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Құрмет

Бәрекелді!

– Әй, сен бала аурухананы жақсы 
есіме салдың. Енді саған тапсырмам 
бар. 

– Құлақ сізде, қария... 
– Бәріміздің де басымыз ауырып, 

балтырымыз сыздағанда пана көрер 
адамымыз дәрігерлер ғой, мен де 
жуырда қатты ауырып қалдым. Орталық 
аурухананың күндізгі стационар бөлі
мінен бірақ шықтым. Алдына сал болып 
барған адам едім, бір жетіде аяғыма 
тұрдым. Ондағы дәрігерлердің антына 
адалдығынан бөлек, науқас тарға өзінің 
ағайынтуысындай, атаанасындай қыз
мет көрсеткеніне риза болдым. Әй, сен 
неге сондай өз ісіне адал жандардың 
жұмысын еңбегіңе арқау етпейсің? 
Мен сені сонда алып барайын, олар 
да басылым бетіне шығып жатса, 
жұмысына шабыт болады ғой.

Ауызынан ақыл аққан қарияның кез 
келген буынмен қатарындай сөйлесіп, 
кейде қуақы тілмен бір тықыртып ала
тынына ризамыз. Қасымқожа қа рияны 
көрсем, қарымды қаламгер Тынымбай 
көкеміздің әңгімелеріндегі кейіпкерлер 
көз алдыма келеді. 

Не керек, көкеміздің көңілін жық
пайын деп, қол боста орталық ауру
ханаға бірге баруды жөн деп таптым. 
«Онда неғып отырсың, түс алдыма» 
дейді қария. 

– Әй, мені баспалдақпен басып озып, 
діттеген жеріне тез бара қоятын қатарың 
деп пе едің, жеделсатымен жүрейік. 

Жеделсаты діттеген жерімізге де 
алып келді. «Күндізгі стационар бөлімі» 

деген жазу қарсы алды алдымыздан. 
Ойлағанмын, «Көбінде күндізгі ста
ционарда жеңілжелпі дертпен ауырған
дар ем алады» деп. Алайда мұнда дерті 
қатты қарт кісілер де бар болып шықты. 

Орталық ауруханадағы күндізгі ста
ционар бөлімінде 50 төсекорын бар. 
Біз барған күні соның біреуі де бос емес 
екен. Науқастар ем алып жатқан бөл
меден шығып, дәрігердің кабинетіне 
кірдік. 

– Әселжан, айналайын, саған журна
листерді алып келе жатырмын. Жаңа 
осында ем алғанымды, сендердің 
көр сеткен сапалы медициналық қыз
мет теріңді бастағаным сол еді, мына 
жүгірмек «Аға, мені сонда алып бар
саңызшы» деп отырып алмасы бар 
ма? Ал келдік, қалғанын сөйлесіп жа
зарсың, – деп өзі есікке ентелей берді 
Қасымқожа қария.

«Негізі бұл жаққа не үшін келдік, 
оған кім себеп болып еді?» деген 
сауалдардың жауабына іштей бойлап 
мен отырмын. Бір уақытта «Біздің де 
еңбек бағаланатын кез болады екен ғой» 
деген дәрігердің сөзі бұзды ойымды.

Өзім де ыңғайсызданып қалдым. Біз 
негізінен әр саланың өзіне тән қызығы 
мен шыжығы болатынын білсек те, 
кей кездері мамандарға орынсыз айып 
артып жатамыз. Осы ретте мұндағы 
дәрігерлер қауымының еңбегіне риза 
болып, олардың антына адалдығын 
әр ортада тілге тиек еткен Қасымқожа 
ақсақалға біз де разы болдық. Шынында 
дәрігердің «Біздің де еңбек бағаланатын 

кез болады екен ғой» деген сөзінен біраз 
нәрсені аңғаруға болады. Жергілікті 
билік тарапынан төл мереке қарсаңында 
оларға үлкен құрмет көрсетіледі. Бірақ 
ұсақтүйек дүниеге бола кейде оларды 
жерден алып, жерге салып, әлеуметтік 
желіде әлімжеттік жасайтынымыз тағы 
бар. Оның үстіне қазір екі сөздің басын 
құрап, желіні еркін пайдаланғанның бәрі 
ақылшыға айналды ғой бұл қоғамда. 
Дәрігердің айтпағы осы ма деп түйдім 
іштей. 

Бұл бөлімде 1 дәрігер, 2 медбике 
және 1 кіші аяжан мұндағы науқастарға 
ем жүргізіп, медициналық қызмет көр
сетеді. Ондағы науқастарды да әңгімеге 
тарттық. Ешқайсысының мұндағы ан
тына адал абзал жандарға өкпеназы 
жоқ, керісінше алғыс жаудырды. 

Әсел Тоқманованың денсаулық 
сақ тау саласында 10 жылға жуық тәжі
рибесі бар. Еңбек жолын Дәуімбай 
елді мекенінде учаскелік дәрігер болып 
бастаған ол бүгінге дейін қаншама 
адамды дертінен айықтырып, алғысын 
алды. Әлі де салада жиған тәжірибесін 
жас мамандармен бөлісіп, өзі секілді 
білікті дәрігер қалыптастыруда өлшеусіз 
еңбек етуде. 

– Қазір осы күндізгі стационар 
бөлімінің дәрігерімін. Әріптестеріммен 
бірге осындағы науқастарға емдік 
шаралар жүргіземін. Біз үшін бәрінен 
елдің алғысы қымбат. Сондықтан 
мейлінше антымызға адал болуға 
тырысамыз. Қазірдің өзінде бізде бос 
төсекорын жоқ. Соның бәріне басаяғы 

4 сала маманы медициналық қызмет 
көрсетеміз. Көбіне көктемде халық 
арасында қаназдық, күн суытса, демікпе 
өршиді. Ал қан қысымының көтерілуі 
бүгінде жас талғамай тұр. Мейлінше 
алдымызға келген адамдардың дертінен 
құлантаза айығуына жұмыс жасаймыз. 
Біздің бөлім күндізгі стационар 
болғандықтан жұмысымыз таңғы сағат 
8.00де басталып, кешкі сағат 18.00де 
аяқталады. Тағы да қайталап айтамын, 
біз үшін ең бастысы – елдің бағасы, 
халықтың алғысы, – дейді дәрігер Әсел 
Тоқманова. 

– Дәрігер, бір науқас «қысылып 
жатырмын» дейді.

Кіші аяжанның осы бірақ ауыз 
сөзінен кейін екеуара диалог та үзілді, 
тіпті алдымдағы дәрігерді таппай 
қалдым. Оның артынан ерген кіші 
аяжанды бағытқа алып, біз де науқастар 
жатқан бөлмеге ендік. Дене қызуын және 
қан қысымын өлшеп алған тәжірибелі 
дәрігер емдік шараларын жүргізіп, 
науқасты қалпына келтірді. 

Біз үшін ауруханадағы жарты саға
тымыз уайыммен өтті. Ал әрбір нау қасқа 
ем жүргізіп, олардың дертімен алысу 
мұндағы тәжірибелі мамандар Әсел 
Тоқ манова, Гүлнұр Нұрмағанбетқызы 
секілді абзал жандардың күнделікті 
жұмысына айналған. «Халықтың ба
ғасы бәрінен қымбат» деген мұндағы 
тәжірибелі мамандардың сөзіне жұмы
сына қарап күмәндану мүмкін емес. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ

«Күнара осы 
сенің редакцияңа 
бір келмесем, 
басым ауырады» 
дейді жүзіне күлкі 
үйірілген Қасымқожа 
қария. Жуырда ғана 
ауруханадан шыққанын 
білетін мен де «Бір 
жетідей ат ізін салмап 
едіңіз, аяғында 
ауруханадан бір-ақ 
шықтыңыз ғой» дедім 
әзілмен жауап берген 
болып. Антына адал жандар

Күн тәртібінде Жалағаш ауданының 4ші деңгейлі 
бюджетінен қаржыландырылатын жергілікті атқарушы 
органдар мен мемлекеттік ұйымдарына бюджеттен 
берілген қаражаттардың пайдалануына және мемлекет 
активтерінің басқарылуына жүргізілген мемлекеттік аудит 
қорытындылары туралы Қызылорда облысы бойынша 
тексеру комиссиясының мүшесі Талғат Ильясовтың 
баяндамасы тыңдалды. Оның айтуынша, 2022 жылдың 1 
тамызы мен 29 тамыз аралығында  «Жалағаш ауданының 
4ші деңгейлі бюджетінен қаржыландырылатын жергілікті 
атқарушы органдар мен мемлекеттік ұйымдарына бюджеттен 
берілген қаражаттардың пайдалануына және мемлекет 
активтерінің басқарылуына мемлекеттік аудит» ісшарасы 
бойынша, кент пен 14 ауылдық округ әкімінің аппараты және 
үстеме тексерумен ауылдық округ әкімінің аппараттарына 
ведомствалық бағыныстағы 14 ауылдық клуб пен мәдениет 
үйілеріне сыртқы мемлекеттік аудит жүргізілген. Мемлекеттік 
аудитпен қамтылған қаражат көлемі – 6 117 618,3 мың теңге, 
оның  2 270 989,9  мың теңгесі – жоғары тұрған бюджеттен 
берілген нысаналы трансферттер.

Мемлекеттік аудит жүргізу барысында бюджет және 
қолданыстағы басқа да заңдылықтардың нормалары 
сақталмауынан анықталған бұзушылықтарының жалпы 
сомасы  – 807 936,7 мың теңге, оның ішінде қаржылық 
бұзушылықтар – 801 398,2 мың теңге. Ал тиімсіз 
пайдаланылған бюджет қаражаты мен активтер –  6538,5 
мың теңге.

Анықталған қаржылық бұзушылықтардың 11 270,6 мың 
теңгесі жергілікті бюджеттер мен мемлекеттік ұйымдардың 
есепшоттарына өтелуге, 790 127,6 мың теңгесі қалпына 
келтіруге жатады. Мемлекеттік аудит барысында  3 382,5 
мың теңге бюджетке және кәсіпорын есепшоттарына өтелсе, 
620 898,9 мың теңге қалпына келтірілген.

Тексеру комиссиясымен аудит обьектілерінің 3 
лауазымды тұлғасына ҚР ӘҚБтКнің 235 бабымен әкімішілк 
құқық бұзушылық туралы хаттамалар толтырылып, 1 225 
200 теңге әкімшілік айыппұл салынып, 612 600 теңгесі 
бюджетке өндірілген. Сондайақ әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы істерді қозғауға немесе қарауға уәкілеттілік берілген 
органдарға барлығы 42 материал жолданып, 22 материал 
бойынша лауазымды тұлғаларға «ескерту» түріндегі 
әкімшілік жауапкершілік көзделсе, 15 материал бойынша 1 
684 650 теңге әкімшілік айыппұл салынып, бюджетке толық 
өтелген.

Анықталған қаржылық бұзушылықтар салық және 
бюджет, мемлекеттік сатып алу заңдылықтарын, бухгалтерлік 
есепті жүргізу қағидаттарын бұза отырып жүргізгеннен 
қалыптасқан. Жиында бұл келеңсіз жағдайлардың орын 
алуына жол берген жергілікті басшылардың да жауап 
беретіні ескертілді. Қомақты айыппұл арқалағандар 
да айтылды. Шындығында бұл мәселе өзінің жауапты 
жұмысына салғырт қарағаннан орын алған. Есепші болу 
аса қырағылық пен ұқыптылықты қажет етеді. Сондықтан 
мемлекеттің бюджетін игеруде кент, ауылдық округ әкімдері 
барынша қырағы болғаны жөн. 

Г.ҚОЖАХМЕТОВА

Қаржы саласы  
қателікті кешірмейді

Осы аптада Жалағаш ауданы 
әкімдігінің мәжіліс залында  аудан 
әкімінің орынбасары А.Нұрмағамбетовтің 
төрағалығымен дөңгелек үстел  өтті. 
Оған Қызылорда облысы бойынша 
тексеру комиссиясының мүшесі Талғат 
Ильясов,  мемлекеттік аудит бөлімінің 
басшысы Қайрат Әбуов, ұйымдастыру 
бөлімінің басшысы Жандос Абсат және 
аудан әкімдігіне бағынысты дербес бөлім 
басшылары, ауыл әкімдері мен олардың 
есепшілері және  мемлекеттік кәсіпорын 
басшылары мен есепшілері қатысты.   

ҚАдіРлі 
     ОҚыРМАН!

Баспасөз – 2023

 «сыр медиа» ЖШс басы лым дарына 
2023 жылдың бірінші 

жартыжыл дығына жазылу жүруде.

Жалпы мемлекеттен көмек, адам
заттан мейірім күтетін жандарға қа
шанда қолдау көрсетіп келе жатқан 
әлеу меттік саланың мамандары десек, 
қа телеспейміз. Қанша жан осы қызмет
керлердің алдына мәселемен барып, 
ойларындағы талаптілектері шешімін 
тауып, еңселерін тіктеуде. Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтің 28 түрі болса, 
тиісті сала мамандары өздерінің 
құзіретіндегі міндеттерді сапалы әрі 
қолжетімді түрде орындап, халық 
пен биліктің арасындағы байланысты 
нығайтуда. «Кір тигізбей ұста ойыңның 
өресін, мейірім етсең, мейірім көресің» 
деп қазақтың бас ақыны айтқандай, 

мейірім жүректен, тілек жылы сөзден 
тарайтынын білетін аудандық жұмыспен 
қамту, әлеуметтік бағдарламалар және 
азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі 
мен жұмыспен қамту орталығының 
қыз меткерлері аудан халқының, оның 
ішінде тұрғындардың әлсіз топ тарының 
мемлекеттік көмек пен қолдауды 
алуына, уақытылы әлеуметтік көмек
тер  мен қамтылуына атсалысып келеді.  

Жыл сайын қазан айының соңғы 
жексенбісінде әлеуметтік сала қыз
меткерлерінің кәсіби мерекесі атап өті
леді. Биылғы төл мереке қар саңында да 
еңбектері елеусіз қалмады. Аудандағы 
әлеуметтік сала қызметкерлерін қа был

даған аудан әкімі Асқарбек Есжанов та 
бұл маман иелеріне артылар жүктің 
ауыр екенін айтты.

– Кез келген мәселені тұрғындар 
алдымен сіздердің алдарыңызға ба
рып айтады. Әр тұрғынның жұмыс
сыздық мәселесі, ерекше жандар
дың мемле кеттік көмектермен 
уақы  тылы қамтылуы, жабырқап 
бар   ған ның жадырап шығуы да сіз
дерге байланысты. Ел еңсесін тік
теуге, оның ішінде жұмыссыздық 
деңгейін төмендетіп, шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған 
шаралар, осы ретте ниетті жандарға 
берілетін қайтарымсыз гранттардың 

Адал еңбекке алғыс
Әр саланың көрсететін қызметінде өзіне тән ерекшелігі бар. Бірақ әлеуметтік салада қызмет 

ету тек өз ісіңнің маманы болып қана қоймай, адамгершіліктен, мейірім мен шыдамдылықтан 
алыстамауды талап етеді. Өйткені бұл саланың мамандары тікелей халықтың әлсіз 
топтарымен жұмыс істейді. Тек қана мәселемен бетпе-бет келетін сала қызметкерлерінің сол 
туындаған қиындықты шешудегі әділдігі, табандылығы мен кәсібилігі қызмет сапасының 
артуына септігін тигізеді. 

мәселесі, барлығы да тікелей сіз
дердің бақылауларыңызда. Сіздер ай
налысатын, сіздер атқаратын қызметтің 
қандай қиын екенін және соған қа ра
мастан барлық қиындықты еңсе ру
ге тырысатындарыңызды да біле міз. 
Еселі еңбектеріңізге сәттілік тілей 
отырып, алдағы уақытта да биік бе
лестерді бағындырып, әлеуметтік сала
ның дамуына үлес қоса бересіздер деп 
сенеміз, – деді аудан басшысы. 

Салтанатты жиында аудандық 
мәс    лихат хатшысы Г.Құрманбаева, 
ау   дандық экономика және бюджетті 
жос    пар лау бөлімінің басшысы Ж.Бай
ма ханова, сала ардагері Т.Алмаған
бетова сөз алып, мерейлі мереке
мен құттықтап, әріп тестеріне ыстық 
ықыластарын біл дірді.

Шара соңында сала ардагерлері мен 
бірқатар әлеуметтік сала қызметкерлері 
облыс әкімінің, облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағ
дарламалар басқармасының алғыс ха
тымен, аудан әкімінің құттықтау және 
алғыс хатымен марапатталды.

Нұр НАУАН
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Қоғам
Рухани мұра

Бірде журналист ағамыз Ахат 
Жанаевтың үйіне сәлем беріп барған 
едім. Ол кісі көп жылдар бұрын 
үнтаспаға жазылып алынған, мұқият 
сақталған терметолғауларды тыңда
тып, бір жасап қалдық. Таныс үн, 
таныс әуен. Мынау  жарықтық Ақмырза 
Тұяқбаевтың мақамы ғой, қызым. 
Неткен ғажап дауыс деген еді. Ахат 
ағамыздан көзі тірісінде естігеніміз 
бойынша  арқалы, ақиық ақынымыз 
Асқар Тоқмағамбетов ағамыз Ақ
мыр за Тұяқбаевты  айырықша құр
меттеп, көпшілік алдында абырой
беделін асқақтатып отырады екен. 
«Кезінде облыстық газетте жарық 

көрген көлемді очеркті «Ақпа жырау, 
Ақмырза» деп атағаны да есімізде. 
Ақаң шынында өзіндік өнері бар төкпе 
жырау болатын. Қос ішекті күйге 
келтіргенде ерекше бір сезімге бөленіп, 
әсемдік әлеміне бойлап кететінбіз. 
Кезінде Ақаңмен талай табақтас 
болып, 30 жылдан астам уақыт бойы 
ол кісінің айшықты өнерін облыстық, 
республикалық радио арқылы на
си хаттап келдік. Өмірінің соңғы 
жылдары ағамызбен көрші тұрдық. 
Ақаң дастарханның ажарын ашып, 
базарын келтіріп отыратын. Жеңгеміз 
Фатима Төлегенқызына сонау соғыс 
жылдарынан құлағымызда қалған 

«Кестелі орамал» және «Солдат са
ғы нышы» әнін орындататын едік.  
Сөз арасында айта кететін жайт, 
халық ақыны, тамаша сазгер Нартай 
Бекежановтың эстрадалық брига
дасы қашан таратылғанға дейін ерлі
зайыпты екеуі осы ұйымда өнер көр
сетіп, елхалқының ыстық ықы ласына 
бөленген өнер саңлақтары болатын. 

Ол кісі «Көрұғлы», «Тақ Сүлей
мен», «Алтын балық» сияқты эпика
лықдастандарды да майын тамыза 
төгілтетін. Бір басқосуда ағамыз терең 
тебіреніспен «Тұяқбай әкем тау тұлғалы 
Тастанбек есімді бабасының алапат 
күш иесі болғанын, қашан дүниеден 

Сұлу Сырды жырымен тербеткен, 
әуенімен әлдилеген

Сыр сүлейлерінің соңғы легінің дүлдүл өнерін кезінде айызы қанғанша тамашалап соның әсерінен көпке дейін 
арыла алмай жүрген бір қарттың: – Пай-пай, десеңші, бұрынғы өткен жыраулардың несін айтасың бірі-бірінен өтетін 
еді ғой. Не сиқырының барын кім білсін, әйтеуір ә дегеннен-ақ тыңдаушысын құлаққа жағымды қоңыр үндерімен 
баурап әкететін. Өзіміз ойын баласы болсақ та, ұзақ таңды ұйқысыз өткеретінбіз. Неге екені белгісіз, қазіргі жастардың 
көне мұраға деген ықыласы суып бара жатқан сыңайлы. Бұдан гөрі батыстың даурықпаларына әуес дегенді 
құлағымыз шалып қалады. Қалай дегенде де, ес біліп, етек жиғалы осы көне қисса-дастандар, һәм терме-толғаулармен 
мол сусындап өскен аға буын өкілдерінің сол бір жыр бұлбұлдарының сақа алтындай сиқырлы өнерін аңсап та, 
сағынып та жүргендері ақиқат. 

озғанша елін, жерін сыртқы жаулардан 
қорғап өткен хас батырлығын тілге 
тиек етіп айтып отыратын. Жаратушы 
иеміз бізге ондай толағай күшқуат 
бермесе де, жыраулық өнерді нәсіп 
етіпті. Мұнысына да шүкіршілік 
дейміз. Тағдырыма бек ризамын. 
Бәзбір замандастарым шеншекпе
ні мен, малмүлкімен желпінсе, мен 
үкілі домбыраммен сыбызғы үнді сыр
найым  мен мақтанамын. 

Кішкентай кезімнен Жиенбайдың 
алты күн, алты түн шырқаса да біт
пейтін жараулы жорғадай сұлу 
Сырдың майда толқынындай, тоқсан 
тараулы ырңақтарын, Тасбергеннің 
жүрек қылын шертерлік мұңлы 
маңыра маларын, Орынбайдың самал 
елдей елдірмелерін, Молдахметтің 
терең тебіреністі термелерін, Үбісұл
тан мен Тұрымбеттің кең тынысты 
толғауларын естіп өстім. Мені шын 
болаттай шығдап өнер әлеміне әкел
ген, дүйім елжұртқа танытқан киелі 
мектептерімнің бірі – Сыр сүлейлері 
болса, екіншісі – Нәкеңнің, Нартай 
Бекежановтың мектебі еді» деген екен. 
Ал ертеректе жал пақ жұртты қарата 
айтқан арнау жырларын  айтуды 
өтінгенде мына жыр ды нақышына 
келтіріп орын да ған көрінеді.

Руым Керейт, ұлымын Тұяқбай дың,
Шабыт қысса бейне бір пырақ таймын.
Ақтық демім біткенше шырқап өтем,
Өнердің туын әсте құлатпаймын.
Ақкөңіл, ақпа жырау Ақмырзамын,
Кісімсіп, пәлсінгенді ұнатпаймын.
Шөліркеп қалса халқым ән мен жырға,
Мейірін қандырарлық бұлақтай мын. 
Бұл өткен күндерді көз алдыңа 

қайта әкелген әдемі сәттер еді. 
Жыраудың өмір жолы да керемет 
өрілген. Ол кісі Жалағаш ауданының 
қазіргі Еңбек ауылында дүниеге 
келген. Бұл өңір – ежелден өнер да
рыған киелі мекен. Ақтық демі біт
кенше Кенесары ханның сарай ақыны, 
жорық жыршысы болған және Бұқар
бай батырдың өшпес ерлігінің куәсі 
болған, қанды көйлек қаруласы 
Нысан бай жыраудың да ата жұрты, 
алтын бесігі осы қасиетті мекен. 

Ақтық демі біткенше жыраулық 
өнердің туын жоғары ұстап, Сыр 
мәдениетінің өсіпөркендеуіне, кемел
денуіне мол үлес қосып, соңына өшпес 
мұра қалдырған жыр дүлдүлі Ақмырза 
Тұяқбаевтың есімі ел жүрегінде 
мәңгілік жасай бермек.

Г.АСҚАРҚыЗы

Абай өзінің  жиырма тоғызыншы қара сөзінде қазақтың 
кейбір мақалмәтелдеріне сын көзбен қарайды. М а қ а л 
екен деп қолдана бермей, мазмұнына қара дейді ұлы 
философ. 

«Әуелі «Жарлы болсаң, арлы болма» дейді. Ардан 
кеткен соң, тірі болып жүрген құрысын. Егер онысы жалға 
жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпенен мал тап деген сөз 
болса, ол  ар кететұғын іс емес. Тыныш жатып, көзін сатып, 
біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал 
іздемек  ол арлы адамның ісі.«Қалауын тапса, қар жанады», 
«Сұрауын тапса, адам баласының бермейтіні жоқ» деген  
ең барып тұрған құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, 
қалауын табамын деп жүріп қорлықпенен өмір өткізгенше, 
малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек 
қой.«Атың шықпаса, жер өрте» дейді. Жер өртеп шығарған 
атыңның несі мұрат? «Жүз күн атан болғанша, бір күн бура 
бол» дейді. Тәңірге жазып, мінбейтүспей арып, шөмеңдеп 
диуаналықпен бір күн болған  буралық неге жарайды?«Алтын 
көрсе, періште жолдан таяды» дейді. Періштеден садаға 
кеткірай! Періште алтынды не қылсын, өзінің көрсеқызар 
сұмдығын қостағалы  айтқаны.

«Атаанадан мал тәтті, алтынды үйден жан тәтті» дейді. 
Атаанасынан мал тәтті көрінетұғын антұрғанның тәтті дерлік 
не жаны бар. Бұлардың бәрінен де қымбат атаанасын малға 
сатпақ ең арсыздың ісі емес пе? Атаана шамасы келсе, 
михнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артымда 
балаларыма қалсын дейді. Ол атаананы малға сатқан соң, 
құдайға дұшпандық іс емес пе? Осындай білместікпенен  
айтылған  сөздеріне  бек сақ болу керек.

Текті сөзден түйін түйген Абай тағылымы шынында 
кез келген ұғымға сын көзбен қарап, таразылауға үндейді. 
Сондықтан да Абай ұлы, сол себепті Абай дара, Абай дана. 

Ақнұр Бектай

Абай сынға алған мақалдар
Расында, Абай әлемі даналықтың, даралықтың, 

көсемдік пен көрегендіктің үлгісіндей. Жылдар өтсе де 
ғұламаның айтқан әрбір өсиетнамасы бүгінгі өмірімізге де 
үлкен сабақ боларлық дүние. Сондықтан «Өлді деуге бола 
ма айтыңдаршы, Өлмейтұғын артына сөз қалдырған...»  
деп ұлықтайтынымыз да, ардақтайтынымыз да Абайдың 
сананы жаңартқан, сан сауалдың жауабын табуға жөн 
көрсетер тағылымды сөздері, пәлсапалық ойлары 
өміріміздің бағдаршамы секілді. Оны бабамыз кейінгі 
ұрпақ сабақ алсын, қажетіне жаратсын деп, қағазға 
маржандай ғып тізіп қалдырған. Егер кім бұл өмірде 
пендешілікке салынып адасса, тығырықтан жол таппай 
қиналса, Абайдың қара сөздерін немесе өлеңдерін оқыса, 
өзінің өмір жолына қандай да бір ғибрат алып, түзеледі 
немесе шырмауықтай шырмалған ойдың шешімін тауып, 
сергіп қалады. Сондықтан ұлы Абай қай қоғамда да ұстаз, 
ағартушы, терең философ бейнесімен тұлғаланады.

Алтын ұя

Күн санап ақпарат кеңістігі өркендей 
түскен заманда жас ұрпаққа сапалы 
білім беру мұғалімнің, ұжымның 
бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығарып жұмыс істеуін талап етеді. 
Білім бар жерде өрлеу де бар, өсу 
де бар, жетілу мен кемелдену де 
толастамақ емес. Біздің аудан білім 
саласына келгенде ауыз толтырып 
айтарлықтай, көпке мақтанарлықтай 
жетістікке жетті. Жыл сайын ҰБТ 
нәтижесімен, республикалық, қалаберді 
халықаралық білім бәйгелерінде топ 
жарып жүрген талапты шәкірттерімен 
қашан да алдыңғы қатардан көрініп 
келеді. Осындай қарқынмен, қабілетпен, 
жүйелі жұмыс, жанжақты ізденіс 
толастамаса, бұл саланың кенжелеп 
қалмайтыны анық. Осы ретте ауыл 
мектебінің бүгінгі бетбейнесін жаңа 
қырынан көрсетіп келе жатқан Әл
Фараби атындағы №201 мектеп
лицейін ерекше атап өтуге болады. 
«Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың 
қас жауы» деп Әбу Насыр ӘлФараби 
атап өткендей, қай дәуірде де бала 
тәрбиесіне аса қатты мән берілген. 
Тыңнан түрен салып, заманның көшіне 
ілесетін, білім ошағынан алған білімі мен 
тәрбиесін қоғам үшін пайдаға жарата 

алатын, бойындағы жастық бұла күшін 
елдің келешегі үшін жұмсайтын жігерлі 
жастарды ұядан ұшырып келе жатқан 
бұл мектептің жетістігі мен жемісті 
сәттері көпақ. Білім ордасына бас 
сұғып, мектеп директорының міндетін 
атқарушы Айқын Жақсылықовамен 
тілдескенімізде балаларды тәрбиелеуде 
ұлттық құнды лық тар мен мәдениетімізді 
қайта жаң ғыртуға аса мән беретінін 
байқадық.

– Бүгінгі заман басқалардан 
білекпен емес, біліммен озатын заман. 
Бұрынғыдай емес, білім саласындағы 
оқу үрдісі, білім беру критерийлері, 
барлығы өзгерді. Қазір жанжақты, 
жаңашыл, үнемі ізденіс үстінде болсаң 
ғана еңбегіңнің жемісін көресің. 
Шүкір, біздің мектеп білікті ұстаз, 

білімді шәкірттерден кенде емес. 
Ұстаздар қауымы барынша балаларды 
ынталандыруға, әрбір сабағын жаңаша, 
қызықты өткізуге талпынады. Өйткені 
оқушыны жалықтырып алмауды 
ойлайды. Түрлі білім додаларында 
жеңіске жетіп жүрген оқушылар 
бар. Олар жетістікке жеткен сайын 
мектебіміздің мерейі асып, ұстаздардың 
қызметіне деген ынтасы, жауапкершілігі 
арта түседі. 

Біздің білім ошағының бір ерекшелігі 
бізде бірнеше сыныпты біріктірген 
«Шаңырақ» оқушылар қауымдастығы 
құрылған. Халқымызда шаңырақ сөзінің 
киелі де қасиетті екенін ескерсек, бір 
шаңыраққа біріккен жас ерекшелігі әр
түрлі екі сыныптың оқушылары үл кеннің 
кішіге деген қамқорлығын, кішінің үлкенге 
деген ізетін қалыптастыратын ұлттық 
құндылықтарды бойына сіңіре отырып, 
оқушылардың өзінөзі басқаруын дамы
тып, жасөспірімдер арасында әлімжеттік 
пен құқық бұзу  шы лықтың алдын алуға, 
тәртіп пен мінезқұлық мәселесін 
шешуге мүм кіндік бергенін тәжірибе 
көрсетіп отыр. Әрбір «Шаңырақ» 
дүйсенбі күні өтетін дәстүрлі оқушылар 
жиынын кезекпен жалпыазаматтық 
және ұлттық құндылықтарға сәйкес 

шығармашылық ізденіспен өткізеді. 10 
минутта шаңырақ мүшелері мерекелік 
құттықтаулар, белгілі кісілермен сыр
сұхбаттар, кездесу, әдебимузыкалық 
монтаждар сияқты тағы басқа да 
формаларда жиындар өткізіп, сол 
тақырыпта газеттерін таратады. 
«Шаңырақ» оқушылар қауымдастығы 
оқу шы лардың белсенді өмірлік ұстаны
мын қалыптастырып, қоғамға қызмет 
етуді мектеп табалдырығынан дайын
дауды мақсат етеді. Оқушының өзін
өзі басқаруы  әр оқушыға ұйым дас
тырушылық қызметке белсенді қатысу 
мүмкіндігін қамтамасыз етіп, бас та ма 
көтеру, шешім қабылдау және өз шаңы
рағында оны жүзеге асыру арқылы 
көшбас шылық қабілеттерін дамытады, 
– дейді Айқын Жақсылықова.

Сонымен бірге бұл қауымдастық 
жұмысы «Қазақтың 100 әні» жобасы 
бойынша тізімге енген бір әннің тарихымен 
таныстырып, сол әнді орындау  арқылы 
ұлттық өнерді  насихаттап та келеді 
екен. Ұмыт болған халық әндері мен 
халық композиторларының әнін іздеп, 
тарихын зерттеп, әнді орындау арқылы  
оқушылардың бойында ұлттық өнерге 
деген құрмет артатынына сенімді. 

Иә, біз табан тіреген мектептегі 
жүйелі жұмыстардың легі тек мұнымен 
тоқтап қалмайды. Оқушылар, мектеп 
қызметкерлері мен атааналар арасында 
кеңінен насихатталып, аз уақытта өз 
нәтижесін көрсете бастаған «Көп оқып, 
көп білуге ұмтыл: лицей шәкірттері 
оқуға міндетті 30 кітап» жобасы да 
балаларды белсенділікке тәрбиелейді. 
Барлық сынып бұрыштарында үш 
тілде жазылған 30 кітаптың тізімі ілініп, 
мектеп кітапханасында арнайы көрме 
әзірленген. Қызылорда қаласындағы 
Назарбаев Зияткерлік мектебімен 
тығыз тәжірибе алмасу барысында 
«Бук россинг» акциясы арқылы сирек 
кездесетін кітаптарға мектеп оқушы
ларының қол жеткізгенін айта кеткен жөн. 
Жоба басталғалы үш жылда 30 кітаптың 
тізімі толықтырылып, қазіргі таңда 
жүзге жуықтапты. Жалпы осы жоба 
оқушылар арасында кітап оқуға деген 
қызығушылықты оятып, оқылған көркем 
әдебиеттер төңірегінде ой бөлісіп, 
кейіпкерлер әлемін талдау арқылы 
әдеби тілде сөйлеуге, өз ойларын еркін 
жеткізуге мүмкіндік береді. 

– «Мен әлемге домбыраны таны 
тамын!», «Атаананың жұмыс орнын
дағы 3 күн», «Туған жерге тағзым!» 
өлкетану саяхаты, «Ақылды бейсенбі» 
кездесуі, «Балалар әлеміндегі игі 
істер» әлеуметтік жобалары – мек
теп тегі жаңаша тәрбие үрдісі. Ал 
«Балалар әлеміндегі игі іс тер» жоба
сында мектепте үйде оқи тын мүмкіндігі 
шектеулі оқушыларды қамқор  лыққа 
алу арқылы, оқушыларға өмір дің 
басқа қырынан қарай білуге, мүмкін
дігі шектеулі балалардың тірек қозға

лы сында шектеу болғанымен, ар ман
қиялында шектеудің жоқ екенін түсінуіне 
мүмкіндік болды. Оқушыларға рухани 
құн дылықтар, оның ішінде адам гер шілік 
пен имандылықты сөзбен емес, іспен 
көрсетудің қаншалықты маңызы бар 
екенін осы жоба дәлелдеуде, – деген 
Айқын апай оқушыларға ұлттық рух 
пен ұлттық тәрбие беруде «Мұрагер» 
домбырашылар сыныбының рөлі зор 
екенін жеткізді.  

Қандай шара болсын, мектепке 
келген қонақтарды күмбірлеген күй
мен қарсы алу – мектептің игі дәстүр
лерінің бірі. Расымен мектепте күйші 
оқушылардан жасақталған «Мұра
гер» домбырашылар ансамблін көп
ші лік жақсы біледі. Биылғы оқу жы
лында «Мұрагер» сыныбына 41 оқу шы 
қабылданыпты. Ұлттық өнер ді на си
хаттауда қазіргі таңда бұл оқу шылар 
қазақтың 100 күйі бойынша «Мен әлемге 
домбыраны танытамын!» жобасымен 
жұмыс жасауда.

Әлем жұрт шылығының назарын 
аударып отырған мәселе – балалардың 
жеке сұра ныстары мен ерекшеліктеріне 
орта ның, отбасының қатысуымен бі
лім беру үрдісіне толық қосуды қа
рас тыратын инклюзивті білім беру. 
Ин клюзивтік білім беру – барлық 
балаларды, соның ішінде мүмкіндігі 
шектеулі балаларды жалпы білім беру 
үрдісіне толық енгізу және әлеуметтік 
бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, 
дініне, жағдайына қарамай, балаларды 
айыратын кедергілерді жоюға, атаана
ларын белсенділікке шақыруға, баланың 
түзеупедагогикалық және әлеуметтік 
мұқтаждықтарына арнайы қолдау, яғни 
жалпы білім беру сапасы сақталған 
тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік 
саясат. Бұл ретте аталған мектептен 
ашылған арнайы сыныптар әдеттегі 
сыныпта дәстүрлі оқыту жағ дайында 
қанағаттандырылмайтын ерек  ше білім 
беруге қажеттілігі бар оқушы ларды 
саралап оқытады. Білім алушы ларға ар
найы курстан өткен сынып жетекшілері 
мен пән мұғалімдері бекітілген. 

Сонымен қатар түзету сабақтарына 
психолог, логопед, дефектолог арнайы 
мамандар тағайындалып, оқушыларды 
сыныптан тыс мәдени шараларға өз 
сыныптарымен бірге  қатыстыруды қам
та масыз етеді. 

“Бір әкенің тәрбиесін жүз мектеп 
те бере алмайды” демекші, мектеп
лицейі жоғарыда аталған жобалармен 
шектеліп қалмай кезеңкезеңімен басқа 
да жобаларды енгізу арқылы мек теп 
мәдениетін қалыптастыруды, үштік 
одақ арасындағы байланысты нығай
туды көз дейді. Соның ішінде «Шапа ғат» 
әкелер кеңесінің жұмысын ерекше атап 
өткен жөн. Бала тәрбиесінде әкелердің 
рөлі мен ықпалын күшейтуге, әкелер 
мәртебесін көтеруге бағытталған 
кеңес жұмысы көпке үлгі. Нәтижесінде  
әкелер дің сабақ үдерісі мен тәрбиелік 
шараларға қатысуы жолға қойылып, 
жиналыстарға белсенді қатысу көр
сеткіші артқан. Әкелермен жоспарлы 
тренингтер, топтық жұмыстар, семи
нарлар мен дөңгелек үстелдер жиі өтеді. 
Мектепте әкелерге педагогикалықпси
хо логиялық кеңес беру пункті жұмыс 
жасайды. Сонымен бірге мұғалімдермен 
бірлескен түнгі кезекшіліктерге шығу 
арқылы жасөспірімдер арасында құқық 
бұзу шылықтың алдын алуға да атса
лысып жүр.  

Қанша жобаны қатар жүргізіп, 
білім мен тәрбиені ақсатпай отырған 
ұжымның еңбегі елеусіз қалған емес. 
Жеткен жетістіктер, көрсетілген құр
меттің бәрі сапалы білім беру ісінің 
нәтижесі деуге әбден болады. Ақын, 
сазгер А.Орынбаева, тәжірибелі 
мұғалімдер Ж.Тұрған, Ш.Қанбаева, 
Г.Есжанова, Е.Ыдырыс бастаған ұстаз 
деген ұлы есімді арқалап жүрген барлық 
педагогтың еселі еңбегін айтпай 
кету мүмкін емес. Мәдени, спорттық 
шаралардағы жетістіктерден бөлек, 
әскерипатриоттық тәрбие бағытында 
Отан қорғаушылар күніне орай өткен 
аудандық саптық байқауда да аталған 
мектеп 1 орынды иеленген. Ал теннис 
үйірмесінің жетекшісі Т.Тұрғанов 15 

Салаға серпін берген білім ордасы
Бүгінгі жас ұрпақ білімді болса, елдің келешегі кемел болары 

ақиқат. Жастардың білімді болуы жаһандық дәуірде бәсекеге қабілетті 
мемлекеттің негізін қалауына жол ашады. Мысалы, компьютерлік 
сауаттылық, шетел тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар 
әркімнің алға басуына жол ашатын заманауи талаптар. Мұндағы негізгі 
ой – білім бәйгесінде биіктен көрінетін білікті маман, уақыт талабына 
сай, кез келген кезеңде бәсекеге дайын тұлға қалыптастыру. 

оқушыны аталған спорт түріне баулып, 
оқушылардың спортқа деген ынта
жігерін қалыптастырып жүр. Сонымен 
бірге отыз жылға жуық білім саласының 
ыстықсуығына төзіп жүрген география 
пәнінің мұғалімі Гүлдана Ермаханова 
да талай баланың қанатын қатайтып, 
білім нәрімен сусындатуда адалдық 
пен жауапкершілікті бірінші орынға 
қойып келеді. ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің «Құрмет» грамотасын, 
облыстық білім басқармасы мен 
кәсіподақ комитетінің «Құрмет» 
грамотасын, аудандық білім бөлімінің 
«Құрмет» грамотасын, облыс, аудан 
әкімдерінің алғыс хатын, «Жыл 
ұстазы – 2020» номинациясын алса, 
облыс әкімдігі білім беру саласының 
қызметкерлеріне тағайындаған бір
жолғы сыйақының иегері атанған. Бі
лікті маманның білім берудегі жаңада 
әдіс темелік, жаңартылған білім беру 
мазмұны сынды бірнеше жұмыстары 
баспаға ұсынылған. Ал қазық тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімі Шолпан Қанбаева 
салада 27 жылдан астам уақыт 
еңбек етіп, бірнеше мәрте марапат 
төрінен көрініпті. ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің алғыс хатына, облыстық 
білім басқармасы мен кәсіподақ 
комитетінің «Құрмет» грамотасына, 
«Үздік мұғалім – 2021», «Үздік мұғалім – 
2022» номинациясына ие болған. Мұнан 
бөлек «Құндылыққа бағытталған білім 
беру жағдайында музыка және кәсіптік 
білім беруді дамытудың инновациялық 
тәжірибесі» атты облыстық пән 
бірлестік жетекшілерінің секция отыры
сында «Ұлттық құндылықтарды 
дәріп тей оты рып, оқушылардың ұлт
тық музыкаға деген шығармашылық 
қабілетін арт   тыру» тақырыбындағы 
шебер сы нып көрсеткені үшін №201 
мектеплицейінің музыка пәні  мұғалімі 
Алтынкүл Жаңашева, «Тәр биелік 
орта: құндылыққа бағдар және үздік 
тәжірибелер» тақырыбындағы тәрбие 
орынбасарларының бірлестік әдіс 
темелік отырысында жұмыс көрсет кені 
үшін Феруза Досанова, білім басқар 
масының ұйымдастыруымен өткі зіл
ген мұғалімдердің облыстық спар
такиадасына іріктеу мақсатында ша ғын 
фут болдан өткізілген жарыста үздік 
ойын көрсеткені үшін №201 мек теп 
мұғалімі Нұрғазы Ақылов, аудан бойын
ша білім саласының қызметкерлері 
арасында өткен шағын футбол 
сайысына қатысқаны үшін №201 мектеп 
мұғалімі Самат Нұрпейісов, Шахан 
Дәулет, білім беру ұйымдарының педа
гогтары арасында өткізілген «Үздік ав
торлық бағдарлама – 2022» облыстық 
байқауында I орын алғаны үшін Әлима 
Жаңабергеновалар үздіктер қатарынан 
кө рініп, білім ордасының абыройын 
асқақтатып ке леді. 

Жалпы біздің атағанымыз талабы 
таудай, мақсаты айқын, ынтажігері мен 
білімге құштарлығы алға жетелейтін, 
жас өрендер тәрбиелеуде барлық 
жаңа шылдық пен тиімді әдістерді 
үнемі жетілдіріп отыратын ұжымның 
жетіс тіктерінің бірнешеуі ғана. Біз тек 
саналы ұрпақ пен бәсекеге қабілетті 
тұлға қалыптастыруда даналық пен 
пайымпарасатты, жанжақтылық пен 
жаңашылдықты, тастай талап пен 
кіршіксіз мейірімді де тең ұстай білетін 
ұстаздардың еңбегі қашанда жемісті 
жылдарды қорытындылай берсін 
дейміз.

Нұржамила АлМАСҚыЗы
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таным

Айтыстың тарихы тым тереңге, 
сонау есте жоқ ескі күндерге қарай 
тартады. Содан да болар, әдебиеттану 
теориясының білгірі академик З. 
Ахметов суырыпсалма ақынның тұлға
сын байырғы жыршы, жырау сияқты 
әлеу меттік ойпікірді реттеуші сөз иеле
рінен де ауқымы кең, солар атқарған 
қызметті толайым қамтитын ескі тип 
ретінде қарастырады. Олай болса, ке
шегі Сыр сүлейлерінің сарқыты, бүгінгі 
заманауи сахналық айтыстың арғыбергі 
тарихында «Алтын домбыра» жүлдесін 
үш рет жеңіп алған, Алла абыроймен 
алқағандықтан, шашасына шаң жұқпай, 
тозаңына қара ілеспей келе жатқан 
айтыстың ақмылтығы Мұхтар Ниязовтың 
шығармашылық сүбесінің аужайын, 
жалпы оның айтыскерлік шеберлігімен 
байланысты қазіргі заманауи айтыстың 
өткені мен бүгінін түстеп тану үшін 
сөзімізді сәл әріден бастаған жөн болар. 

Қайнар бұлақтың қарқыны

Қазақ айтыс өнерінің байырғы бас
таулары, дамуы, кейінгі жеке арна
лардың қалыптасу, салалану тарихы мен 
теориясына қатысты кезінде мамандар 
тарапынан жазылған жайлар баршылық. 
Сахарадағы көшпелі халықтардың, 
оның ішінде қазақ пен араб бәдәуилері 
өнеріндегі ұқсас тұстарды салыстырып, 
негізінен, бұлардың ақындыққа бейім жұрт 
екенін айтқан Ш.Уәлихановтан бастап, 
«Айтыс өлеңдері» атты іргелі зерттеу 
жазып, қазақ, қырғыз, қарақалпақ, 
өзбек жұртындағы импровизация өне
рін сарапқа салған М.Әуезовпен қа
тар пікір айтқан мүйізі қарағайдай ға
лым дар, осы тақырыптан докторлық 
диссертация қорғаған Сыр бойының 
тумасы М.Жармұхамедов тақырыпты 
мүмкін болған жеріне дейін жеткізді. 
Тіпті әдебиеттанушылар арасында ай
тысқа қатысты сөз қозғамағандар тым 
сирек. Солай бола тұра, айтыс өнерінің 
тарихи, саяси, әлеуметтік, қоғамдық, 
заманауи үдерісінің өткені мен бүгіні 
арасына алтын көпір болатындай өзегі 
тұтас еңбекті кезіктіру қиын. Өйткені бұл 
тақырып әр кезде, алуан көзқарас пен 
кеңестік қасаң идеология аясында түрлі 
деңгейде, біріне екіншісі кереғар пікірлер 
тоғысында бағаланып келді.

Аталмыш ғалымдардың ойын ор
тақ арнаға тоғытар болсақ, айтыс 
әуел де топталып айтылатын тұрмыс
салт жырлардан бастау алып, жүре 
келе, «сөз жарысы, пікір таласы» 
мағы насын иеленіп, кейін қайымдаса 
дамудың арқасында екі ақынның жұрт 
алдында сөзбен түйрескен жекпежек 
өнері дәрежесіне көтерілгенін аңғаруға 
болады. Ғалымдардың бәрі бір ауыз
дан ақындар айтысы белгілі бір саз 
аспабының сүйемелдеуімен, көпшілік бас 
қосқан ас, жиынтой, ойынсауық кезінде 
өтетінін, оның әділ төрешісі халық екенін 
айтады. Айтыстың бұл ерекшелігі күні 
бүгінге дейін ілкідегі сол тұмса қалпын 
бұзған жоқ десек болады. Өйткені қазақ 
даласында алқаның қолдауынсыз өткен 
бірде бір айтыс жоқ. Мұның себебін 
М.Жармұхамедов «Айтыс – өзінің тез 
баурағыш, тартымды сипаттары арқылы 
қазақ өмірінің әр саласымен ертеден 
біте қайнасқан жанр» деген пікірмен 
бекіте түседі. Ал М.Әуезов аталмыш 
өнер орта ғасырда Батыс Еуропадағы 
фильд, Франция терістігіндегі трувер, 
орталық Еуропадағы мейстерзингер, 
Скан динавиядағы скальд, орыс скомо
рохтары мен қазақтағы өзара тығыз 
байланысын ашып көрсеткен болатын.

Кеңес одағы тұсында зерттеліп, 
ерекше зерделене бастаған айтыс өнерін 
Қ.Жұмалиев жанрлық тұрғыда жеті 
топқа бөлсе, М.Әуезов әдетғұрып және 
ақындар айтысы деп екі түрге жіктеп, 
ақындар айтысының мазмұнын қысқа 
жауаппен қақтығысатын түре айтыс және 
кең көсіліп, түйдектетіп ұзаққа сілтейтін 
сүре айтыс деп анықтай түседі. Қазіргі 
сахналық сипат алған айтыс М.Әуезовтің 
жіктемесіндегі екі түрдің кейінгісінің 
белгілі бір уақыт аясына шақталған 
формасын құрайды. Айтыс өнерінің 
білгірі М.Жармұхамедов әдебиеттану 
ғылымындағы осы жанрлық жіктеулерді 
толықтырып, бұл қатарға жазба айтысты 
қосты. Ал Т.Бекниязов айтыстың уақыт 
өткен сайын жаңаша дамитынын, 
«Қазіргі айтыста заман өзгерісі, қоғамда 
болып жатқан жаңалықтар, халық 
өмірінің соны әлеуметтік сипаты сөз 
болып, бейбітшілік, гуманизм мәселелері 
қозғалатынын» айтты. Ол рас, жалпы 
сөз сайысында, айтыстың үстінде 
қозғалмайтын тақырып жоқ. Заман 
ағымы нені талап етсе, қоғам мүшелері, 
яғни ақынның тыңдармандары қай 
нәрсені қаласа, айтыс міндетті түрде 
соны тақырып етіп көтеріп, айтыскер 
халықтың ойындағысын айтып, биік 
мінбердегі билік басындағыларға 

жеткізіп отыратын дәнекерлік қызметі 
ежелден қалыптасқан жазылмаған дала 
заңдарының бірі.

Кейінгі бір ғасыр, оның ішінде біз 
куә болған соңғы 2030 жыл көлемінде 
айтыстың мазмұны адам танымастай 
болып өзгерді. Әрине, жақсы жағына 
қарай. Осы арада халық ауыз 
әдебиетіндегі ауызша сөз құрайтын 
суырыпсалмалық дәстүр мен кейінгі 
жазба әдебиет өкілдері жайын өз алдына 
сөз еткен орынды. Шын мәнінде, бұл өзі 
тек қазақ әдебиеті мен фольклорында 
ғана емес, әлемдік поэзиядағы үлкен 
керте, түйткілі көп мәселелердің 
қатарынан саналады. Бір кезде ауызша 
поэзияның ұңғылшұңғылын, әсіресе 
оның ауызша қабылдау, сіңіру, шығару, 
таралу мәселесін шұқшия зерттеген 
американдық ғалым А.Лорд «жазбаша 
дәстүр ауызша сөз өнерінің көрін 
қазушы» деген ыңғайда үкім айтқан 
болатын. Әрине, бұл пікірге иек артар 
болсақ, қоғамға жазба айтыс келген 
кезде суырыпсалу үрдісінің күні еңкейіп, 
жұтылып кету керек еді. Өйткені академик 
З.Ахметовше айтқанда, импровизацияға 
қарағанда «...жазба әдебиетінің өмір 
шындығын бейнелеу әдісі, көркемдік ой 
жүйесі, қолданатын жанрлары, стиль, 
тіл өзгешеліктері қай жағынан да жаңа, 
соны қасиетсипаттары мол» ғой. 
Рас, қоғамға жазба мәдениет дендеп 
кірген кезде халық мұрасын жадқа 
сақтаған орындаушылардың жазбаша 
сауат ашып, тұрақты мәтінге телміруі 
жыршылық, күйшілік, әншілік дәстүрде 
А.Лорд айтқандай, ауызша мәдениеттің 
«көрін қазбаса» да, елеулі әсерін тигізіп 
бақты. Бір қызығы, бұл үдеріс айтыс 
өнерінде керісінше сипат алып, өзінің 
өміршең қасиетін көрсете бастады. Ал 
көптің көкейіндегі «Бұл қалай?» деген 
шоқпарбас сауал әлі күнге дейін сол 
күйі, жауапсыз кетіп бара жатыр. Әрине, 
табиғаты жағынан тым жақын тұрған 
өнер түрлерінің арасындағы мұндай 
алағаттық кімкімді де таңғалдырмай 
тұрмайды. Сол үшін қазіргі сахналық 
айтыс өнері өкілдерінің шығармашылық 
зертханасын зерделей түскен жөн.

ХIХ ғасырдың екінші жартысы 
мен ХХ ғасырдың басында серпінді 
дамыған жазба айтыс, негізінен 
Шығыстың классикалық әдебиетін 
меңгерген шайырлар арасында өріс 
алды. Мұндай айтыстардың мазмұнына, 
негізінен, қарсылас ақынға үшбу хат 
жолдау арқылы мысал айтып, жұмбақ 
жасыру тәсілі тән. Әрине, мұның бәрі 
жазба айтыс иесінің білім өресін, ақыл
ой – интеллек деңгейін көрсетуге 
негізделуінен. Жазба айтыс өз тарапында 
ауызша дәстүрдегі көркемдік мазмұнмен 
түрді дамытуға ерекше ықпалын тигізді. 
Жазба сауат пен импровизация біріне 
екіншісі кереғар мәдени ұстындар бола 
тұра, екеуара мәмілеге келуі ғажап 
құбылыс. Бұл да сол, айтыс өнерінің кез 
келген жағдайға икемделіп, қоғамдық
әлеуметтік болмысқа бейімделгіш 
ерекше табиғатын танытады. Мұнда 
алдымен жазып шығару, содан соң 
жазба мәтінді жаттап алу, кейіннен әлгі 
жадындағы дайын қорды қарсылас 
ақынның уәжіне сай қайта туындату, 
түрлі жағдаятқа байланысты жаттағаны 
мен табан асты суырыпсалу арқылы 
екі айрықтың басын қосу мәселесі қыл 
үстінде – сөзді әуендетіп, лекітіп айтып 
отырған кезде жедел шешім табуы тиіс.
Әрине, ол оңай шаруа емес. Сондықтан 
да мұндай жанжақты қарымқасиетті 
талап ететін бұла өнерде жүзден 
жүйрік, мыңнан тұлпардың ғана жүретіні 
айтпаса да түсінікті. Қоғамның тынысын 
тамыршыдай тап басып, соны мәселе 
етіп көтеру жолында талант, таным, 
білім, сахна мәдениеті, орындау 
машығын бір бойына жия алмаған айтыс 
ақыны тыңдаушының қажетін өтей 
алмайды. Олай болмаған жерде оның 
сахнадағы ғұмыры да келте. Қазіргі 
айтыс осы заңдылыққа негізделген.

Айтыстағы әуелгі қайнар бұлақтың 
қарқыны жылдар өткен сайын басқа 
қырынан айшықтанып, түрленіп, 
құбылып, бүгінде мүлдем басқа сипат 
алып бара жатыр. Иә, «Айтыстың түп 
мақсаты – ұту, қарсыласын қисынды 
да уәжді сөзбен қапысын тауып, еріксіз 
тізе бүктіру...» дейтін М.Жармұхамедов 
пікірі қашан да өзекті. Ол үшін айтыскер 
үнемі, үдемелі дайындық үстінде болуы 
тиіс. Жалпы кім болса да, мейлі ол 
байырғы немесе бүгінгі жыршы, әнші, 
күйші болсын, алқаға түсер алдында 
міндетті түрде дайындалады. Өйткені 
қоғамда қазіргі айтыс ақындары айтар 
сөзін «алдын ала дайындап алады» 
деп күңкілдеу басым. Қай өнер түрінде 
болсын, дайындалмау деген ұғым жоқ. 
Тіпті алқаға түсетін сөзуар бишешендер 
де алдын ала дайындық жасайды. Бұл 
жайында өнер иесі топқа түсер алдында 
міндетті түрде дайындық жасайтынын 

әлем фольклорын зерттеген ғалымдар 
тақырып ыңғайына қарай сан мәрте 
айтып, жазды. Олай болса, алдын ала 
дайындық жасамайтын ақын бол майды. 
Мәселе сол дайындаған өлеңін көпшілік 
алдында импровизация тәсі лімен, туын
датпашығармашылық тетік терді іске 
қоса отырып, ерекше орындау шылықпен 
топқа салып, тыңдаушының ықылас, 
ілтипатына бөлене білуде. Заманауи 
айтыс ақындарының сахналық ғұмыры 
бәйшешек гүлмен тағдырлас болатыны 
сондықтан.

Айтыс өнерін Кеңестік кезеңге дейінгі, 
Кеңес Одағы тұсындағы және тәуелсіздік 
дәуіріндегі деп шартты түрде үш топқа 
бөлуге болады. Аталмыш жіктеменің 
кейінгі екі сатысында науқандық сипат 
басымырақ. Әсіресе Кеңес Одағы 
тұсында ақындар колхоз, совхоз, өндіріс, 
облыс, аудан, ауыл атынан сөйлеп, 
бұрынғы айтыстың түрсипаты мен 
мазмұнын басқа арнаға бұрып жіберді. 
Ұлы Отан соғысы жылдарында айтыс 
үндеуге айналып, плакаттық сипат 
ала бастады. Мұндай науқаншылдық 
егемендік алған жылдан кейінгі «қайта 
құру» кезеңінде де байқалып қалып 
отырды. Соңғы кезде айтыс бұл әдеттен 
арыла бастағандай. Мұндай заңды 
үдерісті М.Жармұхамедов айтыстың 
«әсте тоқырамайтын, тіпті жаңа кезеңде 
соны белеске көтеріле беретінінің айқын 
айғағы» ретінде қарастырады. Әділ сөз, 
орынды баға. 

Мен ғасырлар қойнауынан жеткен 
қазақ айтыс өнерінің бір белесін, 
егемендікпен қоса көтерілген соны 
өресін «Жүрсіннің жүйріктері» деген, 
әдеби айналымға енбегенмен, ауызекі 
қолданыста жүрген тұрақты сөз тіркесінің 
пайда болу кезеңімен байланыстырған 
болар едім. Иә, азаттық алған жылдары 
қазақтың айтыс өнерінің белгілі асуы 
онсыз да күрмелуге жақын тұрған. Көненің 
мұрасын жаңа заманға жалғаған Манап, 
Тәушен, Көкен, Махамбетқали, Замаддин, 
Көпбай, Егеухан, Әсия, Надежда, 
Әселхан, Қонысбай, Шынболат, Шолпан, 
Баянғали, Есенқұл, Шорабек, Қаныбек, 
Қатимолла, Әбдкәрім сияқты жүйріктер 
өздері бағындырған межелі белден 
түсіп, тізгінді келесі буынға берді. 

Тап осы тұста айтыс сахнасына 
Қуаныш, Айтақын, Жандарбек, Құдай
берлі, Әзімбек, Бекұзақ, Серік, Ерік, 
Жадыра, Кенжебай, Ақмарал, Мар жан, 
Кәрима, Елена, Әнуар, Мэлс, Аман
жол, Қойлыбай, Оразалы, Анар, Айнұр, 
Алтынкүл, Айбек, Әбілқайыр, Бауыржан, 
Салауат, Айнагүл, Бекарыс, Бекжан, 
Дәулеткерей, Балғынбек, Ахметжан, 
Жәкен, Шынберген, Мұхамед жандар 
шығып, бұл өнердің бағытын байырғы 
түрді астар ете отырып, заманауи талап
тілек негізінде қайта жасақтап, ұлттық 
құндылықтарды ұлықтай бастады. 
Бұл күнде ой елегінен өткізіп отырсақ, 
тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңнің өзін 
үш буынға бөліп, айтыс ақындарының 
жаңа толқынын қалыптастыра бастаған 
солардың өзі тұғыр тағын қазіргі Ринат, 
Мұхтар, Мақсат, Жансая, Нұрмат, 
Шынарбек, Сара, Жандарбек, Рүстем, 
Еркебұлан, Дидар, Нұрлан, Арман, 
Мақсат, Қалижан, Мейірбек, Біржан, 
Шалқарбай, Аспанбек сияқты кейінгі 
өкшебасар көкжал толқынға ұсына 
бастаған сияқты. Өйткені айтыс – үнемі 
жаңарып, мазмұн, түр жағынан жасарып, 
ұйқас үйлесімі жасанып, астары түлеп, 
сөз сиқыры жасырған сыр өзге түрде 
құбылып, жаңа буын тыңдаушының 
талабын қанағаттандырып отыруға 
жаралған өнер. Сол санаттағы тұғыры 
аласармаған, тұяғы тасты көскен қас 
жүйріктің бірі һәм бірегейі – Мұхтар 
Ниязов. Ендігі сөз бұрынғы сары далада 
сөз саптаған сүлейлердің бүгінгі сөз 
ұстаған сарқытының, жазба дәстүр 
мен суырыпсалма үрдісті түйістірген 
түйсік иесінің сахнада өткізген кейбір 
айтыстары жайында.

Шымшыма сөздің шебері

Айтыс сахнасында тұғырдағы ақжем 
тастүлек емес, зар күйінде тұрған 
қоңыр түлек баршын Мұхтардың сөз 
сайыстарының бәріне бірдей талдама 
жасау мүмкін емес, әрине. Біздің 
қолымызға түскен азынаулақ мәтіннен
ақ оның шамашарқын тануға болады. 
Жалпы мұнда бірден көзге түсетін жайт, 
қай мәтінде болсын, ақындар айтысты 
үштөрт қайырыммен күрмейтіні көрініп 
тұр. Осының өзі заманауи айтыс 
сахналық түрге байланысты белгілі 
бір қалып, шекті ая қалыптастырып 
үлгергенін, уақыт – айтыстағы басты 
өлшемдерінің біріне айнала бастағанын 
көрсетеді. Осы үштөрт кезектесуде 
базынаңды басып айтып, барыңды 
базарлап үлгеру оңай міндет емес. Бұл 
– сахнагерлікке тән барлық ерекшелік 
атаулы айтыс өнеріне, айтыс ақынының 

бойына толық көшкенінің белгісі.  
Бұрынғы айтыс пен бүгінгі айтыстың 

бір ерекшелігі, заманында шайырлар 
қалыптастырған жазба айтыс дәстүрінен 
еншілеген қасиет – айтыс ақыны 
төңіректі шарлап, әр нәрсені барлап 
жүріп алмай, тақырыпқа тұтқиылдан 
келіп тура түсе кетеді. Тіпті кей жағдайда 
байырғы майталмандарша амандасып 
жатуды да қажет деп таппайтын сияқты. 
Өйткені оның бәрі уақыт алады. Қазіргі 
айтыс та техногенді өмірдің өзі тәрізді, 
тым жылдам, өзгермелі. 2020 жылы 
Астанада өткен «Алтын домбыра» 
сайысында Мұхтардың қарсыласы 
болған Бекарыс Шойбеков салған жерден 
«Қызылорданың мәдениет министрі, / 
Билікте пісіп тұрған бес тарысы... / Бұл 
баяғы момақан Мұхтар емес, / Бұл жолы 
келіп отыр басқа кісі...» деп, түйрей 
сөйлейді. Иә, тап осы кезде ол қалалық 
мәдениет бөлімінің басшысы болып 
мемлекеттік қызметке тағайындалып, 
тиісті заңнамадан емтихан тапсырған. 
Бекарыстың «...Ауылынан үміті үзілген 
соң, / Шымкентке келуі жиілеп кетті, 
/ Біз жақта он шақты күн оқыды да, / 
Барды да Қызылорданы билеп кетті...» 
деп қыжыртуының себебі сол еді. 
Айтыс осындай өмірбаян деректерін 
күйттеуден басталып, Түркістан
Қызылорда облыстарында орын алып 
жатқан сан түрлі әлеуметтік мәселелерді 
күйттей жөнеледі. Тап осы жерде біз 
кешегі Кеңес одағы тұсында аға буын 
ақындар пайдаланған айлатәсіл түрлері 
күні бүгінге дейін өзінің мәнмағынасын 
жоймағанына куә боламыз.

Міне, оңтайлы сәтті орайлы 
пайдаланған Мұхтар алғашқы кіріспе 
түйдектің бастама жолынанақ алды
артын матап, көрермен көңіліндегі 
күдікті сейілтіп, көпшіліктің езуіне күлкі 
үйіре қояды: «Аманбысың, қысық көз, 
көзкөргенім, / Байқамайтын өз мінін, өз 
кемдерін...». Мұны атшаптырым залда 
отырған қауымның тынысын сезініп, 
бірден күретамырға түсе қою десе болар. 
Одан әрі қарсыласын ұлықтап отырып 
сілелетеді: «Алысқанда желкемен жерге 
қадап, / Шабысқанның алқымын ісіреді. 
/ Көзі мысқыл ағамсың, сөз қышқыл, / 
Қыжыртумен бітетін ісі үнемі». Сыңар 
жолда егіз ұйқасқа құрылған «көзі 
мысқыл, сөзі қышқыл» тіркесінің өзі үлкен 
жүк арқалап тұр. Айтыс өнерінің білгірі 
М.Жармұхамедовше толғасақ, «Мұнда 
кемсіту жоқ, әзілге сыйымды жеңіл юмор 
ғана бар». Қарсыласының сырт пішіні 
мен жеке басындағы мінді тілге тиек ету 
ежелгі айтыста да, одан кейінгі дәуірде 
де болған һәм бола беретін тәсіл. 
Шығармашылық зертханасының басты 
ерекшелігі шымшыма сөзге құрылған 
Мұхтар қарсыласын «қармағына» 
бір іліндіріп алған соң, кімге де дес 
бермейтін, қашан да есе жібермейтін 
шебердің бірі. Міне, «Он жылда алмаған 
біліміне он күнде қол жеткізуіне» 
байланысты айтылған уәжі: «...Ұстаздық 
үйретпеген нәрселерді, / Мұқтаждық 
үйретті де, рухтандым... / «Шымкентте 
кілті бар деп» бекер айтпайд, / Есігін 
ашатын бар құлыптардың». Мұнда да 
екі жолдың басында «ақбоз», «көкбоз» 
болып қатар келген «ұстаздық» пен 
«мұқтаждық» сөзі өзара ұйқасып қана 
қоймай, тыңдаушының санасында 
дыбыстық үйлесім жасап, күшейтпелі 
мағынаға иелік етіп тұрғаны анық. Тағы 
да сол, абайламаса аунатып кететін 
уытты әзіл, езу тартқыза қоятын жеңіл 
юмор.

Иә, ол қай айтыста болсын, өзін 
ажуа мен мысқылдан аулақ ұстауға 
тырысады. Өйткені ол пайдаланатын 
тәсілдің оңтайлы түрінен емес. Біз 
білетін Мұхтардың қарапайым қалпы 
да осы – кімді болсын жанына жақын 
тартып, өмірге құштарлығын еселеп, 
риясыз күлкіге кенелтетін зілсіз әзілге 
бейім. Өмірдегі мінез бен өлеңдегі басты 
тәсіл арасында осындай байланыс желі 
жатыр. Осы бір ғана айтыстың өзінен 
ақынның басты тәсілін тиянақтай түсетін, 
соғыс өрті жүріп жатқан Армениядан 
көлік әкелдің деп күстаналауға орай 
айтқан «Армияға бармаған бұл 
Мұхтарды, / Арменияға барды деп 
ойлайсың ба?» немесе Сырдың суының 
сағадағы Түркістаннан шегенделуіне 
байланысты жауабынан «Палауға 
сәбіз қосып жейтін ел ең, / Неге сонша 
қыстыңдар жауша бізді? / Бізде күріш 
шықпаса күртілдетіп, / Нанға қосып 
жейсің бе, ол сәбізді?» секілді еріксіз езу 
тартқызатын сәттерді тергіштей беруге 
болады. Тыңдарманға керегі де – осы. 
Өйткені тауып айтылған шумақ түгіл, әр 
жолға зор табыс көзі ретінде қарайтын 
айтыстың жазылмаған ежелгі заңы 
солай. Ол әзілге жеңдіріп отырып, бір 
сәт өзін де, сөзін де жиып ала қойып, 
«Қой деген құрбандық қой қай кезден
ақ, / Мауыздалсын, өртенсін, лаулап 
өлсін. / Әйтеуір елім тыныш, адам аман, 

Айтыстың ақмылтығы
Хазар теңізі жағалауын 

мекендеген үнді-иран жұрты 
пайғамбар санаған, авесталық 
дұға-формулдардың негізін 
қалаушы Заратуштрадан қалған 
«дұрыс ой түзік сөзге, ол оң 
әрекетке бастайды» деген 
сыңайдағы үш әлемді біріктіруге 
негізделген, қалай қолдансаң, 
сол бағыттың межесін анықтауға 
ыңғай таныта қоятын тәмсіл бар. 
Мен соның жер бетіне шашырап 
түскен көлеңкесіндей қиық 
сәулесінің жауһарларын кейде 
айтыс өнерінен көргендей боламын.
Ақынды алдымен импровизацияға, 
яғни суырыпсалуға төселдіріп, 
белгілі ортада жастай жетілдіру 
арқылы табанасты оқыс ой тауып, 
содан соң өрнегі қиыннан қиысқан, 
кестесі келісті өлең құратып, 
алқалы жиынға машықтандыратын 
айтыс – тыңдаушы топтың түрлі 
сезімге толы толғаныс әрекетін 
туындатып, вегетатив көңіл-
күй жасайтын күшке ие. Міне, 
жоғарыда айтылған үштік тәмсіл 
– трихотомия, яғни ақынның ойы, 
сөзі, әрекет (тыңдарман әрекеті. – 
авт.) ізі осы жерде жатыр.

/ Ау, Беке, не келсе де малға келсін!» 
деп, төпелеп ала жөнеледі. Демек, әзіл 
айтты екен деп әлсіздік танытып, тізгінді 
сәл босаттың екен, таутайлақ жеген 
жолбарыстай аунатып алып, бүгерлей 
салуы оңай. Жаңақорған ауданында 
орын алған төрт түлік малдың өліміне 
байланысты шетін жағдай құрсауынан 
сытылып шыққан сөзі еді бұл. 

Әрине тіл жетсе, білім дәрежесі 
көтерсе, тәсіл тапса, амал етіп 
қай нәрседен болсын «құтылуға» 
болады. Сөйтіп ойнақшытып келіп, 
бәз болмысына қайта түсіп, «Ау, Беке, 
амансау жүр шалқақтаған, / Тай жеген 
бөрі құсап талтақтаған...» сияқты 
қарымды эпикалық айшықтармен бір 
орағытып өтіп, «Қатарың болмаса да 
тойға келіп, / Қара өлеңнің базарын 
тарқатпаған» деп, Бекарысты тағы да 
тік түйреп өтеді. Әрине, бастанаяқ 
диалогқа құрылған айтыста кейде «...
қоғамдық, мемлекеттік мүддені жоғары 
қою талабын ұстанған айтыс ақындары 
бұрыннан қалыптасқан жеңу, жеңілу 
дәстүрін де басты шарт деп санамайды». 
Ғалым М.Жармұхамедовтың аталмыш 
уәлі пікірі тап осы жерге дәл келетін 
сияқты. Өйткені қазіргі айтыс жеңу 
мен жеңілістен гөрі айтыскердің үнемі 
қимылқозғалыста жүретін жылжымалы 
һәм жинақталған танымтәжірибесі мен 
меңгерген білімі арқылы қалыптасқан 
«кристалды интеллект» деңгейін 
танытуға негізделген. Мәселенің қалған 
жағы тыңдаушының еншісінде.

Шығыс Қазақстанда өткен 
«Алтайым, алтын бесігім» атты 
айтыста Айнұр Тұрсынбаевамен сөз 
қағыстырған Мұхтар байырғы жеңге 
мен қайны арасындағы тамаша әзілге 
тізгін сүйепті. Кейде абайламаса, 
әзілдің азғырушы, арбаушы Әзәзілге 
айналып кететін кездері болады ғой. 
Жоқ, Мұхтар араласқан айтыстан ондай 
оспадарсыздықты кезіктіру қиын. Қайны 
мен жеңге арасында өткен дәстүрлі 
айтыс мәтіндерінде «Дегенде икем кісі, 
икем кісі, / Жігіттің өлең айтар икемдісі. 
/ Жеңгем деп бірекі ауыз әзіл айтып, 
/ Қайныңның келіп отыр сүйкенгісі» 
деп басталатын бір ерекше жарасым 
болатын. Мұхтар сол салтқа сүйеніп, 
баяғы самаладай желпіген әзілімен 
жіберіптартып аңысын аңдап отырады. 
Әсіресе кіріспедегі «Тайлақтай ерсе 
бүгін көшке өлеңім, / Көштен бұйда 
үзбеуді қош көремін» деген екі жолдың 
бейнелі күрмеуі мен көтеріп тұрған жүгі 
зор. «Атандай ағалардың алдымдағы, 
/ Аманатын арқалап өскен едім» деп 
тебіренетін ақын өзін дәстүрлі орта 
дәнегінің дәмін алып өскен оғлан екенін 
сөз әуселесінде білдіріп өтеді де, 
тап бергенненақ тапжылтпас әзілдің 
диірмен тасымен бастыра қояды: 
«Аялап Айнұрдайын аруыңды, / Мінезін 
жұмсартайын адуынды. / Шаққанын 
өлтіретін қара құрттай, / Тіліңе жинап 
келдің бар уыңды».

Айнұр қыз да оңай сойдан емес. Десе 
де, Мұхтардың бастырмалатуы бөлек, 
«Қарсылас шақ келтірмес Головкиндей, 
/ Еркектің соғып біттің бәрін жарға... 
/ Сөзінен бөзі қымбат сияқты ғой, / 
Үстіне үйір жылқы жамылған ба?» деген 
шумақтағы «Үстіне үйір жылқы жамылу» 
ұғымы суырыпсалма, жазба айтыс, тіпті 
заманауи поэзияда да соны теңеу, шекесі 
шылқыған қанық бейненің қатарына 
жататын едәуір табыс. Бейнелі ойлауға 
дағды алдырған жан үшін үйір жылқының 
құнын құнттап қажеті жоқ, оны Айнұрдың 
иығынан көрген кісінің бірден көңілі 
көншіп, есебін әркім өзі ойша шығарып 
ала береді. Оның қай айтысына болсын, 
осындай бейнелілік тән. Бұл тарапта есті 
Айнұрдың да жауабы жайдары: «Алтын 
бас мендей әйелден, / Бақыр бас сендей 
ер артық». Тағы да сол, көтермелеп 
отырып, тастай салатын әдетімен 
«Айнұрдың жараланып балтасынан, / 
Талайлар құлаушы еді жалпасынан» 
деген мадағын сына тауып бір өткізіп 
алған соң, қарсыластың түрлі түртпегіне 
шалыс ұйқастың ыңғайымен «Тілімен 
ризық тапқан ақындармыз, / Арадай 
аяғымен бал тасыған» деп, байыппен 
жауап қатып отырады. Аталмыш 
айтыста қарсыластың Мұхтарға берген 
бағасы бөлек: «Лапылдап, лаулап 
отырсың, / Маздаған, Мұхтар, отсың 
ғой!». Міне, сөзге тоқтау деген – осы!

Айтыс барысында Мұхтар, 
тамашадан тартынып, он күн жол жүріп 
келгенін айтып, «Алдыменен әйелді 
алдырыңдаршы, / Артынан келе жатар 
балашаға» деп әзілге шылбыр тастаған 
тұста, Айнұр «Шай құйып жүрген қу 
қыздар, / Келіп ед саған нешеме. / Шай 
емес, бұғының қанын, / Құйып кеткен 
бе кесеңе?» деп, шап етіп шалғайынан 
ала түседі. «Ә, бәлем, шалыс өреленген 
жерің осы шығар?» дейсің, ішіңнен. 
Жоқ, жылыстап отырып, одан да жол 
тауып, жорғалатып кетіп бара жатыр: 
«Ауыздықпен алысып біздер қазір, / 
Бұғыға қан беретін жастамыз ғой!». 
Әдемі әзілмен басталған айтыс, сол 
биігінде тұрып күрмеледі: «...Басқаның 
бармағына ашылмайтын, / Сенсорыңды 
сипасын қожайының!». Мына түйіннен 
кірме сөзді әзілге кіріктіре отырып, 
санаға сіңіріп, өңін өзгертіп жіберудің 
әдемі тәсілін көреміз.

Атыраулық Шалқарбай Ізбасаров 
екеуінің айтыс мәтіндерінен жылдас, 
заманы ортақ құрдастың бірбіріне өткізе 
айтқан өткір әзілдерінің куәсі боламыз.
Мұхтар өзінің қашанғы әдетімен әр 
қадам сайын тобықтан қағып, топшыдан 
ұрып, қарсыласын тәлтірек күйге 
түсіріп, бағытынан тайдырып бағады. 
«Ассалаумағалейкүм, Шалқарбайым, 
/ Алты алашқа белгілі талтаңбайым» 
деген алғашқы қағытпадан бастап
ақ қыр ізіне түсіп алып, қыжыртады: 
«Табам деп тайлық күлкі, аттық әзіл, / 
Шалқарбай ізденісте қатты қазір!». Пах, 
шіркін, құрдасқа не айтса да жарасымды 
ғой. Алып ұрып былай, іштен шалып 
олай, көтеріп, қайта тастап жібереді: 
«Шалқарбайдың астына бармаймыз» 
деп, / Столдар да қашатын бопты 
қазір». Қолына домбыра алса, делебесі 
қозып, байыз тауып отыра алмай 
кететін арқалы қарсыласын қалай 
да бас көтертпеуге тырысады. Содан 
соң тағы бір айналып келіп, осы қалай 
деген жерден шаптүрткі жасай қояды: 
«Сөзіңде қалжың бай да, білім кедей, 
/ Біздер бірақ жүрміз ғой бір үндемей». 
Шалқарбай ес жиямын дегенше тағы 
төпелей түседі: «Жақсылап қараған 
жан түсінеді, / Жан дүниеңнің суреті 
түріңде ғой. / Бетіңе әбден береке сіңген 
екен, / Көз демей, ауыз демей, мұрын 

демей...». Оқып отырып Шалқаржанға 
кәдімгідей жаның аши бастайды: «Топқа 
түскен жүйріктей көсіл онда, / Тоққа 
түскен қарғадай дірілдемей». Айтыстағы 
ақмылтық Мұхтардың арыны, міне, 
осындай. 

Сонда «Шалқарбай не деді?» дейсіз 
ғой. Қарап жатқан жоқпын, тырнап 
жатырмынның кері: «Бесіктің астындағы 
банкыны айттың, / Подружка болғандай 
мамымменен. / «Манный жейтін жасында 
манты жеді» деп, / Қауыштырдың 
балалық шағыммен». Ой, шабаздың 
баласыай, бүйтпесең сен Шалқарбай 
болармысың?! Қарсыласынан келесі 
кезегін алған бойда «Сенің білмейтінің 
де жетеді ғой, / Сабақтан алған бағаң 
екі еді ғой. / Бір кесе шәй ішкенде 
сахнада, / Маңдайдан үш кесе тер 
кетеді ғой...» деген қарқынмен қайта 
кірісіп, мұзжарғыш кемедей бұрқсарқ 
қайнап кетіп бара жатады. Шалқарбай 
да құрдас болған соң шыдайтын шығар, 
әйтпесе «Өлеңге теңеу керек, тіркес 
керек, / Теорияны сен біраз қағасың ба? / 
Жеңіл ұйқас жертезек боп жата ма, / Сен 
тұратын Жайықтың жағасында?» деген 
сөздерін оқығанда, «Мына айтыстан 
кейін аралары қалай болды екен?» 
деген сауалдың құрсауында қаласың. 
Әрине, бұл тек мәтінде көрініп тұрған 
жағдаят. Ал жекпежектің куәсі болған 
көрермен не күйде болғанын, сол сәттегі 
көптің жанды эмоциясы тек бейнежазба 
таңбалаған мұрағатта. Жалпы қай 
айтысты болсын, мәтін есебінде жалаң 
оқу мен көзбекөз отырып, тыңдаудың 
арасында үлкен айырма бар. Айтыс 
ақыны мен тыңдаушы арасында бұйығы 
өтіп жататын жанды үдеріс кезінде орын 
алатын эмоцияға толы түрлі ахуалды 
тілмен жеткізу қиын, әрине. Мұны толық 
сезіну үшін айтысты көру керек.  

Айтыс – көз қуаныш үшін мәтін 
күйінде оқуға арналған жалаң өлең емес, 
екі айтыс ақынының сөз қақтығысын 
қатар тыңдап, көру үшін жаратылған 
ерекше өнер. Оның маңызын 
біржақты ұғу һәм сезіну қиын. Ғалым 
М.Жармұхамедовтың «...айтыс үстінде 
өзектес туған егіз жырлар кейін жеке
дара өмір сүре алмайтын тұтас туындыға 
айналады» дейтіні сондықтан. Жақында 
Теке қалада өткен сондай дүбірлі 
жиында, «Қадыр Мырза Әли атындағы 
мәдениет және өнер орталығының» 
басшысы, ақын Бауыржан Халиолла 
ұйымдастырған, айтыс ақындарының 
тізгіншылбырын Жүрсін Ерман қолға 
ұстаған, бір өлкенің тарихын тіктеген 
өлкетанушы, Алаш арыстарының ақтығы 
Қайыржан Хасановтың 80 жылдығына 
арналған ақындар айтысының бірінде 
әлгіндей жанды үдерістің куәсі болдым.
Жалпы қалай десек те, айтыста кісіні 
тырп еткізбей, кісендеп ұстайтын бөлек 
тылсым бар. Дүйім жұрт дүрлігіп, 
дүрілдете шапалақ соғып отыратыны 
соның белгісі. 

...Міне, соңғы жұп, сахна төріне 
Бекарыс Шойбеков пен Мұхтар Ниязов 
көтерілді. Екеуі де «Алтын домбыра» 
иегері, азуы алты қарыс, нағыз сөз 
сүлейлері. Мұхтар салғаннан әзілге 
басып, қарсыласын илеп, түйрей 
бастады. Бекарыс та берен емес пе, 
«Сізге деген ниетім шалқасынан» деп 
бір сүйкеп һәм жеңіл сүйкеніп өтті де, 
«Комикті» драмаға басшы қылсаң, / 
Не болады «трагедия» болмағанда» 
деп жақында ғана барған қызметін 
мүйіздеп өтті. Ал суырыпсалуға 
келгенде сақылдап кететін Мұхтар не 
деді? Бекарыс Түркістан облыстық 
мәслихатының депутаты ғой. Соны іліп, 
қулыққа басып, «Ал қазіргі жағдайда 
депутаттар, / Әртіске әртіссің деп айта 
алмайды» деп, саяси сарказммен 
тобықтан қағып жібере қойды. Алдыңғы 
түртпектерге де уәжі тас түйін: «Ақын 
адам басқарса айып па екен, / Ақынның 
атындағы театрды?!».

Жалпы қазір айтыс өнерінің 
деңгейі өлшеусіз өсіп, сахнаға жан
жақты дайындығы бар сөз иелері шыға 
бастаған. Мен тыңдап отырып, соны 
байқадым. Ер Жүкең талай жыл терін 
үгіп, топқа салған күліктердің тұяғы 
осал болсын ба? Екеуі елдің алдында 
екіленіп, өзеуреп, жұрттың мазасын 
май ішкендей етпей, әдемі әзілмен 
қоңыр желдей желпи берді. Орамды 
ой, бірін екіншісі толықтырып отырған 
жарасымды әзіл, уытты тіл тиген жерін 
бүріп, күйдіріп бара жатты. Міне, ағаны 
ұлықтаудың үлгісі. Сығырайып отырып, 
сындыратын, тымырайып отырып, 
тындыратын Бекарысқа «Мен жеңер 
ем Бекеңді, адам жеңсе!» дейді. Мұнан 
артық не деуге болады?!

Көбіміз айтысты телеэкран арқылы 
тыңдаймыз. Бірақ сол жерде сөз 
сайысына түсіп жатқан ақындардың 
санасында жүріп жататын бұйығы, нәзік 
құбылысты сезіне бермейміз. Ғылымда 
импритинг, яғни бейсаналы түрдегі 
сана жайындағы ұғым бар. Айдалада 
құлындаған биеге құлынын ешкім 
телімейді, оның санасы солай, енесіне 
өздігінен телінуге қалыптасқан. Айтыс 
өнері де сол секілді, ақын атаулы әуелде 
бұл өнерге бейім болып туады. Десе 
де, импрессинг – бала күніндегі көрген, 
білген, тәжірибе атаулының санада 
өшпес із қалдыруы деген ұғым және 
бар. Болашақ айтыс ақыны мұнан да 
мүдірмей өтуі тиіс. Жеке тұлға ретінде 
даму, сондайақ мүмкін емес нәрселердің 
«мүмкін» болуы осы кезеңнен аттай 
шауып өткен санаулылардың үлесінде. 
Мұның бәрі жиылып келіп, инсайт деген 
құбылысқа маңдай тірейді. Біз сахнадан 
көріп қызықтап, ақынның жыры аяқ 
астында, өзіненөзі жарқ етіп шыға 
келген сияқты әсерленетініміз осыдан. 
Шын мәнінде, ойламаған жерде жарқ 
ете қалатын нәрсе жоқ. Найзағайдың 
өзі ақырғы сәтке дейін көзге көрінбейтін, 
бұлтта жинақталатын электр қуатынан 
күш алады. Ал адам баласының миының 
қатпарлары бір нәрсені елеп, көпке 
алып шығу үшін жылдар бойы бұйығы 
жұмыс істей береді. Кейін ол абайсызда 
табылған сияқты, жарқ ете қалуы 
бек мүмкін. Суырыпсалма ақынның 
санасында да, осы шамалас үдеріс 
жүріп өтеді. Анығы Аллаға аян, сосын 
бір білсе, Мұхтардың өзі ғана білер. Ал 
әзірге біздің түйсінгеніміз – осы!

Берік ЖҮСіПОВ,
Қазақстан Жазушылар 

Одағының мүшесі,
фольклортанушы
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Спорт

Ауыздан шыққан әрбір сөздің 
сиқырын білетін халқымыз көрген түсінің 
өзін қалжыңы бар адамдарға жорытудан 
қорқыпты. Бұрынғы үлкендердің «Түс 
еріп тұрған қорғасын сияқты қалай 
жорысаң, көңілқалыпқа солай құйылып, 
қатып қалады» деп отырғанын талай 
естігенбіз. Ол жайында аңызға да, 
шындыққа да жақын бір оқиға бар. 

Бірде жаңа түскен жас келіншек 
түс көреді. Түсінде екі көкжал қасқыр 
омырауына жабысып, қос анарын жеп 
қойыпты. Келіншек шошып оянады. 
Содан мазасы кетіп, бірнеше күнге 
дейін өзөзіне келе алмай делсал 
күйде жүреді. Бір күні үйіндегі ерке 
қайынбикесіне көрген түсін айтып 
береді. Бикеш сықылықтап күліп алып: 
«Жеңеше, онда сізді қасқырлар жеп 
қояды екен» деп қылжақтайды. Көп 
өтпей әлгі жас келіншекті кешкілік 
ауыл сыртында тезек теріп жүргенде 
аш қасқырлар талап, мерт қылады. 
Кейінірек қаза болған келіншектің 
енесі мен қызының арасындағы өзара 
әңгімеде жеңгесінің көрген түсін және 
оны әзілдеп жорығанын айтып қыз 
жылайды. Сонда оған анасы «Түсті 
теріс жорығаның болмаған екен, қызым. 
Марқұм жеңгеңнің құрсағына егіз ер 
бала біткен екен, омырауын таласа 
тартқылап еміп жатқан сол көкжалдай 
екі ұл еді ғой» деп өкініш білдіріпті. Міне, 
осылай қылжақтап айтқан бір ауыз 
орынсыз сөз шындыққа айналып, бір 
қыршынның өмірін қиып жіберіпті. 

Қазақ ақындарының ішінде 
Мұқағали Мақатаевты «тірісінде өзінің 
жаназасын шығарып кеткен ақын» дейді. 

Мүмкін оған «Зираттағы жыр» деген 
өлеңі себеп шығар. Алайда өмір жолы 
мен шығармашылығында қиындықтар 
мен кедергілерді басынан көп өткізген 
Мұқағали жырларын оқып отырып 
терең ойға батып, ауыр күрсінесің. Ақын 
бір өлеңінде: 

Өзімнің есебімде,
Мен биыл дәл қырықтың бесеуінде.
Кім біледі ендігі қалған өмір,
Неше жылға жетерін, неше күнге.
...Ұмыт болып есебім, өсегім де,
Ұйықтап кетсем болғаны төсегімде.
Қырықтың бесеуінде, – деп мұңаяды. 
Айтқанындай дәл қырық бес 

жасында өмірден өтіп кете барды. 
Әрине Мұқағали өмірінің соңын жан 
азабымен бірге тән азабын да тартып, 
бір басындағы мың сан аурумен 
арпаласып, ауруханада өткізгенін 
білеміз. Мүмкін, өмірді сүйген аяулы 
ақын денсаулығының қайта қалыпқа 
келмейтінін сезген шығар дейік. Бірақ 
ауырмайақ алшаңдап жүріп, небары 
жиырма тоғыз жасында көлік апатынан 
көз жұмған айтыскер ақын Оразалы 
Досбосыновтың мына шумақтары да 
сөздің адам тағдырына әсерін айғақтай 
түседі.

Қанды ауыз тағдыр қалайсың?
Он екі мүшең аман ба?
Қорқыт боп келсем өмірге,
Қарсы тұрмас ем ажалға.
Әзірейіл тұрар тегінде,
Алынбай ешбір қамалға.
Мәйітке біржола айналып,
Есігін көрдің қағарда
Бір шумақ өлең оқышы,
Қабірімді менің қазарда.

Қаламымды орап бірге көм,
Бір жапырақ қағазға.
Дәл осылай істе, әйтпесе,
Асан боп арман айтармын
Аңызды ажал далаңда.
Түркілер де білген ақырын
Тағдырын тасқа жазарда...
Бір қызығы айтыс өнерінің аспанынан 

ерте ағып түскен жарық жұлдыз осы 
шумақты тіршілікпен қоштасар сәтінен 
бір сағат бұрын ғана жазыпты деседі. 
Сол жерден денесін әкелгендер әлгі 
сиясы кеппеген жырды төсқалтасынан 
тауып алыпты. Ақын Жүрсін Ерман 
Қазақстан Жазушылар Одағының 
ғимаратында марқұмның жаназасына 
жиылған жамағаттың алдында оқып 
беріп, халықты жылатыпты. 

Мүмкін, Оразалының сол сапарында 
ауызына Алла сол сөздерді салған 
шығар. Бұны біз ажал алдында 
қауқарсыз пенделік түйсігімізге салып 
«жазмыш қой» деп қоя салдық. Бірақ 
«Оразалы сол жолы қараңғы қабірді 
емес, жарық әлемді жырына қосқанда 
мүмкін, басқаша болар ма еді»  дейді 
аласапыран санамыздан екінші бір 
ойдың ұшқыны жылт етіп...  

Қалай десек те, сөз – ең күшті 
энергия. Қуаты найзағайдан да жойқын. 
Бұл жайында да дана қазақ «таяқ 
еттен өтеді, сөз сүйектен өтеді» деп 
тәспірлеген. Егер орынсыз сөйлеуден 
тиылғың келсе, ауызыңа малта немесе 
тас салып ал депті ислам ғұламалары. 
Бірақ алдымен сөзді тудыратын ой 
екенін де естен шығармауымыз керек. 
Ой дегеніміз – ниет. Оң, ізгі ниеттен 
жақсы сөз туады, теріс пиғыл адам 

тағдырына кері әсерін тигізетін, турасын 
айтсақ, залал, зиянын тигізетін сөзді 
тудырады. 

Қазірде адамдардың барлығының 
басын шытырман ой шырмап тастаған. 
Тұрмыс тауқыметі бар, отбасылық, 
жұмыс жағдайындағы мәселелері бар, 
әйтеуір, қоғамдық ортадағы адам
дар дың көбінің жүйкесі жұқарған. Ал 
мұндай қалыпта жүрген адамның 
кешегі бабалары айтып кеткен «жақсы 
сөз – жарым ырысын» ескере беруі 
екіталай. Қазіргі жас балалардың 
өзінде пессимизм басым. Сөйлесе 
қалсаң, көздерінен де, сөздерінен де 
үміттің ұшқынын байқамайсың. Дүниені 
төңкеріп, ақырзаманды әкеліп, бүгін
ертең тіршілігі түгесілетіндей сөйлейді. 
Бүгінгі жас ақындардың көбінің өлеңі 
де сондай бағытта. Жылаңқы. Өмірден 
түңіліп, тіршіліктен баз кешіп жүреді. 
Кейде жаныңды жұбату үшін оқи қалсаң, 
тіршіліктен түңіліп кетесің. 

Қысқасы, жақсы сөз тек иесіне ғана 
жартылай ырыс, бүтіндей жақсылық 
алып келмейді, айналасының барлы
ғына шарапатын тигізеді. Сондықтан 
өзіміз үшін де, басқалар үшін де 
жақсы сөз айтқаннан көкірек көзіміз 
суалып қалмайды. Сөздік қорымызды 
күніге бір жақсы сөзбен толықтырып 
отырсақ және оны күнделікті өзімізге де, 
жақындарымызға да арнаған болсақ, 
сөзіміз қысқарып, өміріміз ұзарар еді. 
Өйткені сөздің иесі – өзіміз, ал сөзіміз – 
тағдырымыздың қожасы. 

Қуат АдИС

Сөз – тағдырыңның иесі
Ғылымда сөздің магиялық 

қасиеті, қуатты энергиясы 
бары айтылады. Сөз – адамзат 
баласына ортақ құндылық. 
Бірақ соның ішінде қазақ – 
сөздің қадірін құрсағынан 
біліп туған халық. Тоқсан ауыз 
сөздің түйінін бір ауыз сөзбен 
шешкен бабаларымызды әулие 
демеске әддіміз жоқ. Бітіспес 
даудың өзінде екі тарап аталы 
сөзге тоқтапты, тіпті бір ауыз 
сөз үшін жанын да құрбан 
етіпті. «Отыз тістен шыққан сөз 
отыз рулы елге тарайды» деп 
сақтанып сөйлепті. Он бәленің 
тоғызы тілден екенін білген 
бабаларымыз үнемі жақсы сөз 
айтуды, болмаса үндемегенді 
абзал көріпті. «Жақсы сөз – 
жарым ырыс» деген даналық 
содан қалса керек. 

Өткен аптада Темірбек Жүргенов атындағы №123 
мектеплицейінің ұйымдастыруымен медицина сала
сында ұзақ жыл еңбек еткен, денсаулық сақтау 
саласының дамуына зор үлес қосқан білікті дәрігер 
Ханзулла Кәметовті еске алып, артында қалған 
жарқын істерін, өнегелі жолын жас ұрпаққа үлгі ету 
және оқушыларға салауатты өмір салтын насихаттау 
мақсатында «Тұғыры биік тау тұлға» атты спорттық 
шара өтті. 

Мектеплицейдің 6 сынып оқушыларынан құралған 
үш команда сайыстың бес кезеңі бойынша сынға түсті. 
Атап айтсақ, спорттық құралдармен жүгіру, допты 
қолмен демеп отырып, кедергілер арасымен өту, 
тюннелден өту, үрленген доппен отырып секіру және 
арқан тарту түрлері бойынша қызықты да тартысты 
жарыс өтті. Бұл сайыстың бір ерекшелігі, командаларға 
тек спортқа бейімі бар балаларды іркіктеп алып қана 
қоймай, басқа балаларды да физикалық қозғалысқа 
бейімдеуді, олардың күнделікті өміріне салауатты өмір 
салтын қалыптастыруды мақсат еткен. 

Жас ұрпақ үшін маңызы зор спорттық шараны 
аудандық «Жалағаш жаршысы» газетінің тілшісі Қуат 
Ахетов ашып, сайыстың атауына арқау болған Жалағаш 
ауданының құрметті азаматы, «Құрмет» орденінің иегері 
Ханзулла Кәметовты жылы естеліктермен еске алып, 
өнегелі ғұмыр иесінің таудай тұлғасын оқушыларға үлгі 
етті және сайысқа қатысушы командаларға сәттілік 
тіледі. 

Сонымен бас төреші балаларға жарыс ережесін 
таныстырып өткен соң, командалардың арасында өзара 
тартысты бәсеке басталды. Спорттық құралдармен 
жүгіруді оқушылар сәл сылбыр бастағанымен, 
эстафеталық сайыстың одан кейінгі кезеңдерінде 
қимылдары ширады. Тіпті арқан тартыс кезеңінде 
көрерменнің қолдауын сезінген команда ойыншылары 
біраз уақытқа дейін бірбіріне беріспей, барынша 
тырысып бақты. Алайда жарыс болған жерде ішінен 
біреуі жүзден жүйрік шығып, жеңімпаздар анықталады. 

Төрешілердің және қазылар алқасының ұйғарымымен 
І орынды 19 ұпаймен үздік ойын көрсеткен 6 «б» сынып 
оқушыларынан құралған команда жеңіп алса, ІІ орынды 
18 ұпаймен 6 «а» сыныбынан құралған команда иеленді. 
Ал 6 «ә» сыныбынан құралған команда 13 ұпай санымен 
ІІІ орынға табан тіреді. 

Жеңімпаз командалар арнайы дипломдармен, 
спорттық кубоктармен және бағалы сыйлықтармен 
марапатталды. Одан бөлек әдемі ойын өрнегімен көзге 
түскен ойыншылар да арнайы номинацияларға ие 
болды. Атап айтсақ, «Үздік ойыншы» номинациясымен 
Ханзулла Мақпал, «Жылдам ойыншы» номинациясымен 
Серікқызы Нұрсұлу, «Шапшаң ойыншы» номинациясымен 
Нұрлыбек Мәди марапатталды. 

Сайысқа №123 мектеплицей директорының оқу 
ісі жөніндегі орынбасары Сәуле Құлманқұлова және 
осы мектеплицейдің кәсіподақ кеңесінің төрайымы 
Салтанат Қосжанова, аудандық «Жалағаш жаршысы» 
газетінің тілшісі Қуат Ахетов қазылық жасады. Сонымен 
бірге мектеплицейдің дене шынықтыру пәні мұғалімдері 
Нұргелді Ноғайбаев, Аймұрат Аманқұлов, Дәулет 
Мұратбекұлы, Айдос Ахметов және Айдос Әбілхановтар 
жарысқа төрелік етті. 

Ақнұр Алмасқызы

Қабылдау бөлмесінде отырған хатшы 
қыз ауылдық жерден келген екеуді көрген 
бетте оларды бастығының ықылассыз 
қабылдайтынын бірден ұқты. 

– Университет басшысының бүгін 
жұмыстары өте көп, босамайды, – деді ол 
келген екі кісінің күдерін үзбек болып. 

– Біз асығыс емеспіз! Тоса тұрамыз, – 
деп тіл қатты алыс жолдан арнайы келген 
қос жолаушы. 

Бірнеше сағат бойы қабылдау бөлме
сінде тапжылмай отырған екеуге көзінің 
қиығын да салмастан хатшы қыз өз 
шаруа сымен күйбеңдеп жүрді. Ақыры 
бұлардың кетпейтініне көзі жеткен соң 
бастығына кіріп: 

– Тым болмаса ана екеуін бірер ми
нутқа қабылдап, шығарып саларсыз?! 
Әйтпесе кететін түрі жоқ, – деді. 

Университет президентінің кең каби
нетіне жұбайлар имене кірген кезде басшы 
қабағын шытып маңғаздана қалды. 

– Біздің ұлымыз сіз басқаратын 
университетте бір жылдай білім алған 
еді және ол осында оқығанын әрдайым 
мақтан етіп отыратын, – деп бастады 
әйел әңгімесін. 

– Өкінішке орай, ұлымыз былтыр 
кенеттен көз жұмды. Жалғыз баламыздың 
қайғысы жанымызға қатты батты. Есімізді 
жиған соң күйеуіміз екеуміз кеңесе келе 
осы университет аумағына ұлымызға 
белгі боларлық бір ескерткіш белгі 
қалдырсақ деп шештік...

Мына сөздерді естігенде президент 
қуанбады, қайта қабағы одан бетер 
түнеріп, тіпті қыпқызыл болып ашуға 
булығып кетті. Сосын әр сөзін тісінің 
арасынан сыздықтатып:

– Ханым, біз Гарвардта оқып жүріп 
өліп кеткен әр студентке ескерткіш соға 
алмаймыз. Олай болғанда университет 
маңы зиратқа айналып кетпей ме, – деді. 

– Жожоқ, сіз бізді дұрыс түсінбедіңіз, 

Адамгершілік хақындағы екі оқиға 

Өте қарапайым киінген отбасылық жұп Бостон вокзалынан 
пойыздан түсіп, Гарвард университетінің президенті отыратын 
офиске бет алады. Оларды онда ешкім күтіп отырған жоқ еді, 
тіпті алдын ала кездесуге де тіркелмеген болатын.

мырза! Біз құлпытас немесе ескерткіш 
тақта емес, осы университеттің жанына 
жаңа оқу корпусын салсақ деп едік, – 
деді әйел жылдамта сөйлеп. 

Ашулы президенттің жүзінде лезде 
таңырқаудың және әжуалы күлкінің табы 
пайда болды. Тым қарапайым кейінген 
екеудің басынан аяғына дейін бір шолып 
шығып:

– Корпус? Сіздер бір корпустың 
құрылысына қанша қаражат кететінін 
білесіздер ме? Осы Гарвард уни вер
ситетінің өзі жеті миллион доллар
дан аса ақшаға салынған. Қайталап 
айтайын, жеееті миллиоон доллар, 
– деп ақшаның көлемін әдейі созып ны
ғырлап айтты. 

Арада орнаған сәл үнсіздіктен соң 
әйел күйеуіне бұрылып: 

– Егер университет салуға осынша 
аз қаржы жұмсалатын болса неге біз 
қосымша корпус емес, жаңа университет 
салмасқа, – деді сұраулы жүзбен. 

Жұпынылау киінген күйеуі үнсіз басын 
изеп, әйелін қолдайтынын білдірді. 
Мистер және миссис Стэнфордтар 
жылы қоштасып шығып кетті. Гарвард 
президенті жұмбақ жандарға таңырқап 
қала берді...

Көп ұзамай Калифорния штатындағы 
ПалоАльто қаласынан жоғары оқу 
орнының құрылысы басталды... 

Ол университет – қазірде әлемге 
әйгілі әрі өте беделді Кіші Леланд 
Стэнфорд атындағы білім ордасы. 
Теміржол магнаты әрі АҚШ сенаторы 
Леланд Стэнфорд пен оның жұбайы 
Джейн Стэнфордтың 1884 жылы 
он алтыға толмай қайтыс болған 
ұлдарының құрметіне қалдырған оқу 
орнында бүгінде әлемнің әр түкпірінен 
келген түлектер білім алып жатыр.

Осы білім ордасының іргетасы 
қаланып жатқанда ерлізайыпты Стэн
фордтар «Біз жалғыз ұлымыздан 
айырылсақ та, бүкіл Калифорнияның 
білімді жастары біздің балаларымыз 
болады» деген екен. Сол сөз «Еркіндіктің 
самалы ұзақ шалқиды» («Die Luft der 
Freiheit weht») деген университтің 
ұранына ұласып, бүкіл әлемді білімді 
жас маман болып кезіп кетті...

 ***
Атақты «Титаник» суға батқанда 

кемеде миллионер Джон Джейкоб 
Астор болған екен. Оның банктегі 
қаржысы дәл осындай 30 «Титаник» 
кемесін құрастыруға жетер еді. Бірақ 
ол су түбіне батып бара жатқан кеме 
үстінде ажалмен бетпебет келгенде 
адамдығынан айнымастан шлюпкадағы 
өз орнын үрейден зәресі қалмаған 
екі балақайға ұсыныпты. Сол сәтте 
«Титаникте» Америкадағы ең ірі Macy,s 
универмагтарының иесі Исидор Штраус 
та болған. Ол «Мен шлюпкаға басқа 
азаматтардан бұрын отырмаймын» 
депті. Соңғы минутын күйеуімен бірге 
өткізгісі келген Штраустың зайыбы да 
«күйеуім отырмаса, мен де отырмаймын» 
деп өз орнын қызметкері Эллен Бердке 
беріпті. Міне, осы екі адам елден ерекше 
ауқатты бола тұрып, тығырыққа тіреліп, 
өлім аузында тұрса да адамгершіліктен 
айнымайтынын дәлеледі. Олардың 
сын сағаттағы байлықпен былғанбаған 
адамгершілік қасиеті адамзат 
өркениетінің және адами болмыстың 
құндылығын одан әрі асқақтатып кетті. 

«Мен ажал аузында жатқан 
адамдардың соңғы сөзін көп тыңдадым. 
Өлер алдында адам артық миллион 
таппай кеттім, зәулім үй салмадым, 
жетістікке жетпедім демейді. Соңғы 
сәтінде кез келген адам жақсылық 
жасамай кеттім деп жылайды. Ет 
жақынын және кездейсоқ алдына келген 
адамды қолдамағанын, көмектесе 
алмағанын айтып жылайды» дейді 
Архимандрит Тихон Шевкунов. Адамның 
бойында ардың болғаны қандай керемет! 
Адамгершіліктен аттамай өмір сүру 
қандай ғажап! Біздің арамызда осындай 
адамгершіліктен айнымайтындар көп 
пе? Көп шығар... Соларды іздеңдер! 
Адамның адамгершілік мінезінен құнды 
ештеңе жоқ. Ол кез келген байлықтан 
артық.

дайындаған Ақнұр Бектай

 Адам баласы елдің есінде қалу үшін өмір 
сүрмейді, өзінің өнегелі өмірі, айналасына 
жасаған жақсылығы, қоғамға сіңген еңбегі 
арқылы халықтың жадында қалады. Еліне 
адал қызмет еткен тұлғаның ғұмыры мәңгілік.

Тұғыры биік 
тау тұлға


