президентіміз таяуда Жапон еліне 
іс-сапармен барып қайтқаны белгілі. Жақсы 
нəтижелерге қол жеткізіп келді деп сенеміз. 
Енді бұдан былай мəдени байланыстар тіптен 
артатын шығар деген ойдамын. 

Автордан: Айтмұрат Төреғали күншығыс 
елінде тұрған он жылдың ішінде қазақтың төл 
өнерін жапондықтардың бойына сіңіріп қана 
қоймай, жыл сайын өз қаражатына Ұлыстың 
ұлы күні - Наурыз мерекесін өткізіп, қазақтың 
тарихын, мəдениетін, салт-дəстүрін насихаттай 
білді. Сол жылдар аралығында шəкірттерімен 
бірге ел аралап, қазақша концерттер қойып, 
жапон сахналарында қазақ музыкасын 
асқақтатты. Əншілігімен қоса сазгерлігімен де 
танылып жүрген ұлтжанды азаматтың жүзден 
астам əндері бар. «Ару қыздар», «Сен едің, 
ақмаралым», «Ботакөз бөпем», «Қыз жүрегі» 
сынды əдемі де əсерлі əндерін Қытайдағы жа-
стар той-думандарда орындап, əншінің атын 
асқақтатып келеді. 

Ал атажұртқа оралғаннан кейінгі жазған 
көптеген əндерін бүгінде қазақстандық та-
нымал əншілер орындап жүр. Оның Ра-
мазан Стамғазиев, Ұлту Қабаева, Бақыт 
Айыповтардың орындауындағы «Қоғалы көл», 
«Əже», «Мəңгілік заң», «Өзіңсің жаным», 
«Мөлдір-ай» атты əуезге толы əндері өнерсүйер 
қауымның жүрегін бірден баурап алды. 

Ата-бабаларының кіндік қаны тамған 
жерге, қазақ еліне үлкен сағынышпен оралған 
композитор алдағы уақытта да халықты 
жүректен шыққан əсерлі əуендерімен қуанта 
береді деген сенімдеміз. 

Əңгімелескен Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Айтмұрат ТӨРЕҒАЛИ. «Жапон еліне 36 домбыра апардым»
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Жұлдыз БЕЙСЕК 

1987 жылы Жамбыл облы-
сы, Талас ауданы, Үшарал ауы-
лында дүниеге келген. ТарМПИ-
ның «Қазақ тілі мен əдебиеті» 
мамандығы бойынша тəмамдаған. 
Гуманитарлық ғылымдардың 
магистрі. Халықаралық «Шабыт» 
шығармашыл жастар фестивалінің 
дипломанты. Республикалық Ахыт 
Үлімжіұлы атындағы жазба ақындар жыр мүшəйрасының 
ІІ орын иегері. Өлеңдері  республикалық «Жас толқын»  
жəне  облыстық  «Тараздың жас таланттары», «Алтын 
бесік», «Жақсы жыр іздеп шөлдеймін...», «Өрімтал» атты  
ұжымдық жинақтарға енген. 

Меруертгүлмін, 
Жұпаргүлмін, 
Раушанмын...

Мен Даланың қызымын, əкем - аспан,
 анам – жер, 

Қиқулаған құрағым, жаным – жусан,
 жағам – көл,

Шығын басып таңменен шаңырақтан
 шыққанда

Құрақ ұшқан байтағым, өзен – жеңгем,
 ағам – бел.

Күлкі ойнаса жүзімде қызғалдақтар 
бір шығар,

Домбыраны шерткенде шелпектей 
боп күн шығар.

Қатуланса қабағым, тал бұтағы мың 
сынар,

Жерді сүйген жүректің əр саусағы 
гүл шығар. 

Жырлайды жїрек
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Сағындым деп сыр шертсем, шоқ лап етер
 жалынды от,

Бұлақ бүлк-бүлк ағады қамықпа мен
  қаның деп.

Бұл дүние  менде бар, мен – Дүниенің
 ішінде

Айырмаңдар өлкемнен, Даласыз түк 
Жаным жоқ.

***
Мен – қыстың бетіндегі қап-қара мең,
Жанымды жасырар жер таппаған ем,
Мезгілдің əр нотасы əн салады,
Жылтылдап бармын дейді əппақ əлем. 

Бетімді сүйгізгім кеп əр қарына,
Жүгіріп жетіп келдім бау-бағыма.
Босатып  бұрымымды қойып кетсем,
Ақ көбелекті үйіп ап жан-жағыма.

Қар сонда – күлтесі боп əппақ гүлдің,
Қалыңдық көйлек киіп шап-шақ, 
Нұрдың 
ұшқыны кірпігіме қона қалса,
Əр қардың əр дыбысын жаттап тұрдым.

Ұшады кеудемнен кеп бақбақ бір мұң,
Бұл сəтті тереңіме сақтап сыздым.
Сен сонда көктеммін деп, қол созарсың,
Менің ақ əлемімді таптап құрбым?!

***
Оюлар,
сұлу сурет тереземде,                                           
Қысқы аяз қандай сұлу елегенге!
Мен-дағы қаламсапты алып көрдім, 
суретке Сіздің салған теңелер ме?!..

Түнгі аспан ақ жолақты нендей сұлу!
Керек-ақ көзді əсеммен емдей тұру. 
Шатырға қатқан мұзды шертті біреу, 
Шеберлік! Бұл үнмен де тербей білу.

Ақ түспен бояп тастап айналаны
Келесіз  қызартпақ боп қай баланы?
Сұлулық бізді неге  жатсынады,
Жүргізбей, табандарым тайғанады. 

Тұрмын мен көкке қарап тілеп кімді?!
Сеземін сықыр – сықыр бір екпінді.
Қасымды, бояп берді кірпігімді
Мəзбін мен көріп ұлы суретшімді!

***

Бəйшешекпін,
Түймедақпын,
Нəркеспін,
Шырқай алмас кеудемдегі əнді ешкім.
Гүл дегенің - қауашағы жасымның,
Сені көрмей көз жасыммен күн кештім.    

Меруертгүлмін,
Жұпаргүлмін,
Раушанмын,
Тағы мені сен күлімдеп қарсы алдың.
Үзесің бе,
қолыңа алшы қасыңа,
Сенсіз бұлтты аспанымнан шаршармын.

Еңлікгүлмін,
Қызғалдақпын,
Лаванда,
Жылы сөзің жаңғырады санамда.
Күндей сені көруші ем ғой,
Бір күлші,
Күлкің тамсын сен түнейтін жанарға!

Түймедақпын,
Сарыгүлмін,
Лаламын,
Сенің бейнең сіңіп қалған жанарым.
Сұлумын ғой, 
Қауыз жардым қарашы,
Саған деген сезімдерден жанамын.

Жұлдыз БЕЙСЕК. «Меруертгүлмін, Жұпаргүлмін, Раушанмын...»
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Оянамын кеудеңдегі үлпілмен,               
Жерде мен ғой күн төгетін күлкімнен.
Миллион гүлдің жұпары жоқ дəл мендей,
Саған қарап басымды иер Гүлмін мен!

***
Жұлдызы ұйқыда, 
Суретін салды   тымық түн,
Бұл түнде қандай жазулар барын 

кім ұқсын?
Зəу көктің  мына  кестелі орамалындай
Аспаннан түсіп ақық жаныма тұныпсың.

Үзіліп түсіп, үлбіреп жатқан ақ қардай,
 Есімім сенің естелігіңде сақталғай. 
Үргедек желге махаббатты айттым

 үздіксіз,
Атыңды сенің сыбырлап тұрар бақтардай.

Сезім  – қар емес  жоқ болатұғын 
жерге кеп,

Өзіңді біреу ұмытты десе сенбе тек.
Аспаннан жауған ақ қарды тұрдым

 құшқым кеп, 
Ақ гүлді сансыз ақ бұлттан төккен 

сен бе деп. 

***
Жапырақ ем тағдырымнан үзілген,
Ұрламашы,
Ұрламашы күзімнен.
Неге келіп мазалайсың түсіме,
Бірге бола алмаймыз ғой біз мүлдем.

Ақ шəлі едім,
Ақ бұлт жерге түсірген,
Аппақ қардай көз алдыңа тізілген.
Қарайтпашы,
Қарайтпашы жанымды,
Қабағыңа қатқан мұздың жүзімен.

Жаңбыр ма едім,
Жолдарыңа жауатын,                          

Талып кетті,
Талып кетті қанатым…
Мен қонатын биік енді белгісіз,
Мен киетін киім де енді қара тым.

Құс тартатын ноталарын қайғы – əнім,
Жүрегіңде болған едім…
Қайдамын?
Жылатпашы,
Жылатпашы жанарды,
Жанар отым сөнгеннен соң айтамын.

Самал ма едім бағыңда есіп тұратын,
Мен шығармын жауабы жоқ сұрағың?..
Ғайып болғам, өзім күзбен көшкенмін,
Өмір сүріп жүрген менің құр атым.

***

Кімсіз сіз? 
Көктемім бе, күзімсіз бе? 
Сағыныш сайран құрды бұ күн бізде.
Түбінен жүрегімнің шыққан дауыс - 
Сезімім ғой,
Жете ме үнім сізге?

Отырсам бейнеңізді салып мұңнан,
Дертімнен сəлеміңіз сауықтырған.         
Жанарым ауырады көрмей қалсам,
Жаңбырсыз ба жанымнан жауып тұрған?

Құспысыз лезде жоқ боп қанат қаққан,
Түспісіз таңы гүлмен ғажап атқан.
Бəлкім, сіз қиялысыз бір арудың,
Бұрымын түн кеп өріп тарап жатқан?

Неліктен жоғалтамын? 
Сағымбысыз? 
Өртейсіз көрінсеңіз, жалынбысыз? 
Жадырап жүрген едім жоқ болдыңыз,
Қайтарып беріңізші жазымды сіз?!

 *«Үркер»*№2* 2017
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Мақсат МƏЛІК

1984 жылы Ақтөбе 
облысы, Шалқар ауда-
ны, Тұмалыкөл ауылында 
туған. 2005 жылы Əл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық 
университетінің журнали-
стика факультетін тəмамдаған. Бірнеше прозалық 
кітаптардың авторы. 

Қазіргі таңда Қазақ радиосында қызмет 
атқарады.  

«АЛМАС ҚЫЛЫШ» 
ФИЛЬМІНДЕГІ 

20 ТАРИХИ ҚАТЕЛІК
Ильяс Есенберлиннің 1971 жылы жарық 

көрген «Алмас қылыш» атты романы кейін 
«Көшпенділер» трилогиясының бірінші бөлімін 
құраған. Ол Қазақ хандығының құрылуы тура-
лы фильмге əдеби негіз болды. «Көшпенділер» 
бойынша кино түсіру талпыныстары бұдан да 
бұрын болған. Трилогияның «Жанталас» атты 
екінші бөлімі «Көшпенді» фильміне əдеби негіз 
болды. «Көшпенді» фильмі сапасы нашарлау 
өнім деп танылды, бірақ екінші тылпыныс 
біріншіден де сəтсіз болып шықты. Кезінде 
«Көшпенділер» трилогиясы Қазақстан жазу-

Кґзќарас

шылары арасындағы «бəйгенің» басын алған 
болатын. Бұл трилогия Қазақстан жəне Қазақ 
ССР-інің бүкіл өмір сүру уақытындағы ең та-
нымал əрі кең таралған туынды болуы əбден 
мүмкін.

Ильяс Есенберлиннің кітабын классикаға 
айналған сапалы туынды деуге болса (бірқатар 
тарихи қателеріне қарамастан), оны экранда 
жандандыру əрекеттері ауладағы жігіттердің 
Моцарт не Бетховенді ешбір аспапсыз қолда бар 
нəрсемен ойнау əрекеттеріне ұқсайды.

Бұл пікірімізде фильмнің көркемдік 
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жағын емес, тарихи қателіктерін қарастырамыз. 
Кей тарихи сəйкессіздіктерді Асқар Құмыран 
Фейсбуктағы парақшасында атап өтті. Со-
нымен қатар, кей тарихшылар да фильмнің 
шынайылығына қатысты өз пікірлерін айтты.

 Дегенмен, біздің ойымызша, фильмнің 
ең маңызды тарихи қателіктерінің бір бөлігі 
айтылмай кеткен. Фильмде тарихи қателіктер 
жетерлік, бірақ біз тек оның 20-сына тоқталамыз. 
Кеттік:

1. Асан қайғы (қос өркешті түйедегі 
қария) фильмде Жəнібек пен Керейдің заманда-
сы ретінде көрсетілген. Бірақ тарихшылардың 
көбісі оны 1342-1357 жылдары билік еткен Əз-
Жəнібектің замандасы болған деп санайды.

2. «Ақ Орда» ұғымы ескі сəбеттік дəстүр 
бойынша мемлекет ретінде көрсетілген. Бірақ 
негізінде ол мемлекеттің атауы емес, Жошы 

ұлысы билеушілерінің ордасы болатын.
3. Тулар. Фильмдегі Қазақ хандығының 

байрағын 1980 жылы түрік суретшісі ой-
лап шығарғаны туралы Асқар Құмыран өз 
мақаласында айтып кетті. Басқа тулар да солай. 
Əсіресе 1979 жылға дейінгі Иранның туына 
ұқсайтын Моғолстанның туы.

4. Бір тараптан Керей мен Жəнібекпен, ал 
екінші тараптан Есенбұғамен келісімшартқа қол 
қойылуы толық ойдан шығарылған үзінді. Осы-
дан шығатыны, Есенбұғаның ұлы Досмұхаммед 
болмаған келісімшартты бұзуы мүмкін емес.

5. Өзтемір тайшы ойраттарымен болған 
шайқас қате көрсетілген. Біріншіден, бұл 
шайқасқа Жəнібек те, Керей де қатыспаған. 
Екіншіден, бұл шайқас Əбілқайырдың жеке 
қасіреті болатын. Себебі онда оның қатты 
жақсы көретін ұлы Ахмет пен інісі Бақтияр қаза 
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тапқан. Сонымен қатар Керей мен Жəнібектің 
1465 жылы Өзтемір тайшы мен ойраттарға 
қарсы соғыс жүргізгеніне ешқандай дəлел жоқ.

6. Əбілқайырды фильмде Əбілқайыр 
Шайбан немесе Шайбан деп атайды. Тарих-
та бұл Əбілқайырдың Шайбан деген есімі не 
қосымша атағы болмаған. Шайбани деп оның 
немересін атаған, алайда фильмде оның есімі де 
қате берілген. Ал егер басқа тұсынан қарасақ, 
Əбілқайыр ханның атасының есімі Шибан 
болған, бірақ бұл оның есімінің бір бөлігі емес.

 7. Əбілқайырдың немересі Мұхаммед 
Шайбанидің (немесе Əбу-л-фатһ Мұхаммад) 
фильмде Шах-Мұхаммед деп аталуы - қате.

 8. Фильмде Мұхаммед Шайбани 1450 
жылдардың екіші жартысында үлкен аза-
мат ретінде көрсетілген, алайда қайнарларға 
(дереккөздерге) сүйенсек, ол уақытта оның 

жасы 10-нан үлкен болмаған. Өйткені ол 1451-
52 жылдары туған.

9. Мұхаммед Шайбани əкесінің жалғыз 
ұлы ретінде көрсетілген. Бірақ оның Махмұд 
деген бауыры болған. Фильмде оны үш жасар 
кезінде Өзтемір тайшыға аманат ретінде тапсы-
рады.

10. Əбілқайырдың ұлы Хайдар деп ата-
лады. Негізі, оның есімі - Шейх-Хайдар. Ұсақ 
қателік болса да, қателік.

11. Қасым 1458 жылы жас жігіт болып 
көрсетілген. Негізінде ол сол сəтте жасөспірім 
болған. Мұхаммед Хайдар Дулатиға сүйенсек, 
1513 жылы Қасымның жасы 60-тан үлкен, бірақ 
70-тен кіші болған (жетпіске жақын), яғни ол 
1443 жылдан бұрын емес жəне 1453 жылдан 
кейін емес уақыт аралығында туған. Бұл шама-
мен 1444-1448 жылдар. Осылайша 1458 жылы 
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оның жасы 10 мен 14 аралығында болған.
12. Жəнібек пен Керейдің 1450 жыл-

дары Əбілқайыр ханға бағынышты болғаны 
туралы барлық эпизодтар шындыққа сəйкес 
емес. Нұрлан Кенжеахмет ғылыми қолданысқа 
енгізген қытай қайнарларының жаңа деректері 
бойынша Керей мен Жəнібек 1447 жылы 
Моғолстанға көшіп қойған, ал Əбілқайыр ханға 
бағынышты деп олар бір де бір рет аталмаған.

13. Нəтижесінде, Жəнібек Əбілқайыр хан-
ды саят құрып жүргенде ешқашан құтқармаған.

14. Рəбия Сұлтан-Бегім 1450 жылдары 
Жəнібекпен кездеспеген əм Жəнібек оған еш 
сыйлықтар жасамаған. Сонымен қатар, Рəбия 
Сұлтан-Бегімнің Жəнібекке сыйға тартқан 
кітабы орта ғасырда ондай пішінде болуы 
мүмкін емес. Бұл кітап ежелгі стильге келтіріліп 
жасалған қазіргі заман бұйымына ұқсайды.

15. Жоғарыда аталған мəліметке сүйенсек, 

Жəнібек пен Керей 1459-60 жылдары Əбілқайыр 
ханнан көшіп кетпеген (бұл гипотеза аясында 
түрлі нұсқалар мен пайымдаулар бар).

16. Ноғай əміршісі Мұса 1460 жылда-
ры фильмде көрсетілгендей кəрі болмаған. Ол 
уақытта ол ондай дəрежедегі күші бар ел бас-
шысы аталмаған, ал ел билеушісі оның ағасы 
Аббас болған.

17. Арғын Ақжол жəне қыпшақ 
Қобыланды Жəнібек пен Керейдің замандас-
тары болмаған. Ақжол XV ғасырдың басында, 
яғни 1450 жылдардан жарты ғасыр бұрын өмір 
сүрген. Бірінші Қобыланды да солай, ал екінші 
Қобыланды суреттеліп отырған оқиғадан жар-
ты ғасыр кейін өмір сүрген.

18. Албан, Суан, Жалайыр, Шапырашты 
жəне Дулат рулары Моғолстанды мекен еткен 
деп көрсетілген. Бірақ Моғолстанда тек Дулат 
руы ғана өмір сүргені шүбəсіз мəлімет. Ол Ду-

 *«Үркер»*№2* 2017
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латтарды қазақ дулаттарымен бір деп саналады, 
ал басқа рулар ол жерді мекендегені туралы 
дерек жоқ. Мысалы, Жалайырлар Керей мен 
Жəнібекке де, олардың бабасы Орыс ханға да 
қызмет еткен.

19. Қазтуған жырау. Қазіргі ілімге сəйкес 
Қазтуған жырау XVII ғасырда өмір сүрген 
жəне XV ғасырдағы Керей мен Жəнібектің за-
мандасы болуы мүмкін емес. Яғни, оның Ноғай 
билеушісі Мұсаның ордасынан да көшіп кетіп, 
қазақтарға қосылғаны да ойдан шығарылған 
нəрсе.

20. Шалкиіз жырау. Фильмде оны Ке-
рей мен Жəнібекті жақтаушылардың отауын-
да шамамен 1465 жылы туған деп көрсетеді. 
Шындығында оның туған жылы белгісіз, ал Ке-
рей мен Жəнібекті жақтаушылардың арасында 
туғаны туралы еш дерек жоқ. Бұл кейіпкердің 

Үлкен орда əміршісі Едіге ұрпағы Темірге 
жақын болғаны ғана белгілі.

Əрине, көптеген қателіктер режис-
сер мен сценаристердің əдеби негіз ретінде 
Ильяс Есенберлиннің романынан алып 
отырғандығынан болып тұр. Ол туындының 
қазіргі тарих ілімі тұрғысынан қарағанда біраз 
жерлері тарихи шындыққа сəйкес келмейді. 
Бірақ мұндай жағдайларда фильм тарихи 
шындыққа барынша жақын болу үшін «тари-
хи кеңесші» маманы шақырылады. Фильмді 
түсіргендер бұл жерде  немқұрайлық таны-
тып, тарихи кеңесші ретінде біліксіз маманды 
қойған, немесе Ильяс Есенберлинді өз туынды-
сында қателік жібермеген деп, тарихи кеңесшіге 
мүлде жүгінбеген. Не де болса, тарихи көзқарас 
тұрғысынан «Қазақ хандығы: алмас қылыш» 
фильмінің көптеген сəттері шындыққа сəйкес 
емес.

Мақсат МƏЛІК. «Алмас қылыш» фильміндегі 20 тарихи қателік»
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Бір қараңғы, 
бір жарық

***
Біз бабалардан қалған даналық сөздерді 

бағыт-бағдар ретінде қабылдап, алдымызға 
қора-қора қой, үйір-үйір жылқы салып келмесек 
те, осы күнге əйтеуір əупірімдеп жеткен елміз. 

Мақалдап, мəтелдеп сөйлеу біздің 
ерекше бір сипатымыз. Сұлу сөйлеу, шешен-
су, сұңғыла кейіпте ділмарсу – бізден басқа 
халық та соншалықты қарқын ала қоймаған. 
Дауы көп, сөзге тоқтайтын замандарда мұндай 
қасиеттердің арқалар жүгі ауыр, əкелер пайда-
сы тəуір болғанын да жақсы білеміз. Қағазбасты 
қазіргі заманның ұлтқа да, ұлт перзенттеріне де 
қояр талабы басқа. Жұрт та «автомат» ауыздан 
əбден зəрезеп болған. Сөздің емес, істің заманы 

келді. Сөз өнеріне ынтызар ақын-жазушыларға 
былайғы жұрттың мұрын шүйіре қарайтыны 
содан болса керек. Айтқанның ауызы қай кезде 
жақсы болып еді ...

***
Көрінген жерге Абай өлеңдерін 

тықпалап, тыраштанатын боп алдық. Абай-
ды өз адвокатымызға айналдыра бастадық. 
Бір-бірімізді Абаймен ықтырып алуға əуеспіз. 
Ұлттың ұлы ақыны біреулер үшін ойшоқпарға , 
енді біреулер үшін қолшоқпарға айналды. Абай-
ды айналып өтуге болмайтындай өз-өзімізге 
өткелсіз өзен ағызып, алынбас қамал соғып 
алғандаймыз. Ұлы ақынды не өзіміз түсінген 

Жан əлемі 

Жарас СƏРСЕК,

Халықаралық «Алаш» əдеби 
сыйлығының лауреаты
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жоқпыз, не өзгенің түсінуіне жол сілтей алмай 
алқындық.

***
Қазақты ақын халық деп жатамыз. 

Дұрысы–ақынжанды халық. Ақын халық емес. 
Əдемі сөйлеуге, əуезді сөйлеуге құштарлығы 
дана халқымыздың ақындығынан емес, 
ақынжандылығынан.

Соңғы жиырма жылда əдебиетке кел-
ген буынның басым бөлігі ақындық жол-
ды таңдағандар. Проза жанрында қалам 
тербеп жүргендер тым аз. Себебін ашып 
айту қиын. Бəлкім, бұл да ұлтымыздың 
ақынжандылығынан шығар. Əңгіме онда 
емес. Əдебиетке кейін келіп қосылған буын 
бұрынғыны қайталап, ескі сүрлеуді шиырлап 
кеткен жоқ па деген сауалдың салмағы басым 
бүгінде. Олардың арасында шығармашылықты 
қызықтау үшін келгендері де, сөз құдыретіне 
өлердей ғашық, алайда Құдай талантты ғып 
жаратпағандары да, кең, кем пішілгендері де 
баршылық. Мұндай ала-құлалық бұрын да 
болған. Дейтұрғанмен жаңа буында бір-бірімен 
иық тірестіре жүретін шоғыр таланттар жоқ-ау. 
Аңсар-арманды тығырыққа тірейтіні де осы. 

***
Қиырдағы ауылдан қызық-думаны бір то-

ластамайтын үлкен шаһарға келген бозбаланың 
алғашында қасында қатар жүріп, қабағына 
қарап, тамағына жарап жүретін дос-жарандары 
қашанда мол болатыны баршаға аян. Уақыт өте 
келе мақсатың айқындалады. Артық жүрістен 
тыйылып, өзіңді-өзің қолға ала бастаған тұста, 
тұстастарың азайып шыға келетіні жасы-
рын емес. Бұл əсіресе Алматыға тəн құбылыс. 
Алайда 2 миллионға жуық тұрғыны бар шаһар 
ешкімді жалғызсыратпайды. Сырлас тауып 
береді əйтеуір. Сонда да бұл мекенге үйірсектей 
берудің қажеті жоқ.  

Қай жақтан келдім, сол жаққа аңсарым 
ауады да тұрады...

***
Туған жер,
Сенің тауыңды,
Тасыңды сүйдім,
Қызғалдақ кешкен
қылықты жасыңды сүйдім. 
Алыстап кеткен кезім жоқ,
Арқаным қысқа,
Айналып жүріп ылғи да басымды идім.

Орайлы тұста өзіме өң берсін дедің,           
Есейіп қайтсын ертерек, ел көрсін дедің.       
Жер деген алып бесікке бөленген бөпем,
Тербейін сені,
Содан соң терберсің мені...

***
Ақынның бəрі аңызға айнала бермейді. 

Өзі туралы қалыптасқан аңыз ақынға 
оқырманды өзі сүйреп əкеледі. Жұматай сон-
дай ақын. Ғұмырына соңғы нүкте қойылғанша, 
ол бір ғана аруды жырлап өтті. Ақын туралы 
аңыздың бастауы осы тұстан басталады .

Лəйлə қыз–оның музасы. Лəйлə қыз 
арқылы ол өлеңді жасартты. Қаламының табы 
қалған дүниелерден байсал тартқан Жұматайды, 
өткенін салмақтап, ойлана сөз қозғап отырған 
аға мінезді ақынды таба алмайсыз. Бір сөзбен 
айтқанда Жұматай «жиырма бестің» ақыны.

Кезінде оның атына гүлдің, шөптің ақыны 
деген сыңайда қағытпа пікірлер қайсы бір ор-
тада аракідік айтылып қалып жататын. Гүлді, 
шөпті жырлай алса, демек оның ақын болғаны 
ғой. Ол кезде мұндай пікірлер менсінбеушілік 
ыңғайында айтылса, бүгінде ақынның бір 
ерекшелігі ретінде қабылданады. Оны ақын 
ретінде əйгілеген де осындай қасиеті. Ең басты-
сы–Жұматайда сурогат өлең жоқ .

***
Поэзияда өлеңді қолдан жасау деген 

бір  түсінік бар. Ал ондай өлеңде жан бол-
майтыны бесенеден белгілі. Ондай өлеңге көз 

Жарас СƏРСЕК. «Бір қараңғы, бір жарық»
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жүгірткенде пеші бар, алайда жылуы жоқ үйде 
отырғандай əсерде боларыңыз хақ. Ендеше 
Мұқағали поэзиясының құдыретін осы тұстан 
іздеген абзал ма деймін. Қайтсем де жазуым ке-
рек, кітабым қалыңдай берсін дейтін пенделік 
қағидадан бойын аулақ салған талғампаз 
ақынның бірі Мұқағали. Бұл да оның есімін 
елге əйгілеген, қор басын зорайтқан қасиеті 
еді деп айтуға тұрарлық тұжырым. Ең басты-
сы – көзі тірісінде-ақ аңызға айналған ақында 
сөз патшасына деген орасан сүйіспеншіліктің 
орны бөлек. Бір ақындар болады, өлең жаз-
баса да, басқа да қабілеттерімен өмір сүрудің 
көзін таба қоятын. Мұқағали болмысында он-
дай «жеңілдік» беретін қасиеттер жоқ сияқты 

көрінеді де тұрады. Оны өлеңінен бөлек 
қарастыру ақылға қонбайды.

Мұқағали өлеңдерінде көсемсу, шешен-
су, ақыл айту сияқты ыздиған мінез жоқ. Оның 
өлеңдері кез келген адамның жан түкпірінде 
жатқан сырына, мұңына жол тауып барады. Ол 
сенің жүрек тұсыңнан сөйлеп тұрады. Өзіңді 
өзіңмен сырластырады. Бұл өтірік емес қой.

Бізде Мұқағалиді ақын ретінде түсіндіру 
жағы басым. Адам, азамат Мұқағалиді зерт-
теу мүлде қолға алынған жоқ десек те болады. 
Ақынды зерттеу, зерделеу жағына келгенде 
көршіміз орыс ағайындардан үйренеріміз көп-
ақ. 

Айтулылар айтқан сөз

Саналы да ерікті еңбек қана адамды 
бақытқа кенелтеді. 

 К.Д.Ушинский
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Айдана ҚАЙСАРБЕКҚЫЗЫ

1997 жылы Шығыс 
Түркістанның Алтай қаласында 
туған. Абай атындағы Қазақ 
Педагогикалық университеті фило-
логия факультетінің 3-курс студенті.  
Республикалық ақындар айтысының жүлдегері.

Жарќын єўмыр бізге 
ќўшаќ жаяр ма?!

Алақарақ 

Соқыр күн көтерер сəулелі кірпігін,
Бұлттың да мазақтар жыртығын.
Бөтекем босаса,
Қалауым қуаныш,
Қуаныш бір тілім!

Омыртқа орақтай иілер ой орып,
Қиялдың қырында қой өріп.
Кенезем құрғаса,
Қуаныш ұрттауға
Бермей жүр бой ерік.

Көгерген көбенің қаупіне бермей мəн,
Үмітті кəллəлар жөнді ойдан
Сағыныш сілкісе,
Сарғайған сезімнен
Табылар көр қайдан?

Бетбақтау бітіммен беттейтін беткейге,
Жарыместігім де жетпей ме?!
Шешесі дударбас
Сол жетім сəбидің,
Көздері көк дей ме?
Сұмдық-ай!

Алғи 

Келемін ертең
Түн қатып тағы,
Көзімді күздің құрғатып бағы.
Сəмбі сырғаның саңылауынан
Сығалаған сəулелер тарай сала,
Қиялымды құшаққа қамай сала
Жетемін кезіп.
Қарсы ал сен, Күзім,
Үн қатып тағы!

Жыр жазамын жїрегімнен
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Келемін ертең
Ымырт жамылып,
Суытып ойды жылытқан үміт.
Жапырақтарды тозаққа тастап,
Жер-жаһанды Күн құдай өртегенде,
Жылжығанда шайырлар өлке-өлеңге
Келемін жортып.
Көкіректі кеулеген
Күдік қабынып...

Күмілжи іздеп күзден ғашықты
Күдерді сізден үзгем,
Уақытты 
Сыйламайтұғын шайырлардағы,
Шабытымның шырмауын кесті дейтін,
Жапырақтың шырылын естімейтін -
Керең құлақтар,
Шайыр құлақтар
Бізден бақытты!
 
Тағдырдың біз ек шын ғашықтары,
Сезімді алдық ұрлатып тағы.
Өртеніп-жанып шыңғырып жатқан
Сұлулықты көзіммен тонай алмай,
Жапыраққа жаны жоқ қарай алмай
Кетем мен кезіп.
Кетейік, Күзім,
Түн қатып тағы!

Баян сұлу – Қодар құл

Қайдағы жоқ Қозыларға берілме,
Үміт дейтін үзілмесін тəтті елес.
Қодар құл-ау, мына жалған өмірде,
Бəрі бірдей жақсы емес.

Ертектегі естелікке тойынса,
Жақсылықтан үміттерін үзбейді ел.
Байқаймысың, мына жұрттың ойынша,
Шын бақытқа лайық емес біздейлер.
Ізгілікпен болмағасын қаны бір,
Жарқын ғұмыр бізге құшақ жаяр ма?!
Қадіріне жете алмайды бəрібір,
Сезіміңді қор қылмашы Баянға!

Сені де өмір тым қаталдау сынапты,

Қас жақұтты айыра алдың тастардан.
Сексен сері көрмей жатып ұнатты,
Көрпешің де қолыңнан жер жастанған.

Сексендікі өзгесіне бет бұрмау,
Бəрі соның бір Баяннан дəмелі.
Батыр ең ғой, Қарабайға жектірді-ау,
Құл қып сені жалғыз қыздың əлегі.

Махаббаттан қиналмасын мəн іздеп,
Екеуіне менен сəлем айта бар.
Сен болмасаң қалмас еді аңыз боп,
Алғыстарын айтсын саған қайта олар.

Ал бүгін ше? 
Қозыға ақыл қонбаса,
Жалығасың мұң шағамын айға деп.
Қадіріңді білер Қодар болмаса,
Баян сұлу болғаныңнан пайда жоқ.

Қазіргілер қайыршылау төзімге,
Тектілік жоқ түнгі ұйқыңды ұрлайтын.
Тұрақтылық, адалдық жоқ сезімде,
Махаббат бар, күресуге тұрмайтын!

Баяндардың удай ашып шын іші,
Аңқау ақыл кешігеді əмəнда.
Қозы тұрмақ бүгінгінің жігіті,
Шыны керек, жете алмай жүр саған да.

Иə, замана, тарлау келген тым іші,
Қолқалайын, қадірімді бағамда.
Баян емес, біздерден бар үміті,
Бір Қодарың керек боп жүр маған да!

Метро 

Жасанды жарықтың саңырау сəулесі
Жалаған рельстің жылтыры көзде ойнап,
Сөзді ойлап кетсем бе,
Жоқ əлде,
Оранар бөзді ойлап кетсем бе?!
Қанша азап шексем де
Ойымда қу тірлік əуресі...

 *«Үркер»*№2* 2017
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Сезімім ойыншық іспетті соңында
Қап-қара əйнектен қадалған көз айтты!
Тез айтты ғұмырдың жалғанын,
Жəне де
Алдымда аз уақыт қалғанын...
Танымнан бəрібір танбадым
Өмірдің өтірік жолында...

Аз ғана махаббат татқым кеп өзімше,
Жұтынып келіп ем еріксіз сапарға.
Жат ол да! Күтіп ет кім сені?
Айт кəні?!
Бұл сапар бейбақтың бітпейтін бүрсеңі.
Шайтан да көреді құл сені
Сəжделі пəк кейіп періште көзінше...

Сенімдер, келіңдер, өлім бар, көріңдер,
Беріңдер бір жауап сұраққа мидағы.
Қинады деме сен, ішіме симады.
Ол ол ма?!
Жазықсыз тағдырды жаныма жинады,
Солар ғой... өлімге қимады,
Тұраққа жыр сіңген жүректің төрін бер?!

Уəделі күн келер, əуелі сын келер,
Жыр да өлер жүректер түгелдей тоқтаса.
Тамбаса сол кезде көзімнен көп тамшы,
Оқталшы 
Тағы да бақытты қылуға?
Жанымда жалғызым боп қалшы!
Əйтпесе жасымды кім көрер?

 Иə, Алла?!

Пойыз

Құпияма құса құйып қояйын ба,
Аяйын ба азған мына купені?
Биші жолдың белін басып
Кім бақытты күтеді?
Біздің рельс жотаға кеп бітеді...

Жотадағы жалғыз қайғы,
Жасаураған жалбыз қайғы,
Жылтырайтын іңір шығын сүйсе күн.
Жолдар,
Жолдар, неткен ұлы биші едің!
Жотаңдағы жалбызыңның исі өлім.
Қуанатын кисе мұң...

Мен бəрінен қызғанамын өлердей,
Жалғыз сені.
Жалбыз сері жабатұғын жотаға
Жетелейтін уақытың да жетеді.
Мен қызғанам пəк жарымдай некелі
Сені,
Өзгелерден баста бағы бес елі.
Сен де мені күнəлардан 
Сəл қызғансаң нетеді?!

Бұрымымның ұшындағы сыңғырдың,
Мұңына да құлақ түріп үлгердім,
Сөйтсем ол да зарым екен өзімнің.
Құпиясын көре жаздап құрдымның,
Жағасына жармастым да
Əйнектегі өзімді өзім сындырдым...

Əйнек сынды...
Сұлба бірақ тұр əлі,
Жалғыз ғана əзəзіл ме кінəлі?
Көзіңдегі отыңменен өртемей
Қоя тұршы,
Сəл жанардан тая тұршы
Сайтан сүйген сұр сұлбамның сыңары.
Мен емеспін күнəлі...
Ол бəріне кінəлі...

Ал күнəһəр,
Ал кінəһар мен шығармын жазалы.
Əйнектегі қадалып тұр көз əлі...
Жотадағы жалбыз басқан жанарын
Жымияды жалғыздықтың мазары.
Күт, жоталар,
Бір күндері
Бұрқ етеді топырақтың тозаңы...
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Ержан ЖАУБАЙ

1984 жылы Моңғолияның Цэн-
гэл қаласында туған. С.Аманжолов 
атындағы Шығыс Қазақстан 
Мемлекеттік университетінде 
оқыған. Бүгінгі таңда «Арғымақ.kz» 
порталында бас редактор.

ЌАРДЫЅ 
БИТІ 

Ал тоқтат жүрегіңді,
Былай тарт күрегіңді.

/Салшылардың əнінен/

Биылғы ақпанның соңы шаңыттанып, 
қатты қарлы боран болмаса да, шаруа баққан 
қарапайым халыққа тым жайлы тиіп тұрған жоқ. 
Əсіресе нəпақасын Қобда өзенінің тасуынан та-
батын салшылар үшін онша қолайлы емес. Жыл-
да осы уақытта Елікті мен Жағаштайға жетіп, 
Өлгейдің құрылысына, тіпті, сонау Қаракөлдің 
жиегіндегі Хобдаға дейін жөнелтілетін жу-
ан-жуан бөренелерді қос көлдің жағасына 
түсіріп тастайтын еді. Биылғы күн райының 

қолайсыздығы қарадай тобанаяқтатып, жүрген-
тұрғаннан қардың битін сұратып, зарықтырып 
қойғаны мынау.

- Застаптан келген-кеткен бар ма? Қардың 
биті түсіп пе?- деп сұрасады кездесе қалса бір-
бірінен.

- Жақында ғана пəленшекең барып 
келіпті, жылт жоқ дейді. Қардың биті емес, 
шыңылтырлап, қылау түсіп тұрған көрінеді, – 
деседі оған екінші біреуі.

Бұлардың застап деп отырғандары 
Сырғалының қос көлі – Қотан мен Қозы 
көлінің ортасында орналасқан Монғолияның 
ең батысындағы №1 заставасы. Елікті, Қараоба, 
Сарыбұлақ өңірлерінен құрылысқа керекті ағаш 

Проза
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дайындайтын салшыларға жер жағдайынан, 
қардың аз-көптігінен тіл жеткізіп отыратын 
осы заставадағы əскерилер.

Заставадан жүрген-тұрғандар арқылы 
хабар келгенде Қобда басына ағаш дайындауға 
ойдағы салшылар да жапатармағай аттанады.

Монғолияның батысындағы қазақ аймағы 
Баян-Өлгей 1941 жылы орнаған. Осы аймақтың 
орталығының құрылыс жұмысына керекті 
ағаш-материалдарды қаладан 200-250 шақырым 
алыстағы таулы-орманды өлке – Сырғалыдан 
тасыған. Ол кезде тікелей тартылған автожол 
болмағандықтан, Сырғалының қос көлінен 
бастау алып, Баян-Өлгей қаласын ортасы-
нан бөліп ағатын Қобда өзені пайдаланылды. 
Өзенмен сал арқылы ағаш жеткізуге, əсіресе, 
Сырғалыға жақын, əрі сол сұмынның жеріне 
қарасты болғандықтан Цэнгэл сұмынының аза-
маттары көптеп тартылды. 

Ақпан айының аяғы, наурыздың басында 
Цэнгэлден 100 шақырымдай жердегі жергілікті 
халық «Қобда басы» атап кеткен Сырғалы 
өлкесінен құрылысқа жарамды бөренелерді 
кесіп, даярлап, көл жағасына атпен сүйреп əкеліп 
қоятын болған. Маусым туып, көлдің мұзы еріп, 
су молая жаңағы даярлаған бөренелерін сал ғып 
байлап, көктемгі су тасқынымен ағызып, Баян-
Өлгей қаласына жеткізетін. 

Цэнгэлдің ең алғашқы салшысы – 
Қазыбай деген кісі. 1938 жылдан бастап сал 
айдаған. 

Бұл өлкеде сал айдау 50 жылға жалғасып, 
1988 жылдары тоқтады. Мұнан кейін 
бұрынғыдай қар түспейтіндіктен Қобда өзені де 
қатты тасымайды. Əрі машина-техника да мо-
лайып кетті.

- Жарықтық, биыл қардың биті молынан 
түскен екен. Мына түрімен қанша қалың болса 
да, мына қарды бір апта да жатқызбас. 

- Айтпа деймін. Қап-қара болып, өңірді 
қарала-қожалаққа айналдырған екен. Күйе ғой, 
бұл дегеніңіз.

Бір апта бұрын Аққолдағы азғана 

үйлі салшыларға Өлгейге кетіп бара жатқан 
заставаның бастығы жолай соққан болатын. 
Биыл жайырақ болса да қардың биті қалың 
түскенін, қырда ауа райының жақсы екенін 
жеткізген. Содан азық-түліктерін қамдап, 
белді аттарын əзірлеп, көрпе-төсектерін да-
ярлап, Қобда басына аттанған салшылардың 
Қутұмсықтың бөктеріне жеткен беттері осы.

- Мағауия, қарасұр мен Мисызкөкті қарға 
көп салмаңдар. Ертең күніміз соларға қарайды. 
Жануарлар, нəн қарағайды ұшынан тағып 
берсең де сүйрей береді ғой – деді ол шеті мен 
бұл шетіне көз бұлдырайтын қар басқан көлдің 
жағасына келгенде салшыларды бастап жүрген 
Мыса. Оның бұлай дейтін де жөні бар. Ертең 
қарағай ішінен таңдап қиып, бұтағын бұтап, 
ақбауырлап қабықталған он-он екі метрлік 
жуан бөренелерді көл жағасына жеткізу үшін 
бөрененің жуан басынан мұрындықтап тесіп, 
атпен сүйреу керек. Сонда басқа аттар орны-
нан қозғалта алмаған дөңбекті бұл екеуі шөпек 
құрлы көрмей дырылдатады.

«Əуп, бісіміллə» деп екі шеті екі-үш 
шақырымға созылған көлдің қарын бұзып, 
арғы шетке шығу үшін қыстай жемде тұрған, 
екі күндік жүріске ширап, дом болып жараған 
қарагер атты жігіт ағасы алға түсті. Ат кеудесін 
соғатын еспе қардың беті шамалы қабыршақты 
еді, Мыса күмістелген ерінің пыстанмен 
бастырылған аткөрпесінің астынан түйенің сірі 
төстік терісінен ыңғайлап жасалған бауырынтақ 
алып берді.

- Мə, мынаны төсқалдағынан асы-
рып, кеудесіне байлап қой. Əйтпесе қазір қар 
мұзы кеудесін қанатып, жүргізбейді. Сосын 
қорғаншақтап, қарды тілмей қояды – деді. Үнсіз 
ғана бауырынтақты ат кеудесіне байлаған серігі 
«Біссіміллə!» деп атқа қонды.

- Былтырғы саргер  қай маңда екенін 
білесің ғой. Соған туралап тарта бер, – деді өзі 
де атқа қонып жатқан Мыса. 

Қарагер талайдан қар бұзып дағдыланып 
қалған жылқы болу керек, бүршікпен тағалаған 
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алдыңғы аяқтарымен қарды пергілей басып 
жүріп кетті.

Аппақ айдынның бетінде қаздай тізілген 
жиырма шақты аттылы шұбырып барады. 
Қанжығаларында жүзіне былғарыдан балтақап 
кигізілген ақ балталарының сабы бұлғаңдайды. 
Ең соңында құнан нардай қарасұр ат пен көк 
атты жетелеген, бетінде аздаған қорасанның 
дағы бар шомбал қара Мыса.

Биыл қардың биті жай түсіп, уақыттың 
тығыздығынан көп ағаш дайындалған жоқ. 
Десе де, бір табаққа жиырма бөренеден, əр сал-
шы жиырма-жиырма бес табақтан сал дайындап 
қайтты. Құдай бұйырса, жақын күндерде Қобда 
басына қайта аттанбақ. Оған дейін тарту арқан, 
шыжым, азық-түлік, т.б. керек-жарақтарын 
түгендеп, жолға қамдану керек. 

Шыжым демекші – судың ағысымен 
қатты ағып келе жатқан он бес-жиырма табақ 
салды тоқтатуға өте берік шыжым керек. Оған 
əндақ-мұндақ, жіп-суларың шақ келмейді. Соны 
ескерген салшылар өткен жолы ағаш дайын-
дай барғанда отарда жатқан екі қос жылқыны 
түнімен ұрлап күзеп қайтқан. Енді ауылдың 
бар қатын-қалашы жиналып, сол қылдан шы-
жым мен тарту арқан есіп жатыр. Анау қаладан 
келетін «сері салшылар» секілді май шыжым 
бұларда қайдан болсын.

- Жазғытұрғы қараөзектен бері дамыл 
таппаған ескек желдің сұры жаман, биыл ақбас 
кемпір оянбаса не қылсын?

- Ойбай-ау, отағасы-ау, қайдағыны 
айтпасаңызшы. Құдай сақтасын, ақбас кемпір 
оянбай-ақ қойсын деңіз. Ол оянса, өзі кешігіп 
басталған сал маусымы бекерге көлге қамалып 
жатып қалады ғой. Ақбас кемпірді қойып, 
Жетіөткелдің шілігінің өзі шілделігімізді 
шығарып жіберер.

- Осы биыл Шəкеңнің денсаулығы қалай 
екен? Шиеттей балаларын асыраймын деп ол 
кісінің де көрмегені жоқ-ау. Сəлем беріп, кіріп те 
шықпадық. Ертең өзің айтпақшы, Жетіөткелдің 
шілігіне келгенде сол кісіні іздейміз ғой – деді 

Мыса.
- Ол сушы шал əлі тың. Жар қапқан та-

лай ақбауырды  сол кісі шығарып беріп жүр 
ғой. Қандай ағынға, қандай тереңге болсын 
тайсалмай түседі, жарықтық. Сүйегі асыл ғой 
– деді жігіт ағасы серігінің сөзін қостағандай. 
– Ертең жылқыдан келген соң барып қайтайық. 
Отырған шығар, сабазың, Ақтомпақтың астын-
да, Ұланқұсынға баласына кетпесе.

Ағаш дайындауға мініп барған аттарын 
ауыстырып, Қобда басына, салды ағызып ке-
луге барарда мінетін аттарын ұстап алмаққа 
Оралбай байдың жылқысына беттеген екеудің 
əңгімесі осындай болды...

Бұлардың сушы шал деп отырғандары 
осы өңірге белгілі қара күштің иесі Шəкербай 
шал. Жасы егделеп қалса да, қармауы қайтпаған 
ақсақал жөнінде аңызға бергісіз əңгімелер көп. 
Туған өлкесі Марқакөлден Жуңғоға өтіп, одан 
осы Қобда бетіне тұрақтап қалған Шəкербайды 
білетіндер үш ағайынды дейді. Бірақ оны туы-
сым деп іздеп келген жан баласын Аққолдағы 
азғана ауыл əлі көрген жоқ. Не де болса 
Шəкербай шалдың қара суда балықтай жүзетін 
сушылдығы осы өңірдегі салшылар үшін жақсы 
болды. Жетіөткелдің шілігінде сан тарам бо-
лып кететін Қобда өзені салды жарға соғып, 
тарту арқанды шешіп тастай береді. Сондай-
да əр аралдың мойнына мініп қалған салды 
шығартып алу үшін Шəкербайға қайда болса да 
салшылар қосар ат шаптырып алдыртады. 

Салшылар көл жағасына саргерлерін 
тігіп, табақ-табақ салдарын байлай бастағалы да 
үш күннен асты. Белдікке тізген он бес-жиырма 
ағашты бір табақ етіп байлап, жылқының 
қылынан жуан етіп ескен қосақ арқанмен бір-
біріне тіркеп жатыр. Бəрінің кигені қарасаннан 
келетін сушақай. Белдікке байланып, діңгегі 
орнатылып, ескегі мен сүймені үстіне тасталған 
табақты көлдің жиегіне, ат сауыры көмілер 
жерге дейін сүйреп барып тіркестіріп жатыр. 
Он бес-жиырма табақ – бір сал. 

Көлдің мұзы толықтай еріп кеткен. Тек 
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аяққы көлдің ортасындағы Құлыбай аралының 
мойынында ғана бір отау қалыпты.

- Құдай бұйырса, бүгін ел орынға отыра 
көлге біркелкі түсіп кетейік. Кешкі тасқынмен 
жетер жерімізге жетіп те қалармыз. Жел де 
оңынан – Құлынембестен аса соғып тұр. 
Түнде желдің бағыты өзгермейді. Алла ісімізді 
оңғарса таңға жақын Қутұмсықтың құмына да 
ілініп қалармыз, – деді Мыса тағы бір байланып 
біткен табақты атпен сүйреп, көл айдынындағы 
салға тіркеп келген соң.

- Иə, ертең күндіз көз барда қысаңның 
иіріміне салды жұтқызбай, аман-есен өтіп кет-
сек, одан кейін Жиреннің тесіп өтпесі де қол со-
зымда ғой.

- Е, Алла, ақбас кемпірден сақтай гөр, 
- десіп салшылар қауырт қимылдай баста-
ды. Əркім өздерінің шауып салынған арнайы 
белгілері бар бөренелерін табақ-табақ етіп бай-
лап, көлге шығарғанда, мезгіл шынымен де 
құтпан намазының уақыты болған еді.

Салшыларды басқарып жүрген Мыса 
қасына ат айдайтын баланы шақырып алып:

- Бізді таң ағара құйғаннан күтерсің. 
Аттарыңа абай бол, қазіргідей уақытта жем жеп 
тұрған жылқыға ит-құс тиіскіш келеді. Əлгі 
атаңның жаман шитісін мойныңнан тастама. 
Ұйықтап қалып, аттардан айырылып қалма. 
Айтпақшы, үнемі ерімен жүрген аттар аунағыш 
келеді. Ерін бауырына алып кетпесін. Əсіресе, 
ана жаталақшып қалған Қоңыршұнақты байқа, 
- деді. Он төрт-он бес жастағы атшы бала іңір 
қаранғысында қосағасының сөзін мақұлдап, 
бас изеумен болды.

- Ал, жолың болсын! Астыңдағы атыңды 
болдыртпай, аналарды да əредік ауыстырып 
мін. Тентеккөктен басқасын, – деді ұзаңқырап 
кеткен ат айдаушы баланың артынан дауысын 
шығара айқайлап. Сөйтті де өзі сушақайымен 
көлдің суын қара санына дейін кешіп келіп, ең 
соңғы салдың ең соңғы табағына мінді.

Табақтан табаққа адымдай аттап, бас 
табақта салдың күрегін ұстап отырған жігіт 

ағасының қасына жайғасып жатып алдағы жол-
ды сөз қылды.

- Жиреннің тесіп өтпесінен аман өтсек, 
Қызылқияда жүк салмасақ  болмас. Биыл жол 
жөндейтіндер де жоқ, əмбе жиырма бес табақ 
салды сүйменің қанша мықты болса да алып 
жүру оңай емес, – деді.

- Иə, отағасы, оныңыз рас. Жол 
жөндеушілер өткен күзде су қайтқанда келіп 
Тошантының қара тасы мен Құлынның жарын 
тегістеп еді. Ақаралға ештеңе істемей кетіпті 
ғой. Қызылқия да оңай оспақ болмай тұр.

- Қап, жаңа жағада кіші дəретке барып 
алайын деп тұрып, əлгі балаға сөйлеймін деп 
ұмытып кеткенімді қарашы, - деді Мыса екінші 
тіркемедегі табақтың үстіндегі арнайы дəрет 
үшін қойылған шымға таман бара жатып.

- Е, отағасы, осы сізден сұрайын деп ұмыта 
беремін. Қазыбай туралы айтып беріңізші? – 
деді Мыса табиғи талабын орындап, қасына 
жайғаса бергенде серігі.

- Ой, оның не сұрайтыны бар. Қазыбай осы 
өңірде алғашқы болып Қозыкөлге сал байлаған 
адам. 1938 жылы дəл осындай көктемнің 
көкөзегінде салмен көл бетіне шыққан Қазыбай 
осы өлкенің адамдарының қарсылығына 
ұшырады.

- Жаңағы өзіңіз айтқандай, сал үстіндегі 
дəрет сындыруы көлденең келді деген рас па?

- Рас. Мына застаптың аяғында отыратын 
біреу аты жаман ауруға шалдығыпты. Соны 
Қазекеңнен көрген. Сал айдаймын деп суға 
дəрет сындырды деген желеумен қудалаған. 
Əуелі қолдарына түссе өлтіріп тастай ма деген 
күмəнмен Қазыбай қашып, қазіргі «Қазыбай 
дара» деп аталатын дараға барып бекініп жа-
тып, ақыры ары – Алтай бетіне өтіп кеткен. 
Қазыбайдан кейін сал айдауды үкімет қолға 
алып, арнайы ағаш дайындап, жеткізіп берген-
дерге əртел арқылы қолақыларын төлейтін бол-
ды, - деді Мыса. 

Екеуі əңгімемен отырып байқамаған екен, 
маңайдағы қарайлас жылжыған салдағылар да-
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бырласып, бір-біріне айғайлап белгі бере бас-
тапты. Бұлар да не болды, не болды дескенше 
болған жоқ, Жалаңаш жақ беттен қатты күн 
күркіреп, терісінен жаңбыр аралас желдің лебі 
біліне бастады. Бұйра толқындар дөңбектерді 
шылп-шылп аймалауынан-ақ істің оңға бас-
пасын аңғарған салшылар ақбас кемпірдің 
оянғанын бірден білді. 

Көл беті ақшашақтана толқып, ұзындығы 
он-он екі метрлік жуан-жуан бөренелерді 
шөмшектей лақтыратын адуынды толқындарды 
салшылар «ақбас кемпір» атап кеткен. Ақбас 
кемпір өткен жылы салы ағытылып кетіп, ай-
дын ортасында бір ғана ақбауырға жармасқан 
бір салшыны Қутұмсықтың құмына шан-
шып кеткені бар. Асау толқын бассауғалап 
бөренеге жармасқан адамды бөренесімен қоса 
жағаға лақтырғанда жердің құмдақтығының 
арқасында ғана аман қалған еді.

Мына түрімен бүгін де ақбас кемпір біраз 
əбігерге салатын түрі бар. Бұл «кемпірдің» 
лəйлісіне көніп, кейде апта бойы қамалып жата-
тын кездер болады. 

Мыса жандəрмен болып көлге сүймен 
салып еді, он екі-он үш метрлік сүймен бой-
лай қоймады. Демек, бұлар жағадан алы-
стап, Ақсудың арнасына жеткен. Бұл да болса 
дəтке қуат. Кері серпіген толқын əлсіз болып, 
шүмекке тартқан көл ағысынан жаңылмаса, 
ертең сəскеге дейін межелі жерге жетуге бола-
ды. 

Расында солай болды. Ертеңінде сиыр 
сəскеде бұлар ат айдаушы бала шыршырдан 
дайындаған аққұйрық шəйді Қутұмсықтың 
құмайтында сораптап отырды.

Бұл бір айға созылатын қызық та қатерлі 
сапардың басы ғана еді. Алда жылдамдығы 40-
45 км/с-тан асатын Жиреннің тесіп өтпесі мен 
Ботамойынның шаты, иірімі жиырма табақты 
шыр айналдырар Кемпірмойын, бір салды төрт 
бөліп жүк салдыратын Қызылқия мен Ақарал 
күтіп тұр еді. 

Дегенмен, осының бəрі жан аман болса, 
Өлгейге жетіп, өз-өздеріне тиесілі қолақыларын 
алып, шілденің 11-12-сіндегі үкімет тойын та-
машалап қайтқанда бір күнгідей де болмай 
ұмыт болады.

Шышырдың шəйіна қанған салшылар 
шыжымдап қойған салдарын шешіп, қайта 
мінгенде əлдекім даланы жаңғырта:

«Мен салшы, сал айдаған бала жастан...» 
- деп бастай жөнелді. Умақ-шумақ болып 
Қысаңға қарай жөңкілген салдағылар қосыла 
кетті.

Көл əн салып барады. Сал əн салып бара-
ды. Гүрілдеген, сарылдаған, сылдыраған, сылқ-
сылқ күлген, шылп-шылп сүйген өзен суы əнге 
əуен қосатындай. 

Азғана ауылдан шығып, азғана 
өмірлерінде көп еңбек ететін салшылардың сал 
үстіндегі маусымы жалғасып барады...

1. Қардың биті – көктемде қардың бетін жауып қалатын күйе тəріздес қара зат. Тау-
лы өлкелерге көп түседі. Қардың биті түскен соң қар тез кетеді. 

2. Саргер – ұзын ағаштардың бастарын бір-біріне түйістіріп, жапа секілдендіріп 
тіккен қос тəрізді үй. 

3. Бүршік – қыста ат мұздан таймас үшін тағалайтын емшекті таға.
4. Табақ – бір салда 15-20 табақ, бір табақта 20-25 бөрене болады.
5. Шыжым – салдың зəкірі. Жағаға тоқтаған салды арнайы қазыққа немесе жағадағы 

қарағайға байлап қоятын берік жіп
6. Май шыжым – трос. Бертін келе барлық салшылыр трос пайдаланған. 
7. Ақбауыр – сүйреуге ыңғайлы болуы үшін бір бүйірінің қабығын аршып тастаған ұзын 

бөренелерді кейде ақбауыр деп те атайды
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Ержан ЖАУБАЙ. «Қардың биті»

8. Белдік – салдың табақтарын байлау үшін 15-20 ағашты көлденең жатқан екі ағаштың 
үстіне тізіп байлайды. Сол көлденең ағаштарды белдік дейді

9. Сушақай – түйенің алдыңғы аяғының терісін бітеу күйінде сойып алып, оның басын етік 
секілдендіріп тіккен суға киетін аяқ киім

10. Діңгек – салдың рулі
11. Сал жұтқызу – өзен, көлдердегі иірім жерлер салды өзіне тартып, шыр айналдырып 

шығармай қояды. Соны салшылар салды жұтты деп атайды.
12. Тесіп өтпе – жылдамдығы 40-45 км/с-тан асатын өзен ағысы қатты болатын жерлер. 

Мұндай ағыстар Қобда өзен бойында 3-4 жерден кездеседі. 
13. Арнайы белгі – салшылар көктемде ағаш дайындағанда əркім өз ағашына белгі салып 

отырған. Сал байлайтын уақытта шатаспас үшін.
14. Ат айдаушы – салшылар өзен ағысымен бірге сал үстінде болғанда өзенді жағалатып 

олардың аттарын айдап отыратын бір адам болған. Жəне аттар үнемі ерімен айдалған.
15. Жүк салу – ағыны қатты, өзен арнасында салға кедергі болатын қойтастары көп жер-

лерге келгенде салшылар 20-25 табақ салды 4-5-тен бөліп, шағындап өткізіп отырған. 
16. Жол жөндейтіндер – сол кезде салдың жолындағы үлкен тастар, жарқабақтар, арал-

дар арнайы жол жөндеушілердің көмегімен алынып тасталып отырған. Сал бөгетсіз ағуы керек.
17. Əртел – салшыларды ұйымдастырып, Аққолда құрылған алғашқы артель
18. Ақсудың арнасы – Қотан көлінің (басқы көлдің) басынан құйылатын Ақсу өзенінің арна-

сы көлді бойлай, Қозыкөлге (аяққы көл) апарар шүмекке қарай арна тартып жатады. Бұл тұста 
көлдің астыңғы ағысы əжептəуір болады.

19. Шыршыр – қардың суын ертіп пайдалану. Көл суының лай болуына байланысты көбінде 
салшылар қарды ерітіп пайдаланған.

20. Үкімет тойы – 11 шілде Монғолия Республикасының тəуелсіздік күні.

Айтулылар айтқан сөз

Ең ұлы жеңіс – өзіңді-өзің жеңу. 
П.Кальдерон
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Серік САТЫБАЛДИН 

1950 жылы Павлодар облысы Лебяжі 
ауданының Қызылқоғам ауылында дүниеге келген. 
1973 жылы Семей педагогикалық институтының 
филология факультетін бітірген. Аудандық газеттің 
редакциясында аудармашы, аудандық партия 
комитетінде нұсқаушы, мектеп директоры болған, 
соңғы бірнеше жылда мемлекеттік қызметте істеген. 
«Əр жылдар жазбалары» атты кітабы шыққан. «Ақ заңғардағы асулар» атты 
жыр жинағында бірнеше өлеңі басылған. Əдеби аудармалары, өлеңдері мен 
мақалалары республикалық жəне жергілікті журналдар мен газеттерде 
тұрақты басылып жүр. Қазақстан Журналистер одағының мүшесі. Павлодар 
облысындағы Лебяжі ауданының Құрметті азаматы.

ГЕРАКЛДЫҢ  
АЖАЛЫ  ЖӘНЕ  

ОНЫ  ОЛИМП 
ҚҰДАЙЛАРЫНЫҢ  

ҚАТАРЫНА  ҚАБЫЛДАУ

Геракл Ифитті өлтіргені үшін Омфалға 
құлдыққа сатылғанда, əйелі – Деянираға балала-
рымен бірге Тиринфтен кетуге тура келді. Фес-
салийлер қаласы Трахинының патшасы Кеик 
Гераклдың əйеліне баспана берді. Гераклдың 
Деянираны тастап кеткеніне үш жыл, үш ай 
болды. Деянира күйеуінің тағдырына қатты 
алаңдады. Гераклдан еш хабар болмады. Де-

янира тіпті оның өлі-тірісін де білмеді. Үрей 
сезімдері Деянираның жанына батты. Бірде ол 
өз ұлы Гиллді жанына шақырып алып:  

– Оу, менің сүйікті ұлым! Сенің əкеңді 
іздемеуің нағыз масқаралық қой. Міне, бірнеше 
ай болды, одан ешқандай хабар жоқ,  –  дейді. 

  – Егер жұрттың алып-қашпа сөзіне 
сенетін болсақ, – деді шешесіне Гилл, – əкем 

Аударма

(Софоклдың «Трахинянки» трагедиясы)
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Омфалда үш жыл құл болғаннан кейін, құлдық 
мерзімі біткен соң, патша Эвриттен қорлағаны 
үшін кек алуға əскермен Эвбейге, Ойхалия 
қаласына кеткен. 

  – Тұра тұр, ұлым менің! – шешесі 
Гиллдің сөзін бөліп жіберді. – Сенің əкең Ге-
ракл үлкен ерлік істер жасауға аттанып бара 
жатып, осы соңғы реттегідей, мені осындай 
қатты үрейлену үстінде тастап кеткен емес еді. 
Ол тіпті қоштасу кезінде оған Додонда (Додон 
– солтүстік Грекияның батысындағы Зевстің 
ертедегі сəуегейі бар Эпирдегі қала) берілген 
оғаш алдын ала болжаулар жазылған шағын 
таблицаны тастап кететін. Онда: «Егер Геракл 
үш жыл, үш ай бөтен елде болса, не оның ажа-
лы жетеді, не үйіне қайтып келіп, тыныш та 
қуанышты өмір сүреді» деп жазылған. Мені та-
стап кетіп бара жатып, ол маған өкім қағазын 
да беріп кетті. Осы өкім бойынша, егер ол 
мерт болған жағдайда, бабалар жерінен оның 
балалары мұра алуға тиіс. Мені күйеуімнің 
тағдыры алаңдатады. Ол Ойхалияның қоршауға 
алынғаны туралы айтты ғой. Демек, ол не қала 
түбінде өледі, не оны өзіне қаратып алып, 
бақытты өмір сүреді. Жоқ, ұлым менің, саған 
жалынамын, əкеңді іздеп тап!  

 Шешесінің əміріне бағынған Гилл 
əкесін іздеп, Эвбейге, Ойхалияға ұзақ жолға 
шығады. 

 Гилл Трахиныдан кеткеннен кейін, біраз 
уақыт өткен соң, Деянираға хабаршы келді. 
Ол қазір Гераклдан елші Лихас келетінін, Ли-
хас қуанышты хабар: Геракл тірі екендігін, ол 
Эвритті жеңгенін, Ойхалия қаласын алғанын 
жəне талқандағанын, жуырда Трахиныға 
жеңіс даңқымен оралатынын жеткізеді дейді. 
Хабаршының артынан кешікпей Лихас та келді. 
Ол тұтқындарды осында алып келді. Олардың 
ішінде Эвриттің қызы Иола да болды. Деянира 

Лихасты қуана қарсы алды. Елші оған Герклдың 
бұрынғысынша қуатты əрі аман-сау екенін 
айтты. Ол жеңісін мерекелеуге жəне Эвбейден 
шықпас бұрын молынан құрбан шалуға дайын-
далып жатыр екен. Деянира тұтқындардың ара-
сынан бір көрікті əйелді көріп: 

  – Лихас, мына əйел кім? Оның əкесі мен 
шешесі кімдер? Ол бəрінен де қатты уайымға 
түсіп кеткен. Бұл Эвриттің өзінің қызы емес пе? 
– деп сұрайды Лихастан. 

  – Патша ханым, мен оның кім екенін 
білмеймін, - дейді Лихас. – Бұл əйел, сірə, əйгілі 
Эвбейлік тұқымға жататын шығар. Ол жол бойы 
ештеңе айтпады. Туған қаласынан шыққаннан 
бері, көзінің жасын төгіп келеді.    

  – Сорлы! – деп айғайлап жіберді Деяни-
ра. – Мен сенің қайғыңа азап қоспаймын!.. Ли-
хас, тұтқындарды сарайға алып бар, мен қазір 
артынан барамын!

 Лихас тұтқындарды алып сарайға 
кеткені сол еді, қызметші Деянираның жанына 
жетіп келіп: 

  – Патша ханым, мені тыңда. Ли-
хас саған бар шындықты айтқан жоқ, – деді 
жанашырлық кейіп танытып. – Ол бұл əйелдің 
кім екенін біледі. Бұл Эвриттің қызы – Иола. Бір 
кезде Геракл оған деген ғашықтықтан Эвритпен 
садақ атысқан. Ірікөңіл патша берген уəдесінен 
тайып, оған, жеңімпазға қызын əйелдікке бер-
мей, даңқты батырды қорлап, қаладан қуып 
шығады. Сосын Геракл Иола үшін Ойхалияны 
басып алып, патша Эвритті өлтіреді. Зевстің 
ұлы Иоланы осында күң ретінде емес, оны əйел 
етіп алу үшін жіберді.  

 Деянира уайымға салынды. Ол 
шындықты жасырып қойғаны үшін Лихасты 
кінəлайды. Иоланың сұлулығына сүйсінген 
Гераклдың оған шынында үйленгісі келетінін 
Лихас мойындайды. Деянира қайғырады. Ұзақ 

Серік САТЫБАЛДИН. 
«Гераклдың ажалы жəне оны олимп құдайларының қатарына қабылдау»



28

келмейтін бақытсыздықты сезіну Гераклдың 
əйелін қатты қинай берді, қинай берді. 

 Уланған плащты алып, Лихастың Эв-
бейге кеткеніне біраз уақыт болды.  Осы кезде 
Гераклдан оралған Гилл сарайға келіп кірді. 
Оның өңі бозарып кеткен, көзіне жас толған. Ол 
шешесіне дүрсе қоя берді: 

  –   Ох, мен мына үш нəрсенің бірі бол-
са деп тілеймін: не сенің өлімің; не мен емес, 
басқа біреу сені анам деуі; не қазіргідей емес, 
сенде дұрыс ақыл-естің болуы! Білесің бе, сен 
өз күйеуіңді, менің əкемді құрттың!

  –  Ой, сорым-ай! – Деянира зəресі 
ұшып айғайлап жіберді. – Сен не деп тұрсың, 
ұлым менің!? Мұны саған кім айтты? Сен мені 
мұндай қастыққа қалай кінəлайсың?    

  –  Мен əкемнің тартқан азабын 
біреулерден естіген жоқпын, өз көзіммен 
көрдім!

 Гилл шешесіне Ойхалия қаласының 
жанындағы Канейон тауында не болғанын 
айтып берді: Лихас плащпен келіп жеткен-
де, Геракл құрбан шалатын жерді əзірлеп бо-
лып, құдайларға, ең алдымен, өз əкесі Зевске, 
құрбандық беруге дайындалып жатқан бо-
латын. Зевстің ұлы əйелі жіберген сыйлық – 
плащты киіп, құрбандық шалуға кірісіп кетеді. 
Ол Зевстің құрбандығына  –  он екі ірі өгізше, 
құдайлар құрбандығына барлығы жүз құрбан 
шалады. Құрбандық шалатын орында жалын 
лап ете қалды. Геракл зор құрметпен қолын 
аспанға қарай созып, құдайларды шақырды. От 
лапылдай жанды да, уланған плащ батырдың 
денесіне лезде жабысып қалды. Гераклдың 
денесі тырысып тартылып қалды. Бүкіл денесі 
күйіктен қатты ашып бара жатқан ол, жантала-
са Лихасты шақырды. Одан бұл плащты неге 
əкелгенін сұрады. Лихас плащты Деянира беріп 
жібергенін ғана айтып үлгерді. Денесінің қатты 
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уақыт бірге болмағанда, Геракл оны ұмытқан. 
Енді ол басқаны сүйеді. Бұл бақытсыз бейбақ 
енді не істемек? Ол Зевстің əйгілі ұлын сүйеді 
жəне оны басқаға бере алмайды. Уайымнан 
титықтаған Деянира бір кезде оған кентавр 
Несс берген қанды жəне ол өлерінің алдында 
бұған айтқан сөзді есіне түсірді. Ол быдай деп 
еді ғой: «Менің қанымды Гераклдың киіміне 
жақ, сонда ол сені мəңгілік сүйетін болады, 
ешқандай əйел ол үшін сенен қымбат болмай-
ды». Деянира сиқырлы құралды қолға алуға 
қорқады, алайда, Гераклге деген сүйіспеншілік 
пен оны жоғалтып алам ба деген үрей ақыры 
қорқынышын жеңді. Деянира күн сəулесі 
түспесін, ошақ отының қызуы тимесін деп ұзақ 
уақыт ыдыста ұқыптылықпен сақтаған Несстің 
қанын алып шығады. Ол Гераклға сыйлық 
ретінде беруге тіккен сəнді плащқа оны жағып, 
тығыз жабылатын жəшікке салып, Лихасты жа-
нына шақырып: 

  –  Лихас, Эвбейге тезірек жет, Гераклге 
мына жəшікті жеткіз, –  дейді. – Мұнда плащ 
жатыр. Зевске құрбандық шалғанда, Геракл осы 
плащты кисін. Оған айта бар: одан басқа ешбір 
пенде бұл плащты кимесін, ол кигенге дейін 
оған тіпті Гелиостың жарық сəулесі тимесін. 
Ал, тездет, Лихас! 

 Лихас плащты алып кеткеннен кейін, 
Деянираны бір беймаза сезім биледі. Ол сарайға 
барғанда, масқараға тап болды: ол Несстің 
қанын плащқа жаққан шүберек бықсып жанып 
жатыр. Шүберекті еденге лақтырып жіберді. 
Сол кезде күннің сəулесі шүберекке түсіп, 
кентаврдың Лерна жеті басты айдаһарының 
уымен зақымданған қанын қыздырды. Қанмен 
бірге айдаһардың уы жанып, шүберек күлге 
айналды да, еден үстінде улы көбік пайда бол-
ды. Деянира қатты үрейленіп, уланған плащ-
ты киген Геракл өледі деп қорықты. Түзетуге 
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ауырғанынан есі шыққан Геракл Лихасты 
аяғынан шап беріп ұстап, теңіздің толқындары 
соғылып жатқан жартасқа соқты. Лихас быт-
шыт болып, бірден жан тапсырады да, Геракл 
жерге құлап түсті. Ол ауыр азап тартты. Дау-
сы Эвбейден асып, алысқа жетіп жатты. Геракл 
Деянирамен некелескеніне қарғыс айтты. Ұды 
батыр ұлын жанына шақырып:  

  –  Ой, ұлым менің, сенің басыңа ажал 
төніп тұрса да, мені мынадай жағдайда та-
стап кетпе, тастап кетпе! – деді қатты ыңырси 
ентігіп. – Мені алып кет! Мені бір де бір пенде 
көрмейтін жерге алып кет. Егер маған жаның 
ашыса, мен бұл жерде өлмейтін болайын!

 Гераклды зембілге салып, Трахиныға 
жеткізу үшін кемеге алып кетті. Гилл шешесіне 
осыларды айта келіп: 

  –  Қазір сендердің барлықтарың осында 
Зевстің мүмкін əлі тірі, мүмкін өлген ұлы ба-
ласын көресіңдер. Оу, менің шешем, сені қатаң 
Эрини мен кек алушы Дика жазаласын! Сен бір 
кезде жер басып жүрген адамдар ішіндегі ең 
жақсысын құрттың! Мұндай батырды енді сен 
ешқашан көрмейсің! – деген ауыр зілмен сөзін 
аяқтады. 

 Деянира ештеңе деместен сарайға кіріп, 
қолына екі жағы да қайралған қанжарды ала-
ды. Кəрі күтуші Деянираны көріп қалады. 
Ол дереу Гиллді шақырады. Гилл тез кел-
генмен, үлгермейді – ол қанжарды кеудесіне 
сұғып жіберген еді. Бақытсыз ұл қатты жылап, 
шешесін құшақтап, оның суып бара жатқан 
денесінен сүйеді. 

 Осы кезде сарайға өлім алдындағы Ге-
раклды алып келеді. Ол жол бойы ұйықтағандай 
талықсып кетіп, сарайға кіреберіс алдын-
да зембілді жерге қойғанда, оянады. Жаны-
на батып, қатты ауырғаннан, батыр ештеңені 
түсінбейді. 

  – Оу, ұлы Зевс! – деп айғай салды 
ол. – Мен қай елдемін? Оу, Грекия азаматта-
ры, қайдасыңдар? Көмектесіңдер маған! Мен 
сендер үшін жер мен теңізді жауыздар мен 
бақытсыздықтан тазарттым, енді сендердің 
ешқайсыларың мені отпен немесе қанжармен 
ауыр азаптан құтқарғыларың келмейді! Оу, 
Зевстің бауыры, ұлы Аид, мен сияқты сорлыға 
тезірек ажал жіберіп, ұйықтат, тыныш ұйықтат!   

  – Əке, мені тыңдашы, сенен табынып 
сұраймын, – деп өтініп сұрады Гилл көзінің 
жасын төгіп. – Шешем бұл қастандықты еріксіз 
істеді. Ол сенің өліміңе өзі кінəлі екенін білген 
соң, өз жүрегіне өзі қанжар сұқты!  

  – Оу, құдайлар, ол өлген екен ғой, мен 
одан кегімді ала алмадым! Зұлым Деянира 
менің қолымнан өлген жоқ! 

  – Əке, ол кінəлі емес! – деді сонда Гилл. 
– Өз үйінде Эвриттің қызы Иоланы көрген ше-
шем сиқырлы құралмен сенің махаббатыңды 
өзіне қайтармақшы болды. Ол сенің жебеңнен 
өлген кентавр Несстің қанын плащқа жақты, 
бірақ бұл қан Лерна айдаһарының уымен 
зақымданғанын білмеген еді.  

  – Ой, сорлаған басым! – деп Геракл 
айғайлап жібереді. – Менің əкем Зевстің айтқан 
жорамалы міне қалай дəл орындалды! Ол 
маған тірі адамның қолынан өлмейсің, Аидтің 
қараңғы, қапас патшалығына түсіп кеткеннің 
арам ойынан өлім құшатынымды айтқан бола-
тын. Өз қолымнан өлген Несс міне мені қалай 
өлім құштырды! Иə, расында, өлілерде маза-
сыздану болмайды! Гилл, менің соңғы тілегімді 
орында! Мені өзімнің сенімді достарыммен 
бірге биік Оэту тауына алып бар, оның үстіне 
жерлеу отын жақ та, мені жағып жібер. Мұны 
тезірек істе, менің азап шегуімді тоқтат!

 – Оу, əке, аяушылық етші, қалайша мені 
өзіңді өлтіруші етуге мəжбүрлейсің!?  – деп 

Серік САТЫБАЛДИН. 
«Гераклдың ажалы жəне оны олимп құдайларының қатарына қабылдау»
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Гилл əкесіне жалынады. 
  –  Жоқ, сен кісі өлтіруші болмайсың, 

қайта мені азаптан айықтырушы боласың! 
Менің тағы бір тілегім бар, оны да орында! 
Эвриттің қызы Иоланы өзіңе əйел қылып ал, –  
деп Геракл ұлына ақтық өтінішін жеткізді.   

  –  Жоқ, əке, мен шешемнің өліміне 
себепші болған адамды əйел етіп ала алмай-
мын! – деп Гилл əкесінің өтінішін орындаудан 
бас тартады. 

  – Оу, Гилл, менің тілегімді орын-
да! Менің тартқан азабымды одан сайын 
ушықтырма! Алаңсыз өлетін болайын! – деп 
Геракл баласына жалбарынады.  

 Гилл əкесімен келісіп: 
   – Жақсы, əке. Сенің өлім алдындағы 

өтінішіңді орындаймын, –  дейді. 
 Геракл ұлын асықтырып, өзінің ақырғы 

тілегін тезірек орындауды сұрайды. 
  – Ұлым менің, тездет! Шыдатпай ау-

ырып əкетіп бара жатқан азаптан құтқарып, 
тезірек отқа сал! Апарыңдар мені! Қош бол, 
Гилл!   

 Гераклдың достары мен Гилл зембілді 
көтеріп, Оэту тауының басына алып шықты. 
Онда отты жағуға дайындап, оның жанына 
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ұлы батырды қойды. Гераклдың тартқан аза-
бы күшейе түсті. Лерна айдаһарының уы оның 
денесіне терең ене бастады. Геракл денесіне 
жабысып қалған, уланған плащты жұлмалап 
тартады, плащпен бірге кесек терісін жұлады, 
ауырғаны қатты жанына батады. Бұл азаптан 
құтылу жолы біреу-ақ – өлім. Мұндай азап 
тартқаннан, отқа күйіп өлген жеңіл. Алайда, 
батырдың достарының ешқайсы отты тұтатуға 
бата алмады. Ақыры Оэтуге Филоктет келді; 
Геракл оны отты тұтатуға көндіріп, ол ісі үшін 
оған айдаһар уымен зақымданған өз садағы мен 
жебелерін сыйлады. Филоктет отты тұтатты, от 
жарқырай жанды, бірақ Зевстің найзағайы одан 
да қатты жарқырады. Аспанда тұтасып күн 
күркіреді. Оттың жанына Гермеспен бірге Афи-
на тез жетіп келіп, олар батырлардың ең ұлысы 
Гераклды жоғары көтеріп, Олимпке алып кетті. 
Онда оны құдайлар қарсы алды. Геракл ажал-
сыз құдайға айналды. Гера өзінің жек көретінін 
ұмытып, Гераклға өзінің қызы, мəңгі жас құдай 
əйел Гебаны əйелдікке берді. Сол кезден бері 
Геракл жарқын Олимпте ажалсыз құдайлар то-
бында тұрады. Бұл оған жердегі барлық ерлігі 
үшін, барлық тартқан азабы үшін берілген ма-
рапат еді. 

Айтулылар айтқан сөз

Өмір еңбексіз ештеңе бермейді. 
Гораций
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Нұрсұлтан МЫҚТЫБАЙ 

1991 жылы дүниеге келген. Студент кезінен 
бастап, республикалық беделді басылымдарда еңбек 
еткен.

 Республикалық жыр мүшəйраларының, 
шығармашылық жəне журналистика саласындағы 
байқаулардың бірнеше дүркін жеңімпазы. Ба-
лалар мен жасөспірімдерге арналған ақпарат 
құралдарының «Жас Қаламгер» Халықаралық фестивалінің Гран-При иегері 
(Астана, 2008 жыл).

«Жыраулық дəстүрдің жалғастығы», «Қарасақал Ерімбет жəне 
оның шығармашылығының тақырыптық ерекшеліктері», «Баспасөздегі 
кинорецензияның көркемдік ерекшеліктері», «Ақұштап Бақтыгерееваның пу-
блицистикасы» атты зерттеу еңбектерінің авторы.

ҚАЗАҚ ЖУРНАЛИСТИКАСЫ 
және ҰЛТТЫҚ МҮДДЕ

Тоқсаныншы жылдардан кейін дүниеге 
келген, қолына қалам ұстап, «журналист болсам» 
деген ұрпақтың маңдайына қазақ бұқаралық 
ақпарат құралдары туралы ғылымның негізін 
қалағандардың бірі Тауман Амандосовтан, 
ҚазҰУ-дегі Журналистика факультетін 16 
жыл бойы басқарған «Темір декан» – Темірбек 
Қожакеевтен болмаса Марат Барманқұловтан 
дəріс алып, шəкірті атануды жазбады. Десек 
те, мүйізі қарағайдай осы ғалымдардың көзін 
көрген, солармен иық тірестіре еңбек еткен, 
журналистер қауымының Омашев деп атай-
тын қадірменді ұстазы, салиқалы əріптесі, жөн 
сілтер басшысы, қазақ журналистикасының қаз 

басып, дамуына ерекше үлес қосқан, «Қазақ 
журналистикасының Корифейі» атанған 
атақты ғалым, профессор Намазалы Омашұлы 
Астана қаласында негізін қалаған «Журнали-
стика жəне саясаттану факультетінің» студенті 
атанып, ғалымның дəрісін тыңдағандарын, 
Намаз-ағаның шəкірті атанғандарын ерекше 
құрмет тұтып, мақтан етеді сол ұрпақ. Расын-
да да, «Дəрісті ынта-шынтаңмен оқу керек» 
дейтін ғалымның дəрісін тыңдаудың өзі қандай 
ғанибет десеңізші!

Мен де «Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері», 2001 жылы Кембридждің (Англия) 
Халықаралық Өмірбаяндық Орталығының 

Шуаќ

немесе Омашев ұстаздың «Есіңде болсындары»
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«Жыл адамы» деген құрметті атағына лайық 
деп танылған Намаз-ағаның аз уақыт болса 
да дəрістерін тыңдап, шəкірті атанғанымды 
мақтан тұтатын ұрпақтың қатарынанмын. Бір 
ерекшелігі – Намаз-аға өзінің дəрістерінде, 
сұхбаттарында, екеуара əңгімелерде қай 
тақырыпта ой қозғаса да үнемі «Есіңде бол-
сын!» деп ерекше екпін түсіріп бастап, айта-
тын. Басында бұған мəн бермесем де, кейін 
келе ұлағатты ұстаздың бұлай тектен-текке 
айтпайтынын түсіндім. Көрнекті ғалымның 
«Есіңде болсын!» деп бастаған əрбір əңгімесін, 
ой-пікірін қойын дəптеріме түртіп алуды əдетке 
айналдырдым. Жақында қойын дəптеріме 
қайта көз жүгіртіп, соларды оқырман қауымға 
ұсынып отырмын.

«Қоғамнан бөлек журналистика 
болмайды»

Есіңде болсын: Қоғамнан бөлек журнали-
стика болмайды. Қоғам қандай болса, журнали-
стика да сондай болады.

Қоғамда қандай өзгеріс болса, журнали-
стикада да сондай өзгеріс болады. Мұны мен 
дамыған елдердің журналистикасын зерттеп, 
танысқан кезімде нақты көз жеткізгенмін. Қоғам 
қандай ала-құла болса, журналистикада дəл сон-
дай ала-құла болады. Қоғам жəне журналисти-
ка бір-бірімен өте тығыз байланысты. Қоғамда 
əртүрлі мамандық бар. Бірақ, осы журналистика 
мамандығы қоғамдағы мамандықтардың көш 
басында жүретіні жасырын емес. Бұл мамандық 
иелерінің табиғатының өзі жаңалыққа жақын, 
қоғам үшін қызмет етуге құштар. Сондықтан, 
қоғам қандай болса журналистикасы да сондай 
деп ашық айта аламын. Мен бұл сөзіме нақты 
мысал келтіре кетейін. Лас-Вегаста өткен 
журналистердің үлкен дүниежүзілік конферен-
циясына қатысқан болатынмын. АҚШ-та NBS, 
SBS, EBS деген үш үлкен теледержава бар. Сол 
конференцияның үстінде осы үш державаның 

президенттеріне Американың тыңдаушылар 
аудиториясының атынан: «АҚШ телевизия-
сында соңғы кездері «шоу» деген шектен тыс 
көбейіп кетті. Бұл не қылған пəле? Шоудан көз 
ашпай қалдық. Басқа хабарлар жоқ па?!» деген 
сұрақ қойылды. Сонда əлгі үш президенттің 
үшеуі де бірауыздан, күліп: «Бұған біз кінəлі 
емеспіз. Сіз көрерменнің атынан сұрақ қойып 
отырсыз ғой, онда айтайық. Бұған өзіңіз 
кінəлісіз», деді. Сонда əлгі көрермен: «Бұл қалай 
өзі? Сіз үшеуіңіз үлкен үш теледержаваның 
президенттері емессіздер ме? Осы шоудың бəрін 
ұйымдастырып жасап отырған сіздерсіздер ғой. 
Неге көрермендерді кінəлайсыздар?» дегенде, 
əлгі теледержаваның президенттері қайтадан: 
«Өйткені аудитория осы шоуларды қажет етіп 
отыр. Қоғам нені қажет етсе, біз соны береміз. 
Егер біз басқа хабарларды беретін болсақ, ау-
дитория оны көрмейді», деп жауап берді. Яғни, 
Американың аудиториясы осындай шоуларды 
қажет етіп отыр. Олардың теледержавалары тек 
қана рейтингпен күн көреді. Бағдарламаларын 
егер көпшілік көрмейтін болса, онда ол телеви-
зия өзінен өзі шетке ысырылып шығып қалып, 
өмір сүруін тоқтатады. Біздің елде көрермен 
көрсе де, көрмесе де бəрін беріп жататыны жа-
сырын емес. Біздің телеарналарымызға рейтинг 
жүргізіліп жатқаны да шамалы. Ал, оларда жүйе 
тіпті бөлек. Олар аудиторияны бақылайды да 
отырады. Олардың аудиториясына қазіргі таңда 
тек қана шоулар қажет. Неге десеңіз, АҚШ-та 
əлеуметтік проблемалардың бəрі əлдеқашан 
шешіліп қойған. Мемлекеттілігі əбден 
орныққан. Қаражат мəселесі жоқтың қасы. Ал, 
бізде ондай мəселелер əлі шешілмеген. Біз қазір 
тіл мəселесі, дін мəселесі, шекара, экология, эко-
номика сынды толып жатқан проблемаларды 
реттеп болған жоқпыз. Біздің алдағы күндері 
өмір сүруіміз үшін бұл бізге керек. Сондықтан 
біздің журналистика осыларды айтпаса бол-
майды. Ал, осындай мəселелердің бəрі АҚШ-та 
баяғыда шешілген. Сол себепті олардың қазіргі 
таңдағы негізгі мəселесі – демалу, тынығу. 



33

Нұрсұлтан МЫҚТЫБАЙ. «Қазақ журналистикасы жəне ұлттық мүдде»

АҚШ-та телевизия – демалыс орны іспетті. Онда 
тек көңіл-күйді көтеретін шоулар ғана беріледі. 
Біздің елдегідей проблемалар айтылмайды. 
Жаңалықтарының өзі көрермендерді демалтуға 
бағытталып, сенсациялық тұрғыдан, желөкпе, 
алып-қашпа мағыналарда беріледі. Біздікілер 
де осындай шоуларды, ыржақай күлкілер мен 
алып-қашпа əңгімелерді арналарға көп енгізгісі 
келеді. Мен: «АҚШ-тың аудиториясы мен 
біздің аудитория бірдей емес. Олардағы секілді 
біздің əлеуметтік мəселелеріміз шешіліп біткен 
жоқ. Мемлекеттілігіміз əлі орнығып болған 
жоқ. Ұлттық құндылықтарымыз да əлі толық 
анықталмады. Арман-аңсарымыз, алдымыздағы 
мақсаттарымызды əлі айқындап біткен жоқпыз. 
Сондықтан, АҚШ көңіл көтеретін шоуларды көп 
береді екен деп, бізге де олай жасаудың қажеті 
жоқ» деп, телеарналардың басшыларына та-
лай айтқанмын. Ұлттық құндылықтарымызды, 
ұлттық идея, ұлттық мүдде, мемлекеттілік, 

жауапкершілік, азаматтық қорғаныс, қоғамдық 
дүниелерді көбірек беруіміз керек. Яғни, менің 
қоғам қандай болса журналистика да солай бо-
лады деп айтып отырғаным осы. АҚШ қоғамы 
– бөлек қоғам ба? Бөлек қоғам. Соған лайықты 
журналистикасы бар. Қазақстан қоғамы – бөлек 
қоғам ба? Бөлек қоғам. Оның да соған лайықты 
журналистикасы болу керек. Қоғамнан тыс 
журналистика болмайды. Басқа мамандықтарға 
қарағанда журналистика – қозғаушы күш. Сол 
себепті ол алда жүреді.

Нұрсұлтан, тағы бір мысал. Еліміздің 
жастарының суицидке көп ұшырауына «осы 
журналистер кінəлі», деп жатты сол кез-
де мұғалімдер қауымы. «Өйткені, телеарна-
лардан суицид туралы жиі көрсетті, артын-
ша балалардың өз-өздеріне қол жұмсауы да 
көбейді», дейді олар. Мүлдем олай емес. Егер 
суицид қоғамда болмаса оны журналисти-
ка қайдан көрсетеді?! Ал, егер журналистика 
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осы мəселені көтермесе суицид азайып неме-
се мүлдем болмай қала ма екен? Əрине, жоқ! 
Бұдан да көбейер еді. Журналистер қауымы 
осы мəселені көтеріп еді, артынша еліміздің Бас 
прокурорынан бастап осы мəселемен айналы-
сып жатыр. Яғни, осы «суицидтің болуының 
алғышарттары неде, соны тауып, тамырына 
балта шабуымыз керек», деп жатты Бас проку-
рор. Сөйтсе, əлгілер бəрін журналистикаға жа-
уып əлек. Журналистер көрсетпесе, ол өз өзінен 
жойылып кететін секілді. Керісінше, жойыл-
майды! Қоғамның ішінде қандай оқиғалар бол-
са, журналистикада да сондай оқиғалар орын 
алатынына, міне, бұл тағы бір мысал бола ала-
ды. Қоғам ауру болса, журналистика да ауру, 
қоғам таза болса, журналистика да таза. Қоғам 
алашұбар ма, журналистика да сондай, қоғам 
зиялы болса – журналистиканың да өресі биік, 
қоғам сатқын болса – журналистер де сатқын.

«Елдің мұраты айқындалмай, 
ұлт болып ұйысу қиын»

Есіңде болсын: Елдің мұраты 
айқындалмай, ұлт болып ұйысу қиын. Саған 
да, маған да, жалпақ жұртқа айқын идеология 
болған кезде ғана, халық бір жерге топтасады.

Еліміздің жалпы журналистика са-
ласында кемшіліктер жоқ емес, бар. Жеке-
лей қарайтын болсақ, радиожурналистика-
да да, баспасөз бен тележурналистикада да 
айтарлықтай олқылықтар көп. Біздің елімізде 
ұлттық идеологияның басы əлі ашыла қоймаған. 
Сол себепті еліміздің журналистика саласын-
да кемшіліктер орын алып отыр. Еліміздің 
радиосынан мен қазақ баспасөзіне, қазақ теле-
дидарына үлгі қылатын «Мен – қазақпын» ха-
бары, «Қайырлы таң, Қазақ елі» атты таңғы 
бағдарламалары бар. Ел ұйқыдан енді оянып 
жатқан кезде берілетін осы радионың таңғы ха-
барларын мен «Егемен Қазақстаннан» бастап 
қазақ баспасөзіне, «Қазақстан», «Хабар» теле-

арналарына үлгі қылар едім. Бағдарлама немесе 
мақала пəленбай бет болып шығатын газеттің 
беделімен болмаса кешке жақын жаңалық 
қосу үшін қосатын арнаның абыройымен 
өлшенбейді. Ол алдыменен ұлттық идеологияға 
қаншалықты қызмет істеп жатқандығымен 
өлшенеді. Есіңде болсын, ұлттық идеоло-
гия – мемлекеттің идеологиясы болуға тиіс. 
Менің дүниежүзінің журналистикасынан, 
журналистикадағы білім беру жүйесінен хаба-
рым бар адам ретінде айтарым – бізде кемшілік 
болса, ұлттық құндылықтарымызды ұлықтау 
жағынан кемшілік бар. Бұл – ең  бірінші кемшілік. 
Екіншісі – ақпарат кеңістігіміздің қауіпсіздігін 
ойлау жағынан кемшілік бар. Осы екі мəселені 
жылдамырақ күйттемей, шешпей ұлт ретінде, 
ел ретінде алға жылжуымыз қиындау болады. 
Біз қазір əртүрлі ұйымдарға кіруменен, түрлі 
халықаралық талап-тілектерді орындауменен, 
бұра тартып кетпеу, демократиялық нышан-
дарымызбен, түрлі саммиттерді өткізуімізбен 
бүкіл дүниежүзін өзімізге тартып жатырмыз. 
Бұл бір жағынан дұрыс. Өйткені, елімізге 
шет елдерден инвестиция келуі қажет. Соны-
мен қоса, біз басқа мемлекеттерге өзімізді ұлт 
ретінде, ел ретінде мойындатуымыз керек. Ол 
тек ұлттық құндылықтарымызды дəріптеу 
арқылы жүзеге асады. Ұлттық құндылығы жоқ, 
басқа елден өзінің өзгешелігі жоқ елді басқа 
мемлекет ешқашан мойындамайды. Қай елге 
барсам да осы қағидаға көз жеткіздім. Осы 
ерекшелігіміз алдыға шықпай бізді ешкім мой-
ындамайды, қадірлемейді. Ешқандай қыры, 
ерекшелігі, белгісі жоқ елді кім мойындай 
қойсын?! Бұған имандай сену керек! Мұны тек 
қана мен емес, шетелдерді көп аралаған, көп 
көрген журналистеріміз бен жазушыларымыз 
да жақсы біледі.

Мен өзімді данышпан санамаймын. Бірақ, 
мен осы жағдайдың барлығын көрдім, сездім, 
білдім, қарағым. Көзбен көріп, қолмен ұстап 
келгеннен кейін ол маған айқын. Анық. Кейбір 
адамдардыкі секілді күңгірт емес. Күңгірт бола-
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тын себебін де түсіндірейін. Өйткені, жоғарыда 
айтқанымдай, біз ұлттық идеологиямыздың ба-
сын ашып, анықтап алған жоқпыз. «Идеология» 
деген сөзден қашатын болсақ, оны «халықтың 
мұраты» деп алуға болады. «Осы мұратымызға 
қалай жетеміз?» деген мəселенің басын əлі ашып 
алмағанбыз. Бірақ, əйтеуір, «экономикамызды 
көтерсек, ел қатарына қосылсақ, қаражат тапсақ, 
жаман болмаймыз, соның арқасында өсеміз», 
деп жатырмыз. Ол сенің киінуіңе, тұрмысыңды 
түзеуіңе дұрыс. Бірақ, сен қарныңның тою-
ымен, əдемі киінуіңмен мұратқа жетпейсің. 
Мұратқа сен арман-аңсарыңа жеткен кезде ғана 
жетесің. Сондықтан, бəрі – сен де, мен де, ол 
да білетін халықтың арман-аңсарын, мұратын 
айқындап алуымыз қажет. Сол мұратымызға 
ортада біреу кедергі жасап тұрса: «Ей, сен біздің 
ұлтымыздың мұратына, мақсатына жетеміз де-
ген жолына қиянат жасап тұрсың ғой. Дұрыс 
нəрсе істемей тұрсың сен!» деп, мен де айта-
мын, сен де айтасың. Сөйтіп, оны болдырмай-
мыз. Алдын аламыз. Біз бəрін билік жасап беруі 
керек деп ойлаймыз. Олай емес. Билік жасай 
алмайды. Егер елдің арман-аңсары, мұраты 
айқындалатын болса, сонда жаныңда тұрған 
кез келген адам ана қисық басқан, бəрімізге 
тиісті нəрсені өзі жеп жатқан, бұра тартып 
жүрген адамға: «Сенің мына істеп жүргенің 
менің мұратыма қайшы. Сен қалай бұлай 
істейсің?!», деп айтады. Сонда əлгі адам аяғын 
тартады. Елдің бəрі бір мақсат, бір мұратқа 
жұмыс істейді. Сол кезде елдің экономикасы да, 
табысы да, байлығы да жаңағы мұратқа қызмет 
етеді. Сөйтіп, ол ел көтеріледі. Осылайша, жас 
бала есі кіргеннен бастап мұратқа қалай жету-
ге болатынын біліп отырады. «Дамыған ел», 
«Бақытты ел» деген осыдан барып туады.

Мəселен, Америка Құрама Штаттары 
бүгінде төрткүл дүниені түгел аузына қаратып, 
неліктен сонша қуатты əрі бай елге айналып 
кетті? Ол елдің ұлысы əртүрлі кірмелерден 
тұрғанмен, «америкалық ұлтқа» лайықты иде-
ологияны, қырық рулы ел түгел мойындайтын 

саясатты ұстанды. Бəріміз білеміз, АҚШ-та əр 
түрлі ұлт тұрады. Баласынан шалына дейін 
елдің идеологиясын тəрк етпейді. Бəрі қолын 
жүрегінің тұсына қойып, əнұранын айтады. 
Америкаға жаманатты ешқайсысы жолатқысы 
жоқ. Олардың мемлекеттік мүддесіне сəл нұқсан 
келтіріп көріңізші, не істер екен? Ешнəрсе істей 
алмайсыз, бəрін заңмен бекітіп тастаған. Ал жеке 
адамға кінə болса, айып тағуға болады. Өйткені 
ол елде заң бірінші орынға шыққан, ала жіпті 
ешкім аттамайды. Міне, идеологияның күші. 
Бұл қайдан келді? 1950 жылдары «Америкаға 
қандай идеология қажет?» деген сұрақ тұрды. 
Ол біздің елдегідей басылып қалған жоқ, бүкіл 
ақыл-ой, сананы тоғыстырды. Қаражатты да 
аяған жоқ. Бұл пікір-сайыс 1960 жылға дейін 
созылды. Соның нəтижесінде ел мойындайтын, 
даусыз қорытындыларға толы идеология өмірге 
келді. Ол əлі күнге мызғыған жоқ. Егер де 
кімде-кімнің кесірі мемлекет ісіне сəл көлеңке 
түсіретін болса, оның аяғын көктен келтіреді. 
Өйткені, ол елде мемлекет мүддесінен биік 
ештеңе жоқ. Идеология жоқ жерде байлық 
«ұстағанның қолында, тістегеннің аузында» 
кетеді. Қожайын болмаған жерде берекесіздік 
орын алады. Ал оның барлығының иесі – заң. 
Əйтпесе Американың асып бара жатқан түгі 
де жоқ, шығармашылық қуатымыз олардан 
биік. Орташа ғалымдарымыз олардың мықты 
ғалымдарының қатарында тұр.

Сол секілді, Түркияда: «Жарық дүниеге 
түрік болып келудің өзі – бақыт» деген түсінік 
қалыптасқан. Бұл – Мұстафа Кемал Ататүріктің 
жасап кеткен идеологиясы. Есі жаңа кірген 
баланың басынан сипап тұрып: «Сен бақытты 
баласың, өйткені жарық дүниеге түрік бо-
лып келуіңнің өзі – бақыт», деп ұғындырады. 
Сондай-ақ, оларда ең үлкен той – əскер қатарына 
шығарып салу. Бізде бұл той ескерілмейді 
де. Олар үшін Отан қорғаудан асқан жауап-
ты дүние жоқ. Əскер қатарына барғандар ғана 
жоғары лауазымды қызметтерге тағайындала 
алады. Міне, бұл – баланы кішкентайынан 

Нұрсұлтан МЫҚТЫБАЙ. «Қазақ журналистикасы жəне ұлттық мүдде»
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отансүйгіштікке баулудың жарқын көрінісі. Ал 
мұндай дүние бізде неге жоқ? Біздің тарихымыз 
– терең, мəдениетіміз – шұрайлы. Қазақ халқы 
қашанда өзгеге соқтықпай, жоқ-жітікке көмек 
қолын созған. Осындай қасиетіміздің өзінен 
біздегі барлық ұлттың басын қосатын бір иде-
ология жасап алуымызға болады. Сол мұратқа 
түгеліміз қызмет етіп, оның жүзеге асуына 
барлығымыз атсалысуымыз керек.

Францияда, ескі Парижде кез кел-
ген тұрғын үйінің немесе ғимаратының ішкі 
қабырғаларын бұзып, қалай қоямын десе де 
өз еркі. Ал сыртқы келбетін өзгертуге қолын 
тигізе алмайды. Неге? Париждің салтанатын-
дай өмірде сəн болмайды. Оны бұзуға ешкімнің 
хақысы да жоқ. Сондықтан бізге де қанымыздан, 
тамырымыздан соққан дүниені мұрат етіп 
шығаруымыз керек. Бұл ел-жұрт мойындайтын 
қажеттілікке айналуы қажет.

Егер тəуелсіз еліміздің мақсат-мұраты 
айқын, кез келген жанға түсінікті болса, 
«БОМЖ қазақтың баспанасы – қазақ үй» немесе 
Мағжан Жұмабаевтың тегін «Пятницабаев» деп 
аударған көкшетаулық газеттің журналистері 
секілді дандайсып кетпес еді. Мұның өзі біздегі 
идеологиялық жайттың күңгірттеу екенін 
айғақтайтын секілді.

 Қазір идеологиялық жұмысты əркім 
өз бетінше жүргізіп жатыр. Бұл мемлекеттік 
деңгейде ұйымдастырылса нəтижелі бола-
ры сөзсіз. Ерте ме, кеш пе, оның туатыны-
на ешқандай күмəн жоқ. Бірақ, сол үдеріс 
кешеуілдеп қала ма деген қауіп бар. Əлемдік 
тəжірибеден түйгеніміз, əр елдің идеологиялық 
қапшығы өз құндылықтарымен толып тұрмаса, 
оған əркім қалдығын, күл-қоқысын тастайтыны 
анық.

Біз экономикамызды түзеп, қажетті 
байлығымызды жинап жатырмыз. Енді, иде-
ология мəселесіне жақын адамдар, ғалымдар, 
жазушылар, журналистер болсын, саясаткер-
лер, қоғам қайраткерлері болсын, барлығы 
жабылып саған да, маған да, басқаға да, 

Қазақстанда тұратын орысқа да, оймауытқа да 
ұнайтын, бəрінің басын қосатын, бəрі мойын-
дайтын идеология жасап алуымыз қажет. Міне, 
осы идеологияға бəрі қызмет еткен кезде, соған 
дəулет пен экономикамыз келіп құйылған кезде 
ғана бақытты ел болады. Сонда көптеген про-
блемалар, мəселен сенің студент немесе журна-
лист ретіндегі басындағы жеке проблемаларың, 
менің профессор ретіндегі жеке басымдағы про-
блемаларым көп болмайды. Өзінен өзі шешіліп 
отырады. Яғни, қоғамдағы проблемаларды көп 
болып қана шеше алады, жеке билік пен жеке 
адам ештеңе істей алмайды. Ұлттық идеология 
айқындалмай біз көздеген мақсатымызға жете 
алмайтындығымызды осыдан-ақ түсінуге бола-
ды.

Тұнық бастаудан ғана таза бұлақ тарай-
тыны секілді, табиғаты таза халықтың ойы 
тұнық, мұраты мөлдір болады. Ал тұнық ой-
дан таза идея туатыны табиғи заңдылық. Сон-
дай ұлттық идеядан туындайтын мемлекеттік 
идеология ғана өз жемісін береді, əрі өміршең 
болмақ.

«Ақпараттық қауіпсіздік – 
мемлекеттік қауіпсіздікпен 

пара-пар»

Есіңде болсын: Ақпараттық қауіпсіздік 
– мемлекеттік қауіпсіздікпен пара-пар. 
Сондықтан, ол қандай деңгейде жəне 
халықаралық кеңістікке қалай ену керек деген 
түйінді мəселелер бізді жиі толғандыру керек.

Қандай елде болмасын мемлекеттік иде-
ология негізі БАҚ арқылы жүргізілетінін айт-
тым. Алайда мемлекеттік бағыттағы «Егемен 
Қазақстан» мен «Казахстанская правдада» 
айтылатын ойды барлық басылымдар түгел 
қайталау міндетті емес, пікір алуандығы жоқ 
деп ешкім айта алмайды. Дегенмен, ең киелі, ең 
қасиетті деген құндылықтарға қиғаш келетін 
дүниелерге аса қырағылық танытпай болмас. 
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Өйткені, ақпараттық қауіпсіздік мемлекеттік 
қауіпсіздікпен пара-пар.

Тəуелсіз ел ретінде біздің елде тек қана 
20% басқалардың ақпараттық өнімдері тараты-
луы керек. Ал бізде, керісінше. Өз өнімдеріміз 
20%-ды зорға құрап тұрғаны жасырын емес. 
Мен саған айтқан басты нəрсе – ұлттық 
құндылықтарымызды ұлықтау жəне ақпараттық 
кеңістігіміздің қауіпсіздігін ойлау керек деп 
отырғаным осы. Егер осы жағдайларды тез ара-
да шешпесек, өгейдің күніне зар болып қалатын 
түріміз бар. Мəселен, 1973 жылы Чилиде болған 
төңкерісте ел президенті Сальвадор Альенде 
тағынан түсіп, билік басына əскерилер келді. 
Сонда Сальвадор Альенде: «Менің қолымнан 
əскердің кетіп қалғаны қашан. Менің қолымнан 
бұқаралық ақпарат құралдары кетіп қалды ғой. 
Менің түбіме жеткен – осы бұқаралық ақпарат 
құралдары», – деп еңірегенде етегі жасқа 
толған. Бұдан айтпағым, бұқаралық ақпарат 
құралдары қолдан кетсе, қиын болады. Ол мем-
лекет құлайды деген сөз. Былайша айтқанда, 
БАҚ кімге ілесіп кетті, халық соның соңынан 
ереді. Болмаса, алпысыншы жылдардағы Че-
хословакияда, жетпісінші жылдардағы Чилиде, 
сексенінші жылдардағы Польшадағы жағдайлар 
да бұқаралық ақпарат құралдарының салда-
рынан орын алды. Өзің ойлап көр, Польшада 
Кеңестік жəне буржуазиялық екі жүйе болды. 
Сол кезде «Варшава шарты» дейтін атақты 
келісім болды. Ал, Варшава – Польшаның аста-
насы екенін білесің. Сол уақытта АҚШ-тың 
Ұлттық мəселелер жөніндегі хатшысы, атышу-
лы Збигнев Бзежинский Польшаға емін-еркін 
ұшып келіп, ешқандай кедергісіз ашықтан-
ашық дəрістерін оқып тұрды. Сөйтіп, «Вар-
шава келісімін» орталығынан бастап ірітті. 
Ал, бұқаралық ақпарат құралдары болса, 
Бзежинскийді қолдап, жабыла жариялап жатты. 
Осыдан келіп, «Варшава шарты» құлады. Одан 
арғысын айтып жатудың өзі артық. Сол сияқты, 
Чехословакиядағы жағдайды есіңе түсір. Бұл – 
ақпараттық құралдар мемлекет уысынан кетіп 

қалып, соның əсерінен мемлекет іргесі сөгілген 
жағдайлар. Яғни, менің айтпағым: ақпараттық 
кеңістіктің қауіпсіздігі – шекарамызды қоршап 
тұрған ала бағандардан кем емес.

Аллаға шүкір, бүгінде шекарамызды 
ала бағандармен қоршадық. Ал, ақпараттық 
кеңістігіміздің  қауіпсіздігі  дəл осылай 
қоршалып тұрған жоқ. Егер ақпараттық 
кеңістігіміздің қауіпсіздігі тура солай 
қорғалмаса, ала бағандарың түкке тұрмай 
қалады. Жоғарыда еліміздегі басылымдардың 
80%-ы басқа мемлекеттерден тасымалданаты-
нын айттық. Дəл осындай мөлшерде ақпараттар 
ағыны мейлі Ресейден болсын, мейлі шетел-
ден келетін болса – болашақта ол мемлекеттің 
жағдайы нашарлайды деген сөз. Мұндай нəрсені 
осыған дейін марқұм Ақселеу Сейдімбек айта-
тын. Көзі жұмылғанша Алаштың қамын же-
ген сол Ақселеу Сейдімбекті бірде Алматыға 
конференцияға шақырдым. Келді. Баянда-
ма жасады, қолындағы мəтінін жиналған 
жұртшылыққа көрсетті. Сөйтсем, Ақаң ба-
яндамасын жазбас бұрын еліміздегі «КТК» 
телеарнасының бір тəуліктік хабарын түгел 
көріп шығыпты. Сол хабарлардың уақытын, 
мерзімін, мазмұнын жазып отырған. Осылайша 
жеті күн бойы апталық хабардың сеткасындағы 
хабарлардың атауын, уақытын, мерзімін, 
мазмұнын зерттеген. «Алла-ай, Намазалы, 
мінеки мен бəрін жазып, зерттеп келдім. Мен 
бұл қай елдің телеарнасы екенін түк түсіне 
алмай-ақ қойдым?» деген пікір айтты сонда 
Ақаң.

«Демократия» деген осы екен деп, көрінген 
нəрсені трансляциялап жатырмыз. Ол жеке 
хабарлардан гөрі пайдалы көрінеді. Өйткені 
жеке хабар жасасаң, журналист жалдауың ке-
рек, оған ақша төлеуің керек, ол хабар жасауы 
керек. Əлгіндей əр елдің «қоқыс» дүниелері 
көп ақшаны қажет етпейді. Керісінше, олар 
адамның эмоциясына, сезіміне тез əсер етеді. 
Сезім арқылы аудиторияны өзінің арнасына 
тартады.
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Ондай жағдай мықты мемлекеттер-
де де болған. Қатты дамып кеткен, ұлттық 
құндылықтары өте жоғары деңгейде 
əспеттелген, əдет-ғұрыптарын басына көтеріп 
сақтайтын Италияның өзін кезінде Амери-
ка фильмдері тізе бүктірген жоқ па?! Сөйтіп, 
италиялықтар Америка фильмдерінің 
тасқынынан əзер құтылған. Қалай дейсіз ғой? 
Өздерінің ұлттық құндылықтарын дəріптейтін 
фильмдерді көбейту арқылы. Осыдан-ақ, 
ақпарат ағының қуаты қандай екенін ойлай бе-
руге болады.

Ал енді сондай жағдай мемлекеттігі 
қалыптаспаған, аяғынан қаз тұрып жатқан 
біздің елде етек алып кетсе не болады? 
«КТК» телеарнасын мысалға алып, кезінде 
Ақселеу Сейдімбек бекер дабыл қаққан жоқ. 
Мен де баяндамаларымда осы тақырыпты 
жиі көтеремін. Оны біз айтпасақ, кім айта-
ды? Тіл, дін, діл деген нəрселер адам санасын 
өзгертетін дүние. Оны бұрмалап, жастар сана-
сына не құйып жатқандарын бір Алла біледі. 
Балаларға арналған мультфильмдердің өзінде 
бала тəрбиесіне кері əсерін тигізетін түрлері 
қаншама. «Қол жеткен деген – осы екен» деп, 
арналарымызға дұрыс та, бұрыс та өзге арна-
ларды қоса бергеніміз жақсылыққа апармайды 
деп есептеймін.

Бұдан шығатын қорытынды: өзге елдің 
ақпараты басқа елдің ақпараттық кеңістігін жа-
улап алатын болса, ол елдің ғұмыры мəңгілік 
болмайды. Бұқаралық ақпарат құралдарының 
күші – өте сұмдық күш. Кезінде Напалеонның 
өзі: «Саған қарсы оқталып тұрған 400 
мылтықтан, 4 газеттің күші артық», деп бе-
кер айтпаған. Мылтықтың күшін бір кісідей 
білетін қолбасшы идеологиялық құралдың өте 
қауіптілігін осылай мойындаған. Ақпараттық 
кеңістігіміздің қауіпсіздігі – өте үлкен күрделі 
мəселе. Бұған үлкен мəн беруіміз керек. Біз 
айтқан 80% – үлкен «ЧП» деген сөз. Тəуелсіз 
ел ретінде біздің елде тек қана 20% басқа 
елдің өнімдері болу керек. Өйткені, сіз өз 

еліңіздегі жаңалықтармен ғана шектелмей, 
басқа мемлекеттердің де жаңалықтарымен 
танысуыңыз керек. Бізге сырттан 80% ақпарат 
келсе – онда тасқынның астында қаламыз емес 
пе? Тасқынның ішінде – топырақ та, балшық 
та, тас та, жалпы айтқанда, «қоқыстың» бəрі 
болады. Дүниежүзіндегі «қоқыстың» барлығын 
Қазақстанға əкеп үйіп тастайтын болса, онда 
еліміздің халқын тұншықтырып тастайды де-
ген сөз. Ақпараттық тасқынның астында қалу 
– өте қиын нəрсе. Ол реттеліп отырылуы керек. 
Ол таза болуы керек. Сол кезде ғана ол пайда-
лы болады. Сондықтан, ақпараттық кеңістіктің 
қауіпсіздігі – ұлттық құндылықтардан да бұрын 
ескеретін нəрсе. Оны ең бірінші кезекте ойлау 
керек. Еліміздегі əрбір азамат, билік, мемле-
кет осы қауіпсіздікті көзінің қарашығындай 
қорғауы керек.

«Журналистикасы жалтақ ел 
тоқырайды»

Есіңде болсын: Журналистикасы жалтақ 
ел тоқырайды. Ешуақытта журналистика мен 
атқарушы ұйымдар ымыраға келмеуі керек. 
Егер екеуі бір-бірінің сөзін сөйлейтін болса, он-
дай елде даму болмайды.

Журналистиканың қоғамдағы рөлі ту-
ралы соңғы кезде əртүрлі пікір айтылып жүр. 
Біреулер: «төртінші билік» иесі десе, енді 
біреуі: «оның ешқандай құзыреті жоқ» дегенді 
алға тартады. Негізінде, шынайы зайырлы 
елде ғана журналистика төртінші билік иесі 
бола алады. Кез келген басшыдан сұрасаңыз, 
«халыққа қызмет етіп отырмыз» дейді. Ал 
олардың қалай істеп жатқанын қадағалап, 
елге жеткізіп отыратын ақпарат құралы керек 
пе? Керек. Сондықтан, баспасөздің, жалпы 
журналистиканың функция-сын заңдастырып 
алмай, журналистер еркін жаза алмай-
ды. Бізде биліктің айтқанын журналистика 
ұйымдастырып отыруы керек деген кешегі 
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қағида əлі қалып қойған. Дамыған елдерде Пре-
зидент, министр, сот, судья да қоғамдық пікірден 
аяғын тартады. Бізде бұлай емес. Тіпті, кей кез-
де биліктің ыңғайына қарай қоғамдық пікір 
қолдан да ұйымдастырыла береді. Бұл – елді 
тоқырауға əкелетін қауіпті үрдіс. Мына нəрсені 
ұғынған абзал. Ешуақытта журналистика мен 
атқарушы ұйымдар ымыраға келмеуі керек. 
Егер екеуі бір-бірінің сөзін сөйлейтін болса, он-
дай елде даму болмайды, ол ел тоқырайды. Мы-
салы, АҚШ-ты ұстап отырған – демократиялық 
жəне республикалық партия. Екеуінің күші 
шамалас. Сенаторлар, депутаттар екі партия-
дан сайланады да, бір-бірін қадағалап отырады. 
Сондай жағдайда Президенттің немесе Минис-
трлер кабинетінің жұмыс істемеуі мүмкін бе? 
Жоқ. Өйткені, қарсы партиялар аңдып отыр. 
Журналистикада да солай, жаза басып бара 
жатса, сынайды. Өйткені ол халықтың атынан 
сөйлейді. Сонысымен күшті. Ал оның біздің 
қоғамдағы орнының анықталмай жатқандығы 
– функциясының заң жүзінде беки алмауында 
жатыр.

Журналистиканың қоғамдағы тағы бір 
ерекше қызметі – ол атқарушы билікті үнемі 
түрткілеп, оятып отырады. Айтатын кезінде 
айтып, сынайтын кезде сынап та алуға құқылы. 
Олай болмаса билік білгенін істеп кетуі мүмкін.

Жалпы, журналистиканың негізгі 
қызметін билік дұрыс түсінуі керек. Журна-
листер – биліктің сарай ақыны болған емес, 
болмайды да. Себебі, БАҚ – биліктің емес, 
халықтың көзі, құлағы һəм тілі. Халық көп, 17 
миллион адам бар бізде. Сол халық бір нəрсені 
ашық айтқысы келсе, шұбырып көшеге шығып 
кетпейді, өз сөзі журналистердің аузымен 
айтылғанын күтеді. Яғни, журналист халықтың 
атынан билікке қаратып: «Бізге берген уəдеңді 
орында!» деп батыл айтуға, талап етуге құқы 
бар.

Биліктің журналистиканы жақсы 
көрмегені үшін ренжудің қажеті жоқ. Дамыған 
елдердің өзінде солай. Тіпті, БАҚ-қа сырт-

тай «байлаулы ит» деп анықтама бергендері 
де кездеседі. Кез келген елде журналистика 
мен билік ауыз жаласып кетпейді. Олардың 
табиғаты бір-біріне кереғар. Тек тоталитарлық, 
авторитарлық елде ғана журналистер ештеңе 
айта алмай, үнсіз қалады.

«Журналистиканың көтеретін 
жүгі ауыр»

Есіңде болсын: Журналистиканың жүгі 
ауыр. Қалам ұстағанның бəрі ел жадында қала 
берердей жақсы журналист атала бермейтіні 
аталмыш мамандықтың қиындығын əйгілері 
ақиқат.

Жақсы журналистке қандай қасиет тəн? 
Нендей талаптың үдесінен шығу керек деген-
де, ең əуелі алдындағы ақ қағазға, қаламға 
адалдық керек: қарақан бастың қамынан гөрі ел 
мүддесі, халық тағдыры, Отанның бүгіні мен 
келешегі қашанда бірінші орында тұруы – бас-
ты талап. Ондай журналистер қатары көптеп 
саналары да құпия емес. Ел-жұрттың жайын 
өткір, шыншылдықпен айта білу де жетімсіз, 
тəуелсіз мемлекетіміздің алғы күнге озған 
мүддесін əркім-ақ білетін шығар, дегенмен ол 
да журналистің қайығын жағаға жеткізе қояды 
деу ұшқарылық: білім, өмір тəжірибесі, ең бас-
тысы – дарын керек. Осының бəрі бір арнаға 
тоғысқанда ғана журналистің жазғаны жұрт 
назарына еріксіз шалынады, оқылады. Бірақ, 
мұндай жақсылықтың бəрі бір адамның бойын-
да жинақтала беруі сирек құбылыс.

Кезінде Ленин «баспасөз – үгітші, наси-
хатшы жəне ұйымдастырушы» деген болатын. 
Біз осыны Құранның сөзіндей жаттадық, соған 
қызмет еттік. Бірақ «Кімнің насихатшысы? 
Кімнің ұйымдастырушысы? Кімнің үгітшісі?» 
деген сауал қоймаппыз. Кейін бұл сөздің 
мəнісін зерттеп, Коммунистік партияның 
үгітшісі, насихатшысы, ұйымдастырушысы 
екендігін түсіндім. Ал Ахмет Байтұрсыновтың 
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«баспасөз – халықтың көзі, құлағы һəм тілі» 
дегені – қандай нақты, ұғынықты, қарапайым 
əрі əділ. Біздің ұлттық мұратымыз да осындай 
қарапайым, ел мойындайтын дүние болса ғой, 
шіркін. БАҚ шын мəнінде халықтың құлағы, 
көзі, тілі болғанда ғана қоғам алдындағы 
міндетін өтей алады.

Шындықты мойындауымыз керек, жұрт 
қазір заржақ, қалықтап жүретін, ұрандатып 
жалаң, үстірт айтатын журналистерден жеріп 
болған. Оның есесіне, белгілі бір мəселені 
қазып, талдап, түбегейлі зерттеп, оның арқауы 
мен өзекті жерін тауып, ашып жазатын жур-
налистиканы құрмет тұтады. Бұл – уақыт 
талабы. Мəселен, Нури Муфтахты айтсақ, 
ойымызға бірден-ақ құқық жөнінде жазғандары 
келеді. Қандай жарасымды десеңізші. Бір ғана 
пұшпақты ұстады, сонысынан берекет тап-
ты. Нақты іспен байланыспаса, жалпы оқыған 
журналистерден шынайы маман шықпақ емес. 
Оның үстіне оқырмансыз журналист жоқ. 
Əр журналистің өз аудиториясы болуға тиіс. 
Журналист ананы бір, мынаны бір үзіп-жұлып 
жүргенше, бір ғана пұшпақты ұстап, сонысы-
нан береке тапқаны бəрінен бұрын қоғам үшін 
пайдалы болмақ.

Журналист – қоғамдық тұлға, қайраткер. 
Қазір журналистиканың бағы ашылып, 
жұлдызы жанған кезең деп білген жөн. 
Бұрынғы қырсық тым идеологияшылдық, 
партияшылдық, тақырыптық диапазон 
тарлығы, жазар объектінің аздығында еді. 
Қазіргі кемшілік – журналистер қауымының 
мамандық мүмкіншілігін толық пайдала-
на алмай жатуында. Шынын айталық, кез-
келген журналиспен санаспайтын шенеунік 
сирек. Ең бастысы журналистика стилі, жазы-
лу машығы өзгеріске ұшырады, бұрынғыдай 
жадағай марапат, қарадүрсін мақтау, шексіз 
шадымандықтың уақыты келмеске кеткен. 
Ұшқырлық, тездік, батылдық, қандай да про-
блеманы ашық жазу, астарына үңілуге ұмтылу 
журналистикамыздың жаңа сипаттары деуге 

саяды. Өш алу, аяқтан шалу, бақталастық үшін 
жазушылар да табылуы ықтимал, бірақ, өмірдің 
кереғарлығы да осында болар, бəлкім.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні – 
бүгінгі журналистиканың қозғайтын тақырыбы 
қандайлық алуан болса, көтеретін жүгі де 
сондайлық ауыр болатындығында шек жоқ.

«Ешқашан шектен шығуға 
болмайды»

Есіңде болсын: Ешқашан шектен шығуға 
болмайды. Бұл демократияға емес, анархияға 
ұласуы əбден мүмкін.

Журналистика қашанда билікке оппо-
нент болған жəне бола береді де. Қалғып бара 
жатқан билікті қаламымен түртіп оятады, 
еті өліп кеткені болса, аямай шымшып ала-
ды. Солай істемесе, онда өзінің қызметін адал 
атқарып отырмағаны, тоқырағаны. Бірақ, шек-
тен шығуға тағы болмайды.

Саған бір мысал айтайын. Америкалық 
тележұлдыз Опра Уинфри бір жылдары түрмеге 
тоғытыла жаздады. Қалай дейсіз ғой? Опра 
Уинфри қара нəсілділерден шығып, əлемді 
аузына қаратқан мықты журналистердің бірі 
екенін білесің. Бірде елді арбап үйренген Опра 
сұхбатқа келмей қалған бір танымал адам тура-
лы: «Ол ауру сиырдың етін жеп, науқастанып 
қалған шығар», деп жібереді. Журналистің 
танымалдығы сонша, артынша АҚШ-та сиыр 
етін сатып алушылардың қатары күрт азайып, 
фермерлер шаш етектен шығынға батты. Ақыры 
сиыр етін өндіруші фермерлер шығындарын са-
нап, Опра Уинфриден бəленбай миллион доллар 
өндіріп беруді сұрап, сотқа шағымданды. Жур-
налист қанша бай болса да, оны өтеуге шама-
сы жетпейтін. Сөйтіп, сиыр етіне байланысты 
айтылған қалжың үлкен проблемаға айналған-
ды. Тіпті, фермерлер бүлік бастауға шақ қалды. 
Бұл проблемаға атқарушы билік араласқаннан 
кейін ғана Опра Уинфри түрмеге қамалудан 
əрең құтылды.
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Айтайын дегенім, халыққа сөзі өтімді, 
халық құлақ түріп отырған БАҚ-тар ақпаратты 
таратпас бұрын, алдымен елдің алатайдай 
бүлініп кетпеуін назарда ұстауы тиіс. Əйтпесе, 
бұл демократияға емес, анархияға ұласуы əбден 
мүмкін. Əсіресе, біздің елде бұл өте қауіпті. 
Мəселен, АҚШ-та мемлекеттің мəселелері 
шешіліп қойылғанын саған үнемі айтып жүрмін. 
Төрінен бастап, босағасына дейін АҚШ-тың 
мемлекеттік туы ілініп тұрады. Америкалық 
футбол ойынына бара қалсаңыз, əр матчтың 
алдында мемлекеттік əнұран ойналады. Бұл 
идеология емей не?! Біз де Америкаға еліктеп, 
желіге берсек, аттыға еріп аяғынан айырылған 
жаяудың күйін кешеміз.

«Журналист ешқашан мемлекеттің 
мүддесі мен жеке бастың мəселесін 

шатастырмауы керек»

Есіңде болсын: Журналист ешқашан 
мемлекеттің мүддесі мен жеке бастың мəселесін 
шатастырмауы керек. Ұлт мүддесі бəрінен 
жоғары тұруы тиіс.

Ұлттық мүддені, мемлекеттік мүддені 
көздеген үлкен бір мəселе көтеріле қалса, 
біздегі БАҚ-тардың сөзі бір жерден шықпай, 
əрқайсысы əр түрлі тақырыптарды қозғап 
кететіні бар. Отандық журналистикадағы 
алауыздықтың бірінші себебі, отандық БАҚ-
тың екі тілге жарылуында. Қазақ газеттері 
шуылдап айтқан мəселеге орыс газеттері 
көз жұма қарауы біздің елде қалыпты нəрсе. 
Ұлттық идеяға, құндылықтарға байланысты 
тақырыптарда орыс газеттері көп жағдайда 
қалыс қалады. Ал орыстілді БАҚ көбіне-көп 
əлеуметтік жағдайларды, мəселен төтенше 
жағдайларды, əлеуметтік проблемаларды 
құлпыртып, ушықтырып жазуға келгенде ал-
дына жан салмайды.

Екіншіден, қазақ тілді басылымдардың 
сөзі де үнемі бір жерден шыға бермейді. Оның 

да өз себебі бар. АҚШ-та «Вашингтон пост» пен 
«Нью-Йорк Таймс» сапалық газеттер болып са-
налады. Салыстыру үшін айтар болсақ, біздегі 
«Егемен Қазақстан» мен «Казахстанская прав-
да» сияқты ғой. Басқа газеттер сапасыз болғаны 
үшін емес, əйтеуір əу бастан сондай анықтама 
берілген. «Вашингтон пост» пен «Нью-Йорк 
Таймстың» негізгі міндеті – мемлекет мүддесін 
қорғау. Немесе патриоттық басылымдар десе 
де болады. Осы мақсат тұрғысынан келгенде 
кімді болсын сынаудан мүлде жасқанбайды. 
Оны өзгелер де дұрыс түсінеді. Ол газеттердің 
таралымы көпшілік қолды басылымдардың 
санынан аз болғанымен беделі жоғары. Егер 
АҚШ-тың белді шенеуніктері, Президенті осы 
екі газетте сыналса, жағдайы қиын дей беріңіз. 
Бізде Үкіметті «Егемен» мен «Казправда» 
тікелей сынаса, не боларын елестете беріңіз. Ол 
Үкімет ауысады деген сөз. Яғни, кейбір газеттер 
үнсіз қалған мəселелерді өзге басылымдар құр 
жібермей, белсене кірісіп жатады. Дегенмен, өз 
басым, отандық БАҚ-тағы алауыздық бірінші 
кезекте орыс жəне қазақ тілді БАҚ-тардың ара-
сында деп есептеймін.

Кейбір басылымдар қоғамның іргетасын 
шайқалтуы мүмкін екенін өзі де білмей қалады. 
«Көзге көрінетіннің бəрі жазылуға жəне 
айтылуға тиіс» деген қағиданың ықпалында 
кетеді. Бұл бекер нəрсе, ешбір мемлекет өзінде 
болып жатқан оқиғалардың бəрін емін-еркін 
жариялай бермейді. Алдымен қоғамға кері не-
месе тиімді əсерлерін екшеп алып, содан кейін 
өз мүддесіне ыңғайлап береді.

Демократияның отаны саналатын АҚШ-
та журналистер Президенттің жеке басын емін-
еркін сынай алады, бірақ АҚШ Президенті 
ретінде сынамайды. Билл Клинтонның, кіші 
Дж.Буштың кемшіліктері туралы əлемге жар 
салғанын көрдік, бірақ, ешбір журналист 
олардың мемлекет басшысы ретіндегі рөлін 
төмендеткен жоқ. Яғни, америкалық БАҚ-тар 
мемлекеттің мүддесі мен жеке бастың мəселесін 
шатастырмайды. Біздің журналистердің бір 
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сүрінетін жері осы, себебі БАҚ туралы заңды 
жетік біле бермейді, тəжірибелері де кемшін бо-
луы мүмкін.

«Көшірмеден абырой 
таппаймыз»

Есіңде болсын: Көшірмеден біз абырой 
таппаймыз. Көшірме түпнұсқадан асып кете ал-
майды.

Қазір қай телеарнаны қоса қалсаң қаптаған 
көшірмеден көз сүрінеді. Шығармашылықта 
еліктеу керек, алайда, ол қайталау керек дегенді 
айтпайды. Телехабар немесе радиобағдарлама 
болсын, бəрі ұлттық психологияға сай болуға 
тиіс. Түпнұсқаны көріп отырған көрермен 
көшірмені керек етпейтінін түсінетін күн 
əлдеқайда жеткен. Керісінше, ұлттық 
ерекшелігімізді дəріптейтін өзіміздің төл 
бағдарламаларымызды көбейту керек. Мысал 
үшін «Сегіз қырлы» бағдарламасын алайық. 
Міне – түпнұсқа! Біздің ұлттық мəдениетімізді 
паш етерлік мұндай бағдарлама дүние жүзінде 
жоқ. Қазақтың өзге ел алдында жүзі жарқын, 
оның ерекшелігі əн-күйінде ғана тұрған жоқ, 
тасқа жазылған тарихымыз бар, салт-дəстүріміз 
қаншама? Ұлттық құндылығымызды танытуы-
мыз керек. Абыройлы атақ сонда ғана болады.

 
«Журналистика – 

шығармашылыққа негізделген 
мамандық»

Есіңде болсын: Журналистика – 
шығармашылыққа негізделген мамандық. Сен 
оны емес, ол сені таңдайды.

Журналистика – қазір бағы жанып тұрған 
мамандық, бұл салаға сіңірген еңбек бірнеше 
есе боп қайтады. Біздің ерекшелігіміз де, 
құдіреттілігіміз де, қиыншылығымыз да сонда. 
Өйткені, журналистің жетістігін де, кемшілігін 
де халық біледі.

Біздің ортада: «Журналистика факультеті 

ештеңені үйретпейді, сен одан үйренуің керек», 
– деген афоризмге айналып кеткен сөз бар. 
Əрине, бұл айтылғанды бір жақты қабылдауға 
болмаса да, осы жолдардың астарында 
шындық бары анық. Себебі, журналистика – 
шығармашылыққа негізделген мамандық: сен 
оны емес, ол сені таңдайды.

Бұрынғы студент пен қазіргі студент 
бірдей емес. Қазіргі шəкірттеріміздің бойын-
да қажетсіну психологиясы басым сияқты. 
Бұрынғылар өз бетінше көбірек ізденетін. 
Олар көп уақыттарын оқуға арнайтын. Ал 
қазіргі буынның айырмашылығы – мүмкін, 
ақпараттық арналардың көптігінен болар, 
əйтеуір, білетіндері көп, бірақ, бұрынғылардай 
сарылып отырып оқу, жіті ізденіп, тереңірек 
зерделеу жағы жетіспейтін сияқты. 
Технологияның дамыған заманында жастар-
ды кітап көп оқымадың деп кінəлауға бол-
майтын шығар, дегенмен мүмкіншілік болса, 
оны да ескерген дұрыс. Тілді тек кітап оқумен 
байытуға болады. Ал үнемі интернетке, ком-
пьютерге сүйеніп кетсек, өңшең «қаражүрек» 
журналистер саны көбейеді. Сөз еркіндігі, де-
мократия деп ұлтымыздың журналистикасы-
на тəн ерекшелікті жойып алуымыз мүмкін. 
Бұл əрбір шəкіртке берілер баға емес, əрине. 
Небір дарынды, алғыр жастар баршылық. 
Мүмкін, жасымыз ұлғайып келе жатқаннан 
соң болар, қазіргі жастардың психология-
сы кішкене өзгешелеу көрінеді. Оны жасыр-
май айтуымыз керек. Əр заманның талап-
тілегіне байланысты ғой дегенімізбен, менің 
көзімнің анық жеткені – қазақ жастарының 
өнер-білімге деген қабілетінің биік екендігіне 
тəнті болдым. Мəскеуде жүргенімде де, Аме-
рикада болғанымда да қазақ жастарын өзге 
ұлт өкілдерімен салыстырып көрдім. Басқа 
Орталық Азиядан келген өзбек, қырғыз, 
түрікмен секілді ағайындардың ұл-қыздарына 
қарағанда тілді үйрену, ғылымды игеру, білімді 
меңгеруде алдарына жан салмайды. Көзім анық 
жеткендіктен, мен қазақ жастарына толық 
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сенемін. Бұл – бүгінгі шəкірттерге, бүгінгі 
ұрпаққа бағытталған сөз.

Біздің журналистикаға бұрындары терең 
талдау жетіспейтін, соңғы кезде ол олқылықтың 
орны толып келеді. «Тісі жоқ, өткір сыни ма-
териалдар аз» деген сыни пікірлерден де 
сабақ шығардық. Ұлттық мəселелерді орыс 
тілділерден гөрі қазақ тілді БАҚ-тар жиі 
көтеріп жүр. Меніңше, біздің журналистерге 
енді кəсіби тұрғыда өсу, өз ісін жетік білу жағы 
жетіспейді. Бұл, бірінші кезекте, кадр даярлау 
ісінің кемшіндігінен.

Қазақ журналистерінің өзгелерден 
артықшылығы – көркем жазатындар, көркем 
сөйлейтіндер көп. Бұл бұрыннан қалыптасқан 
дəстүр. АҚШ-та өзім анық көз жеткізген бір 
нəрсе, қандайда бір ақпаратты жазып беру түк 
те қиындық туғызбайды. Себебі, ағылшын 
тілінде ақ та, сары да, қара да сөйлейді. Тіл 
бəріне əрқайсының ықпалына икемделіп, ақыр 
соңында бастапқы сұлулығынан, сəулесінен 
ажырап қалған. Табиғи сипаты ғана сақталып, 
шығармашылық сипаты жоғалған. Басқа ел-
дерде де осылай. Ал қазақ журналистикасында 
көркемдікке көп мəн беріледі. Бұл ерекшелік 

жойылмау керек. Ол жойылса, қазақ журнали-
стикасы аса құнды бір артықшылығынан айы-
рылады.

Отандық журналистиканың 
болашағынан өте зор үміт күтемін. Қазақта 
«Кəрі орыс мұсылман болмас» деген сөз бар. 
Кеңестік қызыл насихат етінен өтіп, сүйегіне 
жеткен аға буынның бір жаман қасиеті – 
сөзі мен ісі қабыспайтындығы. Ал қазір 
журналистикаға жаңадан келген жастар, уни-
верситет қабырғасында білім алып жатқан 
болашақ журналистер мұндай қасиеттен 
ада. Қазіргі жастар өте білімді, «көрсем, 
білсем, үйренсем» қызығушылықтары күшті. 
Əлемдік журналистиканың үздік үлгілерінен 
үйренуге мүмкіндіктері мол. Осы жастар 
журналистикамыздың деңгейін көтереді, өзіне 
тəн артықшылықтарын одан əрі байыта түседі 
деп сенемін.

Нұрсұлтан! Жазу – дертпен тең. Лəззаты 
да болады. Сондай лəззатқа бөленуіңе тілектес 
ұстазың – Намазалы.

Бұл – əлі басы.
Келе-келе етің үйреніп, ойың 

ұшқырланып, мақаланың басын оқысаң, аяғын 
шамалап отыратын боласың..

Ілəйім солай болғай!

Айтулылар айтқан сөз

Молшылыққа белшеңнен батқың келе 
ме? Онда теңізге емес, өз теріңе малшын! 
Асылды сонда ғана табасың. Егер одан 
таппасаң, еш жерден таппайсың. 

М.Пришвин
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Жалќау – ґзіне жау 
Өткен жылдың аяғында ұлы диқан, жастардың 

жасампаз ұстазы, екі мəрте Социалистік Еңбек 
Ері Ыбырай Жақаевтың 125 жылдығы елімізде кең 
көлемде аталып өтті. Сыр өңірінде ат шапты-
рып, бəйге берілді. Ең бастысы, күріш атты киелі 
дақылды өсіріп, өндіруші диқанның мəртебелі ісі 
мен кейінгілерге көрсеткен қамқорлығы тағы да 
көз алдымызда көлеңдеп өтті. Диқан мен ғарышкер 
жүздескенде, 1964 жылы Қызылорда қаласына кел-
ген Герман Титов былай деп ағынан жарылған екен: 
«Ыбырай Жақаевқа таңқала отырып қолымды 
ұсынамын. Өмірбақи қартаймай өтудің сыры 
еңбекте екеніне жас адамдардың көзі жетсін. 

Г.Титов, 
ұшқыш-космонавт.   

6.ХІІ.1964 ж.
Жас күрішшілердің бірінші слеті».

Ал, сазгер, КСРО Халық əртісі Нұрғиса Тілендиев болса, былай деп ағынан жары-
лыпты: «Егер, біз, композиторлар, симфонияны музыка тілімен жазып жүрсек, Ыбекең 
оны еңбегімен жазып жүр. Ондай симфонияның əр жүрекке жол табатыны ақиқат». 

Осы жолы Қызылорда қаласында ғылыми-теориялық кеңес өтіп, топырақ сыры-
на ел-жұрт қанығып, тəптіштеп, білмегендерін білгендей болды. Білгеннің зияны жоқ, 
топырақ пен кетпен қашан да бірге. Оның айтылмаған сырлары аз емес. Мен «Үркер» 
арқылы кейінгі ұрпаққа диқан айтып кеткен үш ұлағатты тағы да білдірсем деймін. Адам 
өлгенмен оның сөзі өлмейді ғой. 

1.Жер бізді асырайды, жер бізге қуат береді. Аспанға ұшсақ та, суға түссек те, жер 
басып жүргендегідей өзіңе-өзің сенімді бола алмайсың. Жаның тек жер үстінде жайлана-
ды. Жермен ғана адамсың. 

2.Күріш те бала сияқты аталап, мəпелегенді сүйетін нəзік дақыл. Оның басында 
қатты сөйлеуге болмайды. 

3.Жалқау – өзіне жау.
Өнегелі қарттың артында қалған үш өсиет сөзін 125 жылдықтан тəбəрік ретінде 

кейінгілерге лауазым ғып беріп отырмыз. Əр тойдан – бір тəбəрік. Кетпен мен топырақтың 
киесін кейінгілер біледі.  

                                                                                          Қуан АҚОРДАҰЛЫ

Ўлаєат
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Спорт əлемінде жарыс атаулы жетіп артылады. Олардың 
алды, əрине, олимпиадалық ойындар. Одан əрі Əлем чемпионат-
тары мен Əлем кубогі жолындағы жарыстар, құрылықтық ойын-
дар мен чемпионаттар, сондай-ақ түрлі деңгейдегі халықаралық 
турнирлерге жалғасып кетеді.  Биылғы  жылы елімізде алғаш 
рет ХХVIII Дүниежүзілік қысқы Универсиада Алматыда өтеді. 
Сонымен қатар бүкіл ТМД мемлекеттерінің арасында Қысқы 
Универсиаданы алғаш рет өткізгелі отырған Қазақстанның 
спортының гүлденетініне кəміл сенеміз. 

АҚ  УНИВЕРСИАДА 

Универсиада ойындарын өткізген мемлекеттерге қысқаша тоқталсақ:

Дїбірлі дода
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Күлкі – дәрумен

Тауық жылындағы әзілдер 
Бір кемпір дүкенде сатушыға: 
– Жұмыртқаларың халал ма? – депті. Ашуланып кеткен 

сатушы:
– Иə, тауықтарымыз ылғи хиджаппен жүреді, – деп қарап 

тұр дейді.

***
Терезе əйнегін сүртіп жатқан əйелге таңырқай қарап 

тұрған сырттағы бір мас:
– Сонша қолын бұлғады ғой, мені танитын қай қимас бол-

ды екен? – депті. 

Төрт аяқтап қолдау...
С. Əбікен

Екі əңгүдік сөйлесіп отыр дейді. Біріншісі екіншісінен:
– Осы тауықтар су ішкенде неге аспанға қарайды? – деп 

сұрапты. 
– Аллаға шүкіршілік айтқаны болар, – дейді екіншісі.
– Ал, сен тоқ бола тұра Аллаға шүкіршілік айтпайсың ғой, 

– депті біріншісі. Сөйтсе екінші əңгүдік ойланбастан:
– Өйткені мен тауық емеспін ғой, – депті...
                    
 ***
Сенің əлгі түрмеге қарама-қарсы тұратын танысың бар еді 

ғой?
– Иə. Оған не бопты?
– Енді ол өзінің үйіне қарама-қарсы тұратын болыпты...   
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