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Қазіргі уақыттағы пандемияның 
қарқыны қатты болғаны соншалық, 
халықтың денсаулығы ғана емес,  
рухани құндылықтарымызды 
да құрдымға кетіре бастағаны 
жасырын емес. Оның ішінде 
зілбатпан ауыртпашылықты  
бастан кешіре бастаған саланың 
бірі – қазақ баспасөзі десек, 
қателеспейміз. Әрине, қазақ 
баспасөзінің шөл далада 
тамырына су жетпей, әр жерде 
бір седірейген сексеуіл сияқты 
жұталып бара жатқаны жанға 
бататын ауыр көрініс. Осы орайда, 
өз басым қазақ баспасөзінің 
бүгінгі зардаптарын біздің ұлттық 
санамыздың, әдебиетіміз бен 
мәдениетіміздің, тіліміз бен 
дініміздің,  салт-дәстүріміздің, т.б. 
рухани құндылықтарымыздың 
құлдырауы деп қана ойламаймын. 
Бұл құлдыраудың артында 
ұлттық намысымыз бен 
патриоттығымыздың және 
қазақи пейіліміздің де сынға түсіп 
тұрғанын аңғару қиын емес. Ең 
қиыны да осы... Өйткені  пейіліміз 
тарылып, ұлттық намысымыз бен 
патриоттығымыз кемшін соғып 
жатса, еліміздің ертеңгі тағдыры да 
үлкен сын екені айтпаса да түсінікті. 

Мен атыраулық ақын-жыршы Құмар Жүсіповтің есімін алғаш «Ақындар жыры» дейтін 
кітаптан ұшыраттым. 1961 жылғы тамыз айында Алматыда халық ақындарының 
республикалық мәслихаты өткен екен — әлгі кітапқа сол жиылыстың материалдары 
топтастырылыпты. Оған республиканың түкпір-түкпірінен отыз үш халық ақыны, 
жыршы-жырау, әнші, шешен-ділмар, күйшілер шақырылған. Құмар сол 33-тің біреуі. 

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН 
ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

«ВОЛОКОЛАМСК 
ТАСЖОЛЫНЫҢ» 
ШЫН АВТОРЫ КІМ? 

«СӨЗІ ЖОҒАЛҒАН 
ЖҰРТТЫҢ ӨЗІ ДЕ 
ЖОҒАЛАДЫ...»НЕМЕСЕ МЕРЗІМДІ БАСЫЛЫМДАР ТУРАЛЫ ТҮЙТКІЛДЕР

ЖЫРШЫ

МИРАС

ОЙТОЛҒАМ

алып, майданға шыққанда бір қолында дом-

бырасы, бір қолында қағазы отырады екен. 

Мысалы, біз с�з етіп отырған мәслихат 

кезінде Алматы облысынан келген �бікен 

Сарыбаев семейлік жас ақын Қалихан 

Алтынбаевпен, қызылордалық Таубай 

Қирабаев пен Тың �лкесінен (Қазақстанның 

орталық және солтүстік аймағынан) келген 

Аманжол �лжанов қағаздарына қарап 

отырып айтысқан. Айта кететін жайт, 

айтыс табиғатына мүлдем кереғар бұл 

құбылысты кейбіреулер онша теріс к�ре 

қоймаған сияқты. Мәселен, мәслихат 

хақында газетке мақала жазған Ғ.Жұмабаев 

деген  автор: «Айтыстың мұндай түріне ғана 

 ойысу онша пайда бермейді, ол ақындардың 

ұшқырлығына, ұтымды с�зді табан астында 

тауып кетуіне нұқсан келтірмек» дей келіп, 

одан әрі «Мұндай түрді де жойып жібермей, 

бірақ абзалы ауызекі еркін айтысқа к�бірек 

бой ұрған ж�н» деп былқылдатады. Ал 

Бүркіт Ысқақовтың жоғарыда келтірілген 

с�з ләміне қарағанда Құмар Жүсіпов 

айтыстың негізгі мәнін бұлайша �рескел 

бұрмалауды жақтырмаған. Содан да жат-

тамалы жарқашақ дауыспен «сайраған» 

жапалақтардан қашып, �зі сияқты кәр 

қылып, ауызша айтатын жетісулық Артық 

Жексенбаевпен бірге-бір шыққан. Қос 

ақпаның табанасты суырып айтатын �нері 

сол жолы жиылған жұртты да, айтысты 

әдейілеп келіп к�рген Қазақстан ком-

партиясы орталық комитетінің хатшысы 

Нұрділдә Жанділдин жолдасты да тәнті 

етеді.

Хош, сонымен, �нерімен, шежірешіл-

дігімен, мінезімен астана жұртын �зіне 

жалт қаратқан, мәслихаттың «главный» 

Гомері атанған, бүгінгі тілмен айтқанда 

шараның хэдлайнеріне айналған Құмар 

Жүсіпов кім еді?

Сол күннен бастап мен осы бір ерекше 

�нер иесімен шындап ауаланып, оның аты 

аталатын дерек-әңгімелерді жинай жүрдім.

(Жалғасы 7-бетте)6-бет

«Райымжан Мәрсекұлы 
Алашорда әскерін құруға да белсене 

атсалысқан тұлғалардың қатарында. Кеңес 
өкіметін мойындауға мәжбүр болғанға дейін 

Алашорда өз жұмысын табандылықпен атқара білді. 
Қалыптасқан мемлекеттік құрылым деңгейінде жұмыс 

атқарған алаштықтар заманның алағай-бұлағай тұсына тұспа-
тұс келді. Бірақ қылша мойыннан бас кеткенше өз жолдарынан 

таймады. Сол кездегі шиеленіскен жер, тіл мәселелерін еміс-еміс 
көтеріп, патша үкіметінің қазақ еліне жүргізіп отырған отарлау, 
орыстандыру саясатына қарсы шыққан қайраткерлердің бірі де 

Мәрсекұлы болатын.
Біз құрастырған «Алаш жылнамасы» атты анықтамалықта мына 

бір деректер келтірлген: Р.Мәрсекұлы 1922 жылы Қытайға 
эмиграцияға кетеді. Сол жақтағы жергілікті ел оны 
құрметпен қарсы алады. Р.Мәрсекұлының қашан, 

қандай жағдайда қайтыс болғаны толық 
мәлім емес...»

ХАЛЫҢ ҚАЛАЙ, 
ҚАЗАҚ БАСПАСӨЗІ?

нашарлап, қазақша газет-журнал 

сататын дүңгіршектер де жабылып 

тынды. К�птеген адамдар (негізінен 

жастары 55-тен асқандар) карантин 

шараларына  байланысты үйлерінде 

отырды. Үйде отыру дегеніңіз к�зі 

ашық, к�кірегі ояу адам үшін кітап 

пен күнделікті  газет-журналдарды 

к�птеп оқуға  және шығармашылық-

пен айналысуға мүмкіндік беретін 

керемет жағдай екені түсінікті. 

9кінішке қарай, сол мүмкіндікті 

тиімді пайдалана алмаған ағайындар 

жетерлік. Себебі к�бісі мерзімді 

б а с п а с � з г е  ж а з ы л м а ғ а н  ж ә н е 

 газет-журналдарды  дүңгіршектен 

сатып алуға дағдыланған. Ал енді 

сатып  алайын десе, қазақша газет-

журналдар сататын дүңгіршектер 

 карантинге байланысты жабық 

 болды. Есесіне, әлеуметтік же-

лілердің бағы жанды. �сіресе орыс 

тілінде ақпарат  тарататын сайт-

тар мен порталдардың оқырманы 

 артты. Бұған да жаны ашып, жүрегі 

с ы з д а ғ а н  қ а з а қ  а ғ а й ы н д а р д ы 

байқамадым. Тіпті бір күйінгенім, 

к е й б і р  г а з е т  п е н  ж у р н а л д ы ң 

 редакторларына  (аттарын айтпай-ақ 

қояйын) �здері басқаратын мерзімді 

басылымдар қай жерде сатылып 

жатқанын сұрағанымда, �здері 

білмейтін болып шықты. Бұл қандай 

масқара? Егерде мерзімді басылым 

басшылары �здері  нанын тауып 

жеп жүрген газет пен журналдың 

қай жерде  сатылатынын �здері 

білмесе, �здері дабыл қақпаса, 

басқа жұрттан не талап етуге бо-

лады? Ал енді осы мақаланы жазу 

барысында баспас�з саласында 

беделді қызмет істеп жүрген кейбір 

 таныстарыма «Баспас�зге жазылу 

науқаны  басталды ма?» деп қойған 

сауалыма «Білмейміз» деген жауап-

ты естігенде жағамды ұстадым. 

Себебі мерзімді басылымдардың 

беделі мен бедерін баспас�зге 

 жазылу науқаны к�рсетеді. Яғни 

газет пен журналдардың болашақ 

тағдыры оқырманның қолында. 

Сондықтан да аталмыш науқанның 

барысы мен шабысын баспас�з 

басшыларының �здері білмесе, 

басқа кім біледі? Енді осын дай 

сорақылықты к�ргенде «баспас�зге 

 жазылмайды» деп халықты кі нә-

лағанша, кінәні �здерінен ізде-

гендері  дұрыс-ақ деп ойлайсың. 

Тіпті газеттің  таралымына басын 

ауыртпай, «Құрылтайшыларымыз 

далада қалдыра қоймайтын шығар» 

деген пейілде  жүргендерді  де 

кездестірдім. Міне, осындай ын-

тасыздықтан кейін баспас�з қалай 

оңады?

Бәрін айт та, бірін айт, қазіргі 

уақытта қазақ баспас�зінің құл-

дырау себептерін зерделей келе, 

т�мендегідей пайымға келдім. 

Біріншісі –  қаламақының жоқ-

тығы және жалақының т�мендігі. 

Қаламақы жоқ болған соң, журна-

листі ынталандыру да, автор тарту 

да қиынның қиыны екені бесе-

неден белгілі. Екіншісі – кәсіби 

деңгейі биік және талғамы жоғары 

ж у р н а л и с т е р д і ң  т а п ш ы л ы ғ ы . 

Мазмұны былай тұрсын, кейде газет 

бетінде құмырысқадай �ріп жүретін 

стилистикалық, грамматикалық  

қателерден к�з сүрінеді. Бұл дегенің 

кеңес �кіметі  кезінде газеттің 

кезекті санында бір үтірден қате 

кетсе, кезекші редактордан бастап, 

корректорға дейін таяқ жейтін 

талаптың жоқтығынан екені с�зсіз. 

(Жалғасы 4-бетте)

халық қазынасы, �негелі с�з �рнектерінен 

не білетіндігіне ойысты, — деп жазады 

мәслихатты ұйымдастырушы �дебиет 

және �нер институтының және бір �кілі 

Бүркіт Ысқақов «Қазақ әдебиеті» газетінде 

жарияланған мақаласында. — Сұрау, жауап 

түрінде �ткізілген бұл әсерлі әңгімеде к�п 

нәрсенің сыры ашылды. Халқымыздың 

осындай асыл мұрасын жадына сақтап, ала 

келген әдебиетіміздің алтын сандығы, кәрі 

тарландарымыздың бірі — құрметті Құмар 

Жүсіпов. Ол репертуары мол, к�мейінен 

күй, аузынан жыр т�гілген майталман 

жүйрік жырау да, асқақ с�зді ақындығының 

үстіне жыршы да, термеші де. Ол Шәлгез, 

Шернияз, Қашаған, Ығылманның жайын 

к�п біледі және Мұрын жыраудың репер-

туарынан «Қырымның қырық батырының» 

басты-басты тарауларын, сондай-ақ осы 

уақытқа дейін жұртқа мәлім емес Құйшық 

тәрізді жырау-жыршының жырларын біледі. 

Тегі Құмар сияқты ақындардың ау зы нан 

ескілікті тарихи с�здерді жинап алып, 

ғылымның пайдасына асырған ж�н...»

Автор, сонымен бірге ақынның мінез 

жайынан да хабар беріп �теді. Жазуынша, 

Құмекең әңгімені дуылдатып қыздыра 

с�йлейтін кісі  екен және жақсы бір 

қасиеті — турашыл, шыншыл, бетің бар, 

жүзің бар демей, іркілмей кесіп айтады. 

Жұмыстың үшінші күні �нер жарысы — 

ақындар айтысына айналатындығы ерек-

ше ескертілді, – дейді Бүркіт ағамыз: осы 

сәтте Гурьевтен келген дарынды ақын, 

Ығылман Ш�рековтың шәкірті Құмар 

Жүсіпов жазып айтатын ақындармен емес, 

с�з �нерін т�гіп айтатын ақпа ақындармен 

айтысатынын аңғартып, �з бойына біткен 

қайсарлық қырын да к�рсетіп қойды, – 

деп сабақтапты с�зін зерттеуші. Қазірде 

айтысқа түсіп жүргендердің к�бісі екеуара 

оңаша жолығып, тақырып белгілеп, ай-

татындарын алдын ала шығарып, жаттап 

алатын к�рінеді ғой, сондай әдет 1960 жыл-

дар �ресінде  болыпты. Айырмашылығы, ол 

кезде  айтыскер айтатынын алдымен жазып 

АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ

(«Біздің елдің сұлтаны мен ұлтаны» 
топтамасынан)

9
з  ш е ң б е р і н е н  а с ы п ,  а с т а -

на жұртының мәдени тойына 

айналған мәслихат-кеңестің 

алғашқы күні  қатысушылар Ғылым 

академиясының кіші мәжіліс залында 

шығармашылық зиялы қауыммен кездесті. 

Жиынды халық ақыны  Кенен �зірбаев 

 «Никитажан, құлақ сал, / Сенің орның бір 
т�бе. / Қуанышын Кенен шал, / "з алдыңа 
іркер ме!» деп келетін «Ел бастаған кемеңгер» 

арнау �леңімен ашты (сол тұстағы кеңес 

партия басшысы Никита Хрущевті ұлы-

ғылағаны). Кешіне ақындар тоқтаған 

орындарына — Алматы маңындағы Текелі 

қаласына таяу «Күреңбел» шипажайына 

кетіп, таңертең семинарға қайтып келді. 

Бұл жолы зерттеушілер әр ақынмен же-

ке-жеке әңгімелесіп, репертуарларын 

анықтады, қолжазба алды, т�л туынды-

ларын жинақтады, кейбір жеке шығарма, 

ауыз әдебиеті үлгілерін магнитофон таспа-

сына түсірді. Үшінші күні Академияның 

Алатау жақ алаңындағы к�галға тігілген 

сегіз қанат ақ үйде мәслихатқа қатысушы 

ақындар айтысқа түсті .  Жұрт ішке 

сыймағасын іргені түріп тастап, жерге 

т�селген текемет-киіздің үстінде отырып 

тыңдады. Талай топты жарыста жүлде 

бермеген ақпа-т�кпе ақын-жыршылар 

бір орынға дүрмегімен кеп күнде жинала 

бермейтіні түсінікті ғой.

Мәслихат материалдары негізінде 

жарық к�рген жоғарыдағы кітапта Құмар 

Жүсіпов есімі бірнеше жерде аталады. 

Ол бірінші күнгі кездесуде қарт ақын 

Есдәулет Кәндеков пен Қазақстанның 

халық ақыны Үмбетәлі Кәрібаевтан (екеуі 

де терме айтқан) кейін ортаға шығып, 

«мүдірмей, бипылдата, дікілдете, екпіндете 

лек-легімен желдірмені т�ккен». Ал екінші 

күнгі жағдайды Ғылым академиясы-

ның мүше-корреспонденті Есмағамбет 

Ысмайыловтың мәслихатта с�йлеген 

с�зінен естейік: 

«...Бұрын және қазірде де талай фолькло-

ристер ақындық �нердің ертедегі дәстүрін, 

творчестволық процестерін алыстағы арал-

дардан, Қиыр Сибирьден іздеумен болса, 

ал біз сол ғалымдар іздестірген тамаша 

ақындардың — гомерлердің ортасында 

отырмыз. 9йткені, мынау отырған, Гурьев-

тен келген Құмар Сыпыра жыраудан бастап 

Қашаған, Мұратқа дейін к�п ақынның не 

айтқанын, қай кезде, қашан �мір сүргенін, 

біздің талай жылдар іздейтін тағы сондай 

аса құнды, қызықты нәрселерімізді кеше 10 

минут ішінде айтып берді».

«...Осыдан кейін мәселе ақындардың 

Бір �кініштісі, пандемия мен 

карантин талаптарына байланысты 

екінші жартыжылдықта баспас�зге 

жазылу шаралары тиісті дәрежеде 

қолға алынбады. Оған жаны ашып, 

шырыл қаққан  жандарды  да 

к�рмедім. К�птеген оқырмандар 

баспас�зге жарты жылдыққа ғана 

жазылатын болғандықтан, газет-

журналдардың таралымы күрт 

т�мендеп кетті. К�п басылым дар 

орта есеппен елу пайызға жуық 

оқырмандарын жоғалтты.  Онымен 

қоса, халықтың әлеуметтік жағдайы 

МӘРСЕКҰЛЫН 
ҰМЫТПАСҚА...

Тіл күресі – 
дамылсыз күрес

Алдымда 
күліп атар таң 
тұрғанмен...

3-бет

10-бет
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ЖАҚЫНЫҢДЫ
ҚАНШАЛЫҚТЫ ЖАҚСЫ КӨРСЕҢ, 

СОНШАЛЫҚТЫ ОДАН АЛШАҚ БОЛ

ӘР АДАМҒА 
ҚАМҚОРЛЫҚ 

МАҢЫЗДЫ

ӘСКЕРИ ТЕРМИНДЕР 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

ҚАРТТАР – 
ҚАЗЫНАМЫЗ

КӨКСАНДЫҚ

ЖИЫНЖАҢА КІТАП

Қ О Ғ А М

Мені Шарманов етіп мәртебемді 

биіктетіп, мерейімді �сіріп отырған 

халық. Сондықтан да мен әрбір қиын 

кезеңді халқыммен бірге �ткеру – 

азаматтық борышым.

Коронавирус пандемиясы қан шама 

асыл азаматтарымызды келместің 

кемесіне әкетіп жатқанда, мына жақта 

дүркіретіп мерейтойды тойлап жату 

– барып тұрған әбестік деп білемін. 

 Карантин біткен екен деп босаңсуға еш 

жол берілмеуі керек. �лем  бойынша 

бұл қауіпті індеттің екінші толқыны 

ақырын қанатын жайып келе жатыр. 

Біз тапқанына той жасап, қуаны-

ш ы н  е л м е н  б � л і с у г е  а с ы ғ а т ы н 

 тойшыл халықпыз. Мына күрделі әрі 

қауіпті кезеңде тойшылдығымызды, 

дарақылығымызды тоқтату керек. 

Тойшылдығымыз, думаншыл дығымыз 

басымызға таяқ болып тиіп жатыр. 

Соны ұғынып, бұл әдетімізден �зімізді 

алшақ ұстайтын кез келді.

К�ріп отырғанымыздай, бүгін-

гінің талабы – жылдам әрекет ету, 

�згерістерге бейімді бола білу. Мына 

пандемияның беті қайта қоймаған 

соң, ең бірінші кезекте – қатаң сақтық 

шараларын сақтау. Тіпті қарапайым 

жүрген жеріңде жеке  гигиенаны 

сақтау, к�пшілік жерде маска тағып 

ж ү р у ,  ә л е у м е т т і к  қ а ш ы қ т ы қ т ы 

ұстануды қатаң түрде әдетке айнал-

дыруымыз керек. Індет тек биыл ғана 

емес, келер жылы да жағдайды біраз 

күрделендірмек.

Сондықтан мерейтой болсын, 

елімізде қандай да айтулы шаралар 

болсын – адамдарды к�п шоғыр-

ландырмауды қарастыру қажет.

Мерейтойыма қатысты жақында-

рымның, танып білетін достарымның, 

қалың әлеуметтің түрлі іс-шаралар 

�ткізіп, мерейтойды атап �ткілері 

келетіні түсінікті.  Бұл, әрине, олардың 

оң ықыласы, ізгі ниеттері, к�рсетер 

сый-құрметі. Осының �зіне мен шын 

жүректен ризамын, алғысым зор. 

9з тілектерін, құттықтауларын хат, 

электрондық пошта арқылы жіберіп 

жатса да т�бем к�кке жетеді. 

Мен үшін халқымның сау бол-

ғаны анағұрлым маңызды. Отандас-

тарымның денсаулығын қауіп-қатерге 

тігу – үлкен қылмыс. К�ңілге бай 

қазағымның «сақ жүрсең, сау жүресің» 

деуі қазір �зекті болып отыр.

Мен былай айтар едім, «жақы-

ныңды қаншалықты жақсы к�рсең, 

соншалықты одан алшақ бол» деп. 

Мұны естіген адам қарама-қайшы 

ойда болуы мүмкін. Ал, шынында, 

бұл нағыз бүгінгінің ақыл-кеңесі. 

Бір-бірімізге қамқорлық танытып, 

�зімшілдікке бой ұрмауымыз қажет. 

Т�ңірегіңдегі адамдардың аман-

саулығына жауапкершілікті толықтай 

сезінген ж�н. 

Ырду-дырду той-думанға кететін 

қаражатты, одан да к�мекке мұқтаж 

адамдарға таратып берген әлдеқайда 

дұрыс. Жұмыссыздық белең алған 

уақытта қаншама азаматтары мыз 

к�мекке зәру.  Еліміздің қалта-

лы, ауқатты азаматтары осы рет-

те к�птеп жомарттық танытса нұр 

үс тіне нұр болар еді. Қалай десең 

де, бай-бағландарымыз киелі қазақ 

жерінен жұмыстарын жүргізіп, байып-

к�терілді емес пе?

Азды-к�пті сүрген �мірімнен 

түйгенім – қандай белесті бағын-

дырып, нендей жетістікке жетсең де, 

асып-тасудың еш қажеті жоқ, егер 

халқыңа азғантай болсын әкелер 

пайдаң болмаса – бұл Құдай алдын-

да үлкен күнә болады. �йтеке би 

Ш а р а ғ а  о р т а л ы қ  а т қ а р у ш ы , 

жергілікті органдардағы тіл басқар-

маларының терминологияға жауапты 

сала мамандары, Астана мен Алматы 

қаласының прокуратурасы, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 

комитетінің тіл жанашырлары және 

әскери жоғары оқу орындарының 

ғалымдары қатысты.

Онлайн-семинар барысында 

қорғаныс, математика, медицина, 

спорт, шекара саласына қатысты 

бекітілген терминдер мен осы салалар 

бойынша әлі де қолданысқа енбеген 

терминдер қызу талқыланды.

Айта кету керек,тіл жанашырлары 

шекара саласына қатысты бірнеше 

термин с�здерді ұсынған екен. Атап 

айтқанда,  «пограничный инци-

дент» – «шекарадағы оқыс оқиға», 

 «пограничный конвой» – «шека-

ра айдауылы», «пограничный кон-

фликт» – «шекарадағы жанжал», «по-

левая война» – «даладағы соғыс», 

«полоса наблюдения» – «бақылау 

жолағы», «полоса наступления» – 

«шабуыл белдеуі», «полоса обороны» 

– «қорғаныс белдеуі», «полоса обстре-

ла» – «оқ ату белдеуі», «полоса отступ-

ления» – «шегініс жолағы», «полоса 

препятствий» – «кедергілер жолағы».

Ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р д ы ң  а й -

туынша, үш жүзден астам термин 

с�здер мамандардың талқысына ұсы-

нылған. Шара кезінде оның жүзге 

жуығы ғана талқыланған. 

Назарбаев  университет ін ің 

 профессоры, филология ғылымының 

докторы Сарқыт Қалымұлы «Ғылым 

тілін дамытудағы халықаралық 

және т�л терминдердің арасалмағы» 

тақырыбындағы баяндамасында 

терминдік қорды жетілдіру және 

тәжірибеде қолдану мәселелеріне 

тоқтала отырып, Қазақстан Респуб-

ликасы Үкіметінің жанындағы 

Республикалық терминологиялық 

Дана қазағым: «жас ұлғайса 
да, көңіл қартаймасын» дейді. 
Сексеннен асып, тоқсанның 
төріне шығып отырған жайымыз. 
Көңіл бұрынғыдай жас, бойым-
да жылқы мінезді қазағымның 
асаулығы, өжеттігі әлі де басыла 
қоймаған. Жаңа тыныс ашылып, 
көптеген дүниелерді тындыруға 
күш-қуат жоқ емес. Еліме қызмет  
үшін тоқсандағы бар күш-
қайратымды жұмсауға дайын-
мын. Мен мұның бәрін халқымнан 
алған бата-алғыстың арқасы деп 
білем. Сондай-ақ әке-шешемнің 
берген еркін, қазақи тәрбиесінің 
жемісі. Халқымның мені әрдайым 
қолпаштап, аялап қорғаштауы, ізгі 
ілтипаттарын білдіруі, ақыл-кеңес 
сұрап, ақсақалдық тәлім-тәрбиені 
қажетсінуі – басыма қонған үлкен 
бақ. 

Қазақ халқында қарияларға қамқорлық таныту деген ұғым оны басқа 
халықтардан ерекшелеп тұратын қасиеті іспетті. «Қарты бар үйдің қазынасы 
бар» деп қарттарының қас-қабағын бағып, балаша мәпелеп қарайтын қазақ 
отбасы жайлы жылдар бойы жырлауға тұрарлық. Қазақтың қара шаңырағы 
данагөй қарияларымен, парасатты ұрпағымен, кең дастарқанымен жарасы-
мын тапқан. Ал ата-әже мен немере арасындағы қарым-қатынас үлкен мектеп 
саналған. Екеуінің арасындағы байланыс, мейірім, ыстық сезім атадан балаға 
беріліп келе жатқан мұра. Дегенмен, жаһанданудың әсері ме, соңғы кезде 
қарттар үйін, бейімдеу орталықтарын паналаған қазақ қарттары жайлы аз 
айтылып жатқан жоқ. 

Өткен аптада Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара 
академиясының тіл саясаты және БАҚ жұмысы бөлімінің тіл мамандары 
мен арнайы - тактикалық факультетінің кәсіби тілдер дайындығы, Шекара 
қызметі тактикасы кафедраларының оқытушылары Ш.Шаяхметов атын-
дағы  «Тіл қазына»  ұлттық ғылыми-практикалық орталығы ұйымдас тыр ған 
«Бекітілген терминдердің ғылым тілін дамытудағы орны» атты рес пуб-
ликалық әдістемелік онлайн-семинарға қатысып өз ойларын ортаға салды.

айтпақшы: «Батыр болсаң жауыңа 

найзаң тисін, Бай болсаң халқыңа 

пайдаң тисін». Елменен бірге ғана 

еңселі боласың! 

Бұл індетті де еңсереміз, алда 

жеңістеріміз де к�п болмақ. Атап 

� т е т і н  м е р е й т о й д ы  к е й і н д е р і 

атап жатсақ та ешнәрседен қалыс 

қалмаспыз. Алар  марапатты алдық, 

мінбелерден құттықтау лебіздерді 

де естідік. Ең қымбаты –  халықтың 

ы с т ы қ  ы қ ы л а с ы ,  т і л е к ш і  б о -

луы,  шынайы жанашырлық таны-

туы. Маған халықтың ықыласынан 

асқан  марапат жоқ. Бәрің де маған 

қымбатсың, сау жүргендерің мен үшін 

аса қатты маңызды.

Мен тоқсанға толған �мірімнің 

к�бін  қазақ  елінің  гүлденуіне, 

тұрғындардың дұрыс тамақтанып, 

саулықта болуына арнап,  сондай-ақ 

ұлттық құндылықтарды дәріптеу 

 жолында �мірімнің ең қымбат және 

қиын кезеңдерін �ткеріппін. 

К е ң е с  О д а ғ ы  к е з і н д е  м а ғ а н 

«ұлтшыл» деген айып та тағылып, 

қудаланған болатынмын. Ақт�бе ме-

дицина институтына ректор болып 

келгенiмде, ең бiрiншi, назарымды 

аударған нәрсе қазақтан қабылданған 

студенттердiң қатары 37 пайыз екен. 

Бұл мәселенi тездетiп жолға қойып 

63,5 пайызға к�тердiм. К�птеп қазақ 

оқытушыларын алдыртқан болатын-

мын. Бұл қазақ студенттерiнiң де еңсе 

түзеуiне әжептәуiр сеп болған еді. 

Есесiне, облыстық партия комитетi 

мен басқа да құзырлы �кiлдердiң тара-

пынан қудалауға түстiм. Одан б�лек, 

денсаулық сақтау министрі кезінде, 

1978 жылы Дүниежүзілік денсаулық 

сақтау ұйымының халықаралық та-

рихи Алматы конференциясын аса 

жоғары деңгейде �ткізген едік, сол 

кездері де қиындықтарға тап болдым.

Қандай қиындықтар болмасын, 

мені әрдайым халқым қолдады, 

маған үлкен сенім білдірді. Мен 

үшін «ұлтшыл» деген атақ алу үлкен 

мәртебе. Мағжан Жұмабаев айт-

қандай: «Не к�рсем де Алаш үшін 

к�ргенім, Маған атақ ұлтым үшін 

�лгенім». Мен үшін бұдан асқан бақыт 

жоқ. Одан әрі де ұлтыма адал қызмет 

етіп, Алашымның туын биік к�теруге 

әрдайым дайынмын. 

Ендігі белес құр тоқсаннан асып, 

жүзге жету емес, ең биік мақ сатым 

– қазағымның бағы �рлеп, тәуел-

сіздігіміз тұғырлы, егемендігіміз 

еңселі болуына белсене атсалысу, 

халқым үшін пайдамды тизігу.

Лайым солай болғай.

Құрметпен, Академик 
Т�регелді ШАРМАНОВ

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев 

«Жаңа жағдайдағы Қа зақстан: іс-

қимыл кезеңі» атты халыққа арнаған 

Жолдауында елдің даму стратегиясына 

жан-жақты әрі толыққанды тоқталды. 

Мемлекеттік басқару жүйесінің 

тиімділігін арттыруға, �неркәсіпті, 

ауылшаруашылығын, шағын және орта 

бизнесті, қаржы секторын, денсаулық 

сақтау жүйесін дамыту арқылы аймақ-

тардың �ндірістік әлеуетін к�теруге 

бағытталған реформалар туралы жа-

риялады. Мұның барлығы, басты 

мақсатқа – еліміздің �ркендеуіне 

және қазақстандықтардың әлеуметтік 

 әл-ауқатының жақсаруына қызмет етуі 

тиіс екеніне баса назар аударды.

Мен үшін Жолдаудың ұтымды 

тұсы – бұған дейін айтылып келе 

жатқан сыбайлас жемқорлықты жеңу 

немесе әл-ауқатты жақсарту секілді 

міндеттер емес,  мемлекеттік билікке 

жаңа к�зқарас. Мұнда «мемлекеттік 

қызметтің тапсырыс берушісі кім?» 

деген нақты сауал тұр.  Жолдауда 

мемлекеттік қызметтің  тапсырыс 

б е р у ш і с і  –  а д а м д а р  е к е н і  а н ы қ 

жазылған, яғни олар мемлекеттік қыз-

меттің тұтынушылары. Енді қараңыз, 

мемлекет халық үшін бе, әлде халық 

мемлекет үшін бе? Мәселе осы жерден 

басталатынын бәрі түсінуі керек. 

Меніңше, Президенттің Жол-

дауында осы сауалға толық  жауап бе-

рілген. Бүкіл әлем зардабын  шеккен 

пандемиядан кейін бұрынғы жай саң 

�мір қалпына келмесі анық. Сондық-

тан қорқынышқа бой  алдырмай, 

мемлекеттік құрылымдармен бірлесе 

отырып, «бір жағадан бас, бір жеңнен 

қ о л »  ш ы ғ а р ы п ,  ж ұ м ы л а  ж ұ м ы с 

істеуіміз керек. 

Нақты адамға қамқорлық туралы 

Президент орынды айтты. Бұл құқық 

қорғау органдарын реформалауға, 

тәрбиеге, адам құқығын,  балаларды 

қорғауға демографиялық проб  ле-

маларға, экологияға қатысты. Ме -

ніңше, к�птеген қазақстандықтар 

�з дерінің әлсіз тұстарын таба отырып, 

одан әрі қалай қарай жылжу керектігін 

түсінеді деп ойлаймын. Ендігі маңыз-

дысы, алға қойған міндеттерді ой -

дағыдай жүзеге асыру.

Кәрілікті �з балаларының, неме-

релерінің ортасында емес, қарттар 

үйінде қарсы алу – үлкен қасірет. 

Алайда отбасындағы кикілжің, ұрыс-

керіс қарияларға осындай қадам 

жасауына себеп болып жатқаны 

қабырғаны қайыстырады. Міне, осын-

дай мәсе лелер  жайлы қозғаған «Ха-

бар» арнасынан берілетін «Соңғы 

үміт»  телехикая сы к�пшілікке үлкен 

ой салады.  Сериалда бүгінгі отбасы 

мәселесі, ата-ананың таңнан кеш-

ке дейін жұмыс деп жүріп баланың 

тәрбиесі нен мүлт кетуі, оған ауылдағы 

қарияның қынжылуы, қарт ата-

анаға деген қарым-қатынас, кейбір 

келіндердің ата-енесін сыйдырма-

уы, сыйластықтың сарқылуы жайлы 

мәселелер қозғалады. Жанға бататы-

ны сол, сыйластықтың болмауынан 

балаларының �з ата-анасын артық 

адам санап, қарттар үйіне жетектеп 

апарып �ткізулері. Одан да сорақы 

кездесетін тұсы, айына уақытылы 

барып, зейнетақысын алып қайтуы... 

Жанарына сыр жасырған, айналасы-

на жалтақтаған, осындай жағдайға 

түскен қариялардың қазіргі халін 

ойлаудың �зі аянышты. 9кінішке 

қарай, бүгінгі күннің бейнесін телехи-

каяда дәл суреттей отырып, оның арты 

неге соғатынын, «атаңа не істесең, 

алдыңа сол келетінін» әсерлі жеткізеді, 

ой салады, ойландырады. 

Кинода кішкентай Санат бала-

қайдың атасына деген сағынышы, 

к�ңіл-күйі арқылы ата мен немере 

арасындағы қыл �тпес махаббатты, 

сүйіспеншілікті к�рсетеді. Ол керемет 

к�рініс қазақта бұрыннан бар, бірақ 

қазір сиреп бара жатқан к�рініс екенін 

еске түсіреді.  Сондай-ақ  сериалда 

отбасында ер азаматтың р�лінің 

т�мендеуі, әйелдердің ерін  сыйламауы, 

тәккаппарлық пен к�кіректіктің соңы 

ертелі-кеш  немен бітетінін ескереді. 

Кинода басты р�лді сомдап шыққан 

 актер Оразхан Кенебаевтың р�ліндегі 

қарттың қаһарлы үні, тәрбиесі мол 

дана с�здері, іс-әрекеті сай-сүйегіңнен 

�теді. Киноның  жалпы идеясы, маз-

мұны, дарынды актерлардың �з об-

раздарын сәтті ойнап шығуы к�рермен 

к�ңілінен шығып, жалғасын асыға 

күтетін жағдайға жеткізді. Қазақ кино-

сы ның қарыштап дамуымен қатар к�-

терер жүгі де ауыр екені аңғарылып тұр. 

«�кең де осы жерде �лер енді,

Тәңірдің жазуына к�нер енді.

О, жалған сағындым ғой, 

тым болмаса

Алып кеп бір иіскетші немеремді» 

деп «Қара шалын» термеге қосып 

тербеген Алтынбек ағамыздың жалғыз 

қалған қарттардың жабырқаңқы 

к�ңілін жеткізе білгеніндей, киноның 

к�рерменге ұсынған туындысы да 

жоғары бағалауға лайық болып тұр. Кері 

әсерден оң нәтиже шығару үшін сабақ 

алатындай дүниелер мол қамтылған, 

қазақы отбасындағы тәрбие мен �неге 

ұштастырылған осын дай туындылар 

ұдайы к�рсетіліп тұрса екен.

Несібелі ИМАНҚҰЛОВА 
ТҮРКІСТАН 

Заир ЮЛДАШЕВ, Жамбыл облысы бойынша 
«Азаматтық Альянс» қауымдастығы заңды 

тұлғалар бірлестігінің төрағасы 

комиссия бекіткен терминдердің 

кең қолданыс тауып жатқаны да, 

бекітілген қалпында еш қолданысқа 

енбей қалғаны да бар екенін атап 

�тті. Қолданыс таппаудың себебін 

бекітілген терминдерді насихаттап, 

түсіндіру жұмысының �з деңгейінде 

болмауынан, қазақ тілінің үндестік 

заңына бағынбаған не бейімделмеген 

жасанды терминдердің орын алуы-

нан екенін жеткізді. 

Жалпы біздің терминдер к�бінесе 

орыс тіліндегі с�здерге байлаулы. Бұл 

бізге кеңестік жүйеден қалған әдет 

екенін тілге тиек еткен терминолог 

ғалым, филология ғылымының докто-

ры, ҚР ҰҒА-ның академигі Шерубай 

Құрманбайұлы, біріншіден терминдер 

қорын қалыптастыруда оның ұлттық 

сипатын немесе халықаралық сипатын 

арттыруды к�здейтін екі бағытына 

тоқталып �тті. Сонымен қатар ғалым 

терминдерді жасаушы оны қарап 

м а қ ұ л д а у ш ы л а р  т е р м и н о л о г и я 

ғылымын терең меңгерген, кәсіби 

маман болуы керектігін ескертті. Осы 

уақытқа дейін бекітілген терминдерді 

сұрыптап, олардың халықаралық және 

ұлттық термин жасамдық талаптарға 

сәйкестігін анықтайды. Халықаралық 

терминдермен нақтырақ айтқанда, 

түрік, әзербайжан, қырғыз, �збек, 

ағылшын, неміс, француз, орыс және 

тағы басқа тілдердегі түбірлердің 

сәйкестігіне талдау жүргізетіндігін 

айтып �тті. 

Терминологияны жандандыру, 

әскери терминдерді қазақ тілінің 

жазу нормаларына сәйкес ретке 

келтіру мәселелерін де тілге тиек 

етті.  Сонымен қатар шекарашылар 

 арасында әркелкі қолданылып жүрген 

кейбір сәтсіз баламаларды �згерту мен 

түзету жолдарын қарастырды. 

 «Тәуелсіздігімізді алғанымызға 

отыз жылға жуықтаса да кейбір 

әскери терминдердің әлі де  болса 

Нартай !ТЕГЕН, 
«Соңғы үміт» телехикасының идея авторы: 

– Байқасаңыздар біз қай телехикаямызда да бірінші кезекте ұлттық 
құндылықты, қазақы мәдениетімізді қоямыз. Яғни идеямыздың айтар ойы 
болу керегін басты назарда ұстаймыз. Қазақылықтың исі шығып тұрмаған 
туындыда ұлттың ұрпағына берер ештеңе болмайды. Ал қазіргі кезде «Хабар» 
арнасының эфирінен жүріп жатқан «Соңғы үміт» телехикаясының әу бастағы 
мақсаты ұрпағымыздың санасына ата-ана мен қазыналы қарттарымыздың 
қадірін мықтап сіңіру. Оларсыз �ткізген �мірдің зая кететінін ұғындыру. 
Негізінен «Үлкенге ізет, кішіге құрмет» к�рсете білген жандардан ғана сана-
лы ұрпақ �сіп шығады. Ал қарттарына «9й» дейтін балада қандай болашақ 
бар?! "ткен ғасырда қарттар үйінде тек ешкімі жоқ, жалғызілікті қазақ 
қарияларын кездестіретін едік. Кейін осы мәселе түйінді түйткіл ретінде 
жармасты. 9ке-шешесін қарттар үйіне апарып тастап, �здері «жайлы» �мір 
сүргісі келетіндер саны артты. Бұл – ойланатын, ойлантатын жағдай. Біз 
сол үшін де осы телетуынды арқылы к�пшілікке ой салғымыз келді. 9рине, 
телехикаяның тағдырына баға қоятын – қалың к�рермен ғой. Бірақ сол 
к�рерменнің �зін басқа елдің менталитетінен алыстатып, �зіміздің қазақи 
таным-түсінігімізбен нәр беру сіз бен біздің қолымызда екенін де ұмытпауымыз 
керек. Ал экранымызды қазақылықтан айырған күні �з мәдениетіміз бен салт-
дәстүрімізді жоғалтып алатынымызды түсінуіміз керек... 

Жуырда «Дәуір» баспасынан белгілі 

жазушы Марат Мәжитовтың «Бәйшешек 

жапырағы» атты әңгімелер жинағы жарық 

к�рді. Кітапқа жазушының соңғы жыл-

дары жазған қырықтан астам туындысы 

топтастырылған. Түрлі тақырыпты қамтитын 

шығармалардың қай-қайсысында да адамның 

мінез-құлқы, әлеуметтік жай-күйлер барын-

ша шынайы суреттеліп, әңгімешіл жүрдек 

тілмен әсерлі, к�ркем кестеленген.

Кітап «�дебиеттің әлеуметтік маңызды 

түрлерін насихаттау» бағдарламасы бойынша 

жарияланып отыр.

Белгілі жазушы,Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, «Алаш» халықаралық 

әдеби сыйлығының лауреаты,  «Құрмет» 

орденінің иегері, жұртшылыққа қазақтың 

Тереза анасы, Бибі-Ана деген есімдерімен 

таныс Бибігүл Иманғазинаның «Тауқымет» 

атты романы «Bibi Sana» деген атпен түрік 

әдебиеті қорының баспасынан түрік тілінде 

1000 данамен басылып шықты.

«Bibi Sana» романының редакторы және 

аудармашысы ақын-жазушы Имдат Авшар.

нақты баламасы табылған жоқ. 

Елімізде ғасырға жуық негізгі тіл орыс 

тілі болғандықтан, барлық саладағы 

ой-�рісіміз, санамыз, с�з саптауы-

мыз орыс тілінде дамып, тәуелсіздік 

алғаннан кейін қоғамдық саяси және 

мәдени тілді қазақ тілінде с�йлетуде 

тығырыққа тірелдік. 9йткені талай 

жылдар бойы орыс тіліне жаттығып, 

үйреніп қалғанымыз соншалық, 

терминдеріміз және кәсіби с�здеріміз 

тек орыс тілінде сайрап жатты. 

Бүгінде олардың қазақша бала-

масын тауып, бір жүйеге келтіру 

қиынға соғып келеді. �сіресе әскери 

саладағы ғылым тілін, әскери әмірлер 

мен іс-құжаттарын қазақ тіліне 

 аудару барысында тілші және әскери 

қызметші мамандардың алдына дау-

дамайлы мәселелер тұратыны анық.

�скери қазақ тілін бір жүйеге 

келтіру үшін ҚР ҰҚК Шекара ака-

демиясында бірталай іс-шаралар 

ұйымдастырылды. Басшылық тара-

пынан тілдің мәртебесін к�теретін 

бұйрықтар жарық к�ріп, барлық 

әскери қызметшілердің міндетті түрде 

лауазымдық міндеттерін атқаруда 

қазақ тілін жетік білуіне қатаң талап-

тар қойылды. Оқу орнында болашақ 

түлектердің мемлекеттік тілді меңгеру 

үшін қазақ тілін оқытудың жаңа 

әдістері жасалып, болашақ шекарашы 

офицерлерге тіл тұрғысынан жоғары 

талаптар жүктелді. Тілге қатысты оқу 

дивизиондары арасында бірталай 

шаралар ұйымдастырылды. Осын-

дай шаралардың арқасында Шекара 

академиясында мемлекеттік тілдің 

мәртебесі біршама к�терілді» дейді 

бізге берген сұхбатында тіл саясаты 

және БАҚ б�лімінің бастығы подпол-

ковник Лаура Шаяхметқызы.

Негізінен еліміздегі пандемиялық 

жағдайға байланысты  онлайн-семинар 

�ткізудің қолайлы тұстары �те к�п. 

Себебі әскери терминдер күрделі 

 болып келеді. Оның дұрыс  аудармасын 

тілдік нормаға және нормативтік 

құқықтық актілерге сәйкестендіру 

ауқымды жұмыс жүргізуді қажет етеді. 

Осыған байланысты әскери сала 

терминдері бүгінгі таңда терминтану-

шы ғалымдармен ғана емес «Шекара-

ны бүкіл халық қорғайды» демекші, 

х а л ы қ п е н  т а л қ ы л а у  қ а ж е т т і г і н 

к�рсетіп отыр. 

Жанат ЖАБЫРБЕКОВ,
 ҚР ҰҚК Шекара қызметі
академиясының баспас�з 

хатшысы

«Бибі Сана»

«Бәйшешек 
жапырағы»
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ТІЛ КҮРЕСІ – 
ДАМЫЛСЫЗ КҮРЕС

Тіл деген дүние, бұл өзі, халықтың қасиетті ғасырлар бойғы 
салт-дәстүрі, әдет-ғұрпымен біте қайнасып жатады. Бесік 
тербеп отырып әлдилеп жырлаған анамыздан бастап, көзімізді 
ашқаннан көріп келе жатқан жоралғылар нақты мағынаға ие 
болып, санамызда берік орнығып келеді. Әр ырым жасаған 
сайын ұлт ұғымы болып кеудеңе қона береді. Кейбір дәстүр 
көнеріп, қолданыс тан қалса да, тіл деген жарықтық бастапқы 
мағынасына жаңа ұғым үстеп сақтап қалады. Мысалы, 
музейге барғанда босағада тұрған тезді көресің. Тұрмыста жиі 
қолданбағасын, бүгінде біреу білсе, біреу білмес. 
Бірақ, әлі күнге «жөнге салды» дегенді «тезге салды» деп 
жазамыз. Ұста құралын көз алдымызға елестете алмасақ 
та, ұстаз айтып тұрғандай, мағынасын бәріміз түсінеміз. Бұл 
жағынан алғанда, «Тәубе!» дейтіндей бар емес пе?! 

« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
– 5лібек Асылбайұлы, сізді қалың 

қазаққа таныстырып жатудың �зі артық. 
Сондықтан қызыл с�зді сапырмай т�те 
сұхбатымызға к�шіп, к�птен бері к�кейде 
жүрген беймаза ойға кезек берсек. 
Мемлекеттік мәртебеге ие болған ана 
тіліміздің жай-күйі не болып жатыр?

–  Ж а қ ы н д а  б і р  ә р і п т е с і м  е л 

к�лемінде жүргізілген сауалнаманы 

к�рсетті. Қарап отырсақ, кейбір отан-

дастарымыз Үкіметіміздің 2017 жылдың 

31 қазаны күнгі «Қазақ стан Республи-

касында мереке күндер тізбесін бекіту 

туралы» №689 Қаулы сымен байланысты 

Тіл мерекесінің 5 қыркүйекке ауысты-

рылғанынан мүлдем бейхабар болып 

шықты. Несін жасырайық, әңгіме тағы 

да тілге қатысты болған соң, к�ңіл шіркін 

едәуір ортайып қалды.

«Жаманға бір с�з айтсаң, теріс 

қарайды» деген бар, оған қоса айналайын 

«Ана тілі» газетінің оқырманы қолынан 

кітап түспейтін адамдар сапынан ғой 

деп, с�з басындағы �зіміз туралы жақсы 

лебізіңізге үнсіз келісіп жатырмыз. Ал 

ардақты Ахмет Байтұрсынұлын исі қазақ 

түгел біледі. 

5 қыркүйек таңдалуының мәнісі мы-

нада: «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына 

да себеп болатын нәрсенің қуаттысы 

– тіл» деген ұлағатты с�з қалдырған 

сол ұлт ұстазы, Ахаңның туған күні. 

Сондықтан, дүбірлі мереке күндері 

ана тіліміздің қалыптасқан жағдайын 

тағы бір сараптап �ткеніміз заңдылық 

деп ойлаймын. Сұрағыңыз дың да түп-

т�ркіні осыған  саяды. Қолынан қаламы 

түспеген жазушы ретінде айтайын, с�з 

– құдірет. Абайдың рухани �су мен ақын 

ретінде қалыптасу кезеңін айқын дайтын 

 мынадай �лең жолдары бар:

«Фзули, Шәмси, Сәйхали, 

Науаи, Сағди, Фирдауси, 

Хожа Хафиз – бу һәммәси, 

Мәдәт бер я шағири фәрияд». 

Осылардың ішінде осалы жоқ. Жеті 

кереметтің қайсысын алсаңыз да, с�з 

қасиеті туралы айтқанда аспандап 

шарықтап кетеді. Соның бірі Сағди: 

«Егер құмырсқалар бел шешіп кіріссе, 

арыстанның терісін сыпырып алады» 

депті. Сол айтпақшы, қайыстай берік, ба-

рыстай қайсар қазақтың небір заманның 

тар қыспағында да тіл үшін күресті 

тоқтатқан кезі жоқ. Бір с�зді шашау 

шығармай бізге жеткізді.

Тіл деген дүние, бұл �зі, халықтың 

қасиетті ғасырлар бойғы салт-дәстүрі, 

әдет-ғұрпымен біте қайнасып жатады. 

Бесік тербеп отырып әлдилеп жырлаған 

анамыздан бастап, к�зімізді ашқаннан 

к�ріп келе жатқан жоралғылар нақты 

мағынаға ие болып, санамызда берік 

орнығып келеді. �р ырым жасаған сайын 

ұлт ұғымы болып кеудеңе қона береді. 

Кейбір дәстүр к�неріп, қолданыс тан 

қалса да, тіл деген жарықтық бастапқы 

мағынасына жаңа ұғым үстеп сақтап 

қалады. Мысалы, музейге барғанда 

босағада тұрған тезді к�ресің. Тұрмыста 

жиі қолданбағасын, бүгінде біреу білсе, 

біреу білмес. 

Бірақ әлі күнге «ж�нге салды» дегенді 

«тезге салды» деп жазамыз. Ұста құралын 

к�з алдымызға елестете алмасақ та, ұстаз 

айтып тұрғандай, мағынасын бәріміз 

түсінеміз. Бұл жағынан алғанда, «Тәубе!» 

дейтіндей бар емес пе?! Дегенмен, тілге 

ғылым тұрғысынан келгенде атқаратын 

шаруа к�п. Біздің орталықтың негізгі 

міндеті де осы бағытта.

– Сіздің с�зіңізге қарағанда тіл таза-
лығы үшін күрес, жалпы тіл болашағы үшін 
күрестің бастауы бар да, аяғы жоқ секілді 
ме қалай? 

–Шындыққа жүгінсек,  тап со-

лай. Жоғарыда с�з қылған Ахаң: «Тілі 

жоғалған жұрттың �зі жоғалады» деген 

жоқ па?! Тілің үшін күрес – халқың жер 

бетінен жоғалмасын деген тілек. Ал ол 

«тіл», «тіл» деп айта бергеннен бола сала-

тын құбылыс емес. 

Аң атаулы азығы үшін Құдайдың 

атпа күні жорыққа аттанып, жердегі 

жыбырлаған жәндікке дейін таң атысы, 

күн батысы тыным таппай жүреді емес пе. 

Қыста ұйқыға кететіндері жаз бойы жемін 

тасып әлек болады. Олардың тірлігінің 

мәні сол. Адамда рухани ұлы мән бар ғой. 

Адамды сондай дәрежеге жеткізіп, айуан-

дар әлемінен айырып алған нәрсе – тіл. 

С�йлеуі арқылы ерекше дүниетанымға 

ие болды. Сан ғасырлар бойы ұлттық 

ерекшелігін дамытты. Ендеше сол тілді 

�зге тілдің жойқын ықпалынан құтқару 

үшін, ғылым мен білім арқылы еніп 

жатқан жаңалықтарға жұтылып кетпей, 

керісінше, осы істің к�ш басында тұруы 

үшін күресу қажет болмай ма. 

Халқының салтын қадірлемейтін, 

ғұрпын тәрк қылатын кісінің қолынан 

келетін іс пе бұл?! �рине, жоқ. Ұлтын 

сүйетін ұрпақ қана бел буып кіріседі. 

Міне, к�рдіңіз бе, мыңдаған тін арқылы 

бір-бірімен байланысып жатыр. 9зге 

этнос �кілдеріне жабылып жүріп ауыз 

екі с�з үйреттік делік, егер к�шеде �зіміз 

басқа ұлттың тілінде с�йлеп жүрсек, 

оны қай кәдесіне жаратады. Күнделікті 

тұрмыста  қазақтың дәстүрі  берік 

орнығып, күн сайын к�зге ұрып тұратын 

болса, араласып жүрген адам �зі де 

үйренбей ме. Елбасының «Қазақ бір-

бірімен қазақша с�йлессін» деген с�зінің 

астарында осындай терең мағына жатыр.

– Жақсы, онда орталықтың жұмысына 
қайта оралайық. 

– Тілдер мерекесін атап �туге ал-

дын ала «Ұлы даланың ұлтаралық тілі» 

атты іс-шаралар жоспары әзірленген 

болатын. Алдымен 26-27 тамыз күндері 

«Тәжірибе алаңы: тіл, әдістеме, нәтиже» 

тақырыбында халықаралық онлайн 

семинар ұйымдастырылды. Екі күндік 

әдістемелік семинар барысында отандық 

және шетелдік әдіскерлер, мамандар 

тәжірибе б�лісті. Семинарға ZOOM 

сервисі бойынша 550 оқытушы қатысты. 

Фейсбук желісіндегі «ONLINEda bol» 

парақшасы арқылы 1150 маман тыңдады. 

Жабылу салтанатында шетелдік және 

қазақстандық әріптестерге алғысхаттар 

мен қатысу шыларға онлайн сертификат-

тар табысталды.

Қазақстан халқы тілдері мере кесіне 

орайластырылып жыл сайын қыркүйек 

айы түгелдей тіл шаралары, тіл фестивалі 

ретінде �ңір-�ңірлерде кеңінен аталып 

�тіледі. Осы дәстүр бойынша, биыл 

да еліміз бойынша семинар, конфе-

ренция, д�ңгелек үстел, байқау, кон-

курс, сұхбат, теле, радио бағдарламалар, 

марапат-құттықтаулар түрінде жүздеген 

шара ұйымдастырылды. Облыстық 

тілдерді дамыту басқармалары мен 

тілдерді оқыту орталықтарының тілдер 

мерекесіне арналған іс-шаралар жоспар-

лары жинақталды. Нұр-Сұлтан, Алматы 

және Шымкент қалалық тілдерді дамы-

ту басқармалары 485 іс-шара атқарса, 

�ңірлік тілдерді оқыту орталықтары – 

130-дан астам іс-шара �ткізді.

Бұл бір қарағанда құрғақ есеп болып 

к�рінуі мүмкін, бірақ мұның артын-

да т�гілген тер, апталаған дайындық, 

қисапсыз уақыт жатыр. Сол себепті 

тіліміз үшін тер т�гіп жүрген қоғам қай-

рат керлері мен түрлі жұмыс топтары ның 

мүшелерін, қоғам белсенділері мен �зге 

де тіл мамандарын арнайы құттықтадық.

– Осы жерде орталықтың ғылыми 
бағыттарына тоқтала кетсеңіз... 

–  Е ш қ а й с ы с ы н  б � л е - ж а р м а с 

үшін, тілімізге әуелі оралып жатқан 

лингвистикалық сараптама  туралы 

айтайық. Бұл терминологиялық ұғым-

дарға дәл балама табуға, термин-атау-

ларды жасауда терминдік нақты лықты 

сақтауға, терминдер мен атауларды 

қазақ тілінің негізгі ережелеріне, жазу 

дәстүріне сәйкес реттеуге, туыстас түркі 

тілдерінің тәжірибесін назарға алуға 

мүмкіндік беретін сала.

Отандық терминология мәселесі ая-

сында еңбек етіп жүрген білікті термин-

танушы ғалымдар бұған белсене атсалы-

сып, ұлттық терминологиялық жүйені 

қалыптастыруда. Лингвисти калық са-

раптама жүргізу үшін сарапшылар тобы 

мүшелерінің сараптама қорытындысы 

Үкімет жанындағы терминологиялық ко-

миссиясына ұсынылады. Атап айтқанда, 

үстіміздегі жылы Үкімет жанындағы 

осы Республикалық терминология 

комиссиясының екі отырысы �ткізіліп, 

лингвистикалық сараптама жасалған 

1054 термин талқыланды. 

Бұл  термин-атаулар  заң  сала-

сын, банк қызметін, спорт (шахмат), 

Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Қауіпсіздік комитеті шекара қызметі, 

әдебиет пен лингвистика, әскери іс 

салаларын қамтыды. Жақында ғана 

«Лингвистика және әдебиеттану са-

ласы терминдерін дамыту» идеялар 

фабрикасы ойталқысын (брейнстор-

минг) онлайн режимде ұйымдастырдық. 

Лингвистика және әдебиеттану сала-

сы терминдерін қалыптастыру, латын 

әліпбиіне негізделген жаңа емлесінде 

жүйелендіру мәселесін талқылау, терми-

нология саласындағы �зекті мәселелерге 

сала мамандары мен жұртшылықтың 

назарын аударту және бұқарамен тығыз 

қарым-қатынас орнатуды қамтамасыз 

етуді меже қып алғанбыз. Керемет ойлар, 

тамаша ұсыныстар айтылды. 

Бұдан басқа орфография, латын 

әліпбиіне к�шу, қазақ тілін әртүрлі 

деңгейде оқыту, әдістемелік, ономасти-

ка, техникалық сүйемелдеу тобы, тағы да 

басқалары деп дәл осылай б�ліп-б�ліп, 

жіктеп кете беруге болады.

– Жақсы. Енді Тіл мерекесі аясында 
дүниеге келген нақты жобаларға к�шелік.

– Данышпан Абай: «Б�тен с�збен 

былғанса с�з арасы, Ол ақынның білімсіз 

бейшарасы» дейді. Бұл күндері кеуделеп 

кимелеп бара жатқан �зге тілден енген 

с�здерді былай қойғанда, қазақтың т�л 

с�здерін бұрмалап айту, мағынасының 

байыбына бармау секілді келеңсіздік 

бой к�рсетіп жүргені жасырын емес. 

Ыбырай Алтынсариннің «Қисық ағашы» 

секілді, буыны бекімей тұрып қадағалау 

керек. Яғни тілдік норманы дұрыс 

қалыптастыру қажет. Осы бағытта «1 

минут» танымдық тележобасын қолға 

алдық. Сондағы діттеген мақсатымыз – 

ана тіліміздегі с�здердің дұрыс айтылып, 

дұрыс жазылуына к�ңіл аударту, жалпы 

қазақ тілінде сауатты жазуға, с�йлеуге 

машықтандыру, тіл мәртебесін к�теру. 

Оқырман шамалап отырған шығар, 

бағдарлама негізінен жастарға арналған. 

Сол себепті қазіргі жастардың ұғымына 

жеңіл, тіліне ыңғайлы болып дайында-

луы заңды нәрсе. Бұған елімізге таны-

мал талантты жастар шоғыры қатысты. 

Қыркүйек айының алғашқы сенбі-

жексенбі күндерінен бастап «Астана» 

телеарнасынан к�рсетіліп келе жатыр.

Елімізде халықаралық қатынас-

тардағы тіларалық коммуникацияны 

жүзеге асыратын ілеспе аударма ісі біздің 

елімізде әлі �з деңгейінде дами қойған 

жоқ. Қазіргі таңда мемлекеттік деңгейдегі 

келісс�здерде, алқалы жиындарда ілеспе 

аударма жасайтын мамандардың са-

нын, қызметінің сапасын арттыру �зекті 

мәселе болып отыр. Себебі еліміз �з 

жиындарын мемлекеттік тілде �ткізетін 

деңгейге қол жеткізу міндетін орындауға 

мүдделі. Ал ілеспе аударма осы міндетті 

жүзеге асырудың тиімді тетігі болып 

табылады. Сондықтан еліміздегі тіл 

саясатының толыққанды орнығуына 

себеп болатын ілеспе аудармашыларға 

әдістемелік к�мек к�рсету, олардың 

біліктілігін арттыру аса маңызды. 

Бұрын қазақша-орысша, орысша-

қазақша ілеспе аударма курсында 95 

қатысушыға сертификат тапсырылса, 

биылғы жылы алғаш рет қазақ-ағылшын, 

ағылшын-қазақ тіліндегі курсты қолға 

алдық. Осы бағытта ілеспе аударма 

жүргізуді үйрету курсы ұйымдастырылды. 

Бес  күндік  курсқа  орталық және 

жергі лікті атқарушы органдарының 

ағылшын тілді аудармашылары қатысты. 

Қатысушыларға біліктілік сертификатта-

ры табысталды.

– Осы жерде еріксіз тіл ұшына оралып 
тұрған сауалды қоя кетсек, қолға алғанның 
бәрі сәтті болып жатса, тіл саласындағы 
кей іс імізд ің  қарқыны тасбақаның 
жүрісіндей мандымай қалатыны неліктен? 

– Ойыңызды түсіндім. Мұндай 

пікірді  екі  бағытта естіп жүрміз. 

Алғашқысы – латыннегізді әліпбиге 

к�шу мәселесі. Соңғысы – терминдерге 

қатысты. Сырт к�зге осы екі дүниенің 

айналасында қайта-қайта шиырлап 

жүрген сияқты к�рінуіміз әбден мүмкін. 

Біріншісі  туралы айтайын, жақында 

Қазақстанды қоса алғанда әлемнің алты 

мемлекетінің ғалымдарының басын 

қосып, «Түркі әлемі: тілдік ахуал, латын 

әліпбиі және әдістеме» тақырыбында 

онлайн режимде халықаралық семинар-

кеңес �ткіздік. Ішінде ғағауыз, қырғыз, 

ноғай, �збек, хакас, қарақалпақ, түрік, 

тыва, татар және қазақ тілдерінің ма-

мандары бар. Мәселенің ауқымын 

мына бір мысалдан аңғаруға болады: 

түркі тілдері – Шығыс Еуропадан Сібір 

мен Батыс Қытайға дейінгі кең аумақта 

тұратын  180  миллион адамның ана тілі, 

210 миллион адам �зінің екінші тілі 

шешу жолдарын ұсындық. Араға бес 

күн салып, Қазақ тілі әліпбиін ла-

тын  графикасына к�шіру ж�ніндегі 

ұлттық комиссия жанындағы Термино-

логиялық жұмыс тобының «Термино-

логияны біріздендірудің критерийлері 

м е н  п р и н ц и п т е р і »  ә д і с т е м е л і к 

н ұ с қ а у л ы қ  ж о б а с ы н  т а л қ ы л а у » 

тақырыбындағы  онлайн отырысы �тті. 

Басқосуда Қазақ тілі әліпбиін  латын 

графикасына к�шіру ж�ніндегі ұлттық 

комиссия жанындағы Терминологиялық 

жұмыс тобы белгілі ғалым,  академик 

 Шерубай Құрманбайұлы әзірлеген 

 «Тер минологияны біріздендірудің 

критерийлері мен принциптері» әдіс-

темелік нұсқаулық  жобасы талқыланды. 

Бұйыртса, тіл жанашыр лары ның жұмыс 

үстелінен түспейтін еңбек болады деп 

ойлаймын. 

– Абайды с�з арасында жиі-жиі ауызға 
алып отырсыз, жоспарлы шара арасынан 
да таба алатын шығармыз? 

– �лбетте. 11 қыркүйек күні «Ұлы 

Абай – халық жүрегінде» тақырыбында 

145 с�зден тұрады, мәтіні Абайдың қара 

с�здерінен құрастырылған жалпы ха-

лық тық диктант жазу іс-шарасы ұйым-

дастырылды. Шараға Тіл басқармалары 

қызметкерлері, облыстық және аудандық 

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

оқытушы лары, әдіскерлер, тіл маман-

дары және мемлекеттік қызметшілер 

қатысты. Диктант республикамыздың 

әр �ңірінде белгіленген күнге сәйкес 

мәдени орталық мүшелеріне қазақ 

тілінің қарапайым А1 деңгейі үйретілуде. 

Бәрінің де қазақ тіліне деген ықыласы 

ерекше. 

Жақында «Қазақ тілін ұлтаралық 

қатынас тіліне айналдырудың тиімді 

жолдары» тақырыбында �ткен семинар-

кеңес к�п нәрсенің басын ашып берді. 

Мемлекеттік тілдің біріктіруші факторға 

айналғанын к�рсетті. �сіресе жастардың 

қазақ халқына деген құрметі мен ана 

тілімізге деген махаббаты қуантады. 

«Тіл қорғаны» онлайн тобы құрылып, 

жұмысын бастап кетті. «�ліпби» эн ци кло-

педиясының қолжазбасын тал қылау ша-

расы �тті. Аталмыш еңбекке әлем тілдері 

әліпбиі мен жазу түрлері, ерекшеліктері, 

әліпби тарихына қатысты мәліметтер, 

дүниежүзіндегі осы саланың реформатор 

к�рнекі тұлғалары туралы мәліметтер 

енгізілген. Мұндай энциклопедия елімізде 

тұңғыш рет жарық к�ргелі отыр. 

– Байқап отырмыз, онлайн режимі 
деген с�зді жиі қолданасыз, оның тіл 
саласындағы жұмыстар қарқынына кері 
әсері тиген жоқ па? 

–  Қазақта «Қайғысыз қара суға 

семіреді» деген дана с�з бар. �р кезде де 

ұлтымыздың алтын басының амандығы 

қымбат. �йтпесе, тіл де, �нер де кім 

үшін?! Бүгінгі күннің бір ақиқаты бар, 

заманауи даму үрдісінен кейін қалуға 

болмайды. Тіл саласы да солай. Құр тіл 

мен жаққа сүйеніп, тәжірибеге ғана иек 

артып отырсаң, к�ш соңында шаң қауып 

қаласың. Құдайға шүкір, пандемия осы 

бағыттағы дайындығымыздың жеткілікті 

екенін к�рсетіп берді. Материалдық-

техникалық базамыз, коммуникациялық 

әлеуетіміз жеткілікті. 9зіңіз байқап отыр-

сыз, Қазақстан халқы тілдері мерекесіне 

орайластырылған іс-шаралар әртүрлі 

бағытта ұйымдастырылды. �лемдегі бо-

лып жатқан жағдайға қарамастан, қазақ 

тілін дамытуға қатысты мүмкіндігінше 

к�бірек тақырыптарды, ғалымдарды, 

�ткізу форматтарын қамтуға тырысып 

келеміз. Бір айта кетерлігі, �ңірлік тілдерді 

оқыту орталықтары «Тіл-Қазына» ұлттық 

орталығының бастамаларына тереңірек 

ұйыса бастады, ақылдасып, кеңесіп 

жұмыс жасауды жолға қойып отыр.

Тіл саясаты комитетінің негізгі �зегі 

«Тіл-Қазына» ұлттық орталығы арқылы 

�теді. Терминология, ономастика, латын 

графикасына к�шу, қазақ тілін оқыту 

әдістемесі, жалпы қазақ тілін дамыту 

бойынша ғалымдар, тіл мамандары, 

сарапшылар, қоғам қайраткерлері қазақ 

тіліне байланысты іс-шараларда бас 

қосуы үрдіске айналды.

– «5ттеген-ай» деп сан соқпа ғанмен, 
әлі де атқаратын жұмыстар бар шығар?

– 9те к�п. Тіл күресі – дамыл-

сыз күрес деп жоғарыда айттым ғой. 

9ңірлік тілдерді оқыту орталықтарына 

әдістемелік к�мек к�рсетуді жаңа сатыға 

к�теруді ойластырып жатырмыз. Ол 

үшін жүйелі түрде ұйымдастырылып 

тұратын онлайн семинарлар жоспа-

рын құрып, тақырыптарды дәлірек 

таңдау (мысалы, А1-қарапайым деңгейдегі 
тыңдалым тапсырмаларының әсері мен 
ерекшелігі) нәтижесінде семинардың 

сапасын арттыру қажет. �діскерлер мен 

оқытушылардың тізімін жасақтау арқылы 

еліміздегі ересек азаматтарға қазақ тілін 

оқытушы мамандардың деңгейін арттыру 

шараларын ұйымдастыру қажет. 

Қ а з а қ  т і л і н  о қ ы т у ғ а  а р н а л ғ а н 

оқулықтар, оқу құралдарын әзірлеу, 

сараптама, байқау сынақтарын �ткізу 

де күн тәртібінде тұрған мәселе. «Тіл-

Қазына» ұлттық орталығының сапалы 

�німі ретінде �зіміз жасап, тіл үйренуге 

қолданысқа енгізгіміз келеді. Оған 

кадрлық та, техникалық та әлеуетіміз 

жетеді. Жыл сайынғы жоспардың оқу 

құралдарын әзірлеу, баспадан шығару, 

тарату тармағы бойынша техникалық 

тапсырма әзірлеп, әзірлемешілер тобын 

жасақтап, баспадан шығару туралы тап-

сырма беріп отырмын. 

Мамандар біледі, үздіксіз білім беру 

моделі арқылы қазақ тілін екінші тіл 

және шетел тілі ретінде оқыту бойын-

ша оқулықтар, тапсырмалар, мәтіндер 

жинағын, тілдескіштер, аудиожазбалар, 

бейнематериалдар әзірлеу де жақсы 

нәтижеге қол жеткізеді. Ол үшін  бастауыш 

сыныптан бастап, жоғары оқу орнына 

кейінгі білім алуға дейінгі кезеңдер үшін 

оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеуді 

қолға алғалы жатырмыз. 

«Қойшы к�п болса, қой арам �леді» 

деген қанатты с�зге жүгінсек, латын 

графикасына к�шіруге байланысты 

жұмыстың негізгі �зегі «Тіл-Қазына» 

ұлттық орталығы  мамандары  болуы 

тиіс.  Ол үшін жыл басында  латын 

графикасына к�шуге  байланысты 

талқылау отырыстарының кестесін 

қалыптастырып, жүйелі түрде қатысып, 

әдістемелік жағынан сүйемелдеуді қолға 

алатын боламыз.

– Рақмет, аға! «Теңіздің ащы-тұщы-
сын білу үшін сарқып ішу шарт емес, 
бармағыңды малып жаласаң болады» деген 
де бар ғой. Сол айтпақшы, орталықтың 
кең ауқымын, �рісті ісін шамалы уақытта 
барлап білдік. Тек ойға алған істеріңізге 
табыс тілеу ғана қалған сияқты. Тіліміздің 
абыройы арта берсін, жұмыстарыңызға 
табыс тілейміз!

– Рақмет. «Ана тілінің» оқырман-

дарына амандық тілеймін, екі арада 

алтын к�пір болып отырған редакция 

ұжымының жұмысы әрдәйім табысты 

болсын!

Сұхбаттасқан 
Қараг�з СІМ5ДІЛ

« А Н А  Т І Л І Н І Ң

Әлібек АСҚАР, 
Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық 
ғылыми-практикалық орталығының Бас директоры:

ретінде қабылдайды, 40 тілден тұратын 

тілдер тобы. 

Жоғарыда атап �ткен елдердің біразы 

осыдан отыз жылға жуық уақыт бұрын 

латын графикасын к�шіп алған. 

Бірақ мәселе жеткілікті. Осы тұр-

ғыда мемлекет басшысы Қ.Тоқаев-

тың: «Латын графикасын дағы әліпбиге 

к�шу мәселесінде асығыстық танытуға 

болмайды. Тыңғылықты, тексерілген 

ұстаным талап етіледі. Сондықтан бұл 

проблемада шынайы ғылыми әдіс керек 

және жеңілдетуге болмайды» деген с�зі 

нақты тәжірибеге сүйеніп айтылған. 

Кейбір халықтың �зіне ғана тән ды-

бысты бейнелейтін таңбасын жоғалтып 

алып, артынан сол әріпке ескерткіш 

қойған �кінішті тәжіри бесін біздің есте 

ұстағанымыз ж�н. Қазіргі уақытта әліпби 

жобамыз тағы да кеңінен пысықталып, 

зерделенуде. 

�ткізілді. Бұған еліміз бойынша 11 899 
адам қатысты. 

Осыдан кейін Ахаң туралы да айта 

кеткен дұрыс шығар. Оқытушылар 

арасында А.Байтұрсынұлы атындағы 

республикалық онлайн байқауын 

�ткіздік. Еліміздің 11 �ңіріндегі Тілдерді 

оқыту орталықтарының оқытушылары 

қатысты. Байқау барысында тіл үйретуші 

мамандардың мемлекетт ік  т ілд ің 

қолданылу аясын кеңейту және оны 

сапалы оқыту мақсатында ғалым идея-

ларын жүйелі жалғастыруы, оның тіл 

үйретудегі әдіс-тәсілдерін �з жұмысында 

үйлесімді қолдану бағаланды. Шара 

аясында �ңірлерде мемлекеттік тілді 

оқытумен айналысып жүрген әдіскер 

мамандар, оқытушылар �зара тәжірибе 

алмасты, әдістемелік біліктіліктерін 

шыңдады, озық тәжірибелерімен б�лісті. 

Шүкір дейін, Абай мен Ахаңдар дың 

Екінші, термин туралы. Тіл –  жанды 

организм. Қатып қалған қағида бұл жер-

де жүрмейді. Сол себепті қолданысқа 

енген терминдерді әр сала бойынша 

талдап, зерделеп келе жатырмыз. �рине, 

қабылданған кейбір терминдердің 

�мірге бірден сіңіп кетуі қиын. Білікті 

мамандардың есептеуінше, соңғы жыл-

дары жарық к�рген «Қазақша-орысша 

терминологиялық с�здікте» барлығы 

342 мың с�з енгізілсе, соның жеті-ақ 

пайызы ана тілімізде қолданыста екен. 

Ұлт дүниетанымы мен ұғымын �зінің 

т�л с�здерімен қалыптастыра алса, рухы 

биік бола түседі. 9йтпесе, басқа тілдің 

к�леңкесіне айналып, рухани бейша-

ра міскінге айналады.Сондықтан бұл 

мәселеге қайта-қайта оралып жатсақ, 

мақсат сол.

Қазақ тілін ғылым тілі  ретінде 

 дамыту терминология саласының 

 басты міндеті болып табылады. Ол 

үшін терминологияны біріздендіру, 

терминжүйе қалыптастыру аса маңызды. 

10 қыркүйекте «Бекітілген терминдердің 

ғылым тілін дамытудағы орны» атты 

онлайн семинар ұйымдастырғанда осы 

проблеманы мақсат еттік.

Бекітілген терминдердің қолданыс 

аясын кеңейту жолдары мен бекітілген 

т е р м и н д е р д і ң  қ ұ р ы л ы м ы н д а ғ ы 

жүйелілікті, бірізділікті талқылап, 

үміті ақталып келеді, дарынды жастардың 

қатары к�беюде. Байқағаным, бүгінгі 

жас мамандар арасында үш тілді жетік 

меңгергендер к�п. Оны «Тіл шебері» 

республикалық онлайн байқауы кезінде 

де анық байқадық. Қазір «Мемлекеттік 

тіл – Тәуелсіздік символы» байқауын 

�ткізгелі жатырмыз. Бұл негізінен �зге 

ұлт �кілдеріне арналған. Шарты – кәдімгі 

әр қазақ бала күнінен басына жастанып 

�скен «Батырлар жырынан» үзінді оқып 

беру керек. Жасыратыны жоқ, кейде 

аузымызды қу ш�ппен сүртіп, бекер 

қусырылып жатамыз ғой, осы байқауға 

дайындық барысында мына  тамашаны 

аңғардым: �зге этнос жастарының 

қазақ тіліне деген құлшынысы  ерекше, 

 жырды жатқа айтады, жан-тәнімен 

беріліп оқиды. К�здері жарқ-жұрқ 

етеді. Қазірдің �зінде екі жүзден астам 

 талапкер тіркеліп отыр. Ішінде небір 

таланттар жүр. Егер қазақ тілінің жана-

шырлары тізімін жасақтайтын болсақ, 

соның басында тұруға бәрі де лайық. 

Ұтырын тауып ұтымды пайдалана білсе, 

ішінен жақсы қоғам қайраткерлері де 

шығады деп ойлаймын. Орайы келіп 

тұрған соң айтып кетейін,  «Абай 

 институты» арқылы бес мемлекетте қазақ 

тілін оқытып жатырмыз. Бұдан басқа 

 Аргентина Республикасының Росарио 

қаласында орналасқан Қазақстандық 
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Ондай газетті оқып отырып, екінші 

мәрте бетін ашқың келмей қалатыны 

жасырын емес. Үшіншісі – газет пен жур-

налды баспас�з саласына еңбегі сіңбеген, 

�здері қалам түртпейтін және халық 

танымайтын адамдардың басқаруы. 

Ондай басылымда қандай бедел, қандай 

мазмұн, қандай сапа болады? Мысалы, 

к�п басылымдардан тартымды эссені, 

публицистика мен очеркті және қызықты 

репортаждарды к�ре алмайсың. Жұртты 

елең еткізетін детектив жанры да жұтаң 

тартып барады. Заң және экономика, 

IT технология жетістіктері, журналистік 

зерттеу мен проблема, пікір, ұсыныс 

тақырыбындағы материалдардың са-

пасы да шала піскен астың сыйқы 

сияқты. Не дәмі, не дәнегі жоқ. Ал енді 

саясат т�ңірегіндегі мақалаларда объек-

тивтілік тапшы. Олай дейтінім, біржақты 

мақтау немесе біржақты жамандаудан 

тұратын материалдар тым к�п. Мысалы, 

оппозициялық басылымдар біржақты 

жамандаса, билікке жақын басылымдар 

біржақты мақтаумен ғана шектеледі. Тіпті 

спорт тақырыбында жазатын талантты 

журналистердің кейбіреуі әлеуметтік 

желілерге ауысып кетті. Бұған қоса, 

әлеуметтік саланың астарында бұғып 

жатқан проб лемалар мен ақиқаттар 

да ашық  айтыла бермейді. Себебін 

сұрасаң, онда істейтін әріптестеріміз 

«құрылтайшылар рұқсат бермейді» дегенді 

жасырмай айтады. Былайша айтқанда, 

баспас�здегі к�збояушылық процесінен 

де әлі арыла алмай келеміз. Сондықтан 

да кейбір оқырмандарымыздың ішінде 

«�тірік жазатын газетке неге  жазыламын?» 

деп шындықты бетіңе баса салатындары 

да аз емес. Тіпті баспас�здің шырайын 

кіргізетін материалдардың берілуі мен 

газеттің макеттеріне, яғни дизайнына да 

к�ңілің толмайды. Бұл дегеніңіз  жауапты 

хатшылардың деңгейінің т�мендігін 

к�рсетеді. Және де жақсы рубрикалар мен 

жақсы тақырыптар да жоқтың қасы.

 Кеңестік кезеңде «Жақсы тақырып 

– мақаланың жартысы» деген қанатты 

с�з бар болатын. �уелі, «Лениншіл 

жаста» (Жас Алаш») жақсы рубрика 

тапқан журналистерге ынталандыру 

сыйлықтарын беру дәстүрі де болған. 

Ал қазіргі уақытта бұндай дәстүрлер 

келмеске кетті. Тіпті жақсы материал 

жаздық деп желпініп келгенімізде бас 

редакторымыз: «Мақалаң �те жақсы 

екен. Тек тақырыбын бұдан да жақсылап 

қояйықшы» деп қайтарып жіберетін. Біз 

де ойланамыз, редакторымыз да ойла-

натын. Содан жақсы тақырыпты тапқан 

кездегі қуанышымызда шек болмайтын. 

Сондықтан да «Лениншіл жас» («Жас 

Алаш») �з биігіне осылай к�терілді. Ел 

басқаратын қаншама мемлекет және 

қоғам қайраткерлерін, қаламы қарымды 

ақын-жазушылар мен журналистерді 

тәрбиелеп шығарды.  Арысы Жұбан 

Молдағалиев, �біш Кекілбай, Кәкімжан 

Қазыбаев, Шерхан Мұртаза, Камал 

 Смайылов, Ақселеу Сейдімбеков, Мұхтар 

Шаханов, Сағат �шімбаев, Оралхан 

Б�кей, Жанболат Аупбай, бергісі Парла-

мент пен билік басында жүрген Нұрт�ре 

Жүсіп, Бейбіт Исабай, Бауыржан Омаров, 

�ділбек Қаба, т.б. осы газеттің түлектері. 

Мен бұл мысалды кейінгі жастар білсін, 

�ткен тарихтан хабардар болсын деген 

ниетпен айтып отырмын.

И ә ,  ш ы н д ы қ т ы ң  б е т і н е  т у р а 

қарайтын болсақ,  қазіргі  уақытта 

мерзімді  басылымдарды басқарып 

отырған кейбір бас редакторлар кешегі 

Шерағаң (Шерхан Мұртаза), Сейдағаң 

(Сейдахмет Бердіқұлов), т.б. сияқты 

бас редакторлардың басқан ізі емес, 

бармағына да татымайды. «Шерағаңның 

шекпенінен», «Бердіқұловтың бешпен-

тінен шыққанбыз» деп мақтанатын 

кездер қайда кетті, шіркін? Шерағаң 

м е н  С е й д а ғ а ң д а р д а  ж у р н а л и с т і к 

 мектеп  болды. Ал қазір ондай мектеп 

бар ма? �рине, жоқ. Осы Шерағаң мен 

Сейдағаңдардың және Уәкең (Уәлихан 

Қалижан) басқаруы кезінде «Лениншіл 

жас» (қазіргі «Жас Алаш») таралымы 

жағынан үш жүз мыңдық межеге жетті. 

Қазіргі уақытта елімізде қазақ тілінде 

шығып жатқан республикалық газеттердің 

Бас-аяғы он-он бес жыл ішінде біз оқырман ұрпақтан 

айырылып қалдық. Қаңсықты демей-ақ қояйын, жаңа 

технологиялық жетістіктерді таңсық к�рген, смартфон-

нан бас алмайтын ұрпақ пайда болды. Ұстазы – Google, 

тәрбиешісі – YouTube, досы – әлеуметтік желі... Оған 

әкенің де, шешенің де с�зі �тпейді. Тіпті әке-шеше де 

қарын қамынан артыла алмай, бүкіл тәрбиені гаджеттердің 

қолына аман-есен �ткізіп берді. Баласы оқымаса, мұғалімін 

кінәлайды, мектеп тапсырмасының тым күрделі екенін ай-

тып жалтарады.

Сондықтан қазір жаргондармен с�йлейтін, �з ойын 

жеткізуге қабілетсіз, бейпіл, былапыт, ең бастысы, білімсіз 

ұрпақ �сіп келеді. Орыстың атақты актері Олег Табаков бір 

сұхбатында: «Страна за теми, кто есть» деген еді. Осы бет-

пен кете берсек, біздің елдің тізгіні де білімсіз, бағдарсыз 

ұрпақтың қолына тие ме деп қорқамын. Сондықтан балаларға 

қандай қамқорлық жасаудың мүмкіндігі болса, соның бәрін 

қарастыруымыз керек. Балаларды баяғыда ажырап қалған 

ізгілік әлеміне қайта шақыруымыз керек.

Сенатор Нұрт�ре Жүсіп ағамыз: «Балдырған», «Ұлан», 

«Ақжелкенді» оқып �скен бала ертең аға газеттердің 

оқырманына айналады. Балалар газетін оқыту арқылы біз 

болашақ оқырман тәрбиелейміз» деп еді. Мен балаларыма 

осы үш басылымды да, оған қоса «Балабек», «Ертегілер 

елінде» журналдарын да жаздырып жүрмін. �рине, сабақтары 

қиын, бос уақыты жоқтың қасы. Бірақ ауылға жиі апарып 

жатқаным жоқ, қатты дене еңбегімен де айналыса бермейді. 

Ендеше, олардың жанын шыңдауға тырысуым керек деп 

тырысып жүрмін. Тіпті оқыған кітаптары үшін анасы екеуміз 

ынталандырып та қоямыз. Саналарының бір түкпірінде 

біздің осы әрекетіміз әйтеуір бір жеміс беретіні анық. 9йткені 

біздің ата-анамыз да сондай үлгі к�рсетті.

Ал жағдайы т�мен отбасылардың жеткіншектеріне бала-

лар басылымын жаздырып беруді ғана емес, ертең солардың 

қолына нақты жетуін де ойластыру керек. Қазір газет жазды-

рып алмайтын аула ғана емес, ауылдар да бар. Жеткіншегінің 

жанын жамандықтан арашалауға ұмтылған елдің болашағы 

жаман бола қоймас деп ойлаймын.

Есей ЖЕҢІСҰЛЫ

жанрдан аса алмай жүрген журналис-

терден қандай құнды шығармаларды 

күтесің? 

Иә, қазіргі уақытта таралымы мыңға 

да жетпей немесе бір-екі мыңнан аспай 

тұрған басылымдар жетерлік. Аттарын 

атап, түстерін түстемесем де, к�зі қарақты 

оқырман мен сол редакцияларда қызмет 

істейтін қаламдастар �здері біле жатар. 

Ондай басылымдардың мүшкіл халі келесі 

жылы қалай болары айтпаса да түсінікті. 

9з басым оларды ертеңгі күннен үмітін 

20, ал қалған республикалық «Егемен 

Қазақстан», «Жас Алаш», «Ана тілі» 

газеттеріне де бірнеше адам жазылды. Ал 

енді ұжымдағы мектепті орысша бітірген 

кеденшілер газетті әке-шешелерінің 

 немесе аға-әпкелерінің  мекен-жайларына 

жаздырды. Содан келесі жылы ұжымдағы 

кейбір азаматтар �здері жазылған газет-

терден жақсы мақалалар оқығанын да 

айтып қалып жүрді. Тіпті бір әріптесімнің 

маған: «Мен �мірі газет оқымайтынмын. 

Бізге газет оқуды да үйреттіңіз ғой» 

деп күлгені бар. Менің осы әрекетімде 

заңсыздық бар ма? Керісінше, баспас�зге 

жазылу арқылы қаншама адам рухани 

сусындады, ой-�рісі кеңейді, �мірге де-

ген к�зқарасы �згерді. Қорыта айтқанда, 

баспас�зге жазылудан жаман бола қойған 

адамды к�рген емеспін. 

Мысалы, Кеңес үкіметі кезінде газет 

пен журналға жазылу науқаны бары-

сында колхоз-совхоздардан, завод-фаб-

рикалардан, жоғары оқу орындары-

нан, т.б. бір-бірімен жарыса есептер 

түсіп отыратын. Ол, әрине, сол кездегі 

коммунистік партияның мықтылығы 

мен тегеурінді талабының нәтижесі бо-

латын. Сондықтан да біз кеңестік кезеңді 

қанша жамандасақ та, ол заманның 

баспас�зге деген ерекше қамқорлығы мен 

талабын жоққа шығара алмаймыз. Сол 

кездегі мықты идеология мен тегеурінді 

талаптың арқасында алажіпті аттамай-

тын және білімге, әдебиетке құштар 

қаншама ұрпақ тәрбиеленді. Жасыратын 

несі бар, қазіргідей интернет ресурста-

ры жоқ және ақпараттық кеңістік тар 

болған сол замандағы ұрпақтың сапалы 

білім, саналы тәрбие алуына баспас�здің 

қосқан үлесі зор. Сонымен қатар бас-

пас�зге жазылу науқаны барысында 

белгілі бір басылымның ғана мүддесін 

к�здеп, халықты белгілі бір газетке ғана 

жазылу керек деген мәжбүрліктен бас 

тартқан ж�н. Халық арасында �здері 

сүйіп оқитын басылымына ғана жазылу 

ж�нінде адал насихат жүретін болса, 

сүттің қаймағы бетіне шығып, к�кжиекке 

шын мықтылар к�терілері хақ. Яғни 

әр қазақтың үйінде бір басылым болуы 

керек деген қағидатты қалыптастыра 

алатын болсақ, қандай керемет. Бұған 

қоса меценаттық танытып, баспас�зге 

халықты �з қаражатымен жаздыратын 

азаматтардың және волонтерлардың 

насихатын күшейтпесе болмайды. Осы 

орайда, «Ұйғыр авази» газетінің тиражы 

біздің талай республикалық газеттерден 

озып кеткенін к�ргенде намыстан жары-

ла жаздайсың. Бұл жерде мәселе аталмыш 

А
лдыңғы толқын ағалардан үлгі алып, 

солардай жүйрік қалам иелері болуға 

талпынған талантты жастар  болды. 

Солардың бірі ардақты да аяулы азамат  Насифулла 

Аяғанов еді. 

Нәкең 1954 жылы дүниеге келді.  Орта 

мектепті тамам дағаннан кейін еңбек жолын га-

зетте жалғастыруды ж�н санады. 

– Мені газетке, журналистикаға құмартқан 

Байжігіт ағамыз болды. Мықты журналист еді. 

Үйге газет-жур налдар келгенде, ең алдымен, сол 

кісінің жазғанын іздейтінмін. Очерктерінің �зі 

к�ркем әңгімеге бергісіз болатын, – дегені бар еді 

оңаша бір әңгіме үстінде. 

Рас, Байжігіт �бдіразақов елімізге танымал, 

қаламы қарымды , білікті журналист болды. Алғаш 

ауылда бала оқытып, мұғалімдік қызмет атқарды. 

ҚазМУ-дің журналистік б�лімін бітіргеннен 

кейін аудандық газетке жұмысқа орналасты. Жа-

уапты хатшы болды. Мұнан соң облыстық газетте 

б�лім басқарды. Ең аяғында мемлекетіміздің бас 

басылымы саналатын «Социалистік Қазақстанда» 

(бүгінгі  «Егемен Қазақстан») газеттің Қызылорда 

облысы  бойынша меншікті тілшісі тізгінін отыз 

жылға жуық ұстады. Меншікті тілшілікті мұншама 

жыл атқарған әріптестеріміз �те сирек. Оннан 

астам кітапты �мірге келтірді. Бір жағы Байжігіт 

ағамыз Насифулланың балалық шағы �ткен 

Үрмәш Түктібаев ауылынан. �ке-шешесі к�рші 

болып, тығыз араласқан. Нәкеңнің әкесі Аяған 

Ділжанов екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 

майдангер. Шаруашылық жетекшісі, ауылдық 

кеңес т�рағасы секілді жауапты қызметтерді 

атқарды. Игі істер тындырып, ел-жұртының 

алғысына б�ленді. Күрделі кезеңде ауыл сыртына 

к�пір салып, соңында ол ел ішінде «Аяған к�пірі» 

атанып, мәңгілік аты қалды. 

газеттің мықтылығында емес, ұйғыр 

халқының �з ана тіліндегі басылымына 

жанашырлығы мен патриоттығында.

�рине, қазіргі нарық заманындағы 

уақыт талабы ол кезбен салыстыруға 

келмейді. Қалай дегенмен де, «Нұр 

Отан» және басқа да саяси партиялар 

мен қоғамдық ұйымдар, сондай-ақ ел 

алдында беделі бар азаматтар �здері бас 

болып, баспас�зге жазылу мәселелері 

ж�нінде халықтың патриоттық сезімін 

оята алатын үндеу тастаса, артық болмас 

еді. Себебі ұлттық мүддеміздің құрамдас 

б�лігі болып саналатын баспас�з атты 

рухани қазынамызды қорғау баршамызға 

ортақ парыз екені айтпаса да түсінікті. 

Бұған қоса, кез келген саяси партияның 

платформасының негізі ұлттық мүддемен 

үндесіп тұрудан басталатынын ескерсек, 

аталмыш мәселе с�з жүзінде қалмауы 

керек. Сонымен қатар баспас�здегі кадр 

саясатына да жете мән бермесе болмайды. 

Себебі к�птеген газет пен журналдардың 

құрылтайшылары мерзімді басылымға 

басшы тағайындаған кезде ел алдында 

беделі бар, қаламының қарымы мықты, 

ұйымдастырушылық қабілеті зор және 

баспас�здің менеджментінен хабары 

жетерлік адамдарды қойғаны дұрыс деп 

ойлаймын. Газет пен журнал  шығады-ау. 

Алайда  одан аузыңды қу  ш�ппен 

сүрткендей оқитын ештеңе таппасаң, 

ол қандай басылым? Жасыратын несі 

бар, қазіргі уақытта бетін аша саласың 

да, қайтадан жаба салатын басылымдар 

аз емес. Ондай басылымдарға халықты 

 жазыл деп үндеуге де аузың бармайды.

Иә, баспас�зге жазылу мәселесінде 

а й т а  б е р с е ,  п р о б л е м а  к � п .  М е н 

негізгілеріне ғана тоқталып �ттім. С�з 

соңында қазақ руханиятының патриоты 

ретінде �з басым «Абай», «Жұлдыз» жур-

налдарына, «Егемен Қазақстан», «Жас 

Алаш», «Ана тілі», «Қазақ әдебиеті», 

«Дала мен қала», «Қазақ үні» газеттеріне 

жазылғанымды айта кеткім келіп отыр. 

Яғни �зімнің к�ңілімнен шығатын 

басылымдарға ғана жазылдым. Аттары 

аталмай кеткен басқа басылымдар болса 

ренжімейтін шығар. Себебі келесі жылы 

к�штерін түзеп, жақсы туындылар беріп 

жатса, оған да жазылармыз. Қорыта 

айтқанда, қазақ баспас�зінің басына қара 

бұлт үйірілмесін десек, елдігімізді және 

ертеңімізді ойлайық.

Бекен НҰРАХМЕТОВ,
Қазақстан Журналистер одағы 

С.Бердіқұлов атындағы 
сыйлығының лауреаты

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

ҰСТАЗЫ – GOOGLE, 
ТӘРБИЕШІСІ – YOUTUBE…

АДАМДЫҚТАН 
АЙНЫМАҒАН

барлығының таралымын қоссаң да, 

бір «Лениншіл жастың» сол кездегі 300 

мыңдық таралымына жете  алмайды. 

�уелі,  «Лениншіл жас» қана емес, 

оның «Мыңнан бір мезет», «Қалқан», 

«Ақ босаға», «Ырғақ» сияқты қосым-

шаларының �зін халық қалай оқыды. 

Сондықтан да �з басым «Лениншіл 

жастың» («Жас Алаш») шырқау биікке 

к�терілген кезінде қызмет істегенімді 

әлі күнге дейін мақтан тұтамын. Тіпті 

газеттен кеткеніме 29  жылдай уақыт 

�тсе де,  аракідік сол жылдардағы 

оқырмандарым әлі күнге дейін танып 

жатады. Не деген бақыт десеңші! Сол 

үзіп, т�секте дәрменсіз күйде жатқан 

науқастың қал-жағдайымен салыстыра-

мын. Турасын айтқанда, ондай басылым-

дар ескі жылмен қош айтысып, жаңа жыл-

да «жаназасы» шығуы да ғажап емес. Яғни 

қазақ руханиятының біраз жәдігері тарих 

қойнауына кетуі қаупі қорқынышты 

жағдай. Сондықтан да жәдігерлерімізге 

жанымыз ашитын болса, қазақ баспас�зін 

бұл тығырықтын алып шығуға бір кісідей 

жұмыла ат салысуымыз керек. Себебі 

газет-журналдар соғыс пен ашаршылық 

кезінде де шыққан. Солай десек те, 

қазіргі жайбасарлығымыз соншалық, 

баспас�зге жазылу науқаны әлі басталған 

ашыған басшыны біз қазақ руханиятының 

жанашыры,  патриоты деп қабылдауымыз 

керек емес пе? Сондықтан да ұлт намы-

сын қамшылаған патриот азаматтарды 

қудалауға салу дұрыс па? �рине, жоқ. 

Жалпы баспас�зге жаздырудың 

�зіндік тәсілдері аз емес. Турасын 

айтқанда, ынта мен ниет болса ғана 

жеткілікті. Оған мысал ретінде 2001 жылы 

болған оқиғаны тілге тиек ете кеткенді 

ж�н к�рдім. Ол кезде Шығыс Қазақстан 

облыстық бас кеден басқармасында 

басқарма басшысының орынбасары 

қызметінде істейтінмін. Қызмет орным 

Семей қаласында. Бір күні «Семей таңы» 

жылдары «Лениншіл жаста» жарияланған 

екі-үш-ақ мақаласымен немесе «Жұлдыз» 

және «Жалын» журналындағы бір ғана 

әңгімесімен, үш-т�рт �леңдерімен 

бүкіл республикаға танылған талант-

тар қаншама. Ал қазір болса, мың 

мақала жазса да, шығармашылық таса-

дан шыға алмай жүрген қаламгерлерге 

қарап, жаның ашиды. Себебі қызмет 

істейтін басылымының таралымы екі-үш 

мың данадан аспайды. Жасыратын несі 

бар, демін зорға алып, демігіп отырған 

бұндай басылымдарда қызмет істейтін 

журналистердің топ жарып шығуы оңайға 

соқпайды. Бұған қоса аудармамен, интер-

нет материалдарымен және ұсақ-түйек 

жоқ. Қалған екі айдың ішінде жазылу 

шаралары жеткілікті нәтиже береді деп 

айта алмаймын. 9йткені, уақыт тым 

тығыз. 9кінішке қарай, кедергі де к�п. 

Оның негізгісі – баспас�зге  жазылуды 

талап еткен басшының әрекетін  сыбайлас 

жемқорлықпен немесе қызмет бабын 

 асыра пайдаланумен байланыстырып, 

артына ит қосып қуатын әдет те біздің 

халықта пайда болды. 9зінің жекеменшік 

басылымы емес, халықтың руханияты 

үшін күш салған адамның басына қара 

бұлт үйілдіру дегенді мүлде түсінбеймін. 

Бұндай кертартпалықпен қалай к�гереміз 

немесе қалай рухани жаңғырамыз? 

Керісінше, қазақ баспас�зіне жаны 

газетінің бас редакторы, белгілі журналист 

Риза Молдашева мен «Абай» журналының 

бас редакторы, белгілі ақын Мұратбек 

Оспанов және республикалық газеттер-

де істейтін біраз таныстарым телефон 

шалып, баспас�зге жазылу мәселесіне 

к�мек к�рсетуімді сұрады. Дереу ұжымды 

жинадым да, кім �зін қазақ руханиятының 

патриотымын деп есептейтін болса, қазақ 

тіліндегі газет пен журналдарға жазы-

луы міндетті екендігі ж�нінде жиналыс 

�ткіздім. Шамам келгенше намыстарын 

қамшылайтын біраз жайттарды мысалға 

келтірдім. Нәтижесінде бірде-біреуі қарсы 

болған жоқ. С�йтіп, бір күнде «Семей 

таңы» газетіне 40, «Абай» журналына 

Журналистік мамандыққа ынтық жас жігіт 

Қазалының «Ленин туы» (қазіргі «Қазалы» 

газеті) деп аталатын аудандық газетінде 

қызметін фототілшіліктен бастады. Коррек-

тор, содан соң әдеби қызметкер болды. Бұдан 

әрі радио хабарларын тарату б�лімін жүргізді. 

Аудандық газетте жүріп ҚазМУ-дің журналис-

тика факультетін сырттай оқып бітіріп алды. 

Отбасы жағдайына байланысты Алматы 

қаласына қоныс аударуына тура келді. Мұнда 

да �зінің сүйікті кәсібі журналистік қызметін 

одан әрі жалғастырды. Молдахмет Қаназ 

ағасы басқаратын «Денсаулық» журналына 

қызметке алынды. Жауапты хатшы ретінде 

күтпеген жерден маңызды міндет жүктелді. 

«Қазақ теміржолы» журналын шығару тапсы-

рылды. С�йтіп, аталған басылымның алғашқы 

редакторы болды. 

Нәкеңнің бойындағы алаб�тен ерек -

ше қасиет-к�ңілінің кеңдігі, адамдарға деген 

ыстық ықыласы. Қиналған жанға к�мек бе-

руге, қамқорлық к�рсетуге әрдайым дайын 

тұратындығы. 

Маған т�мендегі әңгімені ақын-журналист, 

марқұм Жетіскен Мәкенәлі айтқаны бар-ды. 

Тоқсаныншы жылдардың бас кезі қиын болды 

ғой. Тұрмыс нашарлап кетті. Жетпейтін нәрсе 

к�п. Осы ауыртпалықты Нәкең де бастан кешірді. 

Ақыры ахуал қарыз сұрауға мәжбүрлейді. 

– Сол кезде �зінің жайы мәз емес. Одан бір 

кісі қарызға ақша сұрайды. Адалдығы, к�ңіл 

жықпастығы ғой, ол �зінің жай-күйін ысырып 

қойып, әлгінің �тінішін орындау үшін таныс 

аралап, зыр жүгіреді. �йтеуір жолы болып, тауып 

береді. Ғажап қой. Осыған қалай таңырқамассың. 

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ana tili»

Алаштың анасы атанған ежелгі Сыр өңірінде Қазалы аталатын іргелі аудан бар. Бұл аймақ сонау 
қилы кезеңде Самарқанды сан жыл билеген ірі қайраткер, әйгілі қаһарман Жалаңтөстің, қазақтың 

азаттығы үшін жан аямай алысқан ер Жанқожаның елі екені көзі қарақты жұртқа әбден белгілі. Бұл 
асыл топырақ сырлы да көркем сөздері арқылы төңірегін адамгершілікке, ізгілікке, парасаттылыққа 

үндеген журналист-қаламгерлерден де еш кенде емес. Олардың аты-жөндері аталғанда Байжігіт 
Әбдіразақов, Сейіл Боранбаев, Әлмәмбет Әлішев, Киікбай Ізетұлы, Молдахмет Қаназ... есімдері ауызға 

алынар еді. Мұнан әрі созар болсақ Шәмша Айтуған, Кеңес Арықбаев, Молдабай Қаржаубаев, Әбен 
Жұмашев, Жұмабай Жақып... Осылай кете береді.

басылымның дер уақытында әрі к�ркем де 

мазмұнды шығуына атсалысты. 

Қазалы мен Байқоңыр қаласы қанаттаса, 

к�рші жатқан елді мекендер, тұрғындар бір-бірін 

жақсы біледі. Туыстыққа салса да �те жақын адам-

дар. Қалаға жолы түскенде к�кке ұшырылған зы-

мырандардан б�лінетін заттардың адам ағзасына 

зияны ж�нінде к�п еститін. «Денсаулықта» 

жүргенде осы мәселеге ерекше к�ңіл б�ліп, 

тереңірек зерттеді. Н�мірден н�мірге жалғасқан 

сериялы мақалалар жариялады. Нәтижесінде бұл 

еңбегі лайықты бағаланып, Қазақстан Журнали-

стер одағының сыйлығын иеленді. 

Ұйымдастырушылық қабілеті зор азаматқа 

Мен мұны жақын жолдасымнан естідім, – деп еді 

Жетіскен ағамыз. 

Бауырмалдығы, ізеттігі б�лекше еді. Қатар 

жолдастары, жерлес ағайындары Алматыға кел-

се басқа жерге аялдамай Нәкеңнің үйін іздеп 

келетін. Осында жатып шаруаларын бітіреді. 

Оқуға келген жастарға да к�мегі зор болды. Ба-

ратын жерлеріне апарып, оқытушыларына дейін 

жолықтыратын. Осы істердің бәрін ақ, адал ниет-

пен, риясыз к�ңілмен атқаратын. 

Ару Алматыда жүрсе де туған жері –  Қаза лысын 

естен еш шығарған емес. Реті келсін, келмесін 

аттың басын солай қарай жиі бұрып тұратын. 

Ақырында соңғы демі де туған топырақта жүріп 

үзілді. 

Қаламгердің к�терген негізгі тақырыбы – 

�скен жер, ауыл азаматтары. «Қасиетті Қазалы 

– ортаймаған қазаны» атты энциклопедиялық 

жинақтың жауапты шығарушысы болды. Жеке �зі 

«Қазалы перзенттері», «Асан азаматтары» деген 

кітаптардың авторы атанды. 

Насифулла мен Балзада жеңгеміз бес баланы 

тәрбиелеп �сірді. Балалардың үлкені Гүлжанат 

әке жолын қуып, журналист мамандығын игерді. 

Гүлжанар, Кәмшат, Арайлым да �здері қалаған 

кәсіптің абыройлы иелері. Кескін-келбеті, 

қимыл-қарекеті әкесінен аумай қалған Жалғас 

болса анасына немерелерінің қызықтарын 

к�рсетіп, туыс-ағайынның к�ңілдеріне сай �сіп 

келеді. Осындай �ркен жайған ұрпағы барда аза-

мат есімі, оның ізгі істері ұмтылмақ емес. 

Жақында ел жақтан жақсы хабар алдық. 

Қаламгердің �мір жолына етене қанық үлкен-

кіші журналист жерлестерінің аты �шпеуі үшін 

кезінде �зі тұрған елді мекендегі бір к�шенің 

оның есімімен аталуын қалайды екен. К�пшілік 

қалауы осылай болса-қандай қарсылық бол-

сын. Мұның �зі тек бір адамға ғана емес, жалпы 

қаламгер қауымына к�рсетілген сый-құрмет 

болары анық. 

НЕМЕСЕ МЕРЗІМДІ БАСЫЛЫМДАР ТУРАЛЫ ТҮЙТКІЛДЕР

ХАЛЫҢ ҚАЛАЙ, 
ҚАЗАҚ БАСПАСӨЗІ?



5№42 (1562)
15 – 21 қазан

2020 жыл

ANA TILI

Абайдың �леңдерін 6-7 орыс ақы-

нының орыс тіліне аудармақ болғанын, 

бірақ ойдағыдай қиыстыра алмағанын 

оқығанымыз бар. 9йткені оның �лең-

деріндегі с�з саптау ұлттық калоритке 

аса бай болғандықтан, басқа тілге аудару 

оңай емес. Сондықтан ұлы ақынымызды 

орыстілділер Мұхтар �уезовтің атақты 

романы мен ақын жайындағы естеліктер 

арқылы ғана білетін. Аударманың озық 

үлгісін Абай �зі  танытты. Ол орыс 

тіліндегі �леңді ақынның айтар ойын 

дұрыс бағамдап, �зінің т�л �леңіндей 

қиыстырып аударды. Ал Абайдың қара 

с�здерін басқа тілге аудару ешқандай 

қиындық келтірмейді. «Қазақтың классик 

әдебиетінің атасы, қазақ поэзиясының 

асқар биігі,  XIX ғасырдағы Шығыс 

әдебиетіндегі ірі тұлға» деп М.�уезов 

бағалаған Абай шығармалары – аса 

қымбат мұра. Ойы терең, тілі к�ркем, 

�зінше айтсақ «іші алтын, сырты күміс 

с�з жақсысын» қиыстыра білген ұлы ақын 

халық тілін ұстартып, әдеби қалыпқа 

келтірген деп жүрміз. Туған халқының 

рухани мәдениетін к�теруде, шындықты 

к�ркем тұрғыдан игерудің үлгілерін 

�рнектеуде, этникалық және эстетикалық 

құндылықтарды қалыптастыруда Абайдың 

�зіндік үлес қосқаны белгілі. Қазақ елінің 

ұлттық рухы мен менталитетін, оның 

к�кейкесті арманы мен даналық ойла-

рын абыздық к�регендікпен, �леңмен 

�рнектеп, берген Абайдың теңдессіз 

гауһар жырлары, таңғажайып к�ркем 

аудармалары, данышпандық ғақлиялары, 

керемет әндері тыңдаушысын бейжай 

қалдырған емес. Қоғамды �зінің ойлы 

да �негелі с�здерімен алға бастап, озық 

елдерінің қатарына тартуды армандаған 

Абай: «Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті – 

ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» 

деп �негелі �мір мәнін айшықтапты. 

«Қалың ұйқыдан» оянуға асықпаған 

халқының бейқамдығына күйзелген ұлы 

Абай «кімнің ұяты болса – иман сонда» 

деп адамдықтың негізі имандылықта 

жатқанын меңзейді. Абайдың, әсіресе 

ашынып сынап-мінейтіні надандық пен 

еріншектік. Адамды адам еткен еңбек деп 

білген Абай еңбекті бес асыл істің біріне 

жатқызып «Еңбек – қуаныш, жалқаулық 

– арылмас азап» деп, еріншектіктен 

талапсыздық, жігерсіздік, кедейлік, 

ж а қ ы н ы н а  ж а н ы  а ш ы м а у ш ы л ы қ , 

ұятсыздық туындайтына күйзеледі. 

Халық �міріндегі  бұрын болмаған 

мұндай келеңсіздікке XIX ғасырдағы 

қоғамдық, әлеуметтік жағдай себепкер 

болды деушілер бар. Қазақы тіршілік 

отаршылардың зорлық-зомбылығынан 

күйзеліске ұшырады. Қазақтық сулы, 

шұрайлы жерлерін басып алып, �здерін 

ұлт ретінде құртуды мақсат тұтқан 

орыс отаршылары құрған тығырықтан 

шығудың жолын іздеген Абай деп жүрміз. 

Халқының қамын жеген іші толы «у 

мен дерт» Абай бұрындары қазақ ор-

тасында болмаған алауыздық, ұрлық, 

�тірік, �сек – аяң, қаскүнемдік, қам-

қаракетсіздіктің орын алуына күйініп, 

жақ-жақ  болып айтысып-тартысқан 

елдің береке, бірлікке, еңбекшіл болып 

кәсіппен, қол�нерімен шұғылдануын 

 а р м а н д а д ы .  Ж ұ м ы с с ы з д ы қ қ а , 

бойкүйездікке  салынбауын  армандады. 

Абай �зінің «Қара с�здерін» туған 

халқы ғана оқысын деп жазған. Егер 

ол бұл жазғандарын басқа тілдерге 

тәржімәлайтынын білсе, шығармасын 

сәл-пәл толықтырып, қазақты ғана 

жеке дара кінәлап қоймай, �зінің ашы-

нып айтқан жағымсыз қылықтар басқа 

халықтарда да кездесетінін ескеріп, бүкіл 

адамзатқа қатысты ғып айтар ма еді... Абай 

туған халқы қазақты мақтап к�рген емес. 

Ол қазақ менталитетінің ұнамды жақтары 

қайда қалар дейсің, онан да халқым �з 

тұрмыс-тіршілігіндегі жағымсыз, келеңсіз 

Абай – исі қазаққа, тіпті адамзатқа 
ортақ тұлға деп жүрміз. Ұлы  демократ 
ақынның қазақ халқының ой-
санасының өсе түсуіне ықпалы зор 
болды. Ғұлама ұстаз, үлкен гуманист, 
дарынды сөз зергері, ақындардың 
алыбы, ойшылдардың озығы, 
кемел ойлы философ кең жүректі 
ағартушы, композитор Абай – 
ұлтымыздың мақтанышы, даныш-
пан перзенті, қазақтың ең жанашыр 
сыншысы Абайдың өлеңдері мен 
қара сөздерін зер салып, зейін қоя 
оқу ұрпақ тәрбиесі үшін аса қажет. 
Президентіміз өз мақаласында 
халқын шексіз сүйіп, жанашырлық 
таныта отырып, өз ұлтының 
кемшілігі мен олқылығын 
бетке айтқан Абай мұрасы мен 
ілімінің бүгінгі күні де құнын 
жоймайтынына, болашақта 
да бағалы бола беретініне 
шүбәсіз сенетінін айтты. Ол 
Абайдың қара сөздерін оқи 
отырып оқырман «іші толған 
у мен өрт, сырты дүрдей» 
кемеңгердің мұң-шері мен 
арман мақсатын айқын сезіне 
алатынын жазыпты.

Жақында ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің қолдауымен 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты мен Орталық мемле-
кеттік архивтің бірлесіп ұйымдастыруымен «Қазақстан тарихы: Абайдың рухани 
мұрасы аясында» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.

«Асқан алып – ата затым, сұрасаң, Асқан дана 
– ана затым, сұрасаң» деп қазақтың  дарынды 
дүлдүл ақыны Мағжан Жұмабаев жыр ла-
ғандай, адам баласы қайдан шыққанына, 
қайда бара жатқанына ой толғаса ғана ада-
ми қасиет бой көрсете ме деген ой келеді. 
Адамның ерек шелігінің, артықшылығының 
өзі де не істеп, не қойып жүргенін ойлап, оны 
бір-біріне сөзбен жеткізуінде ғой. Қай тілде 
ойлап сөйлесең, сол ұлттық негізде іс-қимыл 
жасайтының хақ.

Абайдың рухани мұрасы

АДАМЗАТҚА 
ортақ тұлға
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құшақтасып, тамыр болатын. Тамыр болу 

ғұрпы кейін келе ұлтаралық татулықтың 

дәнекеріне айналды. Ертеректе �збек 

пен ұйғырдан, тіпті діні б�лек орыс, 

неміс, т.б. халық �кілінен тамыры 

жоқ қазақ сирек кездесетін.

Ұлтымызға ұлағат болар қазақы 

қалпымыздың, әдемі ғұрпымыздың 

бірі – меймандостық. Қазақ тәтті-

дәмдісін қонағына сақтайды. Кел-

ген қонақты қадірлеп, сый-құрмет, 

қошемет к�рсету, кішілік пен кісілік 

таныту сүтпен бітіп, сүйегімізге 

сіңген. Швецияның үлкен бір ғалымы 

Моңғолия, Қытай, Иран, Түркия, 

Орта Азия халықтарының тұрмыс-

тіршілігімен танысып, қазақтардың 

�зін, салт-дәстүрін, �мірлік ұстанымын 

с а қ т а у д а ғ ы  п ә р м е н д і л і г і н 

д а с т а р қ а н н ы ң  қ ұ д і р е т і н е н 

к � р г е н і н ,  д а с т а р қ а н  б а с ы 

тентекті тезге салатын, ұрпаққа 

үлгі боларлық бата берілетін, 

тіл �неріне баулитын, ымыра-

жоралғы берілетін орын екенін 

айтып, таңғалғаны жайында 

тебірене с�з қозғайды («Алматы 

ақшамы», 29.05.2010).

Қ а з а қ  д у м а н ш ы л ,  с а у ы қ ш ы л 

«О, туған жер, сен – анамсың, мен – 

балаң» деп қазақтың �лең-жырларында, 

қанатты с�здерінде тегін айтылмаған. 

«Отан оттан да ыстық», «Отан үшін отқа 

түс», «Отаным – алтын бесігім» деген 

мақал-мәтелдерде де зор мағына бар.

«Отан» деген с�зді әр адам, әр 

халық, әр ұлт �зінше түсініп, мән беріп, 

�мірге, қоршаған ортаға, дүниеге деген 

к�зқарастарын қорыта келе �з орнын 

анықтап, келешекке жол тартады. Мен 

үшін «Отан» деген с�здің мағынасы 

дүниедегі ең асыл да ардақты, қымбат 

та ыстық, ой түйсігінің шырқау 

шыңының ұшар басындағы қасиетті 

ұғым.

Адам баласына «Отан» деген ұғым 

ана құрсағынан басталатын сияқты. 

9мірге келгенде ана сүтімен ауызданып, 

бесік жырын тыңдап, ата-анасының 

істеріне, қимылдарына қарап, тіршілік 

ете бастағанда Отан туралы түсінігі 

одан әрі молая түсетіндей. Адам �сіп, ер 

жеткенде, �мірді, дүниені жан-жақты 

түсініп, білген кезде «Отан» деген ұғым 

бұрынғыдан да мәнді, мағыналы болып 

к�рінетіндей.

 « О т а н »  м е н  « А н а »  б і р - б і р і н 

толықтыра түсетін ажырағысыз ұғым. 

Қазақтар ертеден адамның бірнеше 

 анасы бар деп есептеп келді.  Мысалы, 

�з іңді  �мірге  әкелген,  жарыққа 

шығарған әйел затын ана десең, 

сосынғы анаң – туған елің, туған жерің. 

Ойыңды жеткізіп, айналаңмен с�йлесіп, 

 жазып, қарым-қатынас жасасатын – 

�з Ана тілің. Шындығында тіл ғана 

ұлт белгісін к�рсетеді. 9з халқыңның 

тарихы, салт-дәстүрі, мәдениеті де – 

қасиетті. Себебі �з халқыңның шыққан 

тегін, тарихын білмеген адам нағыз 

адам қатарына жата қояр ма екен? Сен 

�з халқыңның нағыз ұлы, ұлтыңның, 

еліңнің, шыққан тегіңнің қасиетті 

істерін жалғастырушысы болуың шарт. 

Осы түсініктердің бәрі қорыта кел-

генде Отанмен байланыстырылады 

емес пе? Сондықтан да қазақ үшін 

Отан жоғарыда айтылған түсініктердің 

бәрімен бірге анамен теңелетіндіктен, 

ұғымымыз ұлғайып, ой-�рісіміз кеңейе 

түсетіндігі даусыз.

Енді Отан қазақ үшін қандай ұғым 

екенін түсінуге болады. Қазақ халқында 

осы түсініктердің бәрі тегіннен-тегін 

анамен теңестірілмеген. �рине, басқа 

халықтарда бұл түсініктердің бәрі 

басқаша мағына береді. Нақтылай 

келгенде бүкіл осы түсініктер жинағы: 

туған анаң, туған жерің, Отаның, тілің, 

салт-дәстүрің, тарихың мен мәдениетің 

бірігіп, қазақ халқының менталитетін 

анықтап, қазақтың туған еліне деген 

к�зқарасын жетілдіріп, оның бойында 

туған елі мен халқының тағдырына 

Қазақтың ұлы ақыны, ойшылы Абай 

Құнанбайұлының туғанына 175 жыл 

толуына орай ұйымдастырылған  онлайн 

конференцияның негізгі мақсаты – 

қазақ халқының тарихын зерттеудегі 

Абай Құнанбайұлының орны мен р�лін 

анықтау. Абайдың терең мазмұнды 

 рухани мұрасының қазақ халқының 

 тарихы мен санасын қалыптастырудағы 

ж ә н е  т ә р б и е л е у д е г і  ы қ п а л ы  м е н 

маңызын сараптау. Абайдың «үш сүю», 

«кемел адам» концепцияларының ел 

халқының саяси, мәдени келбетін 

қалыптастырудағы әсерін к�рсету. 

Ақын �міріне, оның шығармала-

рының тарихы мен ондағы ұлттық 

идеяның негіздеріне бағытталған 

 жиында Орталық мемлекеттік архивтің 

құжаттары негізінде дайындалған «Абай 

Құнанбайұлы архив деректерінде» атты 

к�рме к�п мағлұмат берді.  

К о н ф е р е н ц и я  ж ұ м ы с ы н 

 Ш.Уәли ханов атындағы Тарих және 

этнология институтының  директоры, 

Қ Р  Ұ Ғ А  к о р р е с п о н д е н т - м ү ш е с і , 

 тарих ғылымының докторы Зиябек 

Қабылдинов кіріспе с�збен ашып, 

қатысушыларға сәттілік тіледі.

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, 

 фи ло логия ғылымының докторы Ерден 

Қажыбек «Абай аманаты», М.�уезов 

атындағы �дебиет және �нер институ-

тының «Ежелгі дәуір әдебиеті түрко-

деген ерекше патриоттық сезімді 

қалыптастыра түспей ме?

Қазақтың анаға деген шынайы 

сезімі �мірдегі бүкіл түсінігін �згертіп, 

дүниеге деген к�зқарасын қалыптас-

тырып, осы �мірдегі �з орнын анықтауға 

к�мектесетіні анық. Осы тұста Мұхаммед 

Пайғамбардың: «Жұмақ анаңның таба-

нының астында» дегені еріксіз еске 

түседі. Мен міндетті түрде �з анамды 

ардақтауым керек, тағы да сол сияқты �з 

халқымды, оның ішінде қанша ұлт болса 

да сыйлауым керек. Себебі менің анам 

– Отаным оларға қамқорлық жасап, 

құшағына тартып отыр. Қазақ Отан-Ана-

сын қорғауға міндетті. Шындығында осы 

сезім емес пе, қазақтың батырларының 

елі үшін, жері үшін к�кірегін оққа 

тостырған, жандарын пида қылдырған.

Мен �з елімді, �з халқымды ғасыр-

лар бойы қалыптасқан салт-дәстүр-

лерім мен әдет-ғұрыптарымды жан-

тәнім мен сүйемін. Неғұрлым терең 

үңіліп, салт-дәстүрлеріміздің қалай 

қалып тасқанын ойлаған сайын біздің 

ата-баба ларымыздың ой-парасатына, 

ақыл дылығы мен тапқырлығына қайран 

қаласың. Мысалы, әр жігіт �зінің шық-

қан тегінің жеті атасын жатқа білуге 

мін детті. Егер сүйген қызы жеті атаның 

бірі нен тарайтын болса, үйленуге  тыйым 

салған. «Жеті атасын білмеген жетесіз» 

деген мақал осыдан шыққан болу керек.

Қарап отырсақ, бұндай салт бізден 

басқа елдерде ойластырылмаған. Басқа 

к�рші елдерде, тіпті Еуропаның дамыған 

елдерінде жақын, бірге туған ағалы-

інілердің, қарындастардың балалары бір-

бірімен қосыла береді. Бүгінде тарихта да, 

ғылымда да осындай жақын жандардың 

арасындағы туысқандық қатынастар 

келешекте отбасыларының азғындауына 

әкеліп соғатындығы дәлелденіп отыр.

Қазақтың қандай салт-дәстүрі де 

ғасырлар бойы жинақталған тәжірибе-

лерден қалыптасқан. Сондықтан да 

�мір сүруде к�мектескен. Мысалы, 

«Құда мың жылдық, күйеу жүз жылдық» 

деген мақал еліміздің ел болып дамуы-

на әсер еткені к�рініп тұр. Себебі ер-

теде құда болу дәстүрі шетсіз, шексіз 

жатқан қазақ елінде әркім �з теңдерін, 

қатарларын қиыр шығыстағысы батыс-

тан, оңтүстіктегісі солтүстіктен тауып, 

құда түсіп, туыстасқаннан кейін бір-

бірімен берісі жүз, әрісі мың жылға 

дейін араласып, қарым-қатынас жасап 

тұруы еліміздің біртұтас болып бірігуіне, 

тіліміздің біртұтас болып дамуына, 

салт-дәстүріміздің біртұтас болып қанат 

 жаюына әсер етті.

Б і з д е  ә р і - б е р і д е н  с о ң  « С ү й е к 

жаңалау» деген дәстүр бар. Ол бұрынғы 

құдалар уақыт �ткен сайын ескіре 

бастағанда жаңадан екеуінің арасындағы 

логия» б�лімінің меңгерушісі Т�рәлі 

Қыдыр «Абай шығармашылығына 

классикалық түркі поэзиясының әсері, 

Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті жанындағы «Абай акаде-

миясы» ғылыми-зерттеу институтының 

директоры Ерлан Сайлаубай «Абай және 

қазақ социумы: тарихи аспектілері», 

Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және эт-

нология институтының «Этнология және 

антропология» б�лімінің меңгерушісі 

Ақсұңқар Абдулина «�кесінің ұлы: 

Құ нанбай және Абай», Ш.Уәлиханов 

атындағы Тарих және этнология инсти-

ту тының ғылыми қызметкері Рәшид 

Оразов «Абай Құнанбайұлы архив дерек-

те рінде» тақырыбында баяндама жасады.

Абай Құнанбайұлы және орыс-

қазақ рухани-мәдени байланыста-

ры, ақын шығармаларындағы Шығыс 

халықтарының тарихы мен мәдениеті 

негізінде Тәжікстан ҰҒА бас ғылыми 

қызметкері, тарих ғылымының док-

торы Намоз Хотомов С.Айнидің 

тәжік халқының тарихындағы р�ліне, 

Қ ы р ғ ы з с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ң 

 Б.Жам герчинов атындағы Тарих, архео-

логия және этнология институтының 

кафедра меңгерушісі қырғыз ақыны 

Қалыгүл Байұлының �мірі мен шығар-

машылығына, аталған институттың 

ғ ы л ы м и  қ ы з м е т к е р і  Т ы н ы с т а н 

 Арзыбаев ХІХ ғасырдағы қырғыз-

күйеу мен қыздың жақындарын атасты-

рып, құдалықты жалғастырып, бір-біріне 

деген жақындықты жаңарта түсіп, ел 

бірлігін нығайта түсуі деп түсінген ж�н.

«Туған ел – алтын бесігім», «Елі 

байдың жері бай», «Ағайын тату болса, 

ат к�п, абысын тату болса, ас к�п» деп, 

қазақ �зінің қонақжайлылығын, ашық 

к�ңілдерін ақтара к�рсеткен.

Басқа елдерде халқымыздың қонақ-

жайлылығы туралы аңыз ғып айты-

латынын біліп жүрміз.  Бірақ осы 

қонақжайлылық біздің елде Тәуке 

ханның жарлығымен заңдастырылғанын 

к�біміз біле бермейміз. Хан Тәуке Жеті 

Жарғысының бірінде қонақ қабылдау 

тәртібін бекіткен. Оның себебі, кең 

байтақ қазақ даласында әр жерде ша-

шырап орналасқан халқымыз қатаң 

табиғатта, ұзақ жолда бір-біріне қол 

ұшын бермесе жойылып кету қаупі 

болғандықтан, әр адам мүлкіне заңды 

талап бекіттірілген. Тәуке хан жарлығы 

бойынша әр отбасы �з мүлкін үшке 

б�ліп, бір б�лігін �здеріне, бір б�лігін 

балаларына (қанша бала болса да), бір 

б�лігін тұрақты келім ді-кетімді кісілерге 

– қонақтарға арнаған.

Салтымыз бойынша жетіліп келе 

жатқан жастарға қойылатын талап 

ерекше екенін айтуымыз керек. Ер-

теде �мірдің ауырлығына байланы-

сты «Азамат ат үстінде», «Ауыздықпен 

су ішіп, үзеңгімен су кешкен» деген 

с�здердің айтылған кездерінде бесіктен 

босана бере бала ат үстінде отыруға 

үйрет ілген.  Сондықтан да  б ізд ің 

шығыстағы к�ршілеріміз: «Қазақтың 

қыз-жігіттері аттың құлағында ойнайды» 

деп таңғалған. «Жігіт сегіз қырлы, бір 

сырлы болу керек», «Қыз қылығымен 

сұлу» деген мәнді с�здеріміздің негізінде 

бала �се келе к�птеген �нер түрлерін 

жетік білуі керек деген талап жатыр. 

Қазағымыздың әлемдегі ең әріден келе 

жатқан ұлт екені де, дүниедегі �нерлі, 

білікті халық болуы да осы талаптан 

 болар. Біз бұл салт-дәстүрімізді келешек-

те одан әрі дамытуымыз қажет.

Отанды, елді, халықты сүю үшін 

әркім �з халқының даму тарихын, 

салт-дәстүрін, мәдениетін, тілін жетік 

білуі шарт. �йтпесе мемлекетке, елге 

деген сүйіспеншілікті қалыптастыру 

мүмкін емес. Кішкентай бұлақ к�зінен 

 бастау алған тасқындай, әркімнің еліне, 

халқына деген сүйіспеншілігі кіші  Отаны 

– туған жерінен басталатынын �мір 

заңдылығы деп білемін.

Серік ТІЛЕУБАЕВ,
Қазақстан Республикасының 

Мәдениет қайраткері,    
Халық келешегі «Ғибрат» қоғамдық 

бірлестігінің басшысы

қазақ  этно-мәдени байланыстарына 

тоқталды. 

Конференцияда Қазақстанның  тарих 

ғылымында Абай Құнанбайұлының 

рухани мұрасын пайдаланудың және 

дамытудың жаңа жолдары мен тың 

аспектілері қарастырылды. Абайдың 

рухани мұрасының Қазақстан тарихына 

ықпалын сараптай келе, халықаралық 

к о н ф е р е н ц и я  қ а р а р  қ а б ы л д а д ы . 

Онда Абай Құнанбайұлының руха-

ни мұрасының тарихи аспектілерін 

 з е р т т е у г е  а р н а л ғ а н  г р а н т т ы қ 

қаржыландыру жобаларын дайындау 

және ұсыну; Абайдың тарих ғылымына 

қатысты пікірлерін, к�зқарастарын, 

идеяларын сараптауға арналған кешенді 

зерттеу лер жүргізу; Қазақстанның белгілі 

университеттері жанындағы «Абайтану» 

орталықтарымен Институт ұжымының 

бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

іске асыру; Абай Құнанбаевтың �мірі 

мен шығармашылығына арналған 

мақалаларды тарихи энциклопедияларға, 

оқулықтарға, к�птомдық Қазақстан та-

рихына енгізу; Абайдың рухани мұрасы 

негізінде қазақстандық отаншылдықты, 

еңбексүйгіштікті, гуманизмді, шын-

шыл дықты тәрбиелеу, тарихи сана-

ны қалыптастыру концепциясын жа-

сау; Абайдың ұлттық тарихқа, оның 

шешілмеген мәселелеріне қатысты ой-

пікірлерін, идеяларын жүйелеу арқылы 

оларды Қазақстан халқының рухани 

игілігіне айландыру жолдарын к�рсету 

және т.б. қарастырылған.

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

қылықтарынан арылсын деген мақсатпен 

оны бастан-аяқ сынады. Ақынның бұл 

айтқанының ұрпақ тәрбиесінде айрықша 

маңызды екенін сезінген халқы оны 

құдайдай құрметтеп, т�бесіне к�терді. 

Абай �зінің «Қара с�здерінде» �з жұртын 

бастан-аяқ мінейді. Туған халқын ояту 

үшін, қараңғылықты сейілтіп, рухын 

к�теру үшін ақынға  заман айтқызды. 

Оның бұл айтқанының �зектілігі сақта-

ла тындықтан, мектептің жоғары сыны-

бындағы әдебиет сабағында оның «Қара 

с�здерін» бастан-аяқ оқыту керек. 

Оның айтқан с�здерінің нақылға айна-

лып кеткені аз емес. Қазақтың міні мен 

 айыбын бетке басып, жанына батырып 

айта отырып, ақын отаршылардың ауыр 

қыспағына тап болып, �з басынан еркі 

кеткен халқының тұманды тағдырына 

күйзеледі. �лем халқының басым б�лігі 

қазақтарды бұрын к�рмеген, олар жайын-

да ештеңе естімеген. Абайдың «Қара 

с�здерін» оқығанда олар «осы қазақ 

деген қандай халық �зі» деп ойланып 

қалса, оның �зі �кініш тудырып, намысқа 

тиеді. Сондықтан ақынның жазғанының 

қазақ тіліндегісін ешқандай �згеріссіз 

сол күйінде қалдырып, басқа тілге 

 аудармасында қазақты жеке-дара атап 

сынап-мінеген жерін редакциялап, ондай 

келеңсіз қылықтан аулақ болуды бүкіл 

адамзатқа қатысты етіп түзетсе қалай 

 болар еді деп те ойлайсың, кейде... 

Қазақ – тіліп түсер ділмар, сойып 

түсер с�зшең халық. Шешендік �нер 

– халқымызға тән, қанымызға сіңген 

қасиет. Импровизация, суырып салмалық 

қанымызға сіңген. Қалың жұртшылық ал-

дында �ткір, бейнелі тілмен табанда тауып 

айтатын айтыс �нері дамыған. Қазақтың 

бай музыка мәдениеті қалыптасқан. 

�сіресе ән салу мен күй тарту �нері, 

ақындық �нері мықтап дамыған. XIX 

ғасырдағы орыс саяхатшасы Г.Н.Потанин: 

«Күллі қазақ даласы ән салып тұрғандай. 

Екі қазақтың бірі – ақын» деп жазғаны 

тегін болмаса керек. 

Қазақ – әзілқой халық. Адамдардың 

бір-бірімен сыйластығы, емен-жарқын 

әңгімелесуі жарасымды да әдемі әзіл-

қалжыңмен ұштасып жатқандай. Екі 

ауыз с�зін әзілге орап айтпайтын қазақ 

сирек. К�ркем тілдің небір тартымдысын 

байқататын әзіл-қалжыңның �зі – тұнып 

тұрған шешендік �нер.

Басқа халық �кілдері қазақтың ежел-

ден келе жатқан с�з ырғағы мен мәнерін 

дұрыс қиыстырып бата беру сияқты игі 

дәстүріне қызыға қарайды. Қазақтың 

басқа к�п халықтан артықшылығын та-

нытатын туыстық қарым-қатынасқа зор 

мән беруі де оның қанына сіңген. Қарға 

тамырлы қазақ дегендей, жеті атасын білу 

арқасында сұрай келе біреуі �з ағайыны, 

қалғандары не қайын жұрты, не нағашы 

жұрты, не жиені, не құда-құдағиы, 

жекжат-жұрағаты боп, бір-біріне қошемет 

білдіреді. Қазақ жетім-жесірлерін де 

қамқорсыз қалдырмайды. 

«Қазақ құда-жекжатын құдайдай сый-

лап, ең жақын жанашыр туысына айнал-

дырады екен» дегенді зор таңданыспен 

�згелер айтып жүр. Қазақта пайғамбар 

да күйеу баласын сыйлаған деген с�з бар. 

Күйеу баласын туған ұлынан кем к�рмей, 

бар дәмдісін аузына тосып, асты-үстіне 

түсіп сыйлаған. Соған орай қазақта ажы-

расу деген болмаған. Қазақ – достыққа 

берік халық. Достық – к�ңілдің кәусар 

бұлағы, �мірдің мәні деп түсінген олар 

ежелден адамға шынайы сезім шуағын, 

к�ңіл қуатын жеткізетін сыйластық пен 

азаматтықты дәріптеп, қадірлеген. Күре 

тамырының қанын орамалға ағызып 

дос болған. Шынайы достықтың тағы 

бір айқын к�рінісі – «тамыр» деп атала-

тын к�неден жеткен ғұрып. Қылышын 

жалаңаштап, к�кірегіне ұстап, қанжар 

не  қылыш сүйіп,  үш рет  т�стесе 

халық болғандықтан той-томалақ жиі 

�ткізіледі. «Той десе, қу бас домалайды» 

деп айтатын қазақ үшін той – ізгілік 

пен жақсылықты, озық дәстүрлерді 

жаңғыртып, жалғастыратын игі қадам.  

Қазақ табиғатында еліктегіш, барша 

игілікке ұмтылғыш халық. Сондай-ақ 

олар қашанда қанағатшыл, қоңыр т�бел 

�мір сүруге бейім тұрады. Т�зімділіктің 

қазаққа тән үлгіс і  шетелдіктердің 

қызығушылығын тудырады.  Қазақ 

– ақк�ңіл  халық.  Басқа  халықтар 

қазақтарды, әсіресе кеңдігі, дарқандығы 

үшін аса құрмет тұтады. Сталиндік сұрқай 

заманда тағдыр тәлкегімен қуғын-сүргінге 

ұшырап, қырылып кету қаупі т�нген 

қанашама ұлысты қазақ халқы �зінің 

қайрымына б�леді! «Қазақ – елі мыр-

за, ері сырбаз халық. Ауыр жағдайда 

қолұшын берген қазақ халқының бауыр-

мал, меймандос к�ңліне, ақ пейіліне ри-

замыз» дейді олар. 1970 жылдары Грозный 

қаласына делегаттар құрамымен барған 

Қасқабай Мұнапов деген азамат мынадай 

жан тебірентер жайды әңгімелеген. «Ар-

мысыз, аға! Сізді к�ргенде жарқын жүзді, 

қонақжай, бірге туғандай болып кеткен 

қазақ халқын к�ргендей болып отырмыз. 

Ана тіліміздей болып кеткен қазақ тілін 

сағындық. Сіз қазақша с�йлеңізші» деп, 

бірде-бір қатесіз жазған �тінішті алып, 

тәнті болып, с�зімді бастадым. «Кавказ 

тауының сұңқарлары, шешен-ингуш 

халқының сүйікті ұлдары! Мен сіздерге 

Алатаудың баурайынан, әсем қала Алма-

тыдан, Қазақстан халқынан туысқан ше-

шен-ингуш бауырларға жалынды сәлем 

алып келдім» дегенім сол-ақ екен, бес 

жүз кісілік зал ішінде күн күркірегендей 

дауыс шығып,  құлақ тұндыра қол 

соққан шапалақтың үніне толып кетті. 

«Қазақстан – туған жеріміз. Қазақ тілі – 

екінші ана тіліміз. Алатау – Кавказ жаса-

сын!» деген дауыс естіліп жатты» («Егемен 

Қазақстан», 15.03.1996). Ал АҚШ азматы 

Дж.Брайан Хаузер былай дейді: 

– 1991 жылдан бері Қазақстанда 

20 рет болғанымда алған әсерім ора-

сан зор. Туған жеріме қайтқан сайын 

Қазақстанды сағынып, оның кеңқолтық 

халқының пейіліне риза болып оты-

рамын. Жұрт Қазақстанды жер к�лемі 

кең, бірақ ешкімге белгісіз ел деп санай-

ды. Ал мен қазақ жұрты әлем халқына 

үлгі к�рсетіп отырған бірден-бір мем-

лекет деген пікірдемін. Ол – ядролық 

қарудан �з еркімен бас тартқан әлемдегі 

тұңғыш мемлекет. Соның арқасында 

жер жүзінің жағдайы біршама жақсарып, 

қауіпсіз бола түсті. Қазақтар жайында 

ерекше атап �ткім келеді. Олар �зінің 

қонақжайлығымен, мейірімділігімен және 

білімпаздығымен ерекшеленеді. Қазақтың 

қонақжайлығымен ешбір ел бәсекелесе 

алмайды. Қазақстан күллі әлемге қолы 

ашық, к�ңлі таза ұлттың үлгісіндей ел, – 

деп жазыпты («Ана тілі», 06.01.2010).  

Атақты ғалым Н.Л.Зеланд (XIX ғ.) 

«Қазақ» атты этнографиялық очеркінде 

«Қазақ – қызуқанды жан. Алайда 

жүйкесі к�нбіс, ашуға жол бермейді. 

Олардың қызуқанды болуының себебі 

к�шпенділердің �мір салтынан болса 

керек» деп ой топшылайды. Ғалым 

қазақтардың рухына жайсаңдық пен 

ізгілік тән екенін, ылғи да жайда-

ры жүріп, сергек, еліктегіш келетін, 

аналитикалық ойлау қабілетінің күшті 

екенін жазыпты. Ел жұртын шексіз 

сүйген кемеңгер бабамыз Абайдың 

халқының жарқын болашағын арман-

дап, жазған «Қара с�здеріне» жазған 

«Алғы с�зді» оқып, қазақты бұрын естіп 

білмеген шетелдіктер олар жайында 

дұрыс мағлұмат алар еді.

Сейдін БИЗАҚОВ, 
филология ғылымының 

докторы, профессор
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С
анкт-Петербург универси-

тет інің  заң  факультет ін 

тамамдаған білікті заңгер 

Райымжан Алаш партиясы және 

Алашорда үкіметінің құжаттары мен 

бағдарламарын жасап, дайындауға 

к � п  е ң б е к  с і ң і р г е н  қ а й р а т к е р . 

Университеттің темірдей тәртібі 

студенттерді саясатқа араластырмау, 

жасырын ұйымдар мен үкіметке қарсы 

қимылдарға қатысуына жол бермеу. 

Осылайша патша үкіметі жас буынды 

�зінің дегеніне к�ндіріп, айтқанына 

жүргізбек. Бірақ қазақ даласында бо-

лып жатқан алабұрқақ саяси �згеріс, 

халықтың теңдікке ұмтылған ба-

тыл қадамы, демократиялық озық 

идеялардың қазақ баласын оятып, 

кеңінен тарай бастауы к�кірек к�зі 

ашылған саналы қауымды бейжай 

қалдырған жоқ. 

У н и в е р с и т е т  қ а б ы р ғ а с ы н д а 

жүрген Мәрсекұлы осы кезден бастап 

қоғамдық жұмыстарға белсене атсалы-

сып, �зі секілді шартараптан білім іздеп 

келген қазақ жастарымен бірлесе оты-

рып «Студенттік жерлестер» ұйымын 

құрады. Бұл ұйымның маңызы �те зор, 

себебі қазақтың білімді, зиялы жастары 

бір-бірімен тығыз араласып, қарым-

қатынас жасап, ел іші-сыртындағы 

әлеуметтік, саяси жағдайларды назар-

дан тыс қалдырмай талқылап, �здерінің 

к�зқарастарын білдіріп, қиыншылығы 

бар талапкерлерге к�мек қолдарын 

созып тұрды. Бұл болашақтағы Алаш 

үшін жанпида деп қызмет істейтін 

батыл әрі сара жолдың басы еді. «1899 

жылы 8 ақпанда Санкт-Петербургте 

патша билігіне қарсы студенттік 

қозғалыс болып, оған қатысқандар 

полиция тарапынан қатты соққыға 

жығылады.  Санкт-Петербургтің 

жоғары оқу орындарының студенттері 

ақпан-наурыз айларында бірнеше рет 

қарсылық ереуілін ұйымдастырады. 

Полицияның озбырлығына қарсы 

шыққандардың арасында Райымжан да 

болады» дейді алаштанушы Светлана 

Смағұлова. 

Қазақтың қансыраған халын, нулы, 

сулы жерін жат табаны таптап, �зі талау 

мен талапайға түскен босқын кейпін 

к�ріп �скен Райымжанның кеудесінде 

әділетсіздікке деген кек сахардай 

қайнап жатқан еді. Бүркемеленген саяси 

шындықты ашып, құқай мен қорлықтан 

к�зі ашылмай келе жатқан халқын 

бостандыққа жеткізгенде ғана жанын 

сыздатқан сыздауық жарылатынын 

түсінген Р.Мәрсекұлының күрескерлік 

қадамы осылайша басталады. 

«Қазаққа лайықты, келімді закон-

ды қазақтың �зі жасамаса, халықтың 

салтын, ғұрпын, жайын білмегендердің 

сот палатасында адвокатура саласында 

қызмет атқаруы Райымжанды заңның 

қыр-сырына жан-жақтылы жетілдіре 

түседі. 1912 жылы қайтадан  Семейге 

к�шіп келгенде халқы алақайлап 

б�ркін аспанға атуы да текке емес 

еді. Себебі Райымжанмен бірге есе-

теңдіктің лебі ілесіп келгендей күйге 

б�ленген. Патша шенеуніктері мен 

жер �лшеушілердің, парақорлық пен 

зорлықтың тізесі әбден батқан қара 

халық Райымжанға шағынып, арыз-

дарын жеткізуі де оның іскерлігі мен 

заң арқылы жалған  жаладан арашалап 

шығатын әділеттілігін к�рсетеді. 

лап, отаршыл жүйеге қарсы шыққан, 

барлық ой-пікірлерін «Қазақ», «Дала 

уәлаяты газеті», «Серке», «Алаш» 

сияқты газеттер мен «Айқап», «Шура», 

«Шолпан» журналдарында жариялап 

тұрған қазақтың біртуар ұлдары, 

ұлтымыздың ақыл-ой к�семдері 

– �лихан Б�кейхан,  Жақып 

Ақбайұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, 

Міржақып Дулатұлы, Халел 

Д о с м ұ х а м е д ұ л ы ,  Ж а һ а н ш а 

С е й  д а л и н д е р д і ң  с е н і м д і 

 се ріктерінің бірі болып, олар-

мен қоян-қолтық араласты» 

деп түйінделетін  алаштанушы 

келгенше жәрдем жасауға тырысты. 

Қылышынан қан тамған Колчактің 

Сібір үкіметі «Алшорда милициясын 

Ішкі істер министрлігінің қармағына 

алу» турлы бассыз шешіміне қарсы 

болған Р.Мәрсекұлы уақытша үкіметтің 

жоғары басшылығына хабар беріп 

 тойтарады. 

Азамат соғысы жылдарындағы 

экономикасы т�мен, шаруашылығы 

ұстағанның қолы, тістегеннің аузында 

кеткен қазақ халқы ауыр қиындыққа 

дүп келеді. Аш-жалаңаш босқындар 

қарасы к�бейеді. Осындай қиын-қыстау 

кезеңде Райымжан бас болған Жер 

басқармасы қолдан келгенше к�мек 

к�рсетеді. Осы басқарманың �кілі 

ретінде Райымжан Мәрсекұлы Влади-

восток қаласындағы Америкалық «Ан-

дерсен, Майер және К» фирмасының 

б�лімшесімен келісс�з жүргізіп, 15 

миллион сомның тауарын жергілікті 

шикізатқа айырбастап,  халықты 

күнделікті тіршілігіне ең қажетті деген 

тауарларына қолын жеткізуі баға жет-

пес ұлтқа сіңірген еңбектердің бірі.   

Райымжан Мәрсекұлы Алашорда 

әскерін құруға да белсене атсалысқан 

тұлғалардың қатарында. Кеңес �кіметін 

мойындауға мәжбүр болғанға дейін 

Алашорда �з жұмысын табандылықпен 

атқара білді. Қалыптасқан мемлекеттік 

құрылым деңгейінде жұмыс атқарған 

алаштықтар заманның алағай-бұлағай 

тұсына тұспа-тұс келді. Бірақ қылша 

мойыннан бас кеткенше �з жолдары-

нан таймады. Сол кездегі шиеленіскен 

жер, тіл мәселелерін еміс-еміс к�теріп, 

патша үкіметінің қазақ еліне жүргізіп 

отырған отарлау, орыстандыру саяса-

тына қарсы шыққан қайраткерлердің 

бірі де Мәрсекұлы болатын.

Біз құрастырған «Алаш жылнамасы» 

атты анықтамалықта мына бір дерек-

тер келтірілген: «Р.Мәрсекұлы 1922 

жылы Қытайға эмиграцияға кетеді. Сол 

жақтағы жергілікті ел оны құрметпен 

қарсы алады. Р.Мәрсекұлының қашан, 

қандай жағдайда қайтыс болғаны толық 

мәлім емес. Бір деректерде «Құлжа 

түрмесінде �лді» делінсе, екінші бір 

деректерде «Семей түрмесінде �лген» 

делінеді». Райымжанның 1922 жылы 

Қ ы т а й ғ а  қ а ш қ а н д а  о н ы ң  о т б а -

сы  Семей қаласында қалып қояды. 

Арғы бетке �ткеннен кейін Нұржамал 

есімді әйелмен бас құрап, 4 ұрпақ 

сүйген. Қиыр қонып, шет жайлап 

кеткен Қытай жеріндегі қазақтар 

Райымжанға б�тен емес еді. 1918 

жылдың жазында Алашорда бас-

шыларынан Ахмет Байтұрсынұлы, 

Садық Аманжолұлы, Міржақып 

Дулатұлы, Райымжан Мәр секұлы 

қатарлы 5 адамдық делегация 

Семей қаласынан жолға шығып 

Шәуешек қаласына барып, 

атақты бай Рамазан Шәнішевтің 

үйіне түскені белгілі. Бұл тура-

сында алаштанушы ғалымдар 

талай қалам тартты. 

Ү р і м ш і г е  қ а з а қ  б а й ы 

Құсайын бастап барған Алаш 

делегациясы Шыңжаң �лке сінің 

бастығы Ян Зын Шин мыр заның 

қабылдауында болады. Осылайша 

Алаш үкіметінің болашақ нұрлы ар-

манын жүзеге асыру үшін к�рші мемле-

кеттермен дипломатиялық барыс-келіс 

орната білген Алаш қайраткерлерінің 

арасында Райымжанның орны да бір 

т�бе еді. 1922 жылы басына қара бұлт 

үйірілгенде Қытайға қоныс аударуы, 

ондағы қандастардың арасына барып 

бой тасалауы тегін емес. Алаштың сол 

жақтағы к�з-құлағы болғаны ақиқат. 

Қытай қазақтарынан шыққан 

әйгілі ақын Таңжарық Жолдыұлының 

п о э з и я  с ы н  с а р а л а й  к е л е  Е р б о л 

 Алшынбай былай дейді: «Жұрт  аузында 

айтылып жүрген Мақсұт Сасанұлы, 

�беу Құдышұлы, Таңжарық Жолдыұлы 

бастаған «арғы беттегі» қазақ зия-

лылары Шығыс Түркістанға «қоныс 

аударған» Алашорда ұлттық үкіметі 

әскери кеңесінің мүшесі Райымжан 

Мәрсекұлы мен Ыбырайым Жайнақов 

сынды Алаш идеясының айнымас сар-

баздарымен қосылып, Алашорданың 

Қазақстанда іске аспай қалған ұлы 

м ұ р а т т а р ы н  о р ы н д а у  ж о л ы н д а , 

Құлжа қаласында «Алаш-азаттық» 

атты құпия ұйым құрып, Шығыс 

Түркістан азаттығы үшін күрескен». 

�рине, Шығыс Түркістандағы �ткен 

15  жыл бойында Райымжанның 

текке жүрмегені белгілі.  Шығыс 

Түркістандағы кеудесінде Алаштың 

қаны қайнаған ұландардың басын 

қосып, қыруар жұмыстар атқарғаны 

с�зсіз. Бұл Р.Мәрсекұлы �мірі жайлы 

әлі зерттелмей жатқан соны тақырып, 

уақытқа к�мілген тарих. 

Алаш қайраткері, заңгер  Райымжан 

Мәрсекұлының �мір жолы татқан 

тәттісінен ащысы мол, азапты соқпақ. 

Табанына ш�гір кіріп, маңдайына 

тікен қадалсада ол арда жолдан, 

Алаштың ақ жолынан айныған жоқ. 

Бүгінгі ұрпақтың баяшат �мірде  жасап 

жатуы кешегі  Райымжан секілді 

арыстардың т�ккен тері мен берген 

бодауларының жемісі. С�з басын-

да айтқандай, ұлт к�семі �лихан 

Б�кейханның «Барлыбекті ұмытпасқа» 

атты �шпес туындысынан ұшқын алған 

ой қаламымызға күш беріп, осы жол-

дарды жазуға түрткі болды. Алаштың 

маңдайына жұлдыз болып жарқырап 

біткен қадау-қадау тұлғалардың бірі 

– Райымжан Мәрсекұлы. Біз бұл 

есімді ешқашан ұмытпақ емеспіз. 

Райымжанның ғұмыры мен істеген 

игі істері бізге әлгі күнге дейін толық 

ашылған жоқ. Ол �з алдына зерттеуді 

күтіп жатқан тың тақырып. Бұл мақала 

жалпы шолу сипатында ғана болмақ. 

Біз Райымжан әлеміне, Алаштың 

қайраткері жасап кеткен �негелі жолға 

әлі талай ат басын бұрамыз.

МӘРСЕКҰЛЫН 
ҰМЫТПАСҚА...

Берік УӘЛИ,  
«Дарын» мемлекеттік жастар 
сыйлығының иегері 

Алты Алаштың көсемі Әлихан Бөкейхан көрнекті Алаш қайраткері Барлыбек 
Сырттанұлының 1914 жылы мезгілсіз қайтыс болуына байланысты  «Қазақ» 
газетінде «Барлыбекті ұмытпасқа» атты азанама-мақаласын жариялағаны 
баршаңызға мәлім. Осы мақаладан кейін дүйім ел Барлыбектің туған халқының 
құқы мен азаттығы үшін жан аямай күрес жүргізген биік азаматтық тұлғасын 
 таниды. Әлихан Бөкейханның томдарын ақтарған сайын осы қазанамаға соғам. 
Соққан сайын есіме Райымжан Мәрсекұлы түседі. Иә, Барлыбек Сырттанұлын ғана 
емес, Мәрсекұлын да ұмытпауымыз керек. 
Қазақ хандығы ыдырағаннан кейінгі тарихымызға зер салсақ ұлты мыздың мем-
лекет құру жолындағы жансебіл арпалысын, қаншама боздақтардың төккен тері 
мен қиған қыршын жанын көресіз. Елдік рухтың сөнбеуі, сом жүректе қайнаған 
намыс қаны XX ғасырдың басында «Алаш» ұғымын жаңғыртып, уыздай ұйыған ұлт 
зиялылары бостандық идеясын ту етіп көтерді. Қазақ мемлекетінің қайта тіктеген 
қара шаңырағына уық болып қадалып, босағасы болып бекіткен тұлғалардың бірі, 
ұмытпай ұлықтауға тұрарлық есім – Мәрсекұлы Райымжан еді. 

Алаш зиялылары. Солдан оңға қарай: бірінші қатар: 1) Жақабай Әтікеұлы; 2) Жұбандық 
Болғанбайұлы; 3) Тұрағұл Абайұлы; 4) Әлихан Бөкейхан; 5) Райымжан Мәрсекұлы; 6) ? 

Екінші қатар: 1) ?; 2) Мұқан Жәкежанұлы; 3) Көкбай Жанатайұлы; 4) ?

Райымжан Мәрсекұлы. 
1918 жыл. Семей.

Светлана Смағұлованың пайымымен 

толықтай келісеміз. «Алаштың» белді 

мүшелерінің бірі ретінде  Райымжан 

партияның келешек к�здеген міндеттері 

мен мақсаттарын анықтауға, «қазақты 

қайтсек ел етеміз?» деген баба жолға 

�зін арнады. 

А л а ш о р д а  ү к і м е т і н і ң  қ а у л ы -

қарарларын, құжаттарын «Сарыарқа» 

ұлттық-демократиялық газеті арқылы 

Алаш жұртына жеткізіп отырған Халел 

Ғаббасұлы, Имам �лімбекұлы, Шынже 

Керейбаев қатарлы қайраткерлердің 

белортасында болды. Осы газетке 

 Райымжан бірқатар мақалаларын 

жария лап, Жүсіпбек Аймауытұлы, 

Мәннан Тұрғанбайұлы, �лімхан 

 Ермеков сынды қазақтың ұтқыр ойлы 

азаматтары ұйысқан ортаның тегеурінін 

к � р с е т т і .  « С а р ы а р қ а »  г а з е т і н д е 

жарияланған «Керектің керегі  – 

ғылым» атты мақаласында: «Қай халық 

болса да қазақтан артық туған жоқ, 

артылса, озса, ғылым-білім арқасында 

асып отыр. Егер оқу жолына партиялық 

қызығуына кіргендей ұмтылсақ, 

талаптансақ, жігерленсек біреуінен кем 

болмауымыз анық. Ұмтылатын заман 

келді. Ерлердің қайраты, жақсылардың 

білімі, елдің елдігі, ынтымағы сана-

латын жорық болды. Қазағым, ойлан, 

толған! Ғылымсыз күн, қараңғы түн» 

дейді. «Оян, Қазақ!» деп жар құлағы 

жастыққа тимей күрескен арыстардың 

биік мұраты – ағартушылық идеясы. 

Қазақ білімге қанып, ғылымға сусын-

даса ешкімге есесін жібермейтіні қақ 

деп сенді. Бұл бүгінгі күннің к�кейкесті 

мәселесі ғана емес мәңгілік тақырып. 

Райымжан секілді ұлтымыздың ғасырда 

бір туар тұлғалары ғылымның шырағын 

жақсақ деп к�терген байрағы бұл күнде 

біздің аспанымызда желбіреп тұр. 

Біздің тәуелсіз мемлекет Алашорда 

үкіметінің заңды жалғасы, Алаш идея-

сын ту етіп к�теруші. 

Райымжан Мәрсекұлы 1918 жылдың 

17 қаңтарынан 1919 жылдың 23 мау-

сымына дейін Семей облыстық Жер 

басқармасының т�рағасы қызметін 

атқарады. �рине, бұл кезеңде ең ауыр 

мәселе жер мәселесі еді. Раймжан 

бұл жұмыстарға белшешіп кірісіп, 

 обылыс ішіндегі к�птеген губерниялар-

ды аралап, тексеру жүргізіп, жерінен 

нақақ айырылған бұқараның тұрмыс-

тіршілігімен танысып, оларға қолынан 

қолынан келмес, жасаса тұрмысына 

үйлеспей, қолайсыз болар деп, жалпы 

қазақ сиезі әр облыста комиссиялар 

сайланып, іске кіріссін деп қаулы 

қойған еді» деп жазады Р.Мәрсекұлы 

«Заң жобасын дайындайтын комис-

сия» атты мақаласында. Заң жобасын 

қазақтың тұрмыс-тіршілігіне үйлесімді, 

халыққа қолайлы жағын қарастырып 

дайындайтын комиссияның алар р�лі 

ерекше. Бұл айдарынан жел ескен 

хандық дәуірдегі «Қасым ханның қасқа 

жолы» мен «Есім ханның ескі жолы», 

�з-Тәукенің «Жеті Жарғысының» қазақ 

даласында қайтадан жаңғыруымен 

барабар еді. Есе-теңдігі к�п кеткен 

халқының тарихындағы ақтаңдақты 

толтыру үшін майырылған қылыш 

пен мұқалған найза емес, білім мен 

ғылым ғана  заманның құйынан 

құтқарып шығатынын терең пайым-

даған Р.Мәрсекұлы елінің ертеңі үшін 

жинаған білге-дарынын игі іске ай-

налдыруды алғаш Семейдегі округтік 

сотында «Помощник присяжного» 

лауазымды қызметке тағайындалудан 

бастайды. 1907 жылы Тобыл округтік 

сотында Тар уезінің тергеушісі болып, 

1908-1912 жылдар аралығында Омбы 

«1914 жылы �лихан Б�кейхан, 

 М і р  ж а қ ы п  Д у л а т ұ л ы ,  А х м е т 

 Байтұрсын ұлы тұтқынға алынады. 

Осыған байланысты Р.Мәрсекұлы 

«Қазақ» газетінде мақала жариялап, 

жоғарыда аталған қайраткерлердің 

тұтқындалуы «жұрт үшін қайғырып, елі 

үшін күйініп жүрген ерлерге ондай іс 

батырдың басына соғыста салған жара-

дай болып, батырлық, қаһармандықтың 

белгісі» деп қалам тартады» дейді алаш-

танушы Нұрлан Дулатбеков. Бала-

пан басына, тұрымтай тұсына тартып 

жұрттың сорпа бетіне шығар серкелерін 

қойша к�гендеп әкетіп жатқанда, бұндай 

батыл с�з айта алу ұлты үшін басын 

бәйгеге тігуді қаһармандық санайтын 

перзенттің ғана қолынан келмек. Ол 

мерзімді  баспас�зді қару етіп шыншыл, 

батыл, селт еткізер ойларымен қоғамдағы 

түйткілді мәселелер жер, тіл, дін және 

халықтың тәуелсіздігі жолында үздіксіз 

�зінің �ткір к�зқарасын білдіріп отырды. 

«XX ғасыр басында қазақ интелли-

генциясын тарихи аренаға шығарған 

Алаш қозғалысына, Алаш партиясы 

мен Алашорда үкіметінің қызметіне 

де Райымжан бар жан-тәнімен қызмет 

етті. Ол елдің қамын, болашағын ой-

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Тіл саясаты 
комитетінің тапсырмасы бойынша Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық 
ғылыми-практикалық орталығы өзге ұлт өкілдері арасында «Мен қазақша 
сөйлеймін!» акциясын жариялаған еді. Байқаудың шарты бойынша үміткерлер 
қазақтың «Батырлар жырынан» біреуін жатқа айтып беруге тиіс  болатын. 
Байрақты байқау 13 қазан күні бәйге өз мәресіне жетті.

Жақында Экология, геология және табиғи ресурстар министр лі гінің 
ұйымдастыруымен БАҚ өкілдері үшін Алматы об лы сындағы «TMT Group» 
«Есік» форель шаруашылығына баспасөз туры өтті. Шара  барысында 
журналистер қауымы ша руа шылықтың жұмысымен, балықшылар 
мектебімен етене танысты. 

Қорытынды бас қосуда құттықтау 

с�з с�й лег ен Ком и т ет т �ра ғасы 

�ділбек Қаба: «Мемлекет басшысы 

«Ана тілі» газетіне берген �зінің ар-

найы сұқбатында қазақ тілін жақсы 

білетін �зге ұлт �кілдерін қолдау 

туралы тапсырма берген болатын. 

Бұл акцияның мақсаты – жастарды 

еліне деген сүйіспеншілік, адалдық, 

еңбек қорл ы қ, ар-на м ыс тәріз д і 

адамгершілік құндылықтар негізінде 

тәрбиелеу және қазақ тілін ұлтаралық 

қ а т ы н а с  т і л і н е  а й н а л д ы р у д ы 

кеңінен насихаттау. Қатарыңыздың 

к�птіг і, әрбірі ңіздің жан-жақты 

да й ы н д ы ғ ы ң ыз к�ң і л қ уа н т  па й 

қоймайды» деп атап к�рсетті. 

«Тіл-Қазына» орталығының Бас 

директоры, жазушы �лібек Асқардың 

пікіріне жүгінсек, байқауға еліміздің 

он т�рт �ңірі мен үш қаласынан 

еңбектеген сәбиден еңкейген кәріге 

дейін 20 этнос �кілінен құралған 243 

үміткер қатысыпты. «Қобыланды 

 батыр» жыры байқау барысында 76 рет 

толғанса, одан кейін «Алпамыс батыр» 

эпосы тұр. 

Қатысушылардың жас ерекшелігіне 

к�з жүгіртсек, ең жасы –Нұр-Сұлтан 

Баспас�з туры барысында 

«Есік» форель шаруашылығының 

қожайыны Марлен Тұрсынәлі 

атқарылып жатқан жұмыстарға 

тоқталды. «Қазіргі таңда еліміздегі 

б а л ы қ  ш а р у а ш ы л ы ғ ы н д а ғ ы 

 басты мәселелердің бірі –  маман 

тапшылығы. Осыған  байланысты, 

балық мектебін аштық. Қазақ 

ұлттық университетімен бірлесіп, 

оқу орны базасында ғылыми-

�ндірістік орталық ашып, сту-

денттерге теориялық білім беріп 

жатырмыз. Содан кейін бізде 

тәжірибеден �теді де, жұмысқа 

орналасады.  Балықты қалай 

тамақтандыру керек,  қандай 

отырғызу материалдары қажет, 

бәрін к�рсетеміз. Балықты ау-

рулардан сақтауға бағытталған 

вакцинацияның жасалу жолын да 

үйретеміз. Ал шаруашылықтың 

�зіндегі толық базалық курстан 10 

күнде �туге болады» деп атап �тті 

М.Тұрсынәлі. 

Қазір Есік балық шаруашылы-

ғында балықтың 6 түрі �сіріледі. 

Олар: ханбалық, сазан, амур, 

д�ңмаңдай,  бекіре,   клариус 

сомы.  250  тонна форель,  50 

 тонна бекіре �ндіріледі. Негізгі 

тұтынушы – Алматы қаласы мен 

облыс халқы. Еске салсақ, Мем-

лекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаев халыққа Жолдауында 

балық шаруашылығына ерек-

ше мән беру керектігін айтқан. 

2019 жылы еліміздің балық және 

балық �німдері нарығының жалпы 

к�лемі 66 мың тоннаны құрады. 

Қазақстандағы су ресурстары 600 

мың тоннаға дейін балық �сіріп, 

экспортты 10 есеге арттыруға 

мүмкіндік береді. Сол себепті қазір 

Экология министрлігі шаруалар-

ды қолдау мақсатында бірқатар 

Заңдарға �згеріс енгізіп, субсидия 

беру жолдарын қарастырып жатыр.

Балық шаруашылығындағы 

�зекті мәселенің бірі – білікті 

м а м а н д а р д ы ң  т а п ш ы л ы ғ ы . 

С о н д ы қ т а н  « Е с і к »  ф о р е л ь 

шаруашылығы бұл проблема-

ны жою үшін арнайы «Балық 

мектебін» ашты. Биылғы жылдың 

�зінде 30 адамды оқытып, соның 

ішіндегі 10 адамды жұмыспен 

қамтамасыз еткен. 

Нұрлан ҚҰМАР

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДАНАРЫҚ НАҚЫШТАРЫ

қаласы «Бәйтерек» балабақшасының 

тәрбиеленушісі 5 жасар Мария  болса, 

үлкені – Шымкент қаласының тұрғыны, 

зейнеткер Фаткульбаянова Насима 

Борисқызы екен. Үміткерлердің 199-ы 

нәзік жандылардан тұрады.

«Бала күнімізден «Батылар  жырын» 

басымызға жастанып �скен халық-

тың ұрпағымыз ғой, сан ғасырлар 

қойнауынан келе жатқан жыр жауһар-

ларынан �зге ұлт �кілдерінің екі ай-

дан астам уақыт бойы с�з  маржанын 

т�ккенін к�ргеніңде, қазақ тілінің 

болашағы туралы еріксіз үлкен үмітпен 

ойланып қаласың» деді жазушы �лібек 

Асқар.

Ұйымдастырушылардың ай туын-

ша, «Батырлар жырынан» басқа пат-

риот тық рухтағы поэзиялық шы-

ғармалар мен тарихи тақырыпқа 

арнал ған баллада-дастан оқығандар, 

к�лге тамған тамшыдай, қазақ тілінің 

дамуына қосып жатқан иненің жа-

суындай болса да жүрекжарды үлесі 

деп бағаланып, жалпы топ құрамында 

соңына дейін қанша дауыс жинайтын-

дары бақыланған.

Сонымен, қорытындысы шықты. 

« Б а т ы р л а р  ж ы р ы н а н »  ү з і н  д і н і 

мәнерлеп оқып, ең к�п «ұнайды» 

белгісін жинап, қазақ тілін  барынша 

н а с и х а т т а у  б о й ы н ш а  т � м е н д е г і 

үміткерлер жүлдегер болып анықталып, 

әрқайсысына отыз мың теңге к�лемінде 

сыйлықақы берілді: Павлодар об-

лысы Екібастұз қаласы №25 қазақ 

қыздар гимназиясының 11-сынып 

оқушысы Легкая Инесса Викторовна; 

Ақт�бе облысы Алға ауданы Балалар 

мен жас�спірімдер спорт мектебінің 

жаттықтырушы-оқытушысы Карасаева 

Илона Александровна; Түркістан облы-

сы Созақ ауданының тұрғыны Ашир-

мет  Ситара Сұлтанмұратқызы; Тараз 

қаласы  «Хабар-24» телеарнасының 

тілшісі Трегубова Виктория Вячесла-

вовна; Түркістан облысы Сарыағаш ау-

даны, Арыстанбап жоғары колледжінің 

2-курс студенті Раван-Нахчивани 

 Индира.

Бұдан басқа мәнерлеп оқып, 

шеберлік к�рсеткен тағы он үздік 

қатысушы Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және спорт министрлігі 

Тіл саясаты комитеті т�рағасының 

дипломымен марапатталды. Олар: 

Қарағанды облысы, Приозерск қаласы 

№2 орта мектептің 7-сынып оқушысы 

Кузнецов Владимир; Алматы облысы 

Талғар ауданы №4 жалпы білім беретін 

мектептің бастауыш сынып мұғалімі 

Поплавская Елена Игорьевна; Пав-

лодар облысы Шақат орта мектебінің 

11-сынып оқушысы Евлоева Гали-

на; Қарағанды облысы, Приозерск 

қаласы №2 орта мектептің 8-сынып 

оқушысы Мурашкина Диана Алексан-

дровна; Алматы қаласы №110 мектеп-

гимназияның 6 «Д» сынып оқушысы 

Кузовников Руслан; Ақтау қаласынан 

мұғалім Сильченко Ирина Сергеев-

на; Ақт�бе облысы, Қобда ауданы 

Талдысай ауылдық клубы қызметкері 

Мальцев Александр Владимирович; 

Алматы облысы Қапал ауылы әкімі 

аппартының бас маманы Чепель Вла-

димир Сергеевич; Шымкент қаласы 

М.Маметова атындағы №111 жалпы 

орта білім беретін мектептің 9-сы-

нып оқушысы Абдугафурова Азиза; 

Нұр-Сұлтан қаласы «№1 Бәйтерек» 

балабақшасының тәрбиеленушісі 

Мария.

Ш а р а  м о д е р а т о р ы  о р т а л ы қ 

директорының орынбасары Айдос 

Тұрсынбайұлы мәлімдегендей, бұл 

байқаудан ешкім құр алақан қалған 

жоқ. 9йткені арамызда қазақ тілінде 

с�йлемейтін немесе с�йлесем, жаңсақ 

айтып күлкі боламын-ау деп әлі де 

болса тартынып, орынсыз қысылып 

жүргендерге бұлардың әрқайсысының 

батыл әрекеті үлгі боларлық.  «Батырлар 

жырынан» үзінді оқып, қазақ тілін 

насихаттау бойынша қосқан үлесі 

үшін барлық талапкерлерге «Тіл-

Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 

орталығы Бас директорының алғыс 

хаты табысталды.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ

«Батырлар жырын» жатқа айтты

Балық та – байлық
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Бір ғажабы, �мірден тіпті бертін, 1980 

жылдардың ортасында кеткен Құмар Жүсіпов-

тың толық, бірізді �мірбаяны жазыл маған. 

Бүгінде Атырау облыстық архивінде сақ таулы 

тұрған ақынның жеке папкасындағы бір 

материалда оның 1905 жылы Гурьев облысы 

Махамбет ауданындағы №8 ауылда туғаны 

жазылған (АОМА, 238 қор, 2 тізімдеме, 16 

іс). Кезінде Құмар ақынмен кездесіп, ауызба-

ауыз дерек алған ғалым-филолог Қабиболла 

Сыдиқов Құмекеңнің 60-қа толу мерейтойы 

қарсаңында облыстық «Коммунистік еңбек» 

газетінде жарияланған «Жыршы абыройы» 

дейтін мақаласында да 1905 жылы «Гурьев 

уезі Сі берті болысының 8 ауылында (Гурьев 

қаласы маңындағы «Теңдік» совхозының 

 Бе сікті мекені) дүниеге келгенін жазады. 

1979 жылы «Ғылым» баспасынан жарық 

к�рген «Ақын-жыраулар» анықтамалығында 

Гурьев ауданына қарасты Кендірлі ауылында 

туды» деп берілген. Енді бір мәліметк�зде 

Тайын ша ауданы аталады. Қарабаулық 

 шежі реші-ардагер, Құмар әулетіне күйеу бала 

болып келетін Шапиғолла Қонысбаевтың 

мәліметінше ақын Бесіктіде туған. Атыраулық 

күйші-домбырашы Нәсіпқали Т�легенов бұл 

деректі «Бесікті маңындағы 18 ауылда туған» 

деп дәлдей түседі. Онсегізінші ауыл Бесіктіден 

20 шақырымдай жоғары, бұрын Құлтай деп 

атал ған елді мекен, бұл күнде орны ғана 

жатыр. Соңғы екі деректі негізге алып және 

оларға Қабиболла Сыдиқовтың жазғанын 

үстеп, ақын 1905 жылы Гурьев маңындағы 

Бесікті елді мекенінде дүниеге келді деу ж�н. 

8 ауыл Бесікті емес, ол Махамбет ауданы-

ның аумағында, Кендірлі дейтін жер Маң-

ғыстаудың Жаңа�зені жағында, ал «Тайынша» 

деп бұрын Батыс Қазақстан облысының 

Тайпақ ауданын айтқан. 

Шапиғолла ағамыздың қолындағы ата-

тек тізілісі бойынша Құмекеңнің руы — 

беріш, оның бегіс тақтасы, құдайберді б�лімі. 

Құдайбердіден Кегенбай, одан Тәңірқұл, одан 

Жанжігіт, әрі қарай Жақсыбай — Мәнк�т 

— Бекіш — Дүрмағамбет, Жолмағамбет 

болып келеді де, Дүрмағамбеттен Жолай, 

Сағида, Жүсіп туады. Жолайдан — Мәулен, 

Дияр, Асқар, ал Жүсіптен — Ақлима, Құмар. 

Дүрмағамбеттің кемпірі, яғни Құмекеңнің 

әжесі Нәзира — Қарабау жағында жасаған 

Қараның Есеті дейтін �зі би, �зі жырау атақты 

адамның қызы екен. Сондай кісінің қызын 

алғанына қарағанда Дүрмағамбет те тегін адам 

болмай тұр ғой. 

С�йте тұра оның баласы Жүсіп кедейлеу 

кісі болыпты. Содан да бала Құмар он екі 

жасынан Аухали, Айтжан дейтін байлардың, 

 Ша пурин, Завьялов к�пестердің малын 

бағы сып, дәнін пісіріседі. 1928-1940 жыл-

дар аралығында ауылды кеңестендіру, кол-

хоздастыру ісіне қатысып, «Қосшы» мойын-

серіктігі делінген ауылшаруашылық артеліне 

кірген. Мұнай жағында да жасағанға ұқсайды. 

1943 жылдан бастап бірыңғай мәдениет 

майданына ауысады. Мәдениет бригада-

ла рының құрамында  ауыл-ауылды ара-

лап, �нер к�рсетіп, үгіт айтатын қызмет 

қой. Осы еңбегі үшін 1960 жылдар басында 

 «Гурьев облысының ақыны» дейтін атақ 

алады (облыстық Халық шығармашылығы 

үйінің директоры, кейін қазақтың к�рнекі 

ақыны атанатын Меңдекеш Сатыбалдиев қол 

қойған «облыс ақыны» куәлігі қазірде архивтің 

жоғарыда аталған қорында сақтаулы тұр).

Құмар Жүсіповке 1987 жылы 16 қыр күйек-

те Гурьев қаласында уақыт болды. Зайыбы 

Мәдина екеуі Меруерт есімді бір түйір қыз 

к�рген екен, ол 1980 жылдардың ор та сын-

да қайтыс болған, соңында екі ұлы қа  лыпты. 

Ақынның тұқымы дегенде соларды ғана ай-

тамыз. Жалпы үлкен жыршылардың түбі нің 

тақ-тұқ болатыны бар. Ал немере інісі Диярдан 

бес бала: Роза, Бақтылы, Кәдірбай, Сұлу шаш, 

Светлана. Жоғарыдағы Шапиғолла ағамыз 

Сұлушашты алған. Диярдың зайыбы Сәуле, 

есен беріш �ліп қожаның, дендерлік атақты 

«ұры Қосжанның» тұқымы. Ал Асқар ерте ректе 

Ақт�бенің Шалқарына кетіп қалған, ол жақ 

Асқар Жолаевты белгілі мұғалім ретінде біледі. 

Қызы Дариға Махамбет ауданында тұрады.

«Құмар елге әуелі жыршы ретінде таныл-

ған» деп жазады марқұм Қабекең (Сыдиқов). 

Айтуынша, оны мен Диярға ақындық әу баста 

ескілікті с�з, �лең-жырды к�п білген кәрі 

шешесі Нәзирадан жад болған. Екінші жағы-

нан Жолай к�кесі арқылы жұғыстылық бар. 

Есмағамбет Ысмайыловтың жазуынша, Құме-

кең оған 1961 жылғы мәслихат күндері: «Ата 

туысым, нағашы тегімнен ауысқан ақын дық 

үстіне, мені ақындық жолға ақын Жолай деген 

әкемнің інісі тәрбиеледі» депті. Ғалым қате ес-

тіген болуы, әйтпесе әкесінің ағасын інісі деп 

ша тасатындай Құмекеңді не қара басыпты!? 

Құмекең сол жолы Е.Ысмайыловқа Жолай 

к�кесінің �зін ақындыққа он алты жасына 

дейін баулығанын әңгімелеген. «9леңді аз 

айт, асылын теріп айт, к�п жырлап �леңнің 

қадірін келтіріп алма» деп, бағыт-бағдар 

беріп отырған. Жыршының одан әрі «Бала 

жасымнан жатқа айтқаным Махамбеттің, 

Ығылманның, Қашағанның �лең-жырлары» 

дегенін әжесі Нәзира мен ағасы Жолай 

үйреткен с�з нұсқалары деп ұғу керек. Олай 

болса Құмекеңе ақындық әуелі жыршылық 

�нер түрінде түп (кәрі) нағашылары жағынан 

да, �з жағынан да қатар қонған болып шығады. 

Қазақта, жалпы әлемдік эпик �нерде 

жыршылық к�бінесе тұқым қуалап, атадан 

балаға, ағадан ініге беріліп отырады, шешеден 

қызға жұғысты болатыны да бар. Мысалы, 

Ақт�бе �ңіріндегі атақты Үкі жыраудың жеті 

буын тұқымына үзілмей жыр қонған, осы 

алап тың Жиренқопа жерінің тумасы Қазақбай 

жыраудың бабасы Жиен, атасы Қалмұрат, 

әкесі Шаңқай, �з балалары Жиенмұрат пен 

Құрманбай түгелімен жыршы болған. Сыр бо-

йында Жиенбай жырау, Ешнияз сал,  жа қайым 

Құлжан, Сәрсенбай ақындардың �нері бала-

сына, немересіне, тіпті ш�бере-ш�п ше гіне 

жал ғасқан. Сол сияқты Жолай мен Нә зира әже 

арқылы �нер Құмар мен Диярға, сосын Дияр-

дың баласы Кәдірбайға ауысып, тоқтаған.

К�птеген этник мәдениеттер тәжірибесінде 

б о л а ш а қ  ж ы р ш ы н ы ң  қ а л ы п т а с у ы н д а 

 үй-ішілік, отбасылық дәстүрдің алар орнын 

айтқанда аймақтық дәстүрмен қоса-қабат 

локальдық (бір рудың ішіндегі) жыршылық 

аурасына да мән беріледі. Беріштен зама-

нында күшті, арқалы жырау-жыршылар 

к�п шыққан. Қуан жырау деген болған, 

баяғыда Исатайды Баймағамбет сұлтан к�п 

әскермен қуғанда Қарабау-Тасойған жеріне 

боп қалады. Не жыр айтып отырғанда ішінде 

артық с�з кетіп қалса, �зің таза болмасаң 

к�зден, тілден, құлақтан қаласың. Бұл жағдай 

санасы әбден ағарған бүгінгінің адамдары 

үшін түсініксіз, не қиял-ғажайып аңыз болып 

к�рінуі мүмкін, ал ақиқатында бұл болған, 

бар нәрсе. Жыршылық шынымен де киелі 

нәрсе, онда біз түсінбейтін нәрсе к�п, мұны 

бүгінде  заманауи зерттеушілердің �здері де 

 мойындайды. 

Ендеше Құмар пірлі де к�зді жырау 

 болуы мүмкін екенін есте ұстауымыз керек. 

«9лең түстеніп, жыр қонып �ткен» Жүсіп 

(Дүрмағамбет) әулеті осы жағдайды ағатсыз 

ұғып, «иесі бар» баланың бойындағы қасиетті 

кәделеп, одан әрі ұштауға жастайынан зер 

салған десе лайық. Осындай жолмен, яғни 

айнала ортасының алқауымен жыршылық 

жолы ашылған �нер иелері аз емес. Айталық, 

қазалылық жыршы Жәмет Сайымұлы 

нағашысы — анасы Үбіштің туған інісі, белгілі 

шайыр-жырау Нұртуған Кенжеғұлұлының 

ізіне еріп жүріп, жыршылықты меңгерсе, 

қарақалпақстандық атақты Наурызбек жырау 

Раманқұлов нағашысы Оразбай жыраудан 

тәлім к�рген. Жоғарыдағы Қалдаш Сәдіровты 

с�з �неріне ағасы Сейділда баулыған. Мұндай 

жағдай туыстас түркі халықтарында да бар. 

Мәселен, саха олонхошысы Тимофеев- 

Теплоухов алғаш он үш жасында әкесінің 

інісінің алдында �нер к�рсетіп, батасын алған. 

Сол сияқты Жолайды да Құмардың жыршылық 

жолындағы тәу ұстазы, тәлімгері деп танимыз. 

Құмекеңнің �зінің айтуынша, Жолай оған он 

алты жасқа толғанша «ақындықтың» жолын 

үйреткен. Нәтижесінде, депті жыршының �зі 

Е.Ысмайыловқа, бала жасынан Махамбеттің, 

Ығылманның, Қашағанның �лең-жырларын 

жатқа айтатын дәрежеге жеттім. Қабекеңнің 

мәліметінше, одан әрі, яғни он алтыға 

толғаннан кейін атақты Қашаған жыраудың 

қасына ереді. Ал жыршының �зінің айтуын-

ша, «Ығылманмен бірталай уақыт жолдас 

болып, к�п сабақ алады, одан «Қамбар», 

«Ер  Сайын», «Ер Тарғын» сияқты батырлар 

жырын үйренеді». Тағы бір мәліметте 1922 

жылы, яғни 17 жасында Ығылманмен кездесіп, 

одан  «Исатай-Махамбет» дастанын үйренді 

делінген. 

Тұтас алғанда, Қ.Сыдиқов Құмар Жүсіпов  -

тің жыршылық репертуарын Абыл, Махамбет, 

Шернияз, Ақтан, Нұрым, Ығылман, Арал-

бай, Қашаған, Досжан, Аязбай, Реушен, 

т.б. жыршы-ақындардың шығармаларымен 

белгілейді .  Осы автор белгілі  «Ақын-

жыраулар»  к ітабында  Құмардан Есет 

жыраудың «Тауға біткен қайыңның» деп баста-

латын толғауының бір нұсқасын, Абыл жыр-

ларын, Шынияз Шанайұлының толғауларын 

жазып алғанын келтіреді. Осы есеппен кел-

генде, Құмар он алты жасында Қашағанға 

еріп, одан кейін Ығылманға түстеніп, бұл екі 

жырау дүниеден �ткен, яғни 1929 және 1931 

жылға дейін кәсіби жыршы ретінде толық 

қалыптасып болған. Яғни жекелеген толғау, 

шағын к�лемді жыр, үлкен жырлардың жеке 

тарауларын айтатын ортаңқол жыршы емес, 

«Қамбар», «Ер Тарғын» тәрізді бір салалы 

жырлармен қатар Қабекең «Қашағаннан 

үйренді» дейтін «Қырымның қырық батыры» 

тәрізді таң ұзағына түссең де сала-с�ресі тау-

сылмайтын к�лемді де тармақты жырларды 

жер тіренте соқтыратын, классикалық баулу, 

үйрену мектебінен �ткен нағыз эпик жыр-

шы ретінде қалыптанған дер едік. Қабекең 

кезінде Құмарды Мұрын, Ығылман, Нұрпейіс, 

9скенбай, К�шек, Аралбай, Шадыман, 

9мір К�шекбайұлы, Ыбыр Досалиев, Сүгір 

Бегендікұлы, Сәттіғұл Жанғабылов, Сұраубай 

Үттібаевтармен бірге Абыл, одан шығатын 

Қашаған Күржіманұлының жыршылық 

мектебіне жатқызып кеткені белгілі. Дұрыс 

қой. Алайда Құмарға келгенде Қашағанмен 

қатар Ығылманның дәнекерлігімен жет-

кен Мұрат М�ңкеұлының жыршылық 

мектебін де ұмытпау ж�н. Жоғарыда ат-

тары аталған жыршылардың бірқатары, 

мысалы, Мұрын, Қашағанмен бір мезгілде 

Мұратқа да шәкірт боп ерген ғой. Алды-

на қара салмайтын  жырау-жыршы Мұрат 

«Қарасай-Қазиды» екі күн бойы жырлаған. 

Құмар кейін �з  жырлауында ғылыми қорға 

тапсырған «Қарасай-Қази» осы Мұрат 

жырлаған нұсқа болуы әбден мүмкін. Қалай 

�зі. Осының �зі айта қалсын артықшылық 

емес пе?! Жазба әдебиет, кітап басу есте сақтау 

қабілеті нашар халықтардан шыққан. «Жазуға 

сенген жаңылшақ, оқуға сенген ұмытшақ». 

Содан да ақылдың, �нердің үстіне мініп отыр-

ған, галактикалар арасында әуе кемелерін 

жүргізе бастаған Батыстың балалары бір 

шумақ �леңді әрең жаттайды. Ал кезінде мил-

лион жолды есінде сақтаған қазақтың зор 

қабі леті, эпиктік ой ойлау машығы әлі де 

болса жа нымызда, қанымызда. Олар ешқайда 

кет кен жоқ, коронавирус сияқты бізбен бірге. 

Ғалымдардың есептеуінше, адамның миы 

шамамен 10 млрд бит хабарды сақтай алады 

екен — бұл 500 том «Британ энциклопедия-

сына» тең. Демек, бүгінгі әр қазақтың ми 

қатпарларында осыншама инсталляциялық 

босалқы орын пайдаланылмай, текке жатыр 

деген с�з. 9ткен ғасырдың 30-шы жылда-

рынан бастап бізде базбіреулер эпикалық 

дәстүрімізге қарсы quasi американизм дегенді 

к�лденең тартып, содан бері санаға қазіргі 

заманның адамының эпик туындыларды 

оқуға, тыңдауға уақыты жоқ деген ұғым сартап 

болып сіңіріле бастаған. Қазірде сол ұғым тіпті 

�ршіп кетті. Қит етсе клиптік сана деп шыға 

келетін болдық. Алайда бүгінгі үрдіс әлем 

әдебиеті қайтадан эпик жанрларға қайтып 

орала бастағанын к�рсетіп отыр. Себебі 

глобалды заманның руханияты да глобалды, 

жалпыласу заманының мәдениеті де жалпақ 

болмақ керек. Соңғы жылдары республикалық 

деңгейде, Ақпарат министрлігі,  Qazaq 

Epos қорының ұйымдастыруымен мектеп 

оқушылары арасында батырлар жырын жаттау 

бойынша �тіп жүрген «Тұлпар мініп, ту алған!» 

байқауы, бұрынырақта Илья Жақанов ағамыз 

Атырау телевидениесінен жүргізген «Жыр 

сандық» хабарлар циклы, Махамбеттің 200 

жылдығына орай �ткізілген жыршы-жырау-

лар конкурсы түп тереңінде �скелең ұрпақты 

жат әсерлерден, жад жаңылшақтығынан 

қорғау, сабақтастықты, институционалдық 

жадты сақтаумен қатар әлгіндей планетарлық 

ауқымдағы рефлексиялар жатуы да әбден 

мүмкін. Иә, рас, эпик �нер тарихи тамыры-

нан ажыраңқырап қалды, бірақ тіліміз де дәл 

солай �згеріске түсіп жатқан жоқ па, сол үшін 

тілді тәрк етпейміз ғой. Жыршылық та сол 

тіл сияқты тарихи категория, жанды құбылыс 

ретінде қабылданып, соған сай ол да жаңа 

қоғамға, жаңа ортаға бейімделіп ұсынылуы 

керек. Бұл іс жыршылық дәстүр сараңси 

бастаған 1980 жылдары нақтыланып, нақты 

жұмыс жоспары да жасалған еді. Ол  бойынша, 

ең алдымен, эпостық мұраның қазіргі 

мәдениетіміздегі орнын нақты белгілеу; кең 

к�лемде қоғамдық сахнаға шығару; эпостық 

мұраны жинауды жалғастыру; қорлардағы 

нұсқаларды жариялау; эпостық мұраны 

 заманауи әдіс-тәсілдерді қолданып  зерттеу; 

облыс-аудандарға комплексті ғылыми экс-

педициялар жіберіп, жыршыларды тізімдеу, 

әр  облыстың фольклорлық картасын 

 жасау; эпос жинау ісіне жергілікті тілші-

корреспонденттерді, мектеп оқушыларын 

тарту, т.б. мәселелер қарастырылған еді. 

Экспе дициялар шығарылды да. Менің бір 

байқағаным, солар әлденеге Атырау ала-

бын орағытып �тіп, негізінен Қызылорда, 

Маңғыстау, Қарақалпақстан жағын жиірек 

аралаған. Соған қарағанда эпостанушы ма-

мандар арасында «Атырау — күй �лкесі, 

онда жыршылық дәстүр онша дамымаған» 

деген түсінік бар сияқты. Бұл — түбірімен 

жаңсақ ұғым. Батыс Қазақстан аймақтық 

дәстүрі ішіндегі локальдық субмәдениет — 

Атырау эпикалық дәстүрі жалғыз Мұрат, 

Нұрым, Ығылмандармен шектелмейді, «қой 

да ақсағымен мың болады» демекші, онда 

ұлыларды ұлы етіп тұратын түрлі деңгейдегі 

ж ы р ш ы л а р ,  б ә л к и  ұ м ы т  қ а л ғ а н  � р е н 

жүйріктер аз болмаған. Мысалы, Құмекең 

айтқан Құйшық жырау кім? Мәліметтерде 

аттары ара-кідік айтылып қалатын, Тайсойған 

�ңірінде жасаған �буғалидың Құмары, 

Сағымқожа, Сартай, Жарылқаған, Нұрмақан 

дейтін жыршы-�нерпаздар кімдер? 1950 жыл-

дары Гурьевте жасаған Нұрбаулы Битілеуов, 

1967 жылы қайтқан Сапар Смағұлов, сол 

мұғдар дағы тағдырлы �нер иесі Сұлтанқұби 

Жұрын баев деген жыршылар жайында не 

білеміз? Бұлардан жыр жазып алған ба, �здері 

тапсырғандары болған ба? Болса қорлардағы 

х а л - к ү й і  қ а н д а й ?  К е з і н д е  Қ ұ м а р д ы ң 

 айтуынан жазып алынған және �зі қағазға 

түсіріп тапсырған Абылдың, Шынияздың, 

Насихаттың шығармаларының, Қашағанның 

Ізбаспен айтысының, Балтабай Адамбаевқа 

тапсырған Қашаған жырларының, оның 

«Топан» жырының т�ртінші нұсқасының, 

тағы да басқа нұсқалардың қолжазбалары не 

күйде, м�рі �шіп, малталанып кеткен жоқ 

па? Алматы консерваториясының фоно-

фото б�лімінде сақтаулы тұрған, «Мелодия» 

фир масының Алматы дыбыс жазу филиалы 

шығарған «Қарасай-Қази» грампластинкасы-

нан жыршының �з даусын тыңдап к�рген 

адам бар ма? 1961 жылғы мәслихат кезінде 

Ғабең (Ғабит Мүсірепов) айтқан «екі қара сан-

дыққа», яғни стационар магнитофондарға жа-

зып алынған шығармаларының, айтқан әңгі-

мелерінің �9И қорындағы жай-күйі қандай? 

Магнитофонның ферромагнитті таспалары 

сақталған ба, күлдіреп түсіп қалған жоқ па? 

Осы және басқа да толып жатқан сұрақтар 

�з жауабын алуы тиіс. Мұндайда энтузиазм, 

жекелеген адамдардың бастамашылдығы 

жеткіліксіз. Эпостанудағы қағида бойынша, 

жыршылық �нер арнайы мекеме тарапы-

нан зерттелуі керек. «Атырау аймағының 

жыршылық дәстүрін зерттеу» ғылыми жобасы 

аясында бағдарлы, далалық жұмыс жүргізуге 

маманданған ғылыми мекеменің, кәсіби 

фольклортанушы мамандардың қолына 

берілуі тиіс. �йтпесе кеш болады — қағаздың 

да, таспаның да, адамның да ғұмыры �лшеулі. 

*** 

Фариза апайдың (Оңғарсынова) қайтыс 

болар алдындағы ақтық с�здерінің бірі «Мы 

не умираем» деген с�з болыпты. Дәл осылай, 

орысша айтқан. 9з басым мұны «тұлғалы жан-

дар �лмейді — олар елдің есінде қалады» деген 

мағынада ұқтым. Арқалы жыршы, Ақжайық 

�ңіріндегі домбыралы дала перзенттерінің бірі 

де бірегейі Құмар Жүсіп туралы мақаламды 

осы мағынамен аяқтауды ж�н к�рдім. Бірақ 

та бұл тұлғалардың ел есінде қалу-қалмауы, 

қалса да қай дәрежеде ескерілетіндігі ал-

дымен бізге сын, сосын жас буынымызға 

байланысты. Мұхаңшыласақ: Біздің жастық 
шағымыздай, қанатын кең жайып, / Барады 
ағып, бабамыздың ерке �зені Жайық. / "р 
теңізге бағыт ұстап, жағада тұр кеме, / 
Кешігем, деп ойламайсың неге...

ретте 1931 жылы кезінде Бала Ораз айтысқан 

тайпақтық Жібек Ерубайқызымен айтысын 

айту ж�н. Құмардың ірі айтыстары осылар, 

одан уақтау бізге жетпеген айтыстары да  болуы 

мүмкін. Бүркіт Ысқақовтың Алматыдағы 

мәслихатта «Құмар термеші ретінде де 

к�рінді» деуіне және жыршының Қабекеңе 

Насихат Сүгірұлының термелерін бергеніне 

қарағанда ол терме, желдірме, толғау, 

нақыл с�з де айтқан. �детте біз қазақтың 

поэти ка лық-музыкалық �нерінің желдірме 

тармағын Иса Байзақовқа ғана телиміз, ал 

жоғарыдағы мәслихаттың ашылу салтанатын-

да желдірмені т�гіп-т�гіп жіберіп, жұрттың 

есін шығарғанына қарағанда Құмекеңнің 

әншілігі де болуы мүмкін. Облыстық мұрағатта 

қолжазба күйінде сақтаулы «9гіз бен кісінің 

айтысы» дейтін аллегориялық шығармасына 

қарағанда заманында мысал �лең (басня) да 

шығарып тұрған тәрізді.

Бұларды жыршының �зі «ақындыққа 

т�селуім» деп атағанымен, шынтуайтында, 

олар оның жыршылығын әсте кемітпейді де, 

оны эпос �нерінен алыс әкетпейді де. Себебі 

жырдағы ауызша дәстүрдің деңгей-к�лемі �те 

кең, біздің фольклорлық ән, салт жырлары; 

ырыми-ғұрыптық, рулық санадағы ақындық 

дәстүр; тарихи сананы бейнелейтін эпик 

дәстүр деп үшке жіктеп жүрген нәрсеміздің 

соңғы айтылған эпикалық жанр жүйесіне 

немесе «эпикалық дәстүр» ұғымына эпостың 

�зінен туындайтын салт әндерінің эпик 

сыңарлары, аңыз-әпсана, ертегі,  сондай-ақ 

эпостың жанабындағы толғау,  терме, 

желдірме, нақыл с�з, хат, эпикалық лирика, 

тіпті ақындық мысал �лең іспетті «орбиталық» 

серіктес жанрлар кіреді. Басқаша айтқанда, 

бұлар батырлық жырдан кейінірек б�лініп 

шыққан оның қосарлары, сыңар (дубль) 

жанрлық түзілімдер. Тіпті айтыс жанрын 

ақындық дәстүрге жатқызғанымызбен, оның 

да арғы т�ркінінде жырдағы диалог, по-

лилог сияқты үн қатысулар және әсіресе 

эпосқа тән екпіндете, құйындата кеп илан-

дыратын суггестика «мен мұндалайды». Эпик 

шығарма корпусындағы диалогтық жанрдың 

және бір айқын к�рінісі — жұмбақ жасыру 

және оны шешу (жұмбақ айтыс). Оның арғы 

жағында, егер жыршы жырды �згертпей 

 айтатын туындатушы жыршы емес, әр айтқан 

сайын �згерте жырлайтын шығармашыл 

жыршы болған жағдайда, эпос пен айтыс 

�нерін суырыпсалмалық (импровизация) 

 туыстырады.

Құмар Жүсіпті жыршылықтағы осы екі 

тұрпаттың — креатив (creative); туындату-

шы (reproductive) жыршының қайсысына 

жатқызуға болар еді? 

Бұл сұраққа жауап беру қиын. Одан да 

қиыны — ендігәрі жауап бере алмайтын да 

шы ғармыз. Себебі Құмар жырлаған жырлар 

кезінде ж�нді жазып алынбады, к�бісін, 

әлденеше том құрарлық құнды мұраны ол 

�зімен бірге ала кетті, ал жазып алынған, 

не �зі тапсырған нұсқалар әліге дейін архив 

мүлкі болып жатыр, бірен-саран баспа бетін 

к�ргендері ілкі нұсқалармен (извод) салыс-

тыра заманауи тәсілдермен тексерілмеген. 

Жыршының жыр айтып отырған сәтін 

тіркеген (фиксациялаған), сипаттаған, бей-

нелеген бірде-бір нақты ғылыми мәлімет жоқ, 

жыршылық мектебі дәл анық емес, әр мек-

тептен болатын репертуарлық, саздық, айту 

ерекшеліктері ажыратылмаған, жыршылық 

қолтаңбасы, поэтикалық синаксисі, эпикалық 

формулдар, клишелер, осылардың әбден 

қашалып, тұрақты сипатқа ие болғандарының 

әр жырлаудағы вариативтілігі (�згермелілігі)... 

осы тектес толып жатқан маңызды сұрақтарға 

жауап табылмайынша әлдене деп айту қиын. 

Бір жағдайдың басы ашық: Алматыдағы 

мәслихат күндері ерекше �згеріп, жал алып 

кеткендігіне қарап, біз Құмар Жүсіптен дулы 

ортада тұяғы қызып, табанасты суырып  салып 

�лең-жыр шығаратын ақпа-т�кпе ақын, 

тұтқиылдан жол табатын, қысылшаңда с�з 

табатын айтыскер, Мұхтар �уезов айтқан 

«қынаптан қылыш суырғандай жалт еткіш, 

�ткір �нер иесінің» қалыбын к�реміз. Ен-

деше осындай жан жыршылықта да ұзаққа 

сілтейтін үдемелі �нерпаз болумен қатар, 

табанасты  жадынан құрап айтып, бір жыр-

ды әр жырлағанда құлпыртып жырлай-

тын шығармашыл (креатив) жыршы неге 

болмасқа?! Тыңдаушы қауым мұндай �нер 

иесін айрықша кәделейді. 

Солай бола тұра... иә, осылай болса-дағы 

ел Құмарды «жырау» деу тұрмақ, «жыр-

шы» да демеген. Мұны мынадай себеппен 

байланыстыруға болады. 

�детте қазақ ұғымында жыршы — ақын 

емес, ол жанынан құрап �лең, жыр шығар-

май ды, айтысқа да к�п түсе бермейді. Сол 

себепті Мұратты да жырау, жыршы атаған с�з 

кездеспейді. Ал Құмар жыршы ретінде ауыз 

әдебиетінің жазба әдебиетке жақындап кел-

ген, ең бір базарлы, қайнаған шағында �мір 

сүргендіктен ауызша ақындыққа к�бірек қол 

берген сыңайлы. Мұхтар �уезов айтқандай, 

бұл қасиет оңай орнамайды, яғни �нерпаз 

шын ақпа ақындық �нерге бейім болған күнде 

де ұзақ сонар жол кешіп, сан сайыста сілкісе 

жүріп, сан рет жаға жыртып, тон тоздырып 

барып келеді. Ал ондай кезеңді уақыт Құмар 

�мірінде қысқалау болған сияқты. Тиісінше 

эпикалық білімді игеру қуатына (трансмис-

сиясына) — ұзақ, к�лемді, не қысқалау жыр 

айту, жырлау жиілігі, �згерте айту дәрежесіне 

берілер уақыт та азаңдау боп шығады. Ша-

мамен алғанда ол уақыт 1921-1940 жыл-

дар ара лығын, яғни небәрі жиырма жылды 

қамтиды. Ал одан әрі, отыз беске келген, 

шығар ма шылық дер шағында Құмардың 

жыршы-жыраулығы да, ауызша дәстүрдегі 

ақындығы да тоқырайды. Сарқылғандығынан 

емес, идеология тоқыратады. «Күншуақты 

коммунизм құрып жатқан совет халқының 

ұлы ерлігін эпикалық жыр дәрежесіне жеткізе 

жырлау үлгісі» Құмардың эпик жыршы, 

ақпа ақындығының к�генк�з белгілерін 

ғана қалдырып, �ңгесін су аяғы құрдымға 

жібер геннен кейін оның жыршы ретіндегі 

д ә р п і  ұ м ы т ы л а д ы .  Ж ы р ш ы н ы ң  � з і 

 Е.Ыс майыловқа «�сіресе кеңес тұсындағы 

к�рген, ұққандарым, білімімнің, ой-санамның 

артуы — ақындығымды �сіріп отырды» депті-

мыс. �рине, автордың жанынан қосқаны. 

1943 жылы Қарағандыда �ткен ақындар 

айтысына іле-шала сол жылы әуелі аудандар 

арасында басталып, Гурьевте облыстық ай-

тыспен қорытындыланған таза идеологиялық 

дерби (бұл айтыстың материалдары сол 1943 

жылы Гурьевте «Облысымыздың халық 

ақындары Ұлы Отан соғысы күндерінде» 

деген кітапта толық күйінде, кейін мақаттық 

авторлар құрастырған «Ерлікке ескерткіш» 

жинағында үзінділер түрінде жарық к�рді. Ин-

дер ауданының, Қарабаудың атынан шыққан 

Құмар Жүсіп Сәттіғұлмен, Сұраубаймен, 

Жәрдеммен айтысқан) жыршылығының кері 

кетуінің — регрессиясының басы, одан соң 1961 

жылы ұлытаулық Болман Қожабекұлымен, 

жетісулық Артық ақынмен с�з сайысқан, одан 

арғы «Молдекеңе нанбаңыз», «Біздің ауыл 

осындай», «Мұнай, «Балықшы», «Шұрайлы 

қоныста», «Жүгері»... қатарлы �леңдері 

әлгі регрессияның шарықтау шегі болды 

десе лайық. Мұны жыршының �зі ұқпауы, 

сезбеуі мүмкін емес. Демек, ғалымға оның 

әлгіндей пафосты с�здерді айтуы да неғайбыл. 

Біздіңше, Құмар советтік триумфаторлардың 

баршасының басында болған осы трагедиялық 

хәлді басынан кешкен және �зі содан іштей 

азап та шеккен болуы. Осыдан кеп Дияр да 

«ағаммен жағаласпайын» деген сылтаумен 

айтысты қойып кеткен, одан туған Кәдірбай 

да бойындағы ақындық қабілетті одан әрі 

дамытпаған. Бұл — дәстүрдің үзілуі. 

ІІІ

Бір кездегі ғажайып та бекзат �нер — 

жыршылықтың «дәурені» �ткеніне бүгін 

бірнеше тарих-әлеуметтік жағдай себеп 

болғаны айтылып та, жазылып та жүр. Оның 

бәрін таратып жатуға бұл жерде орын тар. 

Солардың ішіндегі ең үлкені — жыр іздейтін, 

жыр тыңдайтын орта, аудитория сақталған 

�ңірлердің �зінде ауызша жырлау дәстүрін 

кітаптарда жарияланған, грампластинкаға, 

магнитофонға жазылған, радиодан берілетін 

нұсқалардың ығыстырып шығаруы болса 

керек. Жұрт соларды оқып яки тыңдап, 

ауызекі айтар жыршыны іздемейтін болды. 

Жыршылардың �здері де баяғыдай ел адақтап, 

т�бедей болып т�рге жайғасып алып жыр айту-

дан қорынады — бұл күнде қаңғу дегенді біреу 

жақтырса, біреу жақтыртпайды, ел жағалап 

�лең айтатын заман емес, жұрттың жырсыз 

да нандары жүріп, иттері үріп жатыр. Яғни 

бағзы жыршылық дәстүр қазір «концерттік» 

реңк алды, тыңдаушысын тырп еткізбейтін 

кәнігі жыршылардың орнын эпик емес жай 

айтушылар басты. Мұны «пересемантизация» 

дейді. Осы қалпымен барып-барып, ол да 

жоғалуы мүмкін. Қашаған жырау айтпақшы, 

«пілдің тірі бәсі де мың ділдә, �лсе, тері бәсі 

де мың ділдә» деп, м�лдіреп отыра берсек. 

Болмаса тамырынан ажыраңқыраған осы 

күйінде �згеріп, қайта жал алып та кете алады. 

Ол �зімізге байланысты. 

Қалай болғанда да бізге эпостық дәстүрді, 

соның ішінде Атырау аймағында машық 

салған жыршылық �нерді, қаһармандық эпос 

айту дәстүрін, оның ішіндегі эпик жыршылық 

мектептерді кешенді түрде зерттеп және со-

нымен шендестіре отырып ел ішінде әлі де 

бар �нерлерді — терме т�гіп, жыр айтып, жа-

нынан �лең-толғау шығаратын, ж�ппелдемеде 

айтысқа да түсіп кететіндерді іздеп тауып, 

�мірбаяндарын жазып, репертуарларын хатқа, 

бейне-дыбыстаспаға түсіріп, талдау жүргізіп, 

әйтеуір бір тірлік жасап к�ру керек. Одан әрі, 

техногендік заманда осының �зі біртүрлі бо-

лып к�рінетініне қарамастан, ел ішінде жүрген 

талаптыларды жаратып әкеп, �нер жарысына 

— жыр жарысына түсіріп қарау. Жоғары тех-

нологиялар заманында, жаһандану заманында 

ауызша дәстүрді сақтап қалған екі халық бола, 

қазақ соның бірі, ал бір халық болса, соның 

болғанда да, Құмар Е.Ысмайыловқа �зі еріп, 

тәлім алған ұстазы ретінде Ығылманды атаған 

да, Қашағанды айтпаған. Неге олай, біле 

білсек, Қашағанның атағы Ығылманнан да 

даңды ғой, егер  шынымен де, Нұрымды іздеп 

Тайсойғанға талай келген одан жыр үйренсе, 

мектебінен �тсе, айқыртып тұрып айтатын 

жері емес пе еді?! Ойландырады.

Құмар үйде жырға бастығып, іргемен жыл-

жып аққан к�к толқын Жайықтың ырғағына 

елтіп ауызша с�з қайымдап, нәтижесінде 

мектепке бармай тұрып батырлар жырын 

 заулатумен қатар тасқа басылған с�зден 

де �рнек алған. Тағы да сол Қабекеңнің 

жазуынша, ауыл молдасынан хат танып, 

ел ішіне тараған қисса-дастандарды к�п 

оқиды. Оқып қоймай, романдық мазмұндағы 

шығыстық қиссаларды да айтқан. Алайда 

мұны дәстүрге алағаттанып жазба әдебиет 

араласқаннан болатын, кітаптан жаттағанын 

жад етіп, �згертпей айтатын кітаби шайырлық 

дәстүр деп емес, қағаздағы с�збен жаттығып, 

одан әрі ауызша айтып кететін, жыршылық 

дәстүрдің заманға аз-кем бейімделуі деп ұққан 

ж�н. Құмекеңнің жаттап алғанын қақсауға 

жан-тәнімен қаншалықты қарсы болғанын 

мақаламыздың бас жағында келтіргенбіз.

Құмар жыр айтумен қатар талай жиын-

тойдың туын к�теріп, желегін ұстағаны 

анық, соған орай жыршылардың дәстүрлі 

қоғамдағы к�псалалы (полифункционал-

ды) қызметінен де шет қалмағаны анық. 

«Бертінде бірталай ақындармен айтысқа түсіп, 

ақындыққа т�селдім» депті �зі Есағаңа айтқан 

әңгімесінде. 1940 жылдардан бері Сұраубай 

Үттібаев, Сәттіғұл Жанғабыловпен айтысқан, 

бірақ олар идеологиялық тапсырыспен болған 

нәрселер, біз оларды есепке алмаймыз, бұл 

ЫРШЫ
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келген алаша Сарыб�пе бидің жасағын с�збен 

тоқтатып, кері қайтарған, Махамбетпен 

жеделдес �нер иесі. Ғұмар Қарашты зерттеп 

жүргенімде оның «К�ксілдер» жинағынан 

«Мұхамед жыраудың (Махамбеттің) жырла-

рын» және сол Махамбеттің ұстазы делінген 

Есет Қараұлының «Мен, мен едім...» деп 

басталатын толғауын кезіктіріп, Махаңның 

осы мағыналас әйгілі шығармасымен ғажап 

ұқсастығын к�ріп, қабағат қайран қалғанмын. 

Есет Махамбеттен с�з алды деудің еш реті 

жоқ, себебі Есет одан к�п үлкен, ендеше с�з 

�нерінде де солай болуы, себебі дәстүрде 

жасы үлкен �зінен кішіден с�з алмайды. 

Есет пен Махамбет аға-іні ретінде қатты 

араласқан — Исатай екеуі Жәңгірден жеңіліп, 

бергі бетке �ткенде Қарабаудағы Есет ауылын 

паналап, қыстап шыққан. Демек, Қуанның 

да, Махамбеттің де алдында жырау ретінде 

Қараның Есеті тұрады, тіпті ол әлгі екеуінің 

«жырдағы пірі» десек, адаса қояр ма екенбіз?! 

Есет би жырау ретінде Мұрат М�ңкеұлына 

да шапағатты әсерін тигізген — бір әңгімеде 

Мұрат Жылқышымен айтысқа түсер алдында 

оған бағыт сілтеп, ескі с�з, шежіремен таны-

сып алу ж�нінде кеңес бергені айтылады. Олай 

болса Құмардың бастапқы жыршылық �неге 

үлгісін, арқа тұтқан негізін Есет Қараұлы — 

Қуан — Махамбет — Мұрат — Ығылман деп 

жүлгелеу дұрыс болмақ.

Құмардың жастайынан нәр алған ор-

тасы әлгіндей қуатты эпикалық атмосфе-

рамен тыныстаған. Осы жағдай оның жыр 

�лкесіне бала кезінен ерте қадам басуы-

на мұрындық болған. Дәстүрде болашақ 

жыршының �зінен �зі жырға құмартуы �те 

сирек, ол жазба әдебиетке тән нәрсе. Болашақ 

жыршы ернінен ана сүті кеппей жатып эпик 

ортада �сіп-жетіледі. Ес біліп, етек жапқаннан 

(бәлкім, одан да бұрын, бесікте жатқанында-

ақ) үйге келген жыршы-ақындар айтқан түрлі 

жыр, толғау, терме, нақыл с�з тыңдап �седі. 

Жай тыңдап қоймайды, естігеннің мазмұнын, 

мағынасын, уақиғасын жадына �мір-бақи 

тоқып алады. Қазақтың «Бала жасындағысын 

ұмытпайды» дейтіні содан.

Сәл жетіле, кейде т�рт-бес, кейде жеті-

сегіз жастан, үйренудің ұстаз, тәлімгердің 

бағыт беріп, бет нұсқауымен жүретін екінші 

кезеңі басталады. Бұл болашақ �нер иесінің 

�міріндегі ілкі айрықша к�терілу, серпілу 

кезеңі. Мұндайда бала қалақ домбырасын 

қолға алып, к�зін бақшитып, шүметейін 

қақшита береді. Себебі �зін бір әлемет кеп 

иығынан соғып �ткендей сезінеді. Кейде түс 

к�ріп, аян алады. Бір нәрсе қырық жігіт бо-

лып кеп, жыр айтуға күштейді; күміс сақалы 

кеудесіне т�гілген Қыдыр әлейкісалам: «Маң-

дайыңа берейін бе, таңдайыңа берейін бе?», 

«9лең аласың ба, к�ген аласың ба?», «Дорба-

лап аласың ба, қапшықтап аласың ба?», т.б. 

деп таңдау жасатады. Бала ояна сап, заулатып 

�лең айтып кетеді. Дәстүрде мұны «жырдың 

пірі» қонғаны — жауырынына жапсырып 

қойған т�кпе с�здің келгені деп ұғып, үй-іші 

маңайдағы белгілі с�з иесін — аты дабыралы 

жырау-жыршы, не ақын кісіні шақырып, 

ол балаға: «Маңдайың бүгілмесін, таңдайың 

іркілмесін, табаның сүрінбесін» деп, үшкіріп 

бата береді. Осылайша бата алғаннан кейін 

бала жыны жазылып, ақпа ақын боп кетеді.

Біздің қолымызда бала Құмардың әлгін-

дей кәмелеттік сынақтан (жыршылық ини-

циациядан) �ткендігі жайлы мәлімет жоқ. 

Маңдайына Мұрат тіріліп келді ме, әлде 

Қыдырмен бірге кеп Қашаған түсіне енді ме, 

ол жағы белгісіз. Десе де, Құмардың пірлі 

жырау болғандығына ден қойғызарлық бір 

жағдай бар — жыршының қолымызда бар 

жалғыз фотосуретіне барлап қарасақ, бір 

қырын түскен оның сол жақ к�зінің зақымды 

екендігін байқаймыз. Эпик дәстүрде мұның 

�зі айрықша нышан, Тәңірден келген тыл-

сым белгі. Ол бойынша болашақ �нер иесі 

не анадан әз боп туады, не жүре-бара к�зден 

қалады. Мысалы, Бұхардағы Қалдаш жыршы 

туа зағип, ал Қашағанның бір к�зі кейініректе 

к�рмей қалған. Хиуа — Маңғыстау жерінде 

жасаған Жақсылық жыршы да кейін екі к�зден 

қалған. Қотырбас адай Қарасай да к�зден 

майырылған. Жыршылардың �здері мұның 

себебін Ноғайлықты (Ноғайлы дәуірі жырла-

рын) айтқаннан деп түсіндірген. Сол сияқты 

жыр үстінде дәреті бұзылса да бір к�зден қари 

(«Біздің елдің сұлтаны мен ұлтаны» топтамасынан)
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азығұрт тауы. Асуды кесіп өтетін тасжол. Соның жиегіндегі шайханада екі адам 
әңгімелесіп отырмыз. Сұхбат құрып отырған серігімді көптен бері білемін. 
 Та ныс тығымыз КазГУ-ге қатар оқуға түсіп, бітірумен басталған. Алған маман-
дығымыз әртүрлі еді. Бірақ соған қарамастан университеттен кейін де жолымыз  
ара-тұра түйісіп қалып жүрді. Оған себеп, өзіміз сөз еткелі отырған жан –  Бекет 
Тұр ғараұлының күрмеуі көп, күрделі сала – заң орындарында жұмыс істесе де, 
баспасөзді керемет қадір тұтатындығы-тын. Сөйтіп, газет-журналдардағы дүние-
лерге құштарлықпен зер салып, редакциялардағы қалам иелеріне құрмет пен 
қарайтын. Осының әсерімен жақындасқан біз ақыры егемендіктің елең-алаң 
шағында бір-бірімізбен нағыз тілектес, мұраттас жандарға айнал дық. Оған да, 
міне, ширек ғасыр. Содан бері өз басым оның бойындағы бір ерекшелікке үнемі 
тәнті болып, таңғалумен келемін. Ол бұл кісінің қайырым дылығы. Қамқорлығы. 
Атымтай жомарт мәрттігі. Иә, Бекең қай жерде жүріп, қайда қызмет істемесін, 
ел-жұртқа жақсылық жасауды ешқашан есінен шығар ған емес. Осыны біліп, терең 
түсінгенде: «Міне, нағыз меценат! Соның дәл өзі!» дейсің ризашылық сезіммен. 

Меценат... Қазіргі нарық заманында 

жиі айтылатын бұл с�здің мағынасын қысқа 

да нұсқа түрде түсіндірер болсақ, ол руха-

ният саласының дамуына �з еркімен және 

�теусіз негізде материалдық к�мек беріп, 

�згелерге үлгі-�неге к�рсететін адамдар 

ғой. Аталмыш ұғым ежелгі Рим ақсүйегі 

Гай Цильний  Меценаттан шыққан. Ол 

император  Октавиан Августың тұсында 

�з  еліндегі  Виргилий және  Гораций 

сынды ақындар мен басқа да талант 

иелерінің талмас қамқоршысы болған. 

Уақыт �те келе оның, яғни Меценаттың 

есімі мәдениет, ғылым саласына қолдау 

к�рсетіп, демеушілік танытқан ауқатты 

адамдардың екінші айқындауыш атына 

айналды. Мұның эталоны ретінде �ркениет 

тарихындағы мәрттік пен жомарттықтың 

жарқын үлгісін танытқан XІІІ-ХVІІ ғасыр-

лар дағы флоренциялық Медичи әулетін 

айтуға болады. Олар меценаттыққа лайық 

айрықша танымалдылыққа атақты қайта 

�рлеу дәуірінің ең әйгілі тұлғаларының 

еңбегіне қолдау к�рсету арқылы ие болған 

еді. Ал ХVІІІ-ХІХ ғасырларда бұл үрдіс 

Ресей дегі Г.Солодовников, С.Мамонтов, 

ағайынды Третьяковтар мен С.Морозов 

сынды ақсүйектердің бастамасымен алға 

дами түссе, ХХ ғасырда Ұлыбритания және 

Франциядағы банкир Ротшильдер үрім-

бұтағының қолдауымен нағыз заманауи 

талапқа сай деңгейге к�терілді. Осындай 

демеу шілер нәтижесінде патша заманындағы 

Мәскеуде түрлі театр ғимараттары мен 

к�ркемсурет галереялары салынып, Санкт-

Петер бургте музей үйлері бой к�терсе, 

екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Париж 

бен Лондондағы мұрағат қорлары әлемнің, 

түкпір-түкпірінен сатып әкелінген ғажайып 

�нер туын дыларының мол коллекциясымен 

толықты.

– Ізгі ниеттен туған жоғарыдағыдай игі 

бастама ұшқындары ХІХ ғасырдың ортасы 

мен ХХ ғасырдың басында �зіміздің Қазақ 

елінде де болған, – деді осы араға келгенде 

әңгімеге араласқан Бекең сәл ойлана тіл 

қатып. – Оған мысалға Жетісудағы Тұрысбек 

қажы Маманов әулетінің қайырымдылық 

істерін айтуға болады. Ол кісі 1899-1907 жыл-

дары Қапал �ңірінде �з қаражатына үлкен 

мектеп салдырып, оған Ыстамбұл, Қазан, 

Уфа, Семей және Орынбордан мұғалімдер 

шақыртқан. С�з ретіне қарай ризашылықпен 

еске алар бір жайт, шәкірттерге 11 пәннен 

сабақ беретін ұстаздар жалақысы және мек-

теп оқушыларының қағаз-қаламы мен жатын 

орнына қажет шығындардың бәрін де тағы 

сол Маман тұқымдарының �здері к�терген. 

Бұл бұл ма, аталмыш әулеттің �згелерге үлгі-

�неге болар келесі игілікті ісін айтпай кет-

пеуге болмайды. Ол 1912 жылы қаражаттан 

қысылған «Қазақ» газетіне жәрдем ақша 

жіберіп, 1915 жылы ұлттық әдебиетіміздегі 

тұңғыш романға бәйге жариялаған «Айқап» 

журналының бастамасына қаржылай қолдау 

к�рсетуі еді.

– Солай деңіз. Ал кеңестік кезеңде ше? 

Жекеменшік даму тұқыртылып, ұжымдық 

ұстаным үстемдік еткен ол заманда біз с�з 

етіп отырған меценаттықтың к�рініс табуы-

на мүмкіндік болды ма?

– Болды. Бірақ �те сирек жағдайда 

дер едім. Үкімет �здеріне қажет кезде бұл 

дәстүрді ұмытпады. С�йтіп, оны патриоттық 

іс ретіндегі үгіт-насихатпен �з мүддесіне 

шебер пайдалана білді. Бұған мысал ретінде 

сол кездегі биліктің атақты Қажымұқан 

балуанның беделімен бүкілхалықтық 

маңызы бар үлкен істі ұйымдастырғанын 

айтуға болады. Ол алып күш иесінің 

1943-1944 жылдарғы соғыс кезінде тылда 

жасақталған мәдени-үгіт бригадасының 

құрамында �нер к�рсетіп, одан тапқан 

100 мың сом ақшаны әскери ұшаққа деп 

Қорғаныс қорына беруі еді. Ал одан бергі 

бейбіт кезеңде... Иә, бұл уақыттарда да 

үкімет �з заманының ғылым мен техника 

және �нер саласындағы ірі тұлғаларының 

одақ деңгейіндегі қол жеткізген мемлекеттік 

сыйлық, халықаралық фестивальдегі 

м а р а п а т т а р ы н а н  т ү с к е н  а қ ш а л а р ы н 

қайырымдылық мақсатындағы іс-шараларға 

беруге қарсылық жасамаған. С�зіміз дәлелді 

болу үшін бұған республикамыздың бұрынғы 

басшысы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев 

�мірінен алынған мысалмен жауап берейік. 

1952 жылы Димекең Қазақ КСР Ғылым 

академиясының толық мүшесі болып сайла-

нады. Осы ғылыми дәрежесі үшін ол кісіге 

кәдуілгі жалақысынан басқа ай сайын 340 

сом беріліп тұруы керек екен. Бұл сол кездегі 

бір үлкен мекеме басшысының еңбекақысы 

ғой. Бірақ әлгі ақшаны Димекең алмаған. 

Академиктік атағы айқындалған 1952 жыл-

дан бастап, �зі �мірден �тер 1993 жылға 

дейінгі жарты ғасырға жуық уақыт бойы оны 

ай сайын Алматыдағы жетім балалар үйіне 

аудартып отырған. 

– Қазір, – деді бұл тақырыпқа байла-

нысты әңгімемізді түйіндеуге айналған 

Бекең, – жағдай басқаша. Еліміз егемендік 

алғалы бері қай іске де еркін жол ашылды 

ғой. Отандастарымыздың 90-жылдарғы 

 киоск, цех, кооператив құрудан бастаған 

жеке іс-қимылдары жанданып, бүгіндері 

ком пания,  концеры мен кешенді агрофир-

малар деңгейіне жетті емес пе?! Қуаныш-

тысы,  соларды басқарып отырған қандас-

тарымыздың дені т�ңірегіндегілерді жұ-

мыспен қамтып қана қоймай, түрлі қайы-

рым дылық акцияларына меценат ретінде 

қатысуы. Оны олардың �з �ңірлеріндегі �нер 

�кілдерінің концерттік бағдарламаларын 

�ткізуге к�мектесуден, ақын-жазушылардың 

шығармашылық кештеріне демеушілік та-

�ңгіме иесі бұл сауалға сәл ойланып 

барып, т�мендегі жайды айтуға кірісті. 

2002 жылдың к�ктемі екен. Оңтүстік 

Қазақстан облысына әкім болып келген 

Бердібек  Сапарбаев «Туған жерге тағзым» 

атты жаңа акцияны қолға алады. Мақсат 

– бір кездері осы �ңірде �мірге келіп, енді 

республикамыздың түкпір-түкпірінде 

 табысты еңбек етіп жүрген іскер азаматтарды 

Шымкентке шақырып, ақылдасу еді. Онда: 

«Аймақты қайтсек алға бастыра аламыз? 

Бұл ж�нінде кімнің қолынан не келеді және 

қандай к�мек бере  алады?» деген мәселе 

т�тесінен қойылып, соған нақты жауап 

ізделінеді. Міне, сонда кезінде осы жерде 

туып-�сіп, ат жалын тартып мінген соң 

Шымкенттегі аудандық, облыстық сот бас-

шысы болған, одан кейін еліміздегі Бас про-

куратура мен �ділет министрлігінде жауапты 

қызметтер атқарып, сол кездері Солтүстік 

Қазақстан облыстық сотының т�рағасы лауа-

зымында жүрген Бекет Тұрғараев аталмыш 

�ңірдегі �зін к�птен ойландырып жүрген бір 

істі жүзеге асыруға с�з береді. Ол Қазығұрт 

ауданының Талдыбұлақ ауылындағы мек-

тептің жағдайы еді. Орталықтан шалғайда 

орналасқан елді мекендегі бұл білім ұясы 

1952 жылы  бастауыш сынып негізінде 

жұмыс істей бастаған-тын. Кейін мұндағы 

тұрғындар саны �сіп, 80-100 түтінге жет-

кенде, оған оқушылар сыймай, ересек ба-

лалар тау аңғарынан 7 шақырым жердегі 

Шарапхана ауылына барып-келіп оқуға 

мәжбүр болған. Міне, осы жағдайды жақсы 

білетін Бекең облыс әкімінің жоғарыдағы 

бастамасынан кейін оны қолдау үшін �зінің 

атамекені Талдыбұлақтағы жаңа мектеп 

үйін салуға ынты-шынтымен кіріседі. 

Нәтижесінде жаз маусымы аяқтала бере 

іші-сырты аппақ жұмыртқадай жарқыраған 

кең де жарық еңселі ғимарат жаңа оқу 

 жылына дайын болады. Оның ашылу салта-

натына келген Оңтүстік Қазақстан  облысы 

әкімінің сол кездегі орынбасары С.Громов 

жиналған жұртшылыққа бұл білім ұясы бұдан 

 былай тоғызжылдық мектеп болады деген 

жақсы хабар айтса, Қазығұрт ауданының 

әкімі �.Бектаев жоғары сыныптарға деп 

 компьютер кешені мен денешынықтыру 

залына спорт құрал-жабдықтарын әкеліп, 

оқушыларды мәре-сәре етті. Талдыбұлақтағы 

қуаныш-думанға толы сол күні..., иә, сол 

күні ауылдастары арасынан Бекеңе алғыс 

айтпаған адам әй, қалмаған шығар, сірә!

Халқымызда: «Із ілгері тартады» деген 

с�з бар ғой. Сол айтқандай жоғарыдағы 

жақсы іс к�п кешікпей кейіпкеріміздің �зі 

қызмет істеп жүрген солтүстік �ңірінде одан 

әрі жалғасын тапқаны бар. Оған себеп болған 

Бекеңе жүздесуге келген қызылжарлық 

ақсақалдың с�зі еді. Ол кісі облыстық 

сот т�рағасының қабылдауына келіп, 

амандық-саулық сұрасқан соң кабинет 

қабырғасындағы шағын кілемшеде к�рініс 

тапқан Т�ле, Қазыбек және �йтеке билердің 

бейнелеріне ұзақ қарап отырып қалады. 

С�йтеді де: «Шырағым, мына әрекетіңе 

ішім жылып, бек риза болып отырмын. Біле 

білген адамға бұл кешегі билер кеңесі мен 

бүгінгі құқықтық билік алқасы арасындағы 

сабақтастыққа деген құрмет нышаны ғой. 

салып, қолжазбамен танысып к�рсе, �те қы-

зық туынды. Ондағы алған әсерден арыла 

алмаған Бекең келесі аптада Ғани Қаринге: 

«Кі табыңызды оқыдым. Тағылымы мол 

туын ды. Жарық к�руіне к�мектесеміз» дейді. 

С�йтеді де �зі демеушілік етіп, автордың 

«Асыл ойлар әлемі» атты шығармасын 

 баспадан шығарып береді.

Ал кейіпкеріміздің одан соңғы, иә, содан 

кейінгі қолға алған шаруасы Маңғыстаудағы 

адай жылқысына деген қамқорлық еді. 

Білмей келіппіз, ауа райының қай түріне де 

т�зімді, ойлы-қырлы даладағы күні-түнгі 

жүріске шыдамды бұл жануарға таяу және 

алыс шетелдегілер керемет қызығады екен. 

Бірақ олардың қолдарындағы ХVІІІ-ХІХ 

ғасырлардағы саяхатшылар кітаптарындағы 

деректерден басқа ештеңе жоқ. Кешегі 

Кеңес �кіметі жылдарындағы шаруашылық 

ыңғайдағы цифрлық мәліметтер бүгінгі 

заманауи талапқа жауап бере алмайды. 

Демек, адай жылқысы ж�нінде шағын 

анық тамалық шығарып, жұртқа таныс-

тыра тын насихаттық жұмыс жүргізу ке-

рек. ТМД елдері аясында �тіп жататын 

ат бай қауына қатыстыру қажет. Осындай 

ойға бекінген Бекет Тұрғараұлы Үстірттегі 

атбегі ақсақалдардың айтқан әңгімелері 

және ұсыныс-пікірлері бойынша «Егемен 

Қазақ станның» Ақтаудағы меншікті тілшісі 

Г.Шынтемір қызына проблемалық мақала 

жаздыртады. Шабандоздар сыны �тетін 

Түркістан, Закавказье, Кубань ипподром-

дарына хат жазып, �тінім бергізеді. Соның 

нәти жесінде Ресейдің Рязань облысынан 

жылт еткен жақсы хабар келеді... Бірақ оған 

қажет қаржы... Осы жерде кейіпкеріміздің 

тағы да ақ тер, к�к тер болып қимылдауына 

тура келді. Ақыры жартысы облыстық ауыл 

шаруа шылығы басқармасынан, жартысы 

Бекең нің �зі тапқанынан жиналған ақшамен 

жолға шыққан 3 адай жылқысы ұшқырлығы, 

т�зім ділігі және жай жүрістегі желгіштігі 

бо йынша жеңімпаз атанып, ТМД елдері 

шең беріндегі ат байқауының каталогына 

кіргені бар. 

Хо-о-ш!.. айта берсек Бекет Тұрғараұлы 

�міріндегі меценаттықтың әр түріне байла-

нысты жоғарыдағыдай мысалдар к�п. Тіптен 

к�п. Мәселен соңғы 15 жыл мұғдарында бұл 

ізгі ниет иесінің жазушы �.Нұршайықовтың 

1 0 ,  ғ а л ы м  С . Қ и р а б а е в т ы ң  8 ,  а қ ы н 

Қ.Мырза-�лінің 20 томдығына демеушілік 

танытуының �зі бір үлгілі әңгіме.  Сондай-ақ 

оның Солтүстік Қазақстандағы Шал 

ақын мен Үкілі Ыбырай және академик 

Ебіней Букетовке, Шымкенттегі Сайрам 

соғысының батырлары әкелі-балалы Тілеу 

мен Жолдысаяқ, Алматы облысындағы 

Орбұлақ шайқасының қаһарманы Салқам 

Жәңгірге орнатқан ескерткіштері үлкен 

хикая. Ал қасиетті Қазығұрт тауының 

асуындағы 1941-1945 жылдарғы соғыста осы 

�ңірден батыстағы қан майданға аттанған 

410 жауынгердің есімі жазылған стелла 

ше? Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында бой 

к�терген ол кешеннің тұрғызылу оқиғасы 

да жатқан бір тарих. Осыларды еске алғанда: 

«Бекеңнің 2002-2019 жылдар аралығында 

�зі демеушілік еткен, түрлі қайырымдылық 

шараларын ұйымдастырып, к�птеген 

бастамаларға мұрындық болған ізгі істерінің 

саны қанша екен?» деген сауал да ойға 

оралады. «Иә, шынында қанша? Шамалап 

болса да айтып к�рсек қайтеді?» Байыптап 

қарағанда,оларды санап есептеуге болады 

екен. Сонда к�з алдымызға бұл Алматы 

қаласында 7, Солтүстік Қазақстан аймағында 

14, Алматы облысында 4, Маңғыстау �ңірінде 

7, Оңтүстік Қазақстан аймағында 15 деген 

статистикалық цифрлар келеді. Міне, бір 

меценаттың ел-жұртқа жасаған жақсылығы. 

Мұндай қайырымдылық иесінен бұдан 

артық нені күтіп, нені талап етуге болады? 

Шіркін, елімізден осындай жомарт жүректі 

жандар к�птеп шықса ғой...

* * * 

�ңгіме аяқталды. Шайханадағы орны-

мыздан тұрдық. Сол кезде маған бұрылған 

Бекең: «�уежайға ерте барғанда не істейсің? 

Жүр, одан да үш бидің ескерткіштеріне тағы 

бір барып қайтайық» деді. Мен: «Жарайды» 

дегендей басымды изедім. Міне, аяңдап оты-

рып беткейдегі ол кешенге де жақындадық. 

Бұл біздің кейіпкеріміздің �зімен мүдделес, 

пікірлес кәсіпкерлерді жұмылдырып жасаған 

кезекті игі ісі. 9ткен жылдың мамыр айында 

салтанатты түрде ашылған оған еліміздің 

14 облысынан шақырылған қонақтардың 

қатарында елордадан біздің де келіп 

қатысқанымыз бар. 3 мың адам жиналған 

онда ел ағалары бірлік, ынтымақ ж�нінде 

жақсы с�здер айтып, соңы бүкілхалықтық 

мерекеге айналған еді. Енді, міне, жыл �ткен 

соң Т�ле, Қазыбек, �йтеке бабаларымыздың 

құрметіне орнатылған кешенге тағы келіп 

тұрмыз.

– Қалай ойлайсың? Дұрыс жасалған ба? 

– деді Бекең маған бұрылып.

– Иә, – дедім мен. – Ескерткіштегі 

бейнелер үндестігінде мін жоқ. Тұрған орны 

да тамаша. Тек... Шіркін-ай, үш биді мына 

постамент үстіне отырғыза салғаннан г�рі 

басқа бір шешім болғанда қатып кетер еді.

– Мәселен...

– Мысалы с�з еткен тұғыртасты ал-

шысынан түскен үлкен асық силуэтімен 

алмастырғанда ғой. Оған үш атамыз малдас 

құрып отырғанда, қалыптасқан стереотипті 

қайталамағанымыз болар еді деймін де...

– Қайталап айтшы.

– Асық – қазақы ұғым, ұлттық ментали-

тет, этнодәстүр символы. Оның алшысынан 

түсіп тұрғаны – құдай берген тәуелсіздігіміз. 

Ал соның үстінде үш бидің жайғасып отыруы 

патшалық Ресей мен кеңестік кезеңде аты 

да, заты да айтылмай келген Т�ле, Қазыбек, 

�йтеке билер рухының ұлы далаға қайта 

оралған к�рінісі.

– Түсіндім. Жақсы идея екен. Мұны 

алдағы уақытта ұмытпай пайдаланамыз. 

Міндетті түрде ескереміз. Келесі ойластырып 

жүрген жұмысқа. Мәселен... Тәуелсіздіктің 

30 жылдығы қарсаңындағы іс-шарада...

Осылай деген Бекең қойын дәптерін 

алды да жоғарыдағы жайтты түртіп қойды. 

 Шамасы тағы бір нәрсені жоспарлап  жүр-ау... 

Іске, сәт қайырымды аға! Қамқоршы жан! 

Бүгінгі заманның Атымтай жомарты!

ШЫМКЕНТ

Осыны к�ріп, ойыма бір нәрсе оралып 

отыр, – дейді. «Айтыңыз. Құлағым сізде, 

ақсақал» деп жауап береді т�раға. «Олай бол-

са, – дейді қария, – сонау Абылай заманында 

осы �ңірде жоғарыдағы үш атақты биді үлгі 

тұтып, солардың с�зін ұстауға тырысқан 

Тоқсан Жабайұлы атты қасиетті кісі болған. 

�ділдігі мен алғырлығына қарап Омбы, 

Қызылжар �ңірінің халқы оны 16 жасында-

ақ т�бе би ретінде таныса, кейін бұған 

Тобыл губерниясындағы қандастарымыз 

бен Қостанай, К�кшетау аймағының елі 

қосылып бас би атаған. Патшалық Ресей 

мен кеңес заманында сол дана бабаның �зі 

мен с�зі ұмытылып, зиратының қайда екені 

1991 жылға дейін белгісіз болып келді. 2000 

жылы Сібірдің Тюмень жағында тұратын 

ұрпақтары елге келіп, Тоқсан Жабайұлының 

бейіті Ғабит Мүсірепов ауданының  Западное 

ауылында екенін айтты. Енді сол жерде басы 

қарайтылса, шіркін! Ас беріліп, ақылды 

с�здері жинақталған кітап шықса, тіпті 

 сауапты іс болар еді. Бірақ оны қолға алатын 

кім бар дейсің, қарағым?

– Саспаңыз, қария, – дейді мына с�зді 

әрі толқып, әрі тебірене тыңдаған Бекет 

Тұрғараұлы. – Қара қылды қақ жарған бұрын-

ғы би бабаларымыздың, елге с�зін тыңдата 

алған ділмар аталарымыздың ізбасары да, 

мұрагері де бүгінгі сот саласының адамдары 

ғой. Сондықтан, аруақ риза болсын, біз қолға 

аламыз мұны.

Осылай деген облыстық сот т�рағасы: 

«Тәуекел!» деп іске кірісті. Бұл бағыттағы 

жұмысын ол алдымен аталмыш зират 

т�ңірегін мал, техника жүрмейтіндей етіп 

қоршап, к�галдандырудан бастады. Со-

дан соң жергілікті жердегі белсенді топ 

мүшелерін ұйымдастыра отырып кесе-

не тұрғызды. Ас берілді. Оған Петропавл 

қалалық сотының сол кездегі т�рағасы 

Қ.Досановтың отбасы мен «Вест» ЖШС 

басшысы М.Тасмағамбетов және басқалары 

ынты-шынтымен үлес қосып, қолдарынан 

келген к�мектерін аямады. Осымен бір 

мезетте біздің кейіпкеріміз Тоқсан биге 

қатысты тағы бір істі қолға алып, оны же-

делдете шешуге кіріскені бар. Ол Бекеңнің 

ел жиналған сол ас үстінде республикалық 

судьялар одағы жергілікті б�лімшесіне үндеу 

қабылдаттыруды ұйымдастыруы еді. Соның 

нәтижесінде Ғабит Мүсірепов ауданындағы 

Западное селосы мен облыс орталығындағы 

жаңа к�ше дана баба атына ие болды.

Ал содан біраз уақыт �ткен соң, яғни 

2008 жылы Қызылжар жұрты үлкен датаға 

әзірленіп жатты. Ол – атақты ақын Мағжан 

Жұмабаевтың 115 жылдық мерейтойы еді. 

Іс-шара жақындаған сайын оған қатысты 

құрылған комиссия отырыстарының да 

жиілеп кететіні белгілі жай ғой. Сондай 

басқосулардың бірінде Бекең т�мендегідей 

әңгіменің куәсі болады. «Айтып, қолға алып 

жатқан жұмыстарыңның бәрі дұрыс, – дейді 

мінбеге к�терілген қарт кісі. Бірақ осындай 

елдік шарада ақынның ата-анасы, туған-

туыстары неге ұмыт қалуға тиіс? �сіресе 

әкесі... Бекен ақсақалды айтамын да... 

Баласы халық жауы деп ұсталып кеткенде, 

перзентінің жағдайын кімге барып, қайдан 

сұрарын білмеген ғой, жарықтық. Ақыры 

1938 жылы ұлының тағдырын білу үшін 

110 шақырым жердегі ауылдан осы қалаға 

арып-ашып жетпей ме? Міне, сонда тиісті 

мекемелерден ж�нді жауап ала алмаған 

қария пұшайман халде жүріп, жатақтар 

 барагында қайтыс болады. Олар қарияны сол 

кездегі қазақ-татар зиратына апарып жер-

леп, �здерінен кейінгілерге: «Марқұмның 

денесі шет жақтағы үлкен қарағаштың 

түбінде» деп айтып кетіпті. Қазір бұл жер 

– парк. Соғыстан соң қала қатты �скен. 

Сонда ешкім обал-сауапқа қарамай, осы-

лай істеген ғой. Бірақ онда әлгі ағаш әлі 

бар. Түкпірде аман-есен �сіп тұр. Айтайын 

дегенім, ақынның мерейтойы қарсаңында 

сол маңға бір белгі қойылса деген ойым бар, 

жарандар. Сонда демалыс орнында серуен-

деп жүргендер бейітті баспай, оны айналып 

�тер еді. Мағжан тойы қарсаңында, міне, осы 

жағдайды ескерсек. Аруаққа осылай құрмет 

к�рсетсек...»

Жиналыстағы мына с�зді естігенде Бекең 

қатты толқып, �зінің не болғанын білмей 

кетті. «Апыр-ай, ә, қалай білмей келгенбіз? 

– деді іштей күбірлеп. – Замана дауылы 

бұл отбасынан жалғыз Мағжанның �зін 

жұлып алып кетті ме десек, қайғы-қасірет 

жет пістегі жер таянған әкесінің басынан да 

арыл маған екен ғой. Ал анасы ше? Аймаңдай 

ұлды �мірге әкелген ол ғазиз жанның сүйегі 

қай жерде? Басқосуда с�йлеген қария дұрыс 

айтады, мерейтой бағдарламасындағы ақын 

кітаптарын баспадан шығарып, ескерткіші 

түбінде �леңдерін оқу, ас беріп, ат шаптыру-

дан басқа, аруақтарға қатысты имандылық 

шараларын да ұмытпау керек-ау... Мәселен 

осы датаға арналған іс-шаралар аясында 

демеушілер күшімен жоғарыда с�з болған 

Бекен қарияның басын қарайтсақ. Одан 

кейін ақын анасының бейітін тауып, белгі 

қойсақ... 

Осы ойға бекінген кейіпкеріміз ертеңіне 

куәгер қарияларды ертіп алып, қалалық 

паркке барсын. Ондағы кәрі қарағашты тап-

сын. Тізе бүгіп, 71 жыл бойы ескерусіз жат-

қан аруаққа құран оқысын. Содан соң шұ-

бырып қала әкімі Никандровқа кірсін. Одан 

рұқсат алған соң осындағы судья лар қауым-

дастығының белсенді топ мүше лерімен тізе 

қосып, жұмысты бастап кеп кетсін. 

Соның нәтижесі арада екі ай �ткенде, 

яғни 2008 жылғы маусымда қалалық парк 

түкпірінде ашылған ескерткіш. Бүгіндері 

ол осы демалыс аймағындағы жиек жолмен 

арлы-берлі �ткен жүргіншілерге мұнда Алаш 

арысы Мағжан Жұмабаевтың әкесі Бекен 

қарияның жерленгенінен хабар беріп тұр. 

С�з орайында осы оқиғаның жалғасы дерлік 

мына жайтты де айта кетейік. Ол Бекет 

Тұрғараұлының кейін іздеу салып жүріп, 

ақынның анасы Гүлсім �шірбекқызының 

да бейіті басына белгі қоюы. Бұл ғазиз жан 

1943 жылы ауылда қайтыс болып, мәйіті 

Сарытомар қорымына қойылған екен. Осы-

лайша жоғарыда с�з етілген ізгі істер ұлы 

ақын Мағжан Жұмабаевтың 115 жылдығына 

арналған мерейтойдағы ең үлкен тағылымды 

шаралардың бірі болды.

Енді осы жерде, яғни қазіргі әңгіме 

етілер с�з кезегінде біз айтпай кетпейтін 

бір жайт бар. Ол �зіміз әңгіме етіп отырған 

жанның даланың дара перзенті Қожаберген 

жырауды бүгінгі ұрпақтың жаңаша танып-

білуіне байланысты сіңірген ерен еңбегі. 

К�зі қарақты оқырман жақсы біледі, Бекет 

Тұрғараұлының бұл істі неден бастап, немен 

аяқтағаны туралы соңғы жылдар мұғдарында 

мерзімді баспас�з беттерінде жеткілікті жа-

зылды. Сол себепті қазір біз бұдан «Америка 

аша» алмаймыз. Сондықтан мұны аузы дуа-

лы, с�зі уәлі �бекең, �біш аға Кекілбаевтың 

с�зі мен түйіп-түйіп бергенді ж�н к�ріп 

отырмыз. 

Онда абыз аға �з лебізін: «Халыққа бол-

сын, елге болсын, тарихқа болсын дейтін 

меценаттарымыз �те аз, – деп бастапты. 

– Соған байланысты біздің к�птеген шару-

аларымыз әлі қолға алынбай жатыр. Айтса 

ауызекі айтылады. «Неге �йтпеске, неге 

бүйтпеске» деп даурығысады. Сонымен 

кейінге қалып жатады. Бірінің айтқанында 

бірінің ісі жоқ. Ал Бекеттің жақсылығы – 

бір айтады, айтқанын істейді, ешкімнің 

ойламағанын ойлайды, ойламаған шаруаны 

бітіреді. С�йтіп, ешкімнің ойында жоқ 

жарқын істерді атқарып, оны елдік деңгейге 

к�тереді». С�йтіп келіп қаламгер: «Оған 

мысалға Солтүстік Қазақстандағы осы 

азаматтың қолға алуымен жүзеге асқан игі 

істі келтіруге болады. Ол біреу �мірде болды, 

біреу болмады деп таласып-тартысып жүрген 

Қожаберген жырауға қатысты жағдай еді. 

Сол ұлы тұлғаның �міріндегі ақтаңдақтарды 

анықтап, тұқым-тұяғын тірілткен Бекет бол-

ды. Оның зейінді зерттеушілер мен білікті 

мамандардың басын қоса білуінің арқасында 

Қожаберген даудан құтылды. Қожаберген 

шын мәніндегі ғылыми факторға айналды» 

деп баға берді.

�бекеңнің бұл айтқаны рас. Кейіпкеріміз 

аталмыш істі алдымен «Жеті жарғы және 

Қожаберген жырау» қайырымдылық қорын 

құрудан бастады. Оның мүшелігіне тартыл-

ғандар бір с�зді, адал әрі іскер азаматтар-

тын. Міне, соларға сүйенген Бекең ар-

найы түзілген жоспармен жыраудың туған 

жеріндегі ата-бабасы, ұрпақтары жатқан 

қорымға символдық тұрғыдағы күмбез 

 орнаттырды. Жамбыл ауданының орталығы 

Пресновка селосындағы орта мектеп ал-

дына батыр бюсті қойылып, осы білім 

ұясында оған арналған музей ашылды. 

 Содан кейін Петропавлдағы №6 орта  мектеп 

ұлы жырау есімімен аталып, жоғарыда с�з 

етілген қордың қолдауымен танымдық 

 насихат бағытындағы «Қожаберген», «Баба 

тілі», «Елім-ай», «9нер қонған әулет» атты 

кітаптар жарық к�рді. Осымен бір мезетте 

қор мүшелерінің бастамасымен  республика 

Үкіметі қаулы қабылдап, Қожаберген 

Толыбайұлының туғанына 350 жыл толу 

мерейтойы Алматы, Астана, Петропавл 

қалаларында ғылыми-практикалық кон-

ференция, ақындар мүшәйрасы, ат бәйгесі 

және түрлі концерттік бағдарламалар 

негізінде аталып �тті. Осының бәрін к�з 

алдыдан �ткізіп, ойша шолғанда: «Қолға 

алған істі бастау, оны жүйелі жүргізіп, жеріне 

жеткізу, с�йтіп, мәселені түбегейлі шешу 

үлгісі осындай-ақ болар» дейсің.

...2011 жыл Бекет Тұрғараұлы �мірін-

дегі күрмеуі к�п күрделі кезең болды. 

Маңғыстауда Жаңа�зен оқиғасы бұрқ ете 

түсіп, жағдайды тұрақтандыру үшін билік 

тарапынан бар мүмкіндік к�здері таразы 

тасына түсіп жатқан кез еді. Сондай уақытта 

�мір к�рген, заң саласында мол тәжірибе 

жинақтаған және жұртқа с�зін �ткізе алатын 

ел ағаларының бірі ретінде Бекет Тұрғараұлы 

жаңадан тағайындалған облыс әкімі 

 Бауыржан Мұхамеджановтың кеңесшісі 

қызметіне шақырылғаны бар. Жағдай 

 ауырлау кез-тін. Мұны еңсеру үшін каби-

нетте ғана күн �ткіз бей, елмен бірге жүріп, 

бірге тұру, с�й тіп к�птің к�ңіл-күй  ауанына 

қарай қимыл дау керек  болды.  Сондай сәтте 

бай қағаны, мәселе тек әлеуметтік жағдайдың 

ушы ғуын да ғана емес екен. 9лкедегі рухани 

сала да қамқорлықты қажет ететін сияқты. 

Се бебі мұн дағы фольклор және жазба әде биет 

қазынасын, дәстүрлі әнші-күйшілер мұрасы 

мен сурет-бейнелеу �нері туынды ла рын ке-

шенді түрде жарыққа шығару к�птен бері 

қолға алынбаған. Соның салдарынан жер-

гілікті талант иелері шығармалары шет  қақпай 

к�ріп, к�п мәселе қордаланып қалған. 

Осыны байқаған Бекең мұндағы әдебиет 

пен �нер �кілдері шығарма шылығына 

 қа тысты түйінді алдағы жақындап келе 

жатқан үлкен бір іс-шара аясында шешуді 

ұйғарды. Ол облыстың жеке отау тігіп, 

шаңырақ к�тергеніне 40, ал оның орталығы 

А қ т а у  қ а л а с ы н ы ң  � м і р г е  к е л г е н і н е 

50 жыл толу мерейтойы еді. «Міне, осы 

датаға орайлас тырып, «Маңғыстау ақын-

жазушыларының кітапханасы» антология-

сын шығару керек. Сонда бұл шеткерідегі 

аймақ адамдарының рухын к�терер шара 

болары анық» деген шешімге келді ол. 

Осы оймен жеделдетіп комиссия құрды. 

Оның мүшелерінің міндеті арғы заман 

ақындарына қатысты архивті ақтарып, 

 жыраулар мұрасын жинастыру, қазіргі қалам 

иелерінің тізімін түзіп, олардың таңдаулы 

туындыларын іріктеу, соның негізінде қолға 

алған бұл кешенді жобаның жалпы к�лемін 

анықтау еді. Міне, содан соң барып ол 

жартылай облыстық бюджет, жартылай 

�зі бастаған демеушілерден қаржы к�зін 

табуға әрекет жасады. Ақыры 2012 жылдың 

күзінде аталмыш �ңірдегі дарын иелерінің 

50 кітаптан тұратын жинағы жарық к�ріп, 

оның тұсаукесері Маңғыстау облысының 

елордадағы күндері аясында республикалық 

Ұлттық кітапхана мен Конгресс-холда 

 табысты �ткені бар.

Осыдан кейін Бекең мұндағы мәнді 

де маңызды тағы екі іске бел шеше кірісті 

дейсіз. Оның алғашқысы кезінде мұнайлы 

�ңірде жарқылдап шығып, жастардың жа-

лынды басшысы болған Ғани Қаринге 

рухани тұрғыдағы к�мек қолын созуы еді. 

Қабылдауға келген бұл азаматтың хал-

жағдайын сұрап білсе, кездейсоқ жол апаты-

нан денсаулығына нұқсан келіп, қоғамдағы 

белсенді �мірлік қызметін жалғастыра ал-

мапты. «Бірақ қиын тағдырыма мойымай, 

�зімнің атамекенім – қазыналы түбек туралы 

танымдық еңбек жазып бітірдім, – дейді 

ол. – Осы дүниені оқып, пікір білдірсеңіз». 

«Жақсы!» Ол әңгіме иесін осылай шығарып 

Қ

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

нытуы мен мектептерді ж�ндеу жұмысына 

қол ұшын беріп, к�пір, мешіт салуға 

жәрдемдесуінен анық к�реміз.

– Ал сіз ше? Кезінде �зіңіз де талай игі 

істерге ілкімділік танытып, солардың басы-

қасында жүрдіңіз ғой. Қайырымдылық 

шаралардың неше түрін қазір де жалғастырып 

келесіз. Есіңізге түсіріп к�ріңізші, бұл 

бағыттағы ең алғашқы қадам неден, қалай 

басталып еді �зі? 

ЕЦЕНАТМ
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Мысалы,  жуырда Сайрам 

 ауданында аудан әкімімен және 

Nur Otan партиясы Сайрам 

а у д а н д ы қ  ф и л и а л ы н ы ң 

басшылығымен еркін пікір 

алмасып,  пікір-ұсыныс 

айтуға мүмкіндік беретін 

ашық алаң ашылды. Яғни 

« П а р а с а т »  п і к і р т а л а с 

 клубы құрылды. «Егер осы 

ауданның тыныс-тіршілігіне 

бейжай қарай алмасаңыз, 

егер сіз Сайрам ауданының 

ж а н а ш ы р ы  б о л с а ң ы з , 

шындықты шыжғырып бетке 

айтатын болсаңыз, «Парасат» 

пікірталас алаңы сіздікі. Шығыңыз 

да ойыңызды ашып айтыңыз» деді 

аудан әкімі Ұласбек Сәдібеков клуб 

мүшелерімен кездесуде. «Парасат» 

пікірталас клубының мүшелігіне 

ауыл округтеріндегі ел ағалары,  аудан 

тұрғындары, қоғам белсенділері, 

үкіметтік емес ұйым �кілдері мен  саяси 

партиялар, депутаттар, жастар, ұлт 

жанашырлары және БАҚ �кілдері кіре 

алады. �р тоқсан сайын басқосуды 

жоспарлаған клубтың алғашқы  отырысы 

биылдың 9 айында ауданда атқарылған 

жұмыстарға арналды. Клуб ережесі 

таныстырылғаннан кейін аудан әкімі 

Ұласбек Сәдібекұлы баяндама жасады. 

Алғашқы отырысы болғанына қарамай, 

клуб мүшелері белсенділік танытып, 

түрлі салаға қатысты сын-пікірлерін, 

ұсыныстарын ортаға салды. Пікірталас 

клубының келесі  отырысы «Жер 

мәселелері. Денсаулық. Электр энер-

гиясы» тақырыбына арналатын болды. 

Қатысушылар пікірталас алаңы бірінші 

кездесуден-ақ қоғамға қажеттілігін 

дәлелдегенін айтуда. 

Халықпен қоян-қолтық жұмыс 

істеудің маңыздылығы жуырда Қазығұрт 

а у д а н ы н д а  о р ы н  а л ғ а н  к е л е ң с і з 

оқиғаның салдарын талқылау бары-

сында да айтылды. Аталмыш аудандағы 

қатыгез әкенің балаларын ұрып-соғу 

оқиғасы Қазақстан  Республикасы 

Президенті жанындағы �йелдер істері 

және отбасылық-демографиялық 

 саясат ж�ніндегі Ұлттық  комиссия ның 

т�райымы Ләззат  Рамазанова ның 

басшылығымен облыстық  комиссия 

мүшелерінің және �ңірлік үкіметтік 

емес ұйымдар �кілдерінің қатысуымен 

� т к е н  о н л а й н - к е ң е с т е  қ а р а л д ы . 

Кеңесте облыс әкімінің  орынбасары 

Сәкен Қалқаманов �ңірде әйелдерге 

қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылық 

фактілерінің �ткен жылы 29,6%-ға, 

балаларға қатысты 7,4%-ға т�мендегенін 

атап �тті.  Қазығұрт ауданындағы 

соңғы оқиға әлеуметтік желілерге 

мониторинг жүргізу  барысында ғана 

анықталған, дегенмен, бұрын әйел 

полицияға  агрессивт і  жұбайына 

шағымданған екен. Бұл орайда Сәкен 

Қалқаманов: «Ер адам ұсталып, қамауға 

 алынды.  Психологтар мен әлеуметтік 

қызметкерлер әйелмен және балалар-

мен жұмыс істеуде.  Сонымен қатар 

учаскелік инспектордың �тініш бойын-

ша уақтылы жұмыс жүргізбеуіне қатысты 

тексеру тағайындалды» деді. Ләззат 

Рамазанова қазіргі уақытта к�пшілік 

алдында мұндай фактілердің жария-

лануы тұрмыстық зорлық-зомбылық 

құрбандары үшін мәселені шешудің 

соңғы мүмкіндігі және қоғамда осын-

дай фактілерге «н�лдік т�зімділікті» 

қалыптастыруға мүмкіндік беретінін 

жеткізді. Мемлекеттік органдардың 

міндеті – алдын-ала жұмыс істеу. Ол 

үшін Ұлттық комиссия Түркістан 

облысында «Отбасындағы зорлық-

зомбылықсыз Қазақстан» пилоттық 

жобасын іске асыруды бастаған бо-

латын. Жоба аясында Отбасы істері 

ж�ніндегі басқарма және 15 ауданда 

�леуметтік-психологиялық сүйемелдеу 

қызметі құрылған. Бірақ әкімдік �з 

шешімімен бұл жобаны жүзеге асыруды 

тоқтатып, басқарманы жауып тастады. 

Сондай-ақ пилоттық жоба бойынша әр 

ауданда тұрмыстық зорлық-зомбылық 

құрбандары үшін «дағдарыс орындары» 

құрылады деп жоспарланған болатын, 

бірақ бұл мәселе де шешімін тапқан 

жоқ. «Бүгін біз әйелдер мен балалар 

құқығын қорғау мәселесін шешуде 

барлық құзырлы органдардың �зара 

үйлестіру жұмысының қажеттілігін 

айтып отырмыз. К�пбалалы аналар 

мен зорлық-зомбылық құрбандары 

м е м л е к е т т і к  қ ы з м е т ш і л е р  м е н 

полицияның артынан жүгірмеуі, түрлі 

құрылымдардан қолдау іздемеуі тиіс. 

Мәселеге жедел жауап бере алатын, ең 

бастысы, алдын алу үшін жұмыс жүргізе 

алатын бірыңғай жүйе қажет. Бұл мәселе 

шешілмесе, біз осындай фактілер тура-

лы тек әлеуметтік желілерден білетін 

боламыз» деді Ләззат Рамазанова. 

Сондай-ақ Ұлттық комиссия т�райымы 

қазіргі кезде Парламент депутатта-

ры отбасылық-тұрмыстық зорлық-

зомбылыққа қарсы іс-қимыл туралы 

заң жобаларына бастама к�тергенін, 

олардың негізіне Ұлттық комиссия іске 

асырып отырған «Отбасындағы зорлық-

зомбылықсыз Қазақстан» жобасының 

тетіктері алынғанын мәлім етті. 

Онлайн кеңесте Түркістан облысын-

дағы отбасылық және гендерлік саясатты 

іске асыру мәселелері, тұжырымдамада 

бекітілген нысаналы индикаторларға 

қол жеткізу бойынша нәтижелер, 

әйелдер кәсіпкерлігін қолдау мәселелері 

де қаралды. 9ңірде биліктің атқарушы 

және �кілді органдарында шешім 

қабылдау деңгейіндегі әйелдердің үлесі 

– 22,5%. Сонымен қатар Nur Otan 

партиясының праймеризіне облыс 

бойынша 353 нәзік жанды қатысқан. 

Ләззат Рамазанова түрлі салаларда 

еңбек ететін әйелдерге, оның ішінде 

праймеризге қатысқандарға жан-жақты 

қолдау к�рсетудің маңыздылығын айт-

ты. Сондай-ақ осы жұмыстың үйлес-

тірушілері болатын �ңірлік комис-

сиялардың қызметін жандандыру 

қажеттілігі ескертіліп, бірқатар нақты 

ұсыныстар берілді.

5ЛЕУМЕТТІК М5СЕЛЕ – 
5КІМДІК НАЗАРЫНДА

 

Тұрғындардың талап-тілегінде 

к�бінесе әлеуметтік, жұмыспен қамту 

мәселелері к�терілетіні мәлім. Бұл орай-

да облыс әкімдігі атқарған нәтижелі 

жұмыстар аз емес. Мысалы, жұмыспен 

қамту, жаппай кәсіпкерлікті дамы-

ту бағытында облыс тұрғындарына 

мемлекеттік грант ұсыну, шағын  несие, 

бос және жаңа жұмыс орындарына 

жолдама беру, жастар практикасы мен 

ақылы қоғамдық жұмыстарға тартуға, 

әлеуметтік жағдайларын к�теруге 24,9 

млрд теңге жұмсалуда. Сонымен қатар 

мүгедектігі бар адамдарды және аға 

ұрпақты әлеуметтік қорғау бағытында 

8,6 млрд теңге б�лінген. Нәтижесінде 

осы қолдауға мұқтаж 40 мың азаматқа 

48 мыңнан астам техникалық оңалту 

құралы жеткізіліп, әлеуметтік қызметтер 

ұсынылуда. Жуырда облыс әкімінің 

о р ы н б а с а р ы  Ұ л а н  Т ә ж і б а е в т ы ң 

т�рағалығымен �ткен мүгедектерді 

әлеуметтік қорғау саласындағы үйлестіру 

кеңесінің кезекті отырысында мүмкіндігі 

шектеулі азаматтарды қолдау шаралары 

мен қолжетімді орта құру туралы мәселе 

қаралды. Бүгінгі таңда облыста 94,9 мың 

мүмкіндігі шектеулі азамат тұратын 

болса, олардың ішінде 23,4 мыңында 

тірек-қимыл аппараттары бұзылған, 

11,7 мың азаматта ментальды функ-

циялары бұзылған, ал 15,3 мың азамат 

к�ру және есту қабілеттері жағынан 

мүгедектер. Тәуелсіз елімізде мүмкіндігі 

шектеулі жандарға барлық жағдай 

 жасалуда. Мәселен, �ткен жылы Үкімет 

қаулысымен «Мүгедек адамдардың 

құқықтарын қамтамасыз ету және 

�мір сүру сапасын жақсарту ж�ніндегі 

2025 жылға дейінгі Ұлттық жоспары» 

қабылданған болатын. Мұнда мүмкіндігі 

шектеулі жандарды әлеуметтік қорғау 

саласындағы негізгі басымдықтар мен 

тәсілдер айқын к�рсетілген. Жоғарыда 

айтып �ткеніміздей, �ңірде 94,9 мың 

мүгедек адам тұрады. Бұл республика 

бойынша мүмкіндігі шектеулі жандардың 

 13,5%-ын немесе түркістандықтардың 

4,7%-ын құрайды. Олардың 60%-ы (59,2 

мың адам) еңбекке қабілетті жаста. Ал 

15%-ы (25,8 мың адам) зейнеткерлік 

 жаста болса, 15%-ы 18 жасқа дейінгі бала-

лар. Ұлттық жоспардың – мүгедектіктің 

алдын алу және ескерілуі, ұсынылатын 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың �ткен жылғы 

халыққа Жолдауында айтылған тапсыр-

масын іске асыру мақсатында 2020 жылы 

бюджеттің барлық к�здерінен қаражат 

б�лудің нәтижесінде техникалық оңалту 

құралдарымен қамтамасыз ету және 

қызмет к�рсету 21,9%-ға ұлғайтылды. 

Яғни былтыр 2 381 120,0 мың теңге 

болса, биыл ол қаражаттың к�лемі 

2  902  739,0  мың теңгені  құрады. 

 Облыста 2020 жылы мүгедектігі бар 

азаматтарға әлеуметтік қолдау үшін 

барлық деңгейдегі бюджеттер есебінен 

4 794,5 млн теңге қаралған. Осы қаржы 

есебінен 5 727 протез-ортопедиялық 

құрал алуға тиісті едік. Бүгінгі таңға 2 570 

құрал жасатуға тапсырыс берілді. 2020 

жылға санаторлық-курорттық  емделуге 

8 288 адамнан �тініш түсті. Осы орайда, 

айта кететін бір жаңалық, электр жетегі 

бар кресло-арбаларды жасап шығару 

бойын ша отандық �ндірушілерді қолдау 

мақсатында ағымдағы жылы Еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 

алғаш рет «Тыныс» АҚ-мен 1 381 кресло-

арбаны сатып алу ж�нінде келісімшарт 

жасасты. Қазан айынан бастап аудандық 

және қалалық әкімдіктер 104 электр 

жетегі бар  кресло-арбаны алдымен 

мұқтаж адамдарға пайдалануға беруді жо-

спарлап отыр. Жалпы �ңірімізде осын-

дай кресло-арбаға зәру 1 963 азаматқа 

226 млн теңге б�лінген болатын. Осы 

қаражат есебінен барлығы 1 946 қоларба 

сатып алынды. Бүгінгі таңда олар �ңірге 

жеткізілуде» деді облыстық жұмыспен 

қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасының бас-

шысы �сия Темірбаева үйлестіру 

к е ң е с і н д е .   С о н д а й - а қ  б а с қ а р м а 

 басшысы биылғы қаңтар айынан  бастап 

елімізде «Amazon» және «Alibaba» 

сияқты  табысты сервистердің қағидасы 

 б о й ы н ш а  м ү г е д е к т е р г е  а р н а л ғ а н 

 шараларын қажет ететін мүгедектігі бар 

адамдардың санын ескере келе және 

қызметтерге қолжетімділікті қамтамасыз 

ету мақсатында облыс әкімдігімен 2021-

2022 жылдары Кентау қаласында 200 

орынды оңалту, сыйымдылығы 50 орын-

ды 6 арнаулы әлеуметтік қызмет к�рсету 

орталықтарын салу жоспарланып отыр. 

Бүгінгі таңда құрылыстардың жобалау-

сметалық құжаттамаларына мемлекеттік 

сараптама жүргізілуде. Сондай-ақ �ңірде 

т�тенше жағдай мен карантин кезінде 

мүмкіндігі шектеулі адамдарға азық-

түлік және тұрмыстық жиынтықтардың 

�темақысы түрінде 2 АЕК м�лшерінде 

мемлекеттік қолдау к�рсетілген. Яғни 

160,7 мың азаматқа 2,9 млрд теңге 

к�лемінде, оның ішінде 84 мыңнан астам 

мүгедек адамға 1,4 млрд теңге б�лінді. 

Бұл отбасылардың барлығы 30 000 теңге 

к�лемінде коммуналдық шығындарды 

�теу тізіміне енгізілген.

ОБЛЫСТЫҢ !ЗІНДІК 
КІРІСІ 8 МЛРД ТЕҢГЕГЕ 

!СІП ОТЫР

9ңірде, сондай-ақ Мемлекет басшы-

сының дағдарыс кезіндегі бизнесті қолдау 

және еңбек нарығында тұрақтылықты 

қамтамасыз етуге қатысты тапсырма-

лары аясында бірнеше бағдарлама іске 

асырылуда. Атап айтқанда, «Жұмыспен 

қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған 

жол картасы» шеңберінде 98,7 млрд 

теңге, «Бизнестің жол картасы – 2025» 

мемлекеттік бағдарламасы аясын-

да 4,8 млрд теңге, «Ауыл – ел бесігі» 

а р н а й ы  ж о б а с ы н ы ң  ш е ң б е р і н д е 

13,2 млрд теңге жоспарланған. Бұл 

бағдарламалардың басты мақсаты – 

ауыл тұрғындарының �мір сүру сапа-

сы мен әл-ауқатын жақсарту, еңбек 

нарығын дамыту. Облыстық қаржы және 

облыстық және ішкі қарыздар есебінен 

жалпы 149,9 млрд теңге бағытталған. 

Бұдан б�лек, �ңірлер, ұлттық компа-

ниялар және бизнес �кілдері тарапы-

нан 13 нысанның, сондай-ақ жалпы 

ауданы 773,6 мың шаршы метр немесе 

9052 пәтерді құрайтын 177 к�п қабатты 

тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. 

Басқарма басшысының дерегінше, биыл 

облыс бюджетінің кіріс к�лемі – 874,1 

млрд теңге. Оның 80,0%-ы, яғни 698,8 

млрд теңгесі трансферттер түсімі, қалған 

175,3 млрд теңгесі �зіндік кірістер мен 

қарыздар түсімінен тұрады. Жалпы 

�ткен жылмен салыстырғанда облыстың 

�зіндік кірісі 8 млрд теңгеге �сіп отыр. 

Биылғы 8 айдың қорытындысымен 

жергілікті бюджеттің кірістер жоспары 

барлық  аудан, қалалармен артығымен 

орындалып, бюджетке 6,3 млрд теңге 

артық түскен, бұл 114,2%-ды құрайды. 

Бюджеттің шығыс б�лігіне келсек, жос-

пар 882 млрд теңге к�лемінде бекітілген. 

Ал 8 айға жоспарланған қаржының 540,5 

млрд теңгесі игеріліп, жоспар 99%-ға 

орындалды. «Жалпы облыс бюджетінің 

52%-ы әлеуметтік салаға бағытталған. 

Оның ішінде: білім беру саласына – 

341,7 млрд теңге, денсаулық сақтау 

саласына – 14,1 млрд теңге, әлеуметтiк 

к�мек және әлеуметтiк қамсыздандыру 

бойынша – 67,7 млрд теңге, мәдениет, 

спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 

бойынша – 34,3 млрд теңге б�лінді. 

Коронавирустың алғашқы толқыны бар-

ша адамзатқа қауіп-қатер т�ндірді. Енді 

осы бағытта Үкімет резерві есебінен 1,4 

млрд теңге және облыс әкімінің резерві 

есебінен 965,0 млн теңге б�лінген. Бұл 

қаржы облыс азаматтарының �мірі мен 

денсаулығын қорғау үшін санитарлық-

дезинфекциялық режимді күшейтіп, 

медициналық ұйымдарды дәрілік зат-

тармен қамтамасыз етуге және халықты 

тестілеу мақсатында облысымыздың 5 

ауданын полимеразды тізбекті реакция 

зертханасымен жабдықтауға жұмсалды. 

Бұдан б�лек, бүгінгі таңға пандемияның 

мүмкін болып отырған жаңа толқынына 

дайындық жұмыстарын жүргізу мақ-

сатында медициналық ұйымдарға 80 

дана оксигендік терапия аппаратын 

және 2 дана оттегі стансасын сатып алу 

үшін облыс әкімінің резервінен 353,6 

млн теңге қосымша қаржы б�лініп отыр» 

дейді басқарма басшысы.

Ал Мақтаарал ауданында орын алған 

су тасқынынан зардап шеккен елді 

мекендерді қалпына келтіру үшін Үкімет 

резервінен 11,8 млрд теңге және облыс 

әкімінің резервінен 241,1 млн теңге 

б�лінген. Бұл қаржы тұрғын үйлерді, 

полиция тірек пункттерді, мектеп, 

балабақша, фельдшерлік-акушерлік 

пунктерін, к�лік және инженерлік-

инфрақұрылымын қалпына келтіруге 

және құрылыс жұмыстарына бағытталып 

отыр. Сондай-ақ ауданның  зардап 

шеккен әр тұрғынына 100 мың теңге 

м�лшерінде �темақы т�леу тапсырмасы 

аясында басқарманың қызметкерлері 

аудан тұрғындарының құжаттарын 

қабылдап, министрлікпен келісу және 

банктен есепшот ашу жұмыстарын 

жүргізген. Нәтижесінде құжаттары 

расталған 6210 азаматқа 100,0 мың 

теңгеден жалпы 621,0  млн теңге 

�темақы т�леніп, тапсырма толығымен 

орындалған. �леуметтiк к�мек және 

әлеуметтiк қамсыздандыру саласына 

биыл мемлекеттік бюджеттен 67,7 млрд 

теңге б�лініп, бүгінде жоспарланған 

30,0 млрд теңге 99,3%-ға орындалған. 

А л  4 9  м ы ң  5 0 0  о т б а с ы ғ а  а т а у л ы 

әлеуметтік к�мек ретінде 38,9 млрд теңге 

қарастырылып, жұмсалуда. Сондай-ақ 

Үкіметпен бекітілген жекешелендірудің 

2016-2020 жылдарға арналған кешенді 

жоспарына сәйкес облыс бойынша 

37 мекемені бәсекелестік ортаға беру 

жоспарланған. Оның 31-і жалпы 13,3 

млрд теңгеге жекешелендіріліпті, 

қалған 5 мекеменің 2-еуі банкрот 

 болып танылғандығына байланысты 

жойылса, 3 мекеме 3 рет электрондық 

сауда-саттыққа шығарылып, сатылмау 

себебінен жойылды. Сонымен қатар 

Ұлттық экономика министрлігі әзірлеген 

«Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға 

арналған кешенді  жоспары туралы» 

қаулы жобасы бойынша бәсекелестік 

ортаға берілетін ұйымдар тізбесіне 

Т ү р к і с т а н  о б л ы с ы н а н  « О ң т ү с т і к 

Қазақстан облысы әкімі аппаратының 

шаруашылық басқармасы», «Эксперт» 

мемлекеттік-жекеменшік әріптестігі» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері 

енгізілген отыр. Одан б�лек, аудан, 

қалалардан шамамен 10 балабақшаны 

бәсекелестік ортаға шығару жоспар-

лануда. «Мемлекеттік органдардың 

в е д о м с т в о л ы қ  б а ғ ы н ы с т а ғ ы 

ұйымдардың артық және қайталанатын 

функцияларын анықтау тұрғысынан 

функционалдық талдау, штат санын 

оңтайландыру, шоғырландыру не  тарату 

бойынша және квазимемлекеттік  сектор 

субъектілерінің әкімшілік ұстауға 

арналған шығыстарын оңтайландыру 

ж�ніндегі жұмыстар жүргізілуде. Атап 

айтсақ, �ткен жылдың қорытындысы 

бойынша 12 кәсіпорын оңтайланып, 607 

штат саны қысқартылған, нәтижесінде 

377 млн теңге үнемделді. Биылғы 8 

айдың қорытындысы  бойын ша 4 

кәс іпорын оңтайланып,  25  штат 

саны қысқартылу есебінен 29 млн 

теңге үнемделген. Алдағы ауақытта 

25 кәсіпорынды оңтайландырып, 459 

штат санын қысқарту арқылы 275 млн 

теңгені үнемдеу жоспарланып отыр. 

Мемлекет басшысының Жолдауда 

атап к�рсеткен тапсырмалары мен алға 

қойған міндеттерді мүлтіксіз, бір жағадан 

бас, бір жеңнен қол шығара, бір кісідей 

атсалысып орындау – ел халқының, 

оның ішінде қаржыгерлер қауымының 

да азаматтық парызы» дейді А.Тасыбаев.

Облыстың экономикалық  дамуына 

е л е у л і  ү л е с  қ о с ы п  к е л е  ж а т қ а н 

ауылшаруашылық саласында биылғы 

карантиндік шараларға қарамастан, 

тұрақты �сім сақталып, к�ктемгі және 

күзгі дала жұмыстары �з мерзімінде 

атқарылды. Егіс к�лемі 17 мың гектарға 

артып, 846 мың гектарға жетті. Масақты 

дақылдардан 513 мың тонна �нім 

 жиналып, 64 мың тоннаға, к�к�ніс, 

картоп, бақша �німдерінен 3 млн 

 тонна �нім жиналып, 400 мың тоннаға 

 артты. Мал азықтық дақылдардан 

3,9 млн тонна �нім жиналып, 1,5 

жылдық мал азығы қоры жинақталды. 

Апта  басында облыс әкімі 9мірзақ 

Ш�кеев агробизнес �кілдері, аудан, 

қала әкімдері мен шаруалар қатысқан, 

Қазығұрт  ауданы, «Шарбұлақ» ауылдық 

округінде �ткен далалық  семинарда 

күзгі  ег ін жинау науқаны �ңірде 

 табысты қорытындыланғаны  айтылды. 

Ал облыстық ауыл шаруашылығы 

басқармасының басшысы Нұрбек 

Бадырақов Қазақстандағы мақтаны 

сатып алу бағасының бекітілгенін, 

�ңірдегі 18 мақта �ңдейтін кәсіпорын 

шитті мақтаның тоннасын 130 мың 

теңгеден қабылдауды бастағанын  жария 

етті. Іріленген агроқұрылымдар үшін 

шитті мақта бағасы әлі де �седі деп 

күтілуде. Жалпы облыста 126 мың гектар 

алқаптан 331 мың тонна шитті мақта 

жинау болжанып отыр. Бүгінде «ақ 

алтынның» 30 пайызы жиналды.

Е.5БДІЖАППАРҰЛЫ
Түркістан облысы

ХАЛЫҚПЕН
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС – БАСТЫ ҰСТАНЫМ

Билік пен халық ара-
сында тұрақты диалог орнату 

қоғамның береке-бірлігі бекем болуы-
на ықпал ететінін айтқан Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаев азаматтардың өтініш-
тілектерін жедел қарастыру үшін «Халық үніне құлақ 

асатын мемлекет» тұжырымдамасын ұсынғаны мәлім. 
«Бұл – өте маңызды әрі қажет бастама. Шенеуніктердің 

міндеті – ең алдымен, халыққа қызмет ету. Олар ел-жұрттың 
мұң-мұқтажына құлақ аспағанда кімге құлақ асады?! Осы 

қағидатты барлық деңгейдегі мемлекеттік қызметшілердің са-
насына сіңірген жөн» деген болатын Президент республикалық 

басылымға берген сұхбатында. Осы орайда Түркістан 
облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев қала, аудан әкімдеріне 

халықтың ұсыныс-тілегін тыңдап қана қоймай, туындаған 
мәселені жедел шешудің жолын қарастыруды тапсы-

рып, тұрғындармен қоян-қолтық жұмыс істеуді 
талап еткен болатын. Бүгінде аудан әкімдері 

халықпен ашық диалог орнату бағытында 
нақты да тиімді іс-шаралар 

ұйымдастыруда.

білімнің қолжетімдігі, кедергісіз  ортаны 

қалыптастыру,  жұмыспен қамту, 

тиімді оңалту  шаралары, әлеуметтік 

қызметтерді ұсыну сынды 7 негізгі 

бағыты бар. Ал еңбекке қабілетті 

м ү г е д е к т е р д і  ж ұ м ы с қ а  т а р т у 

басымдыққа ие к�рсеткіштің 

бірі. Қабілетті, қолынан әлі де іс 

келетін мүгедектерді жұмыспен 

қамту мақсатында «Еңбек» 

мемлекеттік бағдарламасы 

белсенді жүзеге  асырылуда. 

Соның нәтижесінде  �ткен 

жылдың қорытындысы  бойын ша 

1 152 мүмкіндігі шектеулі жан 

жұмысқа орналастырылған, 93 

мүгедекке �теусіз грант және 31 

адамға шағын несие берілді. Бұл 

санаттағы азаматтарды техникалық 

оңалту құралдарымен қамтамасыз ету 

және қызмет к�рсету қаражат б�луге 

т ікелей байланысты.  «Президент 

әлеуметтік қызметтер порталы іске 

қосылғанын атап �тті.  Порталдың 

ерекшелігі  – мүгедектерге оңалту 

құралдары мен қызметтерді �з еркімен 

таңдауға құқық беретіндігінде. Бүгінгі 

таңда порталда техникалық құралдар 

мен арнаулы әлеуметтік қызметтерді 

жеткізуші 46 субъект тіркелген. Олар 

арқылы техникалық құралдардың 

жеке іріктеуді талап етпейтін 24-ін са-

тып алуға мүмкіндік туды. Ал жеке 

іріктеуді талап ететін 31 түрі 2021 жылғы 

қаңтардан бастап қолжетімді болады. 

Қазірдің �зінде 1 499 мыңнан астам 

техникалық оңалту құралдарының та-

уары алынған. Жалпы 2020 жылдың 

1 қазанына дейін облыс бойынша ар-

наулы әлеуметтік қызметтермен 6 607 

мұқтаж азамат қамтылған. Бұл – жалпы 

қызмет алуға мұқтаж жандардың 83,2 

пайызы.  Сонымен қатар облыстағы ар-

наулы әлеуметтік қызметтерге, оңалту 

мемлекеттік активтер басқармасының 

басшысы Абдрахман Тасыбаевтың 

ақпарат құралдарына берген мәліметіне 

қарағанда, аталған бағдарламалар 

арқылы білім беру, мәдениет, спорт, 

денсаулық сақтау, жылу жүйесін қайта 

құру және ауылдық елді мекендердің 

жолдарын күрделі және ағымдағы ж�ндеу 

бойынша жалпы 794 жоба іске асырылу-

да. Жаңадан қалыптасып жатқан �ңірдің 

басты басымдығы Түркістан қаласы 

болуына байланысты негізгі құрылыс 

жұмыстары да осы қалада жүргізілуде. 

Бірақ облыстың басқа  аудан, қалалары да 

назардан тыс қалып жатқан жоқ.  Жалпы 

облыс бойынша 492 инвестициялық 

жоба іске асырылуда, оларға б�лінген 

209,6 млрд теңгенің 1 қыркүйектегі 

жағдай бойынша 121,3 млрд теңгесі 

и г е р і л г е н .  А л  о б л ы с  о р т а л ы ғ ы 

Түркістанда 110 нысанның құрылысы 

жүргізілуде. Оған республикалық, 
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АЛДЫМДА 

П О Э З И Я

Мінуар ӘКІМХАНОВ, 
халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының иегері 

күліп атар таң тұрғанмен...

Демеймін жырымды �мір жаңа ұштады,

Соңымнан жолда жүрсем шаң ұшпады.

�йткенмен әлде кімдер кедейсініп,

Жасытты, жүрегімді жаныштады.

Емес бұл �зімді-�зім кеміткенім,

Жоқты іздеп, жолға шығып демікпедім.

Жарандар жаны жайсаң жолыққалы,

Ой-қиял �рістеді, кеңіп демім.

К�рмедім қиындықтан бір күн жеріп,

�р жерден несібемді жүрмін теріп.

Ақиқат аңғармадым қасыма осы,

Келгенін жетпіс деген жылдың желіп. 

 * * *

Қарамай қарлы боран бұрқасынға,

Мақсатты жерге жетіп үлгерейін.

Сондайда сен қалыспай жүр қасымда,

9зіңмен жол азабын бір к�рейін.

Мінбедік су т�гілген жорғаны біз,

Ол жайлы жасамаймын жасанды аңыз.

Дер едім тіршілікте олжалымыз,

Табыссақ бір нүктеде қашанда біз.

 

ҚАРАЙСЫҢ 
ТҰНЫҚ К!ЗБЕН

(Айтолқын ЕРКІНҚЫЗЫНА)

Сен үшін жазып едім жыр-хатты тез,

Табуға талпынайын бір тәтті с�з.

Шындықтың шырқын бұзбай айтар болсам,

Ақылды арусың сен жұмсақ мінез.

Бойыңды аулақ ұстап, суық с�зден,

Емессің жамандықты қуып сезген.

Қызға тән әдебің де әдемі бір,

Қарайсың дүниеге тұнық к�збен.

Елеп бір есептемей түрлі ұсақты,

Жаясың жақыныңа гүл құшақты.

Үкілеген үміттің жібін үзіп,

Басыңнан тез ұшырма, нұрлы шақты.

Кеудеңе арман – ойдың к�бін тоқып,

�уелі келдің мұнда к�ңілің толқып.

Орнықты білім алып биіктедің,

Аяулы Алматының т�рінде оқып.

Балаға бақ тілеген арлы шалдай,

Шежінің к�з ұшында қалды шалғай.

�йтеуір жүрсе дейміз жүрегіңе,

Дүбірлі дүние осы, қайғы салмай.

Сен �скен Шежін деген тұп-тұнық қыр,

Содан ба, к�здеріңде нұр тұнып тұр.

Жасқа тән жігеріңді жани түссең,

Шығарсың биіктерге ұмтылып бір.

БІР БЕЛГІ

Адам тапшы жолға салар ж�н сілтеп,

Сені қайдан тапсам екен енді іздеп?

Қалай қана айырамын анығын,

9зің басқан мына қара жерде із к�п.

Терең ойға берілмеппін дәп мұндай,

Сен келесің әлі күнге таптырмай.

Табанымнан таусылмас ем шынында,

Қатар жүрсең бағытыңды жалт бұрмай.

Аумасада да саған ойдың күнде еркі,

Түстесіме тілдескен сәт ілгергі.

Жасыра алман �лең жазып отырмын,

9зіңе арнап қалдырмаққа бір белгі.

ЖАС ШАҚТА
  

Жыр жаздым атыңа арнап құрастырып,

Қайдасың таппай жүрмін сұрастырып.

Айнымай сол алғашқы қалпыңда әлі,

Бейнең тұр к�з алдымда тұтас тұнып.

Алаңдап ауыр ойлар кештім кілең,

Тұрағың қайда екенін естіп жүрем.

Қаншама жылдар �тті, үн қатпадың,

Бәлкім мен жүрегіңнен �штім білем.

Айтпаймын шаршамайтын мықты біз деп,

Сан жылдар сансырадым, күттім іздеп.

Алаңдап сені жоқтап жүрген шақта,

Қалыпты жастық �тіп тіпті күз кеп.

Демегін бұл қалайша тіл қатты ауыр,

Білемін жасайды елге жыр қат дабыр.

Жабысып жүрегіме жазылмастай,

Айналған секілдісің сырқатқа бір.

Жас шақта серуендедік жанып жүріп,

Кететін сыр ақтарсаң жаным жылып.

Түйіспейтін жолдарға тағдыр бізді,

Жіберді салып сірә жаңылдырып.

К�з тартар к�рікті едің, сүйкімді әрі,

Кеудемде жаттаулы жүр сырдың бәрі.

Арамыз алыстасын мейлі қанша,

Жойылмас саған деген сыйдың мәні.

Десең де �зің іштей толық кеңес,

Бересің кейде маған жол үсті елес.

Айтайын ақиқатын жан боп шықтың,

Күтумен сағынуға борышты емес.

 Шығандап кеттің қалай жат болмадың,

 Дегенге келмес аңсап қатты ойладың.

 К�зіме к�рінбеді басқан ізің,

 Қайсы үйдің белдеуіне ат байладың?

 

КҮЗ 

Қалғандай суық қысып, абдырап қыр,

Ақпайды тау �зені арқырап бір.

Абайлап к�з жіберші айналаңа,

Жапырақсыз ағаш біткен қалтырап тұр.

Бір сәтке ұзарғанға тізгін, жеңі,

Соғып тұр алабұртып күздің желі.

К�ктемде тасқа шыққан жусан, жуа,

Болыпты суық сорып мұздың жемі.

Демеймін бұлттан ада тұнық аспан,

К�ркі жоқ дала жатыр сұры қашқан.

Келер қыс қыр астында тұрма сірә,

Бойдағы к�рсетпекке күшін асқан.

Дегендей алайықшы біз бір жатып,

Барады жерге тоңы күздің батып.

9зенмен бұлақтардың ернеуіне,

Қалғанын қарасаңшы мұздың қатып.

ЖҮРМІН 
ҚАЗІР ЖАБЫРҚАП

Сенен хабар болмады,

Құлазып тұр к�ңілім.

Жанды уайым торлады,

Жетпеген соң к�п үнім.

Кеттің бе сен жатырқап,

Болмағанға байланыс.

Жүрмін қазір жабырқап,

Барды екен деп қайда алыс?

Демей к�ктен айды әпер,

Қалған ең мені түсініп.

Кеткендей бір айлакер,

Қақпанына түсіріп.

9згерсін мейлі түрің де,

Саған деген ой тәуір.

Тіл қатарсың түбінде,

Сағындырып әйтеуір.

КЕЛЕМІН

Алға озып кетпеген соң қатты желіп,

Тілеуі кейбір достың жатты кеміп.

Қауқарсыз жайымды осы сезгендей-ақ,

Бір қаск�й тобығымнан қақты келіп.

Сүріндім, содан бірақ мертікпедім,

Шаңдатып жоғымды іздеп ентікпедім.

Тағдырдың соққысына т�теп беріп,

Түсірмей иығымды мен тіктедім.

Т�бемнен кетпесе де аспан к�шіп,

Келемін сан-сынақты бастан кешіп.

Жүрекке түскен жара жазылар ма,

Білінбей басқан ізім жатсаң да �шіп.

Болмаса ел сезінер ақында айбын,

Несіне тілді безеп тақылдаймын.

Жоғалса к�ңіл қошым к�рер к�зге,

Бейне бір су сіңбеген тақырдаймын.

ОЙЛАЙ БЕРЕМ

Тау-тасты табан тозып кезбесем де,

Мен саған енді қайтіп кездесем бе?

9зіңді �мір бойы ойлай берем,

Бағамды �згелерден кем десең де.

�ңгіме сен жайлы жүр құлақта �ріп,

Қорқыныш жоқ тұрған бір бірақ т�ніп.

Сарқылмас сағынышты саған деген,

Келемін �з жаныма қуат к�ріп.

Ойланып, іштей тынып, тұншығармын,

Білем бірақ түннен соң күн шығарын.

Бір сендік сағыныштың салмағына,

Сезсеңші менен �зге кім шыдарын.

К�кейде ой к�п, орыны толмас небір,

Сабырымды сарықпай қоймас та �мір.

Салқын қабақ танытып жүрсің дәйім,

Деме бірақ жанымды тозбас темір.

БҰЛ !МІР

Үстімнен �тіп жатқан жүгіріп күн,

Белімді сындырардай жиі бүктің.

Жас үлкен, к�ргенім к�п болғанымен,

Жүр дейсің ақылыма жүгініп кім?

9мірдің жақсы мәлім мұңды сыры,

Бола алған жан емеспін тұрмысы ірі.

Ерінбей �лең жаздым байлық сол ғой,

С�зіммен қуандырсам бір кісіні.

Бұл �мір сүймесе де маңдайымнан,

Күш-жігер сарқылған жоқ тал бойымнан.

Есімде к�рген қызық, шеккен бейнет,

Демеймін бәрі де �шіп қалды ойымнан.

Еңбекпен адам ылғи шұғылданса,

Тозады екен болса да мығым қанша.

Қолыма түлкі арманның түспесі анық,

К�здерім мәңгілікке жұмылғанша.

УАҚЫТ ЖҮЙРІК

Жаурады жүрек қалай жібітемін,

9міріме мінеки жалғасты күз.

Кеше ғана к�рікті жігіт едім,

Қадірімді сезетін қалмапты қыз.

Уақыт жүйрік жидітті қалың шашты,

Бұзау жалап кеткендей тақыр т�бем.

Бетімді айқыш-ұйқыш әжім басты,

Жүріс сылбыр с�зімді ұтқыр демен.

Қарсы алып тұрғандаймын желді күзді,

Той-думан бастан кешер кетті азайып.

Сағынып күтетұғын енді бізді,

Жан аз десем достарым етпес айып.

Оятып қараңғыда шыр ұйқыдан,

Тұратын жақын маңда ұлып қасқыр.

Қозғайды қайғы ескіні,

Ұмытпан тоғайлы тау Қараешкіні.

Жалт етіп жалғыз соқпақ жоғалатын,

Бір демде бола қалса қар к�шкіні.

Қозғайтын тағы ескіні,

Оңаша ойға оралтсам Қараешкіні.

Жайылған қой түгілі, есіме алам,

Мүйізі иір-иір Тауешкіні.

9мірдің �кінішті �ткелдері,

Бермей жүр жанға маза к�птен бері.

К�ңілден қалай ғана болады ұмыт,

�кемнің басқан ізі, т�ккен тері.

*Қараешкі – жердің аты

БОЛҒАНСЫҢ 
ЖАҚЫН КІСІМ

Қалайша қашқақтадың қарғам менен,

Тұрғанда беткі �мірдің түспей күзі.

Жастық шақ тым шалғайда қалғанменен,

Жүректен сағыныштың �шпейді ізі.

Бір ашты алмайыншы дертті татып,
Дедім де к�рмегенмін кек тұтатып.
Алайда �ртенген бір қамыстайын,
9сегі қабырғамды кетті уатып.

Жалған с�з желдей есіп, жанымды жеп,
Жайқалған жапырағымды жапырды кеп.
Мезгілсіз мекенімді қар басқандай,
К�ңілдің к�к жайлауы жатыр жүдеп.

Ұшпадым қанатымды қатты керіп,
Таңымды айырмадым аттыға еріп.
Жүрсем де озашаппай топ ішінде,
Талайлар тобығымнан қақты келіп.

Қалмадым сол соққының тіпті астында,
Жығылмай жылжи бердім,тік бастымда.
Алдағы арманыма құлаш ұрдым,
Ниеті адалдармен жұптастым да.

 * * *
Кәрілік аттағалы босағамды,
Сақал-мұрт, самай шашым қоса ағарды.
К�ріссек к�п күн �тіп ей, інішек,
Танымай қалып жүр ме осы ағаңды.

Кей түні к�ңіліме күлкі кірмей,

Жатамын таңға дейін кірпік ілмей.

Сарқылмас сағынышқа айналардай,

Табылмас ауру ма, бұл бір емі?

Ұмытпай жүрсемдағы сырлы атыңды,

Қалдым ба жеткізе алмай сыр татымды?

Жасырман кеше ғана түсіме ендің,

Баяғы жоғалтпапсың сымбатыңды.

Жыр болып оралсаң деп ғажап тілге,

Сен үшін тартып жүрмін азап күнде.

Айналсаң арманыма бір бітпейтін,

9терсің �міріммен жасап бірге.

 * * *

Айнымас адал достай жаным сенер,

9зіңсің жүрегіме жалын себер.

Анамды к�ргендей боп қуанамын,

К�зіме сенің т�бең шалынса егер.

Сағынбай тұрман ауылым, к�зім жеткен,

Бал дәурен балалығым �зіңде �ткен.

Сүйген жар алақаны деп білемін,

Айқара құшақ жайып, желіңді �пкен.

Бастағам Сарыжаз сенен жырдың басын,

Сендегі ел жүрегімнен сыр тыңдасын.

Ауылым �сіп-�нген �реніңнің,

9леңге �зек етем нұр тұлғасын!

 * * *

Қайталаған жандай ескі әуенді,

Кедейсің деп айта берме дау енді.

Қалтам жұқа, қаламым бар алайда,

Мен ешкімге болған емен тәуелді.

Дей к�рмегін мына жуас егесті ұл,

Кедейлігім кемшілігім емес бұл.

9лең жаздым �з әлімше �рнектеп,

Білген адам �нерден де демес тұл.

9зің жақтан с�з кетсе де басталып,

Сынағаным емес мынау бас салып.

Шырт түкіріп шіренбегін бірақта,

Берген жандай қазаныма ас салып.

  * * *

Жалт етіп, қиялымнан �тсең кей күн,

Жан еркем, тағы қайта к�рсем деймін.

Талабым талай мәрте ұшты желге,

Соңғы үміт ақтала ма, к�п сенбеймін?!

Есімде к�зді арбаған сұлу тұлғаң,

Жандай ем, бақытына шын ұмтылған.

Қолыңа жыр боп тиген жасырмаймын,

Кеудеме �зің жайлы сырым тұнған.

Қалып па ең сен де мені сүйіп шын-ақ,

Тұратын к�здеріңнен түсіп шуақ .

Сол күндер к�рген түс боп, жыл құсындай,

Аяулым кеткенің бе, ұшып жырақ?

Ажырап алыстады бұл күнде ірге,

Азайды �зіңді ойлап күлкім мүлде.

К�кірек к�к тұманнан айығар-ау,

Алдымнан шыға келсең шіркін бірде!

ҚЫСҚЫ БАҚ

Теректі түгел қар бүркеп,

Майысып тұр бұтағы.

Былтырғы аяз қайтып кеп,

Күшіне кірді бұл тағы.

Ышқынып боран соғады,

Кезі сирек тыншитын.

Аяз бетті сорады,

Қылығы қызық шымшитын.

Аппақ қарға оранып,
Сұрланды бақтың түр-түсі.
Шашбауы түгел тоналып,
Салбырап тұр сүңгісі.

Аяз үдеп, қар қаптап,
Қырдың қысып тұр қысы.
Табаны кейде тайғақтап,
Қар күреп жүр бір кісі.

Ақ қар жаусын бір апта,
Қаймықпайды бұл кісі.
Қиналғанын бірақта,
Келмейді ешкім білгісі.

Айнала түгел ақ түсті,
Кетіпті қарға жұтылып.
Мүлгіп тұр міне, бақ қысқы,
У-шудан бір сәт құтылып.

 ТҮН

Жалқын боп барып батты күн,
Тыныстай қалды жер үсті.
Талайға баспай аптығын,
Тоқтады зорға жел күшті.

Бауырына бұлттың жығылып,
Жарқырап шыққан ай қандай!
Қараңғы шыңға тығылып,
Ұйып бір қалған айрандай.

Түн қойнын с�гіп барады ай,
Алысқа к�ктен жол алып.
Бесікте жатқан баладай,
Жер ана жатыр демалып.

ЖЕЛ ТОНАҒАН

Кәрлі аспан қазынасын ақтарды,
Туған жерге қыс та келді ақ қарлы.
Жаңа түскен жас келінге ұқсатып,
Шәлі салып бүркеді бау-бақтарды.

Жылылыққа бейім болып кеткен к�п,
Шұнақ аяз шымшылайды беттен кеп.
Ойқастайды қарды ұшырып долы жел,
«Бар билікті жүргізетін тек мен» деп.

Жел тонаған бала қайың сырғасын,
Аппақ қардан к�тере алмай тұр басын.
9рлікпенен �згертпепті тек қана,
Тау т�сіне �скен арша тұлғасын.

Кетсең егер сонау биік жалды асып,
Қызыл түлкі бұлаңдайды жандасып.
К�зге ұрмайды жердің терең әжімі,
Жоғалыпты қар басып...

Сылбырмын қарттық маған дендеген бе,

Жастықтың тимейді �ткен неге себі?

Кеудемді шытырман ой кернеген де,

Демімнен суық күздей жел еседі.

Т�бемнен кетпесе де аспан к�шіп,

Келемін сан-сынақты бастан кешіп.

Жүрекке түскен жара жазылар ма,

Білінбей басқан ізім жатсаң да �шіп.

Болмаса ел сезінер ақында айбын,

Несіне тілді безеп тақылдаймын.

Жоғалса к�ңіл қошым к�рер к�зге,

Бейне бір су сіңбеген тақырдаймын.

ҚОС ЖҮРЕК

Жастық шақта түспедік пе сәтті ізге,

Құтты қонақ бола алмады бақ бізге.

Енді аяулым жай-күйіңді сездірер,

Арадағы жазып жүрген хатты үзбе.

Таусылмаса маған жасар жәрдемің,

Сол хаттардан сезілсінші жан демің.

9релі ойың тізілсе егер қағазға,

Болар едім жұтқандай бір жаз лебін.

�кем дейтін бос мақтанға есірме,

Қарным тойса жол ашпадым кесірге.

Албырт шақтың асулары артта қап,

Т�бедегі күн аунады бесінге.

Сағындық деп іздейтіндер кем бізді,

Соғар білем, алдымыздан жел күзгі.

Қос жүректің түкпірінде сақталған,

Адал ниет жалғастырар енді ізгі.

ҚАРАЕШКІ

Несіне бұртиямын.

Мен сенің шетте жүрген бір тұяғың.

Ортаңа ойда жоқта бара қалсам,

Кеудеңе н�серлетіп жыр құямын.

Қараешкі қарлы қыспақ,

Қой бақты әкем сол бір тауды қыстап.

Қайыңды, қарағайлы к�ркем жердің,

Келбетін к�з алдымда қалдым ұстап.

Соғатын долы боран,

Деп еді әкем сонда тоныңа оран

Малға �ріс ашамын деп қар күредім,

Бір сәтке босаған жоқ қолым одан.

Бермейтін ұлықсат бір,

Келгенмен қолхоз бастық ұлық-тақсыр.

Сен қазір отырмысың,жатырмысың,

Келіп тұр қандай ғана ой басыңа.

Болған соң жалғандағы жақын кісім,

Сенемін тез ұмыта қоймасыңа.

Қолға ұстап қос тізгінмен шылбырыңды,

Кеттің ғой бағытыңды жырақ бұрып.

Газеттен ұшыратсаң бұл жырымды,

�йтеуір оқи к�рме, жылап тұрып.

АҚ ҚЫРАУ 
БАСТЫ АҚЫРЫН

Тұншығып кеудемдегі с�зде піспей,

Жүргенде к�п ішінде, к�зге түспей.

 Ноқтасыз асау тайдай арпалысқан,

 Жастық шақ, �те шықты к�рген түстей.

9ткіздім бос желікпен сан айымды,

Ақ қырау басты ақырын самайымды.

Жеткізбей кеткен арман �кініші,

Бетке ұрып, беріп жатыр «сазайымды».

Қалған қарт болмасам да жасы жетіп,

Кетіппін талай қырды басып �тіп.

Жыр еттім азғана ойды алғаны үшін,

Түбіне к�кірегімнің жақсы бекіп.

Қолымнан сусып кетіп таныс жұмыс,

Болмадым кімдерменен алыс-жұлыс.

Қатардан қалмайын деп қармандым да,

�йтеуір күн кешкен жоқ жаным тыныш.

* * *

Жүрегіме жыр жұқты,

Талант беріп жаратқан.

Болған жоқпын бір мықты,

Аузына елді қаратқан.

Жүйріктерді барша ұтып,

Шықпадым биік белеңге.

Қалмадым бірақ шаң жұтып,

Күлкі болып мен елге.

Қатарыңнан түбінде,

Жарыстарда озбау – сын.

Естіліп жүр бүгінде,

Менің дағы �з даусым.

АРМАНҒА

Кемістеу ақыл-ойы, дене күші,

Жолымнан келді бір жан тежегісі.

Жүзеге арамдығын асырмақшы,

9зге бір болмаған соң демек ісі.

Қайғы-мұң арпалысып толды ішіме,

Сырт к�зге жүрген жандай түкті білмей.

Бір күнге жалғасқанмен бүр күн келіп,

Барады жанға жайлы күлкім кеміп.

Алыста қалған анау жастық шақта,

Жатқаным жақсы еді ғой ұйқымды еміп.

 * * *

Алдымда күліп атар таң тұрғанмен,

К�рмедім к�п жеңілдік тағдырдан мен.

9нердің �ріне әлі шыққаным жоқ,

Жүректен қаншама сыр айтылғанмен.

К�п ойым жұтылса да есіл күнге,

9мірден түңілейін несін мүлде.

Адамдар қабақ түйсе, жабырқаймын,

Япырым-ай, тигіздім деп кесір кімге!?

Жүргем жоқ, жүрегімді орап мұңға,

Келмейді қайғыны әсте жолатқым да.

Жырыма сусындар ел аздау білем,

Шынымен сыр айтуға олақпын ба?

Бір мінсіз күн кешпедім жанша ақылды,

9мірден алған жоқпын барша ақымды.

Жас келді қуат қайтты енді білмен,

Басамын желе жортып қанша қырды?

9зімді енжар �те салақ демен,

Тартпады жүк к�теріп азап денем.

Жасырман жыр жарыста кейін қалдым,

Ойымды кейбіреуден санап т�мен,

Жалқаулық сәл кейінге тартпап па еді,

Бәйгеге ат қоспадым баптап тегі.

Сыртымнан сыпсың қағып с�йлегенмен,

Кетпеді кеудемсоқтар таптап мені.

Кім қолдар қисық мінез қырсық ұлды,

Деме дос �тірікке тым сұғынды.

Ел к�зін алдай беріп бір мықтының,

Тықпадым қолтығына тұмсығымды.

Білемін айтыларын с�зге сын к�п,

Түсемін сол үшін де к�зге сирек.

Байлығым болмасада бастан асқан,

Шығарды атымды �лең �рге сүйреп.

  * * *

Қайдасың қарақат к�з қарғам менің,

Іздесем естілер ме алған демің?

Жалт етіп жанарымнан ғайып болдың,

�лде бір қол жетпейтін арман ба едің!?

9зіңе жаным дәйім ділгір еді,

Уайым жүрегімді тілгіледі.
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азіргі уақыт – көңілге алаң кірген уақыт. Әр күніміз, әр сәтіміз денсаулықты 
ойлаумен, сақтық шараларына барынша зейін қоюмен өтіп жатқаны 
шындық. «Еуропаны коммунизм елесі кезіп жүр» дегендей, әлемді де 
пандемия емін-еркін жайлап, кезіп жүргелі де жарты жылдан асып кетті. 
Қайтатын да, шегінетін де түрі байқалмайды. Әйтеуір, бүгінде аман дықпен, 
есендік-саулықпен жүздескенімізге шүкір дейтін халдеміз. Қалай деген-
мен еңсемізді түсірмеуіміз керек. Жақсы күндерге үміт артатын ел болған 
соң, басымыздан өтіп жатқан жағдайлардың барлығын өтпелі құбы лыстар 
ретінде бағалап, соған қарсы барлық әдіс-тәсілдерімізді қолданып, төтеп 
берсек жеңіп шығарымыз кәміл. Пандемия дейтін өмір шындығымен 
қатарласа тіршілік кеше жүріп, елдік мәселелерді де өзара талқылап, ой 
бөлісе отырғанымыздың еш артықшылығы жоқ шығар дейміз. 
Барша қазақтың алдында тұрған ұлы мақсаттың бірі – қасиетті 
Тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтау, мемлеке тіміздің іргетасын 
нығайту екені белгілі. Бұл мақсат бүгінгі әлемде болып жатқан түрлі саяси 
жағдайларды ойға алғанда, тіпті зорайып, еселене түсері анық. Тәуелсіздік 
дегеніміздің өзі үлкен жауапкершілік. Ең алдымен мемлекет құраушы 
ұлттың иығына түсетін жауапкершілік. Бұл жауапкершілікті сезіну, соған сай 
әрекет ету, тәуелсіз мемлекеттің азаматы ретінде қоғамға, елге еңбегіңді 
сіңіру әрбір адамнан, әрбір тұлғадан ыждаһаттылықты, жанашырлық 
көзқарасты талап етеді. Ыждаһат кемдеу соққан жерде дұрыс ниет те, 
атқарып жүрген ісімізден толымды нәтиже де көріне қоймайды. 
Осы тақылеттес ойлар жол сапарға шыққан кезімізде қаумалап, қойын 
дәптеріміздің парақтарына үңілте берді. Таяуда Нұр-Сұлтан қаласының 
басталған жол сапарымыздың бағыты Павлодар, Семей қалаларымен 
жалғаса түсті.

ШЕТЕЛДІК ЖАЗУЛАР Һ5М 
«ҚАЗАҚША ДИСКОТЕКА»

Е
л і м і з д і ң  б а с  қ а л а с ы  – 

 Нұр-Сұл тан ға келіп түскенімде, 

аста на мыздың басқа қалалардан 

�згеше сипаты, рухы, болмысы бірден-

ақ сезілді. Жолаушылар пойызы «Нұрлы 

жол» бекетіне келіп жеткенде алдымен 

Сарыарқаның кеңдігі байқалды. Күздің 

таңғы салқыны Елордаға қадам басқан 

жолаушылар мен меймандарды ширатып, 

санасын бір сергітіп алатындай. Мұнда 

�мірдің ағысы да едәуір қарқынды. Оған 

дейін жайбарақат отырған сапарластарың 

астанаға жеткенде екпіндей адымдап, ал-

ды-арттарына қарамастан зулайды дейсің. 

9зің де соларға ілесе кетесің. «Нұрлы 

жолдың» ішін оншалықты жақсы білмесең 

де, әйтеуір, алдыңа түскен лектің соңынан 

жүріп келе жатасың. Бекеттің есігін торуыл-

дап жүретін елордалық такси жүргізушілері 

де жапа-тармағай �з қызметтерін ұсынып, 

жанталасып жүр.  Бағасын т�лесең бара-

тын жеріңе жеткізіп тастайды. Шаруам 

қауырт болмаған соң қоғамдық к�лікке 

жайғастым. Бір таңғалғаным, қоғамдық 

к�ліктердің сипаты – қалааралық жолға 

қатынайтын автобустардай әсер қалдырды. 

Не дегенмен, үйреншікті автобустарға 

қарағанда бұлар �те жайлы, ыңғайлы. 

Қонақжайға келіп орналасқан соң, аста-

на к�шелерін аралауға шығып, сәулеті 

келіскен бас шаһарымыздың тіршілігі 

таңғы уақытқа қарағанда жандана түсіпті. 

Елордаға келген сайын оны жаңа қырынан 

танып білгендей боласың. Ең бірінші  назар 

аударғаным, астана к�шелерінің басым 

б�лігі – қазақша аталатыны қуантты. Бұл 

да болса, Тәуелсіздігіміздің арқасы ғой. 

Қазақша аталған к�шелердің барлығы 

ұлтымыздың �ткен тарихынан, ардақ тұтар 

тұлғаларының есімдерінен сыр шертіп тұр.

Жалпы к�ше атауы дегеніміздің �зі 

ұрпақтан ұрпаққа жалғасар ғибратты да 

қызық ұғым ғой. Мәселен, к�ше атауларына 

берілген тұлғалар есімдерінің әрқайсысы 

Тәуелсіздігіміздің  баянды болуына қызмет 

етіп тұр! Бірі – хан, бірі – батыр, бірі – 

қаламгер, енді бірі – мәдениет пен �нерді 

шырқау биікке к�терген қайраткер деген-

дей, әрқайсысы Елорда  болмысымен әдемі 

үйлесім  тауып, астанамыздың тұғырын 

айбынды ете түсуде. �лбетте, осындай 

дүниелерге к�ңіл марқаяды, кеудеңді 

мақтаныш сезімі кернейді. К�біне біз 

күнделікті тіршілікті күйттеп кетіп, бәрі 

де бұрыннан осылай бола қалғандай 

қабылдаймыз. К�з алдымызда �ткен 

 тарихи сәттердің парқын жете сезіне 

алмай, оңай ұмыта салуға да бейімбіз. 

Бірақ тәуелсіздігіміздің даму кезеңдері 

мен егемендігімізді қалыптастырған әрбір 

маңызды дүниені жадымыздан шығармау 

керек. Бүгінгі уақытымыздың бағасын, 

мазмұнын сезіну үшін бір сәт еліміздің 

кешегі жүріп �ткен жолына да назар аударып 

отырған артық болмас. Мұны неге айтып 

отырмыз? 9йткені қанша жерден жаңа аста-

намыз бой к�терді десек те, Елордамыздың 

к�ше атауларын да қазақшалау оңайға 

соқпағанын жақсы білеміз. Соған үлес 

қосқан, маңдай терін т�ккен әрбір азаматқа 

шексіз ризашылығымызды білдіруіміз 

керек. 

9кінішке қарай, біздің елде қазақы 

ұлттық сипаты бар атауларға әлі  де 

сақтықпен қарау жағы басым. Соның 

н ә т и  ж е с і н д е  з а ң ғ а  о н о м а с т и к а л ы қ 

атау ларды к�пшілік алдына шығарып 

талқылау деген мәселе енгізілді. Осы-

лайша, қазақтануымыз, отарлық сана-

дан арылуымыздың �зі к�пшілік талқы-

лауымен жүзеге асып жатыр. Хош делік, 

бірақ кеңестік кезеңдегі тарихымызға зер 

салсақ, «К�ше, қалаларыңызды осылай 

атайық деп жатырмыз» деп жиналыс жасап, 

қоғамдық талқылау �ткізіп, пікірлеріңіз 

қандай деп сол кездегі Орталық қай 

қазақтың келісімін алып еді? Барлық мәселе 

солақай бұйрықпен шешіліп жатты. Соның 

ішінде жер-су, елді мекен, қала, кент, облыс 

атауларының �зі ешқандай талқылаусыз-

ақ �згеріп, тақтайшалар ауыстырылып 

жатты. Тарихи әділеттілік деген дүние бар. 

Сол әділеттілік ұстанымын негізге алатын 

болсақ, қазақтың �з жеріндегі, ата-баба-

мыздан қалған байырғы атауларды біз бірте-

бірте қайтаруымыз керек. К�неден келе 

жатқан жер-су атауларын кезінде жасалған 

түрлі қиянаттардан, қуғын-сүргіннен ақтап 

алатын жалғыз жол осы. К�ше атауларының 

к�бі қазақша қалыптасып жатқанына бір 

қуансақ, енді сол к�шелердегі шетелдік 

жазулардың шамадан тыс қаптап кеткенін 

к�ріп бір мұңайдық. 

Қалаға қазақы ұлттық рух, қазақы кел-

бет сыйлайтын оның әсем үйлері емес, ең 

алдымен қазақ тіліндегі атаулары. Қазақша 

атаулар аз болса, ұлттық рух қайдан болмақ? 

Тәуелсіздігімізге қол жеткізген соң уысы-

мыздан шығарып алған екі дүние болса, 

соның бірі – тіл мәселесі мен ұлттық атау-

лар. 9кінішке қарай, бұл мәселелер заңдық 

тұрғыдан шегеленіп, реттелмеді. Шетелдік 

инвесторларға  жол ашқанымызбен, 

шетелдік атауларға жол ашпауымыз керек 

еді. К�з тартатын ірі сауда орталықтары, 

мейрамханалар мен дүкендер, компания-

лар, сұлулық салондарының к�бі шетелдік 

атаулармен бедерленген. Мұндайға қашан 

тоқтау болады? Қай ағылшын немесе фран-

цуз билігі �з астанасының т�ріне �зге 

тілдегі жазуды ілдіріп қойды? Сол жа-

зуды к�ріп, түйсініп �скен ұрпақтар �з 

тілінен алыстамағанда қайтеді? Біз солай 

болуға �зіміз жағдай жасап отырғандаймыз. 

Жалпы шет тіліндегі жазулар, атаулар 

Қазақстанда мүлдем болмасын демейміз, 

бірақ кез келген нәрсенің шек-шекарасы 

бар емес пе? Біз қазақ елі, қазақ мемлекеті 

болғаннан кейін, бас қаламыздағы к�рнекі 

жазулар да, атаулар да қазақша болғаны 

керек. Шет тілін шеттеткеніміз емес, бірақ 

�з тіліңнің дәрежесі кісі қуантарлықтай 

болмай тұрғанда, �зге тілдегі жазуларды 

т�бемізге жазып қойып, ұлықтауымызға не 

жорық? Қандай қажеттіліктен туды? Осын-

Мысалы, Атырау мен Алтай, Сарыарқа, 

Жетісу, Алатау, Тарбағатай, Қаратау, Тараз, 

Отырар және тағы да басқа терең мағыналы 

атаулар әр қазақтың жүрегінен орын алып, 

ұлан-байтақ даламыздың рухани-мәдени, 

тарихи кеңістігін айқындап, айшықтап 

тұр. Қазақтың кешегі және бүгінгі бол-

мысын, рухани қайнар бастауларын бұл 

атауларсыз елестету, тіпті мүмкін емес. 

9йткені ұрпақтан ұрпаққа жалғасып 

келе жатқан жер атаулары әр буынның 

 санасында жаңғырып, дүниетанымында 

берік орнығады. Бір қайран қалатыныңыз, 

ұлттық құндылықтарды барынша жоюға 

әрекет жасаған кешегі тоталитарлық жүйе 

 осынау қасиетті атауларды халық жүрегі мен 
 санасынан �шіре алмапты. Есесіне үлкенді-

кішілі елді мекендер мен қалалар, к�ше 

атауларын �згертіп, ұлттық санамызды 

к�мескілендірді, соның нәтижесінде ұлттық 

дүниетанымымызға мүлдем жат, ешқандай 

тарихи негізі жоқ атаулар жаңбырдан 

кейінгі саңырауқұлақтай қаптады. �лбетте, 

қазақ жерінің әрбір пұшпағы мен мүйісі, 

ойы мен қыраты, суы мен нуы, �зені мен 

к�лі, атақонысы мен жайлаулары – атаусыз 

емес еді. Барлы ғының �зіне жарасымды, 

т�л табиғатына сай келерлік атаулары 

бар еді. Ол атаулар ауыздан ауызға к�шті, 

аңыз-әңгімелерге, ертегі-дастандарға 

енді. С�йтіп, халық жүрегінен орын алды. 

Тіпті кеңестік кезеңнің �зінде орысша 

атаулардың �зін қазақтар фонетикалық, 

д ы б ы с т ы қ  � з г е р і с т е р г е  ұ ш ы р а т ы п , 

қазақшалап атады. Мұның барлығы – 

ұлттық санамыздың жат атауларды к�пке 

дейін қабылдай алмай, ішкі қарсылықтың 

жүріп жатуынан еді. Бірақ бірте-бірте, талай 

ұрпақтың алмасуымен бірге жат атаулар 

да толассыз к�бейіп, санаға сіңісті болып, 

тіршілігімізге  араласып кетті. Мыңдаған 

адамдардың кіндік қаны тамған туған жері, 

атақоныстары жат атаулармен бедерленді. 

Қазақтар еріксіз �здерінің туып-�скен 

мекендерін орысша жазып, орысша атай-

тын болды. Біздің тарихи тамырымыз-

дан ажырай бастауымыздың белгісі еді 

бұл. Осыған қарап, жер-су атауларының 

ұлт �мірінде, жекелеген адамдардың 

тағдырында атқаратын р�лі қаншалықты 

маңызды екенін түйсінуге болады. Мысалы, 

бүгінде Абай мен Жидебайды, Махамбет пен 

Қараойды, Мәди мен Үшқараны, Қаныш 

пен Баянауылды, Мұқағали мен Қарасазды 

б�ліп қарай алмайтынымыз сияқты, жер 

атаулары арқылы сол �ңірде туып-�скен 

тұлғалардың мәртебесі қаншалықты биіктеп 

тұрса, ғасырда бір  туатын таланттар арқылы 

да жер атауларының қадір-қасиеті ерекше 

болып к�рінеді. �р қазақ үшін қымбат 

әрі ыстық мекенге айналады. Қазақтар 

үшін, ең алдымен, жарасымды болатыны 

– туған жерінің �зіміздің т�л тілімізде ата-

луында жатқан жоқ па?! Ал бүгінгі заманда 

қаншама қарак�здеріміздің �мірбаянына, 

жеке куәліктеріне (олар қазақ жерінде 

�мірге келсе де), орысша атаулар жазы-

лып, таңбаланып жатыр. Мысалы біздің 

дүниетанымдық қабылдауымызға «Серік 

Федоровка ауылында дүниеге келген» 

дегеннен г�рі «Серік Бест�беде дүниеге 

келген» деген ұғым әлдеқайда жақын емес 

пе? Ал Федоровка атауы �згермесе Серіктің 

балалары, немере-ш�берелерінің де туған 

жерлері осылай бедерленіп, жазыла береді.

Ономастика ғылымының базалық тірек-

компоненттері деп ең алдымен жер мен ел 

ұғымдарын айтамыз. Мәселен, жер болмаса, 

жер атаулары да жоқ. Ел болмаса, ел атау-

лары да жоқ. Демек, қазақ халқының арғы-

бергі тарихынан, ұлт тағдырынан, кешегі 

және бүгінгі �мірінен ономастикалық атау-

ларды б�ліп қарау мүмкін емес. Соның үшін 

ұлт тұтастығын, ұлт бірлігін айқындайтын 

бірден-бір  фактор – бұл ономастикалық 

атаулар. Жер-су атауларын �з шығармасына 

тірек етпеген ақын-жазушы жоқ. Бұдан 

б�лек, �нер майталмандарының туын-

дыларынан жер-су атауларын, оған деген 

құрметті молынан кездестіруге болады. Бұл 

да жайдан-жай қалыптаспаған үрдіс. Себебі 

біздің т�бемізге к�теріп, маңдайымызға 

б а с а т ы н  а с а  з о р  қ ұ н д ы л ы ғ ы м ы з  – 

атамекеніміз болса, сол атамекеніміздің 

әр қиырында жан дүниемізді тербетіп, 

рухымызды байытатын жер-су атаулары да 

біз үшін дәл сондай қымбат әрі қастерлі. 

Тәуелсіздіктен кейін қауырт қолға алынған 

ономастикалық атауларды түгендеу, зерт-

теу ісі кейінгі жылдары бәсеңсіп қалды. 

Отандық ономаст ғалымдарымыздың да үні 

баспас�з беттерінен к�п естіле бермейді. 

Ономастика саласының бағыттарына 

тоқталсақ, олар: антропонимика (кісі 

есімдері), астронимика (ғарыш нысандары 

мен жекелен аспан сәулелерінің атаулары), 

 зоономика (жан-жануарларға байланысты 

есімдер мен лақап аттар), каронимика 

(кемелердің, катерлердің атаулары), хре-

матонимика (материалдық мәдениетке 

қатысты заттық атаулар), прагматонимика 

(тауар лар атаулары), теонимика (құдайлар 

есімдері), топонимика (географиялық 

объектілердің атаулары), эргонимика 

(іскер адамдар бірлестігінің атаулары) деп 

жіктеледі. �рине, біз бұл жерде ономастика 

ғылымына тереңдеп бойлағалы отырғамыз 

жоқ, дегенмен, қазақтың ұлттық ономас-

тикасы жан-жақты бағытта дами түссе 

деген тілек. Қазіргі Қазақстан ғылымын 

ұйымдастырудың бір қателігі – ғылыми 

жұмыстарды қаржыландыруды ғылыми 

конкурстарға ғана тәуелді етіп қойғаны. Осы 

мәселе жалпы ғылыми ізденістердің, соның 

ішінде ұлттық маңызы бар тақырыптарды 

қаржыландыруға іліне алмай, кешеуілдеп 

жатқандығына басты себептердің бірі бо-

лып отыр. Ұлт үшін стратегиялық мәнге ие 

іргелі тақырыптар тікелей қаржыландыруға 

ие болмаса, дер кезінде монографиялар 

шықпаса, уақыт жағынан ұтыламыз.

Кейбір ғалымдардың зерттеу еңбектері 

де сол қаржы-қаражаттың қол байлауы-

нан жарық к�рмей, �здері де пұшайман 

күй кешуде. Мысалы, керекулік ғалым, 

географиядан осы аймақтан шыққан 

тұңғыш ғылым докторы, профессор 

Қуат Сапаровтың Баянауыл мен Аққулы 

�ңіріне қатысты қомақты екі зерттеу 

кітабы баспа бетін к�ре алмай жатыр. Осы 

еңбектердің жарық к�руіне облыс тара-

пынан да, аудан тарапынан да ешқандай 

қолдау к�рсетілмеді. «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында шы ғаруға лайықты 

құнды дүние деп осындай еңбектерді 

айтуға болады. Мұндай мысал дар еліміздің 

�зге де облыстарында да аз емес.

Реті келіп тұр, айтайық. Алматы қала-

сында ономастика мәселелерімен тыным 

таппай шұғылданып жүретін Молдияр 

Серікбайұлы дейтін ағамыз бар еді. Ол 

кісі бақилық болғалы жер-су атауларының 

жоқшысы, іздеушісі, осы саладағы әртүрлі 

үлкенді-кішілі шаруаларды түгендеп, 

үкіметке де, министрліктергеде дамыл 

таптырмай жүретін адам да қалмады деп 

�кінішпен айтуымызға тура келеді. Сол 

Молдияр ағамыз жасы сексенге жақындаса 

да Қазақстан мен Орталық Азияны, Ресей 

аумағын қамтитын бір экспедицияның жо-

басын жасап, үлкен сапарға іштей дайында-

лып, демеуші табу мақсатымен астананың 

тиісті мекемелеріне дүркін-дүркін хат 

жолдап жүруші еді.  Шенеуніктерден 

қолдау таппады ма, �кінішке қарай, ойға 

алған жоспарына қол жеткізе алмай кетті. 

Жер-су атауларының терең білгірі ретінде 

к�птеген атаулардың әлі дұрыс аталмай, 

бұрмаланып кеткенін, әділеттілікті қалпына 

келтіру керегін жиі айтатын. Ол кісінің 

с�здеріне, пікір-пайымдарына қарап, 

ономастиканың мәселелері елімізде шаш-

етектен екен ғой деген ойға қалатынбыз. 

Қазір ономастикалық атауларды  зерттеуге 

қатысты ғалымдардың  экспедициялары 

д а  ұ й ы м д а с т ы р ы л м а й д ы .  Ж е р - с у 

атауларының шыққан тегін танып білетін, 

шежіресін тарқатып айтатын к�нек�з 

қарияларымыздыңда қатары сиреді.

тығыз орналасып, орныға бергені ауадай 

қажет. Мемлекетіміз үшін стратегиялық 

маңызы бар мәселеге үн қосу,  яғни 

солтүстік �ңірлерге к�шіп бару ж�ніндегі 

бастаманың �зі оңтүстік халқына тасталған 

ұран іспетті. Ішкі миграциялық процестерге 

қан жүгіретін кезең де осы болмақ. Демек, 

туып-�скен жерімізден ұзап кете алмау, 

белгілі �ңірмен шектеліп қалу к�зқарасын 

�згертетін уақыт та жетті. Себебі еліміздің 

кез келген мекені біз үшін жат емес. Бір 

с�збен айтқанда, солтүстік қазақыланып, 

Ертіс бойына қалың ел жағалай қоныстану 

үшін оңтүстіктегі ағайынның к�ші к�лікті 

болуы керек.

5КІМДІКТЕ – ЖИНАЛЫС!

С
емей шәріне келген сайын 

ерекше әсер алып, қаланың 

� з і н д і к  р у х а н и  б о л м ы с ы н 

сезініп қайтатынымыз бар. Семей – 

Абай атамыздың, Алаш арыстарының 

есімдерімен тікелей байланысты. Орыстың 

классигі Ф.Достоевский ғұмырының белгілі 

бір кезеңін �ткізген қала, Достоевскийдің 

мұражайы да бар. 

Б и ы л  п а н д е м и я ғ а  б а й л а н ы -

сты ұлы Абайдың 175 жылдығын кең 

ауқымда  мерекелеу мүмкіндігі болмады. 

 Десек те, мерейтой аясында Абайдың 

шығармаларын кеңінен насихаттау, 

шығармаларын шетел тілдеріне  аудару, 

Ж и д е б а й д ы  ж а ң ғ ы р т у  ж ұ м ы с т а р ы 

БІР ҮМІТ, БІР КҮДІК...

дай түйткілдерге алдағы уақытта жете к�ңіл 

б�лмесек, мұның арты ұлтсыздануға әкеп 

соқтырады. 

Елордадағы сапарымыз – қаладағы 

кітап дүкендерін аралап, қазақша газет-

журналдарды сататын дүңгіршектерді 

іздеумен жалғасын тапты. Уақытымның 

жеткенінше біраз кітап дүкендерін арала-

дым. Қазақша кітап қорының к�птігімен 

сүйсіндірген – «Абай» және «Астана кітап» 

дүкендері. Алматының кітап дүкендерінен 

табылмайтын әдеби-к�ркем, ғылыми 

кітаптар да к�зге ілікті. Бірақ  Алматымен 

салыстырғанда мұндағы кітаптардың 

бағасы тым қымбат. Ал қазақша газет-

журналдар саудалайтын «Алты алаш» деп 

аталатын бүкіл қала бойынша қызмет 

істеп тұрған екі ғана дүңгіршек астанамыз 

үшін аздық ететіні с�зсіз. Неге екенін 

қайдам, жаңашыл әкімдер келе салып 

 газет-журналдар дүңгіршіктеріне қырғидай 

тиеді. Қаланың сәнін бұзады дейді. �йтеуір, 

түрлі сылтауларды боратады кеп. С�йтіп, 

жойып, құртып жібереді. Ал сол газет-

журналдар дүңгіршіктерінен қаншама 

оқырман қауым қазақша басылымдар-

ды оқып, рухани сусындайтынын ойлай 

бермейді. Осылайша, халықтың елдік-

ұлттық санасын қалыптастырудың құралы 

болып табылатын қазақ басылымдарын 

табу – бас қаламыздың �зінде мұңға айна-

лып отыр. Тағы бір мәселе – астанадағы 

қалалық жастардың мемлекеттік тілімізге 

құрметпен қарай бермейтіні, к�біне орыс 

тілінде с�йлесетіні ойландырды. Осының 

барлығы ұлттық идеологиямыздың кемшін 

соғып тұрғанының белгісі. Бас шаһарда 

ұлттық  сипат онша к�п те емес. Бірақ 

«Қазақша дискотека» деген к�ңіл к�теру 

клубын к�ргенімде еріксіз езу тарттым. 

Сірә, бұл дискотеканың иесі Елордамыздың 

ұлттық реңкі мен мазмұнын арттырғысы 

келіп,  батыстық түрлі  модерндерге, 

жаһандану үрдісі толы шаһарда қазақы 

рухты қалыптағысы келген нағыз патриот 

болса керек.

ҰЛТТЫҚ ОНОМАСТИКА НЕМЕСЕ 
МОЛДИЯРДАЙ ЕР ҚАЙДА?

М
ақаламызда ұлттық атауларға 

байланысты ой қозғалған 

соң осы тақырыпқа арнайы 

тоқталуды ж�н к�рдік. Шынтуайтына 

келгенде, халықтың халықтық сипатын, 

болмысын айқындайтын негізгі белгісі 

– ономастикалық атаулар, онсыз т�рт 

құбыламыз тең болмайды. Мектебің 

қазақша болып, сол мектеп орналасқан 

к�ше атауы орысша болса, тіпті сол к�шелер 

орналасқан қаланың атауы орысша бол-

са, бұл жерде ұлттық рух туралы қандай 

әңгіме қозғауға болады? �р қазақтың, әрбір 

�скелең ұрпақтың бойында ұлттық рух 

пен тарихи сана-сезімді қалыптастырудың 

бірден-бір жолы – бұл қазақша атаулар. 

КЕРЕКУГЕ КЕЛДІК, 
ҚАЗАҚША АТАУЛАРДЫ К!РДІК

Е
лордамыздан шығып, тақтайдай 

тегіс жолға түсіп, туған жерімізді 

– Павлодар облысын бетке алдық. 

Екі қаланың арасы 500 шақырымға жуық 

жол. Павлодар атауы да талай жылдан бері 

шешімін таппай келе жатқан мәселе десек 

те, соңғы жылдары қалада мұртын балта 

шаппай келген ірілі-ұсақты к�птеген к�ше 

атауларының қазақшаланғаны мерейімізді 

�сірді. Бұл жұмыстар тоқтап қалмай, 

міндетті түрде жалғасын таба түсуі керек. 

Солтүстік шаһарда Едіге би, Малайсары 

батыр, Бұқар жырау, Мәшһүр-Жүсіп, 

Б�кейхан, Бекмаханов, Жібек жолы, Астана 

тәрізді к�ше атауларының пайда болуы аз 

нәтиже емес, әрине. Бұрын мұндай атау-

лар �ңіміз түгілі түсімізге де кірмеуші еді. 

Бірақ қалада атам заманнан �згермей келе 

жатқан орысша атаулар одан да к�п. Бір 

�кініштісі бұдан бірнеше жыл бұрын Павло-

дарда облыстық Тіл басқармасы таратылып, 

Мәдениет басқармасына қосылды. Осы 

басқарманың жеке шаңырағын сақтап қалу 

керек еді. Идеологиялық тұрғыдан дұрыс 

шешім болмады. 

Павлодарда қазақ тілінде облыстық 

«Сарыарқа самалы» газеті, «Найзатас» 

әдеби-к�ркем, қоғамдық-саяси журналы 

тарайды. Аймақ орталығында қазақ тілі мен 

руханият мәселелерін қызғыштай қорғап 

жүрген Арман Қани, Руза Бейсенбайтегі 

сынды ұлт жанашырлары мен қоғам 

қайраткерлерін барша халық жақсы біледі 

деп ойлаймын. Кейінгі буын �кілдерінің 

арасында Асыл �біш, Жұмабек Сманов, 

Асығат Тұрғанбек, Нұрбол Жайықбаев, 

Айбек Оралхан,  Асылбек Туғанбай, 

Жарқынбек Амантайұлы, Данияр Жұмаділ, 

Қуаныш Шарманов сынды азаматтар 

�ңірдегі рухани жаңғыру, ұлттық сананы 

қалыптастыру үрдістеріне атсалысып, к�п 

үлес қосып келеді. Солтүстік �ңірлерде 

осындай азаматтардың к�птеп шыққаны 

керек. Сонда жергілікті жерлердегі руханият 

мәселелері назарсыз қалмайды.

Біраз жылдан бері жұртшылықты 

толғандырып келе жатқан маңызды сұрақ 

– Павлодар атауына байланысты болып 

отырғаны жасырын емес. Бұл мәселе қалай 

және қашан шешілетіні әзірге бір Аллаға 

ғана аян. Шындыққа тура к�збен қарайтын 

болсақ, солтүстік �ңірге тән Павлодар мен 

Петропавл атауларында ешқандай рух жоқ. 

Тәуелсіздігімізбен бірге қалыптасып келе 

жатқан ұлттық санаға осындай болмысы 

б�лек атаулар кереғар екені айтпасақ та 

түсінікті. «Рухани жаңғыру» мәселелеріне 

кеңінен к�ңіл б�лініп жатқан қазіргідей 

заманда кеңестік кезеңнен қалған рухсыз 

атаулар қашанға дейін қолданыста бола 

бермек? �рине, облыс атауларын ауыс-

тыру қажырлы жұмысты талап ететінін 

түсінеміз. Заңдық-құқықтық мәселелер 

бар, ұйымдастыру-қаржылық сұрақтар 

да аз болмас. Дегенмен, «арбаны да сын-

дырмай, �гізді де �лтірмей» жасалатын 

ұтымды сәттің жүзеге асқанын қалаймыз. 

Павлодар тәрізді қалаларда ұлтаралық 

саясат байыпты жүргізіліп келе жатқаны 

белгілі.  Қала соңғы жылдары бірте-

бірте қазақылануға бет алғанын аңғару 

қиын емес. «Серпін» бағдарламасымен 

қоныс аударып келіп жатқан оңтүстіктегі 

ағайындар да бұл шаруаға �з үлестерін 

тигізуде. Тұрғындары едәуір азайып қалған 

шекаралық аймақтарға халық санының 

 жасалды. Семей қаласында болғанымда 

«Алаш арыстары және Мұхтар �уезов» 

деп аталатын мұражайға арнайы бар-

дым. «Алаш арыстары – Мұхтар �уезов 

мұражайы 1997 жылы М.О.�уезовтің 

туғанына 100 жыл толуына орай Абайдың 

мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-

мемориалдық қорық-мұражайының б�лімі 

ретінде ашылған екен. Еліміздегі  Алашорда 

қайраткерлеріне  арналған тұңғыш 

мұражай. ХХ ғасырдың  басында бұл үй 

Мұхтар �уезов, Жүсіпбек  Аймауытов, 

Міржақып Дулатовтың  Семейде қызмет 

еткен  жылдарына да ерекше қатысы бар 

мекен-жай. Мұражай қызметкерлерінің 

айтуынша, Абай кезінде осы үйді жерлесі 

әрі шәкірті �нияр Молдабаевқа сатып 

алуға к�мектескен екен. Алаш басшы-

лары �лихан Б�кейхан мен Міржақып 

Дулатовтың отбасылары тұрғаны тура-

лы Гүлнәр Міржақыпқызының: «�кем 

1921-1922 жылдары Семей губсотын-

да жұмыс істеді де, біз Комиссарская 

к�шесіндегі �нияр Молдабаевтың екі 

қабатты жекеменшік үйінде тұрдық (кейін 

Абай музейі  болды). Үстіңгі қабатында 

біз –  Дулатовтар, біріншісінде �лихан 

атаекемнің (Б�кейханов) үй-іші жайғасқан 

еді»  деген естелігі де уақыт �те келе 

мұражайға айналған үйдің маңыздылығына 

дәлел. Жалпы Семейде тарихи мұражайлар 

аз емес. Қаланың �зі қазақтың тарихымен 

астасып жатқандықтан к�шелері, ескі 

үйлердің әрқайсысы �з заманынан сыр 

шертіп тұрғандай. 

Биыл жыл басында ел басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев «Абай және ХХІ ғасырдағы 

Қазақстан» атты мақаласында: «Семей 

�ңірі – қазақ тарихындағы киелі �лкенің 

бірі. Сондықтан елдің рухани дамуында 

ерекше орны бар Семей қаласын тари-

хи орталық ретінде белгілеген ж�н. Ұлы 

Абай мен Шәкәрімнің, Мұхтар �уезовтің 

кіндік қаны тамған �ңір айрықша құрметке 

лайық. Осыған орай, шаһарды әлеуметтік-

экономикалық тұрғыдан кешенді түрде 

дамытып, ондағы тарихи-мәдени нысан-

дарды жаңа талапқа сай жаңғыртамыз. 

Үкіметке бұл мәселеге байланысты тиісті 

шаралар қабылдауды тапсырамын» деген 

болатын. 

Бұрынғы жылдармен салыстырғанда 

бүгінде Семейдің тіршілігі  біршама 

жанданғандай әсер қалдырды. Жаңа үйлер 

салынып, әлеуметтік-спорттық нысандар 

бой к�теріп жатыр екен. Ең бастысы, 

Семейді жаңғырту жұмыстары тоқтамауы 

керек. «Алаштың астанасы» аталып кеткен 

қаланы заманауи тұрғыдан дамытуға баса 

мән берілгені ж�н деп білеміз. Кезінде 

облыс орталығы 9скемен қаласына 

а у ы с т ы р ы л ғ а н н а н  к е й і н  С е м е й д і ң 

әлеуметтік-экономикалық ахуалы біршама 

т�мендеп қалғаны жасырын емес. Қала 

жолдары тозып, инфрақұрылымдар 

жаңартылмай, жұмыссыздар қатары 

к�бейіп, халықтың күн к�рісі де қиындап 

кеткен еді. Мысалы, қалада талай жылдан 

бері ыстық су к�рмей отырған к�п қабатты 

үйлер бар, жарық мүлдем тартылмаған 

к�шелер қаншама. Осы мәселелердің 

барлығы бірте-бірте шешімін табар деген 

үмітіміз жоқ емес. �кімдікке бас сұғып, 

басшылармен жолықпақ ниетіміз болып 

еді, алайда Семейдің әкімдігінде жина-

лыс болып жатыр екен. Сірә, ағымдағы 

маңызды әрі үлкен шаруалар шешіліп 

жатқан болар дедік. Бәрі оңынан болсын 

деп сапарымызды әрі қарай жалғай түстік.

Жалпы журналист болған соң, кез келген жол сапарларда, ең алдымен, халықтың көңіл-күйіне, толғандырған мәселелеріне, 
өмірдің назарға іліккен үлкенді-кішілі, ірілі-ұсақты құбылыстарына мән бере жүру – әдетіміз. Сонда байқағанымыз, халықтың 
бойында «Ертеңгі күніміз қалай болады? Мына карантиндік шектеулер қашан аяқталып, қашан қалыпты өмірімізге көшеміз?» 
деген бір үміт, бір күдік қатар өріліп жатқанын, көпшілікті – жүгенсіз кетіп бара жатқан қымбатшылық жайы алаңдататынын 
байқадық. Пандемияның әсерінен өмір салтының өзгере бастағанын да аңдадық. Тіпті жиындардан, басқосулардан, кездесу-
жүздесулерден саналы түрде бас тартатын жандардың қатары көбейгенін, адамдар өз денсаулықтарына көбірек көңіл 
бөлетінін, таза ауада жүгіріп, дене жаттығуларымен шұғылданатынын көрдік. Осы жарты жылдың ішінде елдің психологиясы, 
өмірге көзқарасы кәдімгідей өзгеріп кеткенін түйсіндік. Ашушаңдық, шыдамсыздық, сабырсыздық мінездер де адамдар бойы-
нан жиі көрініс тауып жатқанын байқадық. Осындай мәселелердің барлығы көңіл күйімізді БІР ҮМІТ, БІР КҮДІККЕ бөлей берді...

Дәуіржан Т!ЛЕБАЕВ 
АЛМАТЫ–НҰР-СҰЛТАН – ПАВЛОДАР – СЕМЕЙ – АЛМАТЫ
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Шамамен осыдан бір ғасырға жуық уақыт бұрын араларына 
бірер жыл салып, қазақтың бүгінде елге бірқатар белгілі ақпарат 
құралдарының іргетастары қаланды. Солардың бірі – Қазақ 
радиосы 1921 жылы 1 қазанда алғаш рет хабар таратты. Содан 
бері Қазақ радиосы ұлтымыздың үнжариясына айналды. Бүгінде 
«Қазақ радиосы» радиоарнасының қатары «Шалқар», «Астана» 
және «Classic» радиосымен толықты. «Қазақ радиолары» ЖШС 
құрамына біріккен төрт радио күнделікті тыңдармандарын 
әр қайсысы өз бағыты бойынша ақжолтай жаңалықтарымен 
қуантып келеді. Ендеше, «Қазақ радиолары» ЖШС Бас директо-
ры, белгілі медиа менеджер Ернұр Көшерханұлы БУРАХАНМЕН 
болған сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. 

Алматы өңіріндегі 4 миллионға 
жуық адамды электр қуатымен 
қамтып отырған «Алатау 
Жарық Компаниясы» АҚ-ның 
 энергетика саласында өзіндік 
орны бар. Бүгінде компания 
жаңа белестерге көтеріліп, ел 
мүддесі үшін қызмет етіп келеді. 
Біз Басқарма төрағасының 
бірінші орынбасары,  «Алатау 
Жарық Компаниясы» 
 АҚ-ның бас инженері Берік 
Қанатпекұлы САҒЫНДЫҚОВПЕН 
компанияның алдағы қыс 
айларына дайындықтары мен 
атқарған жұмыстары жайында 
сұхбаттасқан едік.  
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хабарлардың ішінде тыңдарман тәжірибелі 

заңгерлерден кеңес алатын «Халық үні» және 

«Территория права» хабары бар. «Жан әлемі» 

хабарында тыңдаушы к�кейіндегі сауалдарға 

жауап беріп, қажетті кеңестер ұсынылады. 

Сондай-ақ коронавирус індетінің  алдын алу 

мақсатында қазақстандық дәрігерлер мен 

шетелдік мамандардың пікірін қамтитын 

«Радио медицина» хабары бар. Үнжарияның 

ғасырлық мерейтойы қарсаңында ел 

құлағына сіңген, қазақтың қуанышы 

болған, Сәбит Мұқановтың с�зіне жазылған 

 Латиф Хамидидің «Қазақ вальсі» әні Қазақ 

радиосының басты әуеніне (джингл) ай-

налды. Белгілі композитор Қуат Шілдебаев 

пен Халық Ризабек Қазақ радиосы хабар-

ларын жанрға сай арнайы музыкамен 

әрледі. 

Ерекше айтарлығы, «Шалқар» 

радиоарнасы ұлттық арна атына сай 

1 қыркүйек – жаңа маусымнан тек 

қана қазақтың ұлттық музыкасы мен 

т�л �нерін, ұлттық мәдениеті  мен 

әдебиетін, бабалар мұрасы – қазақтың 

әні мен күйін, сағындырған ретро 

 музыкасын, �ткенімізден сыр шертетін 

«Алтын қордағы» асыл қазыналарын 

насихаттауға түбегейлі бет бұрды. 

Ал арнайы эстрадалық музыкаға 

арналған бағдарламаларда ғана 

�ңделген халық әндері мен қазақы 

сипаттағы эстрадалық әндер 

берілуде. Радио форматына сай 

имидждік роликтері, «т�сеніш» 

музыка (подложка), т.б. ұлттық 

бағытта жаңаланды.

«Қазақ радиосы» мен «Шал-

қ а р »  р а д и о а р н а с ы  а ш ы л ғ а н 

уақыттан бері құрамына елімізге танымал 

мәдениет қайраткерлері кіретін «К�ркемдік 

кеңес» арқылы әндердің мәтіні мен әуенін 

қатар талдап, эфирден ұсынып келеді. 

Біздегі «Астана» радиосы – елорданың 

тыныс-тіршілігін насихаттайтын  жастар 

радио арнасы. Жаңа маусымда  Санди 

Сұлтан мен Жанна Рахат жүргізетін 

«Кеңестер үйі» авторлық хабары эфирге 

жол тартты. 9мірлік қиын жағдайда қалған 

адамдарға кеңесу алаңы ретінде ашылған 

хабар алғашқы эфирден бастап, тыңдарман 

қызығушылығын туғызды. 

А л  « C l a s s i c »  р а д и о с ы н ы ң  ж а ң а 

 маусымында музыка �нерінің жаңа қырын 

ашатын, қазақстандық академиялық �нерді 

және отандық орындаушыларды насихат-

тайтын, әлемдік джаз музыканттарының 

�мірбаянын, альбомдарын және автор – 

музыканттардың естеліктері жайлы  хабарлар 

тыңдаушыға жол тартты.  Сондай-ақ «Classic» 

радиосы мен М.�уезов атындағы Қазақ 

мемлекеттік академиялық драма театрының 

бірлескен жобасы «Ақынның қара с�здері» 

атты хабар эфирден беріле бастады.

– С�з соңында Қазақ радиоларының 
елімізге таралу мүмкіндігі туралы айта 
кетсеңіз?

– Қазіргі уақытта Қазақ радиосы тәулік 

бойы, ал «Шалқар» радиоарнасы 18 сағат 

бойы екі шаһар – Нұр-Сұлтан мен Алматы 

қалаларынан хабар таратуда. 

2018 жылы – 12, 2019 жылы – 5 радиота-

ратқыш шалғай елді мекендерге орнатылды. 

2022-2025 жылғы жоспарға сай «Қазақ ради-

осы» (қазір – 89%), «Шалқар» (қазір – 64%) 

радиоарналарының республикада таралу 

деңгейін 95%-ға жеткізуді к�здеп отырмыз. 

Шекаралық аймақтардағы сигналдарды 

күшейту жұмыстары жүріп жатыр. Бұл ретте 

Қазақ радиосы кешені – Орта Азиядағы ірі 

радиоарналардың бірі екенін де айтқан ж�н.

Жүзжылдық қарсаңында студиялары-

мызды жаңартып, Алматыдағы студияға 

ж�ндеу жұмыстарын жасап, бейнеэфирге 

арналған камералар орнаттық. Ғасырлық 

 тарихын баяндайтын мұражайды осы 

 Алматы студиясынан ашқалы отырмыз. 

Келер жылы «Қазақ радиосы»  ғасыр жасаса, 

«Шалқар» радиоарнасы 55 жыл, «Классик» 

радиосына 10 жыл толады. Мерейтойлы 

маусымда да айтар жаңалығымызбен ұсынар 

жобаларымыз мол болмақ.

Алматыдағы студияның материалдық 

базасы жаңартылып, үш бірдей студия 

 заманауи эфирлік пультпен жабдықталды. 

Бұл құрылғының цифрлық сигнал жіберуге 

мүмкіндігі жоғары. Желтоқсан 175-тегі 

радио үйінен еліміздің түкпір-түкпіріне 

тікелей эфирде хабар тарату мүмкіндігіне 

толықтай қол жеткізді. Заман талабына 

сай студияға әлеуметтік желіге бейне-

эфир арқылы таралатын хабарлар үшін 

бейнекамера орнатылды. «Қазақстан» 

республикалық телеарадиокешені» АҚ 

басшылығының қолдауымен радио үйі 

ж�ндеуден �тті. Радио үйінің алдындағы 

автобус аялдамасы «Қазақ радиосы» деп 

аталды. 

Осы жылдың ақпан айынан бастап 

 Алматы студиясы жұмыскерлерінің 

жалақысы 30%-ға к�терілді. Биыл жал-

пы Серіктестік жұмыскерлерінің т�менгі 

еңбекақысы 17%-ға �сті.

Ұлттық мәдениет пен салт-дәстүрді 

насихаттап, қоғамдық келісім мен саяси 

тұрақтылықты, мемлекеттік тілдің дамуы 

мен дәстүр сабақтастығын сақтауға үлес 

қосып отырған «Қазақ радиолары» ЖШС 

бүгінгі қызметі осындай. 

Сұхбаттасқан 
Нұрлайым БАТЫР

лар қатысатындықтан ешбір жеңіс 

оңайлықпен келмейді. Алайда «АЖК» 

АҚ-ның жігіттері �здерінің шеберлігі 

мен біліктіліктерінің арқасында 

 жарыстардан жылда қанжығалары 

майланып келеді.  Бұл, с�з жоқ, 

компания мамандарының кәсіби 

шеберліктерін к�рсетеді. 

– Берік Қанатпекұлы, бүгінде 
қалаға жаңадан қосылған аудандарда 
иесіз подстанциялар к�п. Бұған дейін ол 
шаруашылықтар не қаланың құрамына, 
не «АЖК» АҚ-ның қарамағына кірмеген 
екен. Бүгінде осы мәселе қалай шешімін 
тауып жатыр? 

– Алматы қаласы әкімінің тап-

сырмасымен шаһардағы иесіз жатқан 

электр  желілері  қазан  айының 

аяғына дейін шешімін табады деп 

ойлаймыз. Бұл мәселе ең бірінші 

қалаға қосылған аудандардағы бау-

бақша шаруашылығы аумағында 

тұратын азаматтарды толғандырып 

отыр. 9здеріңіз білесіздер, Алматы 

облысындағы саяжай аумақтарының 

бір б�лігі қалаға қосылған болатын. 

Бүгінде сол жерлер сапалы электр 

қуатымен қамтамасыз етіліп жатыр. 

Бұған дейін бұл жерлердің бәрінде 

азаматтар �з күштерімен қосалқы 

трансформаторлар орнатып, электр 

желілерін тартқан болатын. Бүгінгі 

таңда олардың барлығының тозығы 

ж е т т і ,  е с к і р д і .  О ғ а н  қ о с а ,  б ұ л 

құрылғылар кәсіпкерлердің атында 

болғандықтан электр тарифтері де 

әртүрлі болып келген. Мәселен, қалада 

тариф 17 теңге болса, ол жердегі тариф 

25-40 теңге аралығында болған. Міне, 

осы мәселені шешу үшін қала әкімі 

Бақытжан �бдірұлы арнайы тапсырма 

берген. Осыған байланыста алдыңғы 

жылы «Алатау Жарық Компаниясы» 

АҚ, аудан әкімдігі аппараттарымен 

бірлесе отырып 544 мекенжай бой-

ынша электр желілерін коммуналдық 

меншікке қабылдаған. Жалпы иесіз 

жатқан желілерді қала балансына беру 

2 кезеңмен жүргізіледі. «АЖК» АҚ 

бірінші кезеңнен �тті. Қазір екінші 

кезеңі жүріп жатыр. Яғни алдағы 

уақытта сол иесіз шаруашылықтар 

біздің құзырымызға �тпек. Одан кейін 

дербес шоттарды заңдастыру бастала-

ды. 9з кезегінде бұл жұмыстар кезең-

кезеңімен орындалатын болады. Иесіз 

шаруашылықтар «АЖК» АҚ  құрамына 

�ткеннен кейін барлық жұмысқа жа-

уапты боламыз. Бұл біз атқаратын 

жұмыстың жауапкершілігі екі есе ар-

тады деген с�з. 

– Қала тарифіне қосылу үшін тұр-
ғын дарға қандай талаптар қойылады? 

– Қала тарифіне қосылу үшін 

тұрғындар «Алатау Жарық Компа-

ниясы» АҚ мекемелеріне хабарла-

сып немесе сайттарында к�рсетілген 

м е к е н ж а й ғ а  а р ы з  ж а з у  к е р е к . 

Арыз жазылған соң 5 күннен кейін 

техникалық нұсқау беріледі. Оны 

тез орындаса «Алатау Жарық Ком-

паниясы» АҚ қабылдаған құжаттың 

барлығын «Алматыэнергосбыт» 

мекемесіне береді. Яғни сізге есеп 

шот ашылады да қаладағы тарифке 

қосыласыз. Қала тарифіне қосылу 

үшін қала тұрғындары алдымен жеке 

есеп шот ашу қажет болады. Бұл жерде 

қалалық әкімдік «Алатау Жарық Ком-

паниясы» АҚ-нан техникалық шарт 

алады. Тұрғындарға қойылатын бар 

талап осы.

– Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. 
Сұхбатыңызға рақмет.  

Сұхбаттасқан 
Құралай ИМАНБЕКҚЫЗЫ

– Берік Қанатпекұлы, бүгінде 
барлық сала қысқа дайындық жұмыс-
тарына кіріскен. Алматылық энерге-
тик тердің алдағы маусымға дайындық-
тары қалай? Ағымдағы жылы қандай 
жұмыстар атқардыңыздар?

–  « А Ж К »  А Қ  А л м а т ы  қ а л а -

с ы  н ы ң  ә к і м д і г і м е н  б і р л е с і п 

220/110/35/10/6/0,4 кВ электр желіле-

рін жаңғырту және қайта құру бағдар-

ламасын әзірлеген болатын. Бұл 

ауқымды жұмыс 2008 жылы басталып, 

бүгінге дейін жалғасып келеді. Осы 

уақыт ішінде Алматыда орналасқан 55 

қосалқы станцияның ішінен қуаты 220-

110 кВ-тық 38 жаңа қосалқы станция 

күрделі ж�ндеуден �тті. Қала бойын-

ша 1790 шақырым кабельдік және 

әуе желілері ауыстырылды. Барлық 

қосалқы стансалар әлемдік стандарт-

тарды қолдана отырып, жаңа зама-

науи жабдықтармен жабдықталды. 

Алматыдағы электржелілік шаруашы-

лықты күзгі-қысқы маусымға дайын-

дау жұмыстары негізінен, жаз айла-

рында жүргізіліп отырады. Бұл Алматы 

энергетиктерінің алдағы маусымға 

тастүйін дайын екенін білдірсе керек. 

К�зіқарақты оқырман жалпы, «АЖК» 

АҚ-на қатысты барлық ақпаратты 

компанияның сайтынан білуге бола-

ды. 

– «Апат айтып келмейді». Дегенмен, 
қандай да бір электр беру желілерінде 
жоспардан тыс, апатты жағдайлар орын 
алып жатса қандай шаралар қолдана-
сыздар? 

– Энергетика саласында да таби-

ғаттың тосын мінезіне т�теп бере 

алмай қалатын кездері болып тұрады. 

Мәселен, дауыл кезінде немесе қатты 

н�серде әуедегі желілер апатқа ұшырап 

жатады. Ал апатты жағдайдағы кез 

келген электр энергиясы назардан 

тыс қалмайды және ол шұғыл қалпына 

келтіріледі. Т�тенше жағдайдың ал-

дын алу мақсатында құрамында ар-

найы дайындықтан �ткен мамандары 

бар және қажетті құрал-жабдықтармен 

қамтамасыз етілген 29 ЖКБ (жедел-

к�шпелі бригадалар) бар. Олар тәулік 

бойы жұмыс істейді. 

– Жас мамандарды қолдау мақса-
тында қандай шараларды жүзеге асы-
рып жатыр?

– Кәсіби шеберлікті шыңдау қай 

мамандықта болмасын аса қажет. Бұл 

ретте біз компания мамандарының 

біліктілігін арттыруға үнемі к�ңіл б�ліп 

отырамыз. Айта кетерлік жайт, компа-

ния мамандарынан құрылған команда 

ТМД елдерінде ұйымдастырылып 

отыратын кәсіби жарыстарға жиі 

қ а т ы с а д ы .  Б ү г і н д е  « А Ж К »  А Қ 

 командасы ТМД елдерінің ішіндегі 

ең мықты командалар тобының 

құрамына енген.  Компанияның 

оқу-жаттығу орталығында кәсіби 

шеберлікті арттыру мақсатында жыл 

сайын, электр қуатын тарату торапта-

ры оперативтік ж�ндеу бригадалары 

арасында жыл сайын дәстүрлі түрде 

жарыстар ұйымдастырылады. Бұдан 

б�лек,  мамандарымыз техникалық 

қауіпсіздікке байланысты үнемі ем-

тихан тапсырып отырады. Жарысқа 

қатысушылар жаңа құралдарды, 

арнайы техникаларды пайдалана 

отырып, халықты электр қуатымен 

қамтамасыз етудің сапасын арт-

тыру шеберліктерін таразыға сала-

ды. Мұның барлығы ел игілігі үшін 

энергетиктердің кәсіби шеберлігін 

шыңдап, сала жұмысының сапасын 

арттыру үшін қажет. Үлкен додаларға 

�з  іс ін жетік білетін,  таңдаулы 

 мамандардан құралған команда-
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жүргізген таңғы жаңалықтар �те әсерлі 

болды. Бала кездегі құлаққа сіңген қоңыр 

үндер санамызда қайта жаңғырды десек те 

болады. Одан соң Аманжан Еңсебайұлы 

және �бдірәлі Б�лебайлардың жаңалықты 

тізгіндеуі де әдемі үйлесім тапты.

Сонымен қатар Күләш  Молдахметова 

балалар интерактиві  «Тапқыр бала» 

 радио ойынын, Құсман Игісінов «Түркі 

әлемі» бағдарламасын жүргізді. Нұржан 

Мұхамеджанова «Армандастар» к�ңілашар 

сағатын тізгіндесе, Ұлжан Пармашқызы апа-

мыз «Достық» хабарын дайындады. Қымбат 

Досжан «Ақтілекте» тыңдаушылардан 

келген хаттар легімен б�лісіп, туған күн 

иелерін құттықтады. Ал ардагер Руслана 

Құдайбергенова «Ел ағалары», Мақат Садық 

«Түскі шай» хабарын жұрт назарына ұсынды.

Балаларды «Айг�легімен» әлдилеп 

жүрген Қымбат �білдақызы «Біз жанбасақ», 

ал Еркін Байғабылұлы «Радиомедицина» 

бағдарламасын жүргізді. «Қазақ радиосының 

сандуғашы» атанған Сауық Жақанова «Жыр-

лайды жүрек» поэзия сағатында байырғы 

дикторымыз, ақиық ақын М.Мақатевтың 

�леңдерін оқып, алтын дауысымен бағдар-

ламаның шырайын кіргізді. 

Алматы студиясында Қазақ радио-

сына 99 жыл толған дүбірлі мереке күні 

ардагер дикторлардың Ұлт ұстазы Ахмет 

Байтұрсынұлының мұражай үйіне барып, 

бюстіне тағзым етуінен басталды.

Қазақ руханиятының қарашаңырағында 

қайта бас қосқан ақтаңгер ардагерлер 

 дауысы құлақ құрышыңды қандыратын, 

атақты радиожүргізуші, Қазақстанның 

халық артисі, дауылпаз диктор �нуарбек 

Байжанбаевтың басына барып, Құран 

бағыштады.

Кезінде әуе толқында қалықтаған 

аға-апаларымыздың қоңыр даусы әлі сол 

қалпында. Микрофонға жақындай сала 

жүздері жадырап сала берді. Күнде эфир 

жүргізіп жүргендей әрқайсы �зіне берілген 

бағдарламаларды еш қиындықсыз жүргізіп 

шықты. Осылайша бала күнімізден үндері 

құлағымызға сіңген аға-апаларымыз бір 

күндік жүкті �з мойындарына алып әрі 

мерейтойлық шараларды бастап берді. 

«Алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын 

інілер» дегендей, бүгінгі ардагер лерді 

 ұлық тау, олардың жастарға к�рсетер �негесі 

 ме рей тойдың басындағы әдемі үйлесім 

болды.

Қазақ радиосын айтулы датасымен 

құттықтаған «Qazaqstan» телеарнасындағы 

«Таңшолпан» бағдарламасының тікелей 

эфирінде к�рермендер ғасырлық  тарихы 

бар радионың ел біле бермейтін қызықты 

тұстары,  тыныс-тіршіліг і  мен қазақ 

мәдениетінің түпнұсқалары сақталған 

 «Алтын қордың» жұмысымен кеңірек таны-

сты. Бағдарлама арқылы қалың к�рермен 

бұрын тек тыңдайтын Қазақ радиосының 

студиясына бейне саяхат жасады.

Қазақстан Республикасының Еңбек 

сіңірген қайраткері, ардагер әріптесіміз 

 Алтын Иманбаева әлеуметтік желі арқылы 

« Р а д и о  ш е ж і р е »  д е г е н  а т п е н  Қ а з а қ 

радиосының тарихын, шежіресін, әр жыл-

дары радиода қызмет еткен кісілер туралы 

жан-жақты насихаттап отырғанын баса 

айтуымыз керек. Сондай-ақ алдағы уақытта 

Қазақ радиосынан «Радио-дәурен» деген ат-

Қалдаяқов, Мұқағали Мақатаев, Ермек 

Серкебаев сынды біртуар тұлғаларымыз 

радиода қызмет етті. Радионың «Алтын 

қорында» еліміздің  танымал таланттарының 

дауыс тары сақталған. Бүгінде елдікке, 

ерлікке және Отанды сүюге үндейтін 

алтын дауыстар �скелең ұрпаққа �неге 

р е т і н д е  т ы ң д а р м а н ғ а  ұ с ы н ы л у д а . 

Хакім Абайдың қара с�здері, академик 

 жазушы Мұхтар �уезовтің «Абай жолы», 

«Халық қаһарманы», жазушы  Бауыржан 

Момышұлының «Ұшқан ұя»,  Елбасы – 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы 

дала Ұлағаттары», «Ой б�лістім халқыммен», 

«Жылдар мен ойлар», «Қазақстан жолы», 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың «�ке 

туралы ой», Елбасы жайындағы «Он дела-

ет  историю» кітаптарының аудионұсқасы 

радио эфирінен беріліп келеді. 

– Қазақ радиосына 100 жыл  толатынын 
айттыңыз.  Айтулы дата.  Мерейтойға 
дайындық жайына тоқталсаңыз?

– Қазақ радиосының 2021 жылғы 100 

жылдық мерейтойына орай медиажоба жаса-

лып, негізгі атқарылар жұмыстардың бағыт-

бағдарлары айқындалды. Серіктестікке кел-

ген кезімде Алматы қаласындағы ардагер-

лердің басын қосып, арнайы жүздескен 

едім. Қызметті сол кісілердің кеңесін, бағыт-

бағдарын тыңдап, мерейтойға қатысты 

ойларын сұрап, батасын алудан баста-

дым. Ардагерлеріміздің бірқатары әлі де 

қарашаңырақта қызмет етеді. �бдірәлі 

Б�лебай, Сауық Жақанова, Аманжан 

Еңсебайұлы, Қошан Мұстафаұлының үнін 

әлі де радиоларымыздан тыңдай аласыздар.

Қазір Қазақ радиосының 100 жылдығын 

атап �ту бойынша мерекелік іс-шараларды 

�ткізудің басты жоспары бойынша жұмыстар 

басталды.

Атап айтқанда, еліміздің маңдай алды 

жоғары оқу орындарында «Қазақ радио-

сы» аудиторияларын ашу, үнжарияның 

«Алтын қорынан» сирек қолданылатын 

таспа хабарлар мен әндер жинағын шығару, 

«Алтын қорда» сақталған ноталық қолжазба 

пар титураларын Қазақстан Республи-

касының Ұлттық музейіне тапсыру,  Алматы 

қаласындағы Радио ғимаратында Ахмет 

Байтұр сынұлының ескерткіш тақтасы 

мен «Қазақ радиосы» мұражайын ашу, 

Нұр-Сұлтан, Алматы және Қызылорда 

қалаларындағы к�шелерге «Қазақ радиосы» 

атауын сұрау, дикторлар арасында  �нуар бек 

Байжанбаев атындағы республика лық 

байқау �ткізу сынды жоспарларымыз 

бар. «Арық айтып, семіз шық» дегендей, 

тағы басқа шараларымызға келер Қазақ 

радиосының 100 жылдығы қарсаңында куә 

боласыздар.

– Иә, Қазақ радиосының 100 жылдығын 
атап �ту бойынша үлкен жұмыстар  басталып 
кеткен екен. Енді қазіргі уақытқа оралсақ. 
Биылғы індет жағдайы барлық ақпарат 
құралдарының қызметіне �згеріс енгізді. Қазақ 
радиолары бұл тұрғыда қандай жұмыстарымен 
ерекшеленді?

– Иә, карантин уақытында радиола-

рымыз жаңаша жұмыс істеу тәсіліне к�шті. 

Еліміздегі барлық медиаұжымдар секілді 

қашықтан эфирге шығуды сынақтан �ткізіп, 

осы тұрғыда жұмыс істеуге болатындығына 

к�з  жеткіздік.  Жаңалықтар қызметі 

хабар таратып, онлайн сабақтарды жүргізді. 

Үкіметтің дағдарысқа қарсы шараларын 

насихаттап, індетке қарсы ақпараттық 

науқандар ұйымдастырып, дәрігерлер мен 

арнайы вирусолог мамандардың түсіндіру 

жұмыстарын радио эфирлерінен беріп 

жатырмыз. Сондай-ақ ақ халатты аб-

зал жандарымызды қолдау мақсатында 

Қазақ радиосының «Алтын қорындағы» 

дәрігерлерге қатысты әндерді жиі  эфирге 

бердік. Сонымен қатар сол әндерге  бейне 

роликтер жасап, әлеуметтік желілерге 

 таратылды.

Пандемия кезінде радиоарналар жұмыс-

керлеріне қашықтан жұмыс істеу мүмкіндігі 

қамтамасыз етілді. Сонымен қатар «Онлайн 

айтыс» ұйымдастырылып, елге танымал 

айтыскерлер қашықтан эфирге шықты. 

Қазақ радиосы Қазақстан Республикасының 

Мәдениет және спорт министрлігімен 

бірлесіп «Онлайн концертті» тікелей эфир-

ден таратты. Интернет кеңістігінде «Қазақ 

радиоларының» www.qazradio.fm ресми сай-

ты бар. Тыңдаушылар �зіне ұнаған хабарды 

және әнді жүктеп алатын «аудио подкаст» 

б�лімі іске қосылды.

– 5леуметтік желілерде Қазақ радио-
ларында биылғы 1 қыркүйектен жаңа 
маусымның басталғанын сүйіншіледіңіздер. 
Тыңдар мандарыңызды нендей жаңалықтар-
мен қуанта алдыңыздар?

– Иә, жобаларымызды іріктеп, контен-

тімізді сүзгіден �ткізіп, «Жаңа маусым» деп 

сүйіншілегенімізге де екі айға жуық уақыт 

болды. «Қазақ радиолары» ЖШС жыл 

басынан �зіне қарасты «Қазақ радиосы», 

«Шалқар», «Астана» радиоарналарының 

және «Classic» радиосының контент мәселесі 

бойынша бірқатар жұмыстарды атқарды. 

Радиолардың форматына сай имидждік 

р о л и к т е р і ,  х а б а р л а р д ы ң  р о л и к т е р і , 

жаңалықтар роликтері бір ізге түсіріліп, 

жүйеленіп, жаңадан жасалды. Уақыт тала-

бына орай ескірген хабарлардың орнына 

жаңа хабарлар эфирге дайындалды. Жаңа 

маусымды биылғы жылдың 22 наурызынан 

бастағалы отырғанда, індетке байланысты 

жарияланған карантинге орай аталған жос-

пар кейінге шегерілді. Енді, міне, «Игіліктің 

ерте-кеші жоқ» дегендей, 1 қыркүйектен 

тыңдармандарымызға жаңа жобаларымызды 

ұсындық.

«Қазақ радиосы» �німдерінің дені 

Елорда дан шықса, «Шалқар» хабарларының 

басым б�лігі қыркүйектен бастап Алматы 

студия сынан тарап келеді. Ішкі редакция-

лық �згерістер болмаса, екі қалада да 

жұмыс керлер бұрынғыша �з жұмысын 

жалғас тырып жатыр.

Елорда және Алматы студиясындағы 

бағдарламалар мен жүргізушілік құрамға да 

�згеріс енді. «Қазақ радиосы» радиоарнасы 

бұған дейін әлеуметтік, қоғамдық және 

балаларға арналған, ұлттық салт-дәстүрді 

 насихаттайтын хабарлар ұсынып келді. 

Биылғы маусымда заман талабына сай 

интерактивті, психологиялық, құқықтық 

және қаржылық, медициналық, аграрлық 

сауаттылықты арттыратын хабарлар ашып, 

имидждік роликтерін толық �згертті. 

Қазіргі таңда радиоарна хабарларының 

жанры бойынша 70% ақпараттық, 30% 

музыкалық бағдарламалар. «Қазақ радиосы» 

радиоарнасының эфиріне жол тартқан жаңа 

– Ернұр К�шерханұлы, 1 қазан күні Қазақ 
радиосының 99 жылдығын атап �ттіңіздер. 
Осы күнгі атқарылған шаралар туралы 
 айт саңыз? 

– Рақмет! Бүгін де біз жалғастырып, 

жақ сылықтарға қол жеткізіп жатқан, ел 

игілігі үшін атқарылған маңызды істердің 

бас тауында Алаш қайраткерлерінің тұрға-

нын естен шығармауымыз керек. Сол 

қайраткерлеріміздің еңбегімен осыдан 

99 жыл бұрын Орынбор қаласында Қазақ 

радиосы алғаш эфирін бастаған еді. 

Сондай-ақ 1 қазан – халықаралық 

қарттар күні. Осы қос мерекеге орай, радио 

ардагерлеріне эфир жүргізуді ұсынған едік. 

Ұсынысымызға аға-апаларымыз қуана 

келісіп, құптай ж�нелді. 

Алдымен Қайрат Мұсақұл мен К�пен 

�мірбек ағамыз «Қайырлы таң, Қазақ 

елінің» тізгінін қолға алып, ізбасар жастары-

мен әзілі жарасып эфирді қызықты �ткізді. 

Қоңыр дауысты Бүркіт Бекмағамбет ағамыз 

пен ардагерлер туралы арнайы хабар ашуды 

жоспарлап отырмыз.  

– Енді осы ғасырға жуық ғибратты 
ғұмырды �ткерген қарашаңырақ – «Қазақ 
радиосының» �ткен тарихын қысқаша шолып 
шықсаңыз?

– Ұзақ жылдардан бері қалтқысыз 

қызметімен ел ақпаратының ақ мылтығына, 

бастау бұлағына айналған қарашаңырақ 

– Қазақ радиосының эфирге шыққанына 

2021 жылдың 1 қазанында 100 жыл тола-

ды. Дәл осы күні алаш ардақтысы Ахмет 

Байтұрсынұлының бастамасымен Қазақ 

радиосы Қазақстанның сол кездегі астанасы 

Орынбордан хабар таратты. Одан кейінгі 

ел астанасы болған Қызылордаға ауысып, 

к�п ұзамай Алматы қаласына, ал 2012 

жылы Нұр-Сұлтан қаласына қоныстанды. 

Содан бері Қазақ радиосы ұлтымыздың 

үнжариясына айналды. �р жылдары 

�міре Қашаубаев, Ахмет Жұбанов, Шәкен 

 Айманов, �нуарбек Байжанбаев, Шәмші 

қашықтан хабар таратып, барлық хабарлар 

телефон және интернет арқылы эфир-

ге шығып отырды. Еліміздің тарихында 

тұңғыш рет мектеп оқушыларының �ткен 

оқу жылының т�ртінші тоқсанында онлайн 

сабақ жүргізу бойынша «Қазақ радиосы» 

мен «Classic» радиосы телеарналар мен 

 интернет қамти алмайтын аумақтарға дейін 


