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Ұлытау.
Жер бетінде таулар көп. Оны 
айтасыз, өз еліміз де таудан кенде 
емес. Олар – Алатау, Қаратау, 
Көкшетау, Ортау, Мұзтау... Санай 
қалсақ біраз жерге барамыз. 
«Ұлы» деген сөзді иемденіп 
тұрған жалғыз тау – Ұлытау.
Неге Ұлы? Неге Кіші емес?
Осы сауалды өзіңе қоясың да,  
ой мұхитына сүңгіп кетесің. 
Таңданасың. Таңырқайсың.  
Сосын мынаны мойындамасқа 
шараң қалмайды. Қазақ қандай 
атауды да, атты да жөн-жосықсыз 
қоя салмаған. Осы арада ұлы 
Мұхаңның – Мұхтар Әуезовтің 
мына сөзі тіліміздің ұшына 
оралады: «Біздің қазақ жер аты, 
тау атын әманда сол ортаның 
сыр-сипатына қарай қоя білген 
жұрт. Қайда, қандай бір өлкеге 
барсаң да жер, су, жаһан түзде 
кездескен кішкене бұлақ атының 
өзінде қаншама мән-мағына, 
шешілмеген құпия сыр жатады».
Демек, Ұлытау атауы жайдан-
жай қойылмаған. Енді себеп-
салдарына тоқталайық. 

ҰЛТ БАСЫЛЫМЫ 
«АНА ТІЛІНЕ» ЖАЗЫЛАЙЫҚ!

«Ана тілі» газетінің «Қазпошта» АҚ бойынша
2021 жылға жазылу бағасы

Таяуда тілге қатысты өткен онлайн жиында бір жас азамат аға буынға екі сұрақ 
қойды. «1) «Үш тілділік» дегеннің бастауы – «қос тілділік» қайдан шықты? 
2) Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы елге не берді?..».
Біздіңше, «қос тілділік», «үш тілділік», «көп тілділік» – ғылыми терминнен гөрі 
саяси термин. Ғылымда «билингвизм»  деген ұғым бар. Ол – дербес екі тілде 
қатар ойлап, жаза білетін шығармашыл адамдардың психологиясын, тілдік-әлеу-
меттік ерекшелігін зерттейтін ғылым саласы. Мұның табиғи жағдайда пайда 
болатын, амалсыздықтан игерілетін, түп тілді жойып барып меңгерілетін, т.б. түрі 
жетіп артылады. Ең соңында мидай араласқан мультилингвизмге апаратын тарам-
тарам жолы да бар. Әлі есімде, 80-жылдардың басында филология факультетінің 
студенттері «Жазушы-академик Мұхтар Әуезов қазақ және орыс тілдерін бірдей 
деңгейде, тең дәрежеде меңгерген бе?» деп, қызылкеңірдек болып айтысатынбыз. 
Кейінгі жылдары заңғар жазушы Әбіш Кекілбайұлын «билингв-жазушы» деп 
бағалаған диссертацияны да көзіміз шалып қалды. «Бәрін бір Алла біледі» дегендей, 
бұл мәселе әлі талай рет ғылыми-мәдени дискуссияның тақырыбы болары сөзсіз. 

«ТІЛ!» ДЕП ОЯНҒАНДА
ЗЕРДЕ

АТАМЕКЕН

БАСПАСӨЗ – 2021

Б
ір ғажабы – Ұлытау Ұлы 

даланың нақ кіндігінде, 

о р т а с ы н д а  о р ы н  т е п -

кен. Мұны бір деп қояйық. Бірақ, 

біздіңше, негізгі себеп бұл емес. 

Басты мәселе таудың тарихта алар 

орны деп ойлаймыз. 

Таудың Ұлытау атануы беріректе 

болса керек. Бұған дейін Кендіртағы, 

Ертағы атанғанын ғалымдар ай-

тады. &йгілі парсы тарихшысы 

&бу Сайд Гардизидің ХІ ғасырда 

жазған «Зайн-әл-ахбар» («Баян-

дау керек») атты еңбегінде былай 

делінеді: «Қимақтарға шығатын 

жол жайлы айтсақ, әуелі Фараб-

тан Жаңа қонысқа барасың, сол 

Жаңа қоныстан қимақ еліне қарай 

жүргенде, жолда 5зен кездеседі, одан 

5ткен соң алдыңнан бұйра-бұйра 

құм шығады, түркілер оны Уюк-

ман деп атайды. &рі қарай Сокук 

БҮГІНГІ САНДА:

5-бет

Ауылдан 
тамырым 
үзілмеген...

Мағзұм МЫРЗАҒАЛИЕВ:

3-бет

«... Жалғыз жалау 
жалтылдап»

Білімі – терең, 
ғылымы – ерен 11-бет

Тіл – 5те нәзік, сан салалы құбылыс. 

Ол тек қана қарым-қатынас яки комму-

никация құралы емес. Сонымен бірге 

тілді меңгерудің сатылары әркелкі. Мек-

теп к5рмей-ақ қос тілде с5йлейтіндер 

бар (мысалы, кеңес тұсында ауылдық 

жерде тұрған кейбір 5зге ұлт 5кілдері). 

Мектеп түгіл, жоғары оқу орнында 

қазақ тілін оқып, екі ауыз с5здің басын 

қоса алмайтындар бар. Сондай-ақ қазақ 

арасында 5ссе де орыс мектебіне барып, 

қос тілде сайрап с5йлегенімен, қазақша 

әдеби кітап оқуға қабілеті жетпейтін, 

дұрыс жаза білмейтіндер бар. Бұлардың 

бәрі де – ғылым нысанасы.

Қазақстандағы «қос тілділік» – қазақ 

тілінің мемлекеттік тіл деңгейіне жету 

кезеңіндегі бір амал еді. Сондықтан оны 

сынаудан бұрын, республикамыздың 

80-жылдардағы ахуалына назар аударған 

абзал. 

КСРО-ның «қайта құру», «жариялы-

лық» ұраны жай науқан болып қалмай, 

Қазір жер-жерде алдағы 2021 жылдың газет-журналдарына жазылу 
науқаны жүріп жатыр. Жұртшылық өзге басылымдармен қатар, өздері 
сүйіп оқитын «Ана тілі» газетіне де қолдау көрсетіп жатыр деген сенімдеміз.

Биылғы жылы отау көтеріп, құрылғанына 30 жыл толғандығын атап 
өткен «Ана тілі» ұжымы оқырман көңілінен шығу үшін шығармашылық 
күш-жігерлерін аянып қалған емес. Әсіресе, ұлтымыздың өзекті мәселелерін 
көтеруде қалтқысыз қызмет етіп келеді. Бұл елдік іс алдағы уақытта да 
жалғаса беретін болады. 

Оқырман – газеттің тірегі, жанашыры. Кез келген басылым оқырманымен 
ордалы. Олай болса, біз де газетіміздің ел көлемінде көптеп таралып, 
әрбір қазақ шаңырағының сенімді серігі, ой бөлісер сырласы болғанына 
мүдделіміз. Ол үшін Сіздің қолдауыңыз қажет, құрметті оқырман!

«ежелден еркіндік аңсаған» к5ңілге де, 

ниетке де, іске де серпін берді. «Елдік 

тегеурін» деген – дариядан да үлкен 

теңіз немесе мұхиттың тасқынындай 

е к е н .  1 9 8 6  ж ы л ғ ы  Ж е л т о қ с а н 

к5терілісінен кейін «бұларды бір 

 жасытып алайық» деген Кремль мен 

Қазақстан компартиясының пиғылын 

қоғамның дамуы басқа арнаға бұрып 

жіберді. Осы орайда республика ком-

партиясы Орталық комитеті  мен 

Министрлер кеңесінің 1987 жылы 

3 наурыздағы  «Республикада қазақ 

тілін оқып-үйренуді жақсарту туралы» 

және  «Республикада орыс тілін оқып-

үйренуді жақсарту туралы» қаулылары 

қос тілге қызмет еткенімен, шындап 

келгенде, аңқасы кепкен ана тіліне 

ресми нәр бере бастады. Кейінгі Отан 

тарихында тұңғыш рет «партия және 

кеңес органдарында, министрліктер 

мен ведомстволарда, қоғамдық ұйымдар 

мен түрлі  мекемелерде еріктілік 

принципін қатаң сақтау негізінде қазақ 

тілін үйренгісі келетіндер үшін курстар 

мен үйірмелер ұйымдастыруға жете 

к5ңіл б5лу» мәселесі к5теріліп, биік 

мінберлерден қазақ тілін дамыту ісіндегі 

кемшіліктер мен олардың себептері, 

олқылықтардың орнын толтыру жолда-

ры айтылды.

Республикада алғаш рет «Қазақ 

ССР-інің Тіл туралы Заңының» жобасы 

қоғамдық талқылауға ұсынылды. 1989 

жылы 20 қыркүйекте СОКП Орталық 

комитеті арнайы пленум шақырып, 

«Партияның қазіргі жағдайдағы ұлт 

саясаты» мәселесін күн тәртібіне 

шығарды. Мұнда «Партияның қазіргі 

жағдайдағы ұлт саясаты» атты плат-

форма қабылданды. КСРО басшылығы 

осы құжатта амалсыз ұлт тілдеріне 

к5ңіл аударуға мәжбүр болды. «Қайта 

құру» қарқынымен Мәскеу бекіткен 

құжатта: «Одақтас немесе автоно-

миялы республикаға аты берілген 

ұлттың тілін мемлекеттік тіл деп тану 

– республикалардың 5здері шешетін 

мәселе. Мемлекеттік тіл статусы тілді 

кемсітуге бастамауға тиіс, ол мұның 

қоғамдық және мәдени функцияларын 

кеңейтуді, бұл үшін қажетті материалдық-

техникалық, кадр, педагогикалық  немесе 

басқа да мәселелерді шешуді, басқа ұлт 

5кілдерінің жергілікті тілді оқып-үй-

ренуін к5термелеп, оған к5мектесуді 

к5здейді» деп тайға таңба басылғандай 

жазылды.

&йгілі 1986 жылғы Желтоқсан к5те-

рілісінен кейінгі 2-3 жылда еліміздің 

намысты қоғам қайраткерлері, белсенді 

ақын-жазушылары, білім, ғылым, 

мәдениет саласының қызметкерлері 

елеулі жұмыстар атқарды. Солардың 

қатарындағы қаламгер-этнограф 

марқұм Ақселеу Сейдімбек әзіл-шыны 

аралас былай дейтін: «Осы бір қиын 

кезеңде күнделігіме жазу түспей, аз-

кем шимайымның 5зі табылмай, 5кініп 

жүруші ем. Бекер үйткен екенмін, 

«үш әріптегі» жігіттерге рақмет, не 

істегеніміздің бәрі хаттап қойыпты...».

«Жаңа заман тарихына» енетін 

тағы бір деректі 5з к5зімізбен к5рдік. 

Алаштың Ташкент кезеңінде, сонау 

1918 жылы негізі қаланған ұлтымыздың 

ең байырғы жоғары оқу орны – Абай 

атындағы ҚазПИ-де аға оқытушы болып 

қызмет істейтін Дос К5шім мен Жасарал 

Қуанышәлі 1988 жылы қазан-қарашада 

50-60 студенттің басын қосып, екі-үш 

мәрте жиын 5ткізді. Мақсат – басқа 

да университет-институттардағы тілге 

 жанашыр студенттерді тарта отырып, 

бір миллионнан астам халқы бар Алма-

ты қаласының мекеме-орындарындағы, 

к5ше-даңғылдарындағы атауларды, 

жарнамаларды, хабарландыруларды, 

ісқағаздарын тексеру. Бүгінгі тілмен 

айтқанда,  мониторинг,  бақылау-

бағамдау жүргізу. Сол кезде-ақ қоғам 

қайраткері  деңгейіндегі  Досекең 

мен Жәкең: «Бұл – болашағымызды 

және елдігімізді анықтайтын «Ана 

тілі» қозғалысы» деген еді. Бірнеше 

ай  аудан-аудан, к5ше-к5ше, мекеме- 

мекеме кезіп, сын-ескертпемізді бума-

бума қағазға жазып, тиісті орындарға 

тапсырғанымыз есімде. 

(Жалғасы 6-бетте)

ҰЛЫТАУ

5зеніне жетесің, одан 5ткеннен кейін 

тұзды сорларды басып 5тесің. &рі 

қарай Кендіртағы тауы басталады. 

 Жолаушылар 5зенді жағалай 5скен 

қалың ш5п, жайқалған ну то ғайдың 

ішімен жүріп отырып, биік тауға, 

5зеннің бастауына жетеді. Осы-

лай тар шатқалдағы жолмен тауға 

к5теріледі. Сол Кендіртағы  тауынан 

шығып, Асус 5зеніне тіреледі. Осы 

Асус 5зеніне дейінгі бес күндік 

жолда қалың ағаштың к5леңкелері 

адамдарға күн түсірмейді. Mзеннің 

суы қап-қара, оның шығыстан бас-

талған арнасы Табарыстанның 

қақпасына дейін барады. Жолаушы-

лар бұдан әрі қарай қимақтар елінің 

шекарасы Ертіс 5зеніне жетеді». 

Осыларды атап 5те келіп, белгілі 

қаламгер, зерттеуші Қуаныш  Ахметов 

тілге тиек етілген географиялық 

атауларға т5мендегідей түсінік 

береді: «Фараб – сол кезеңдегі Оты-

рар қаласының аты, Жаңа қоныс 

 Оты рарға жақын маңдағы Кедер деп 

аталған сауда орталығы. Уюкман – 

Мойынқұм құмы, Сокук – Сарысу 

5зені, Асус – Есіл 5зені, Кендіртағы 

– қазіргі Ұлытау тауы».

Ертағы мен Кертағы атауларына 

келе тін болсақ, атақты Қиуа ханы, 

тарихшы – шежіреші &білғазы «Түрік 

шежіресі» еңбе гінде мұның Ұлытау 

мен Кішітау таулары екенін нақты 

айтады. «Қазіргі Ұлытау мен Кішітау 

дегендерді ол кезде Ертағы және 

Кертағы деп атайтын» дейді.

Ұлытауға қатысты шындыққа 

бергісіз аңыз-әңгімелер жетерлік. 

Алаштың ардақты перзенті &лім хан 

Ермековтің мына әңгімесі Ұлытаудың 

қасиетін одан әрі арттыра түседі. &лем 

ғылымында Заратуштра есімімен 

белгілі Ұлы даланың перзенті, жалпы 

адамзаттың ұлы ұстазы, ұлылардың 

ұлысы Зәрдеш бабамыздың алғашқы 

рет Алламен жүздескен жері Ертағы 

мен Кертағы болыпты. «Еділ мен 

Алтай, Орта Азия арасын мекендеген 

халық Зәрдештің Алламен алғаш кез-

дескен жерін, қасиетті мекенін бұдан 

былай Ұлытау деп атады. Адамзаттың 

ұлы перзенті, ұлы данасы Зәрдештің 

Алладан естіген алғаш аяны осы 

Ұлытауда естілген. Тұран даласында 

неше түрлі биік те әсем таулар бар 

емес пе? Алтай, Алатау, Тарбағатай, 

Қаратау, К5кшетау, Қарқаралы, 

Баян, Қызыларай сияқты. Бірақ 

солардың бәрінен б5лек Ұлытау деп 

аталу ерекшелігі осындай болатын» 

дейді қайраткер тұлға.

Адамзат бастан 5ткен дәуірді 

Ұлытау да кешті. Жан беріп, жан 

а л ы с қ а н  д ү л е й  ш а й қ а с т а р ғ а , 

қант5гістерге куә болған Ұлытау 

бұл. Сол оқиғалардың дәле лін дей 

ескерткіш-белгілер Ұлытау т5ңі -

регінде жетіп артылады.  &сі ресе 

м о ң ғ о л ,  ж о ң ғ а р  ш а п  қ ы н  ш ы   -

лық та рына қатысты лары жақсы 

сақталған.

Жер-әлемді тітіркеткен Шыңғыс 

хан қыпшақ даласын басқару үшін 

үлкен ұлы Жошыны т5рт  мың 

әскерімен Ұлытауда қалдырғаны 

белгілі. Ұлан-байтақ жерді алып 

жатқан Жошы ұлысының саяси-

әлеуметтік, сауда-экономикалық 

орталығы Ұлытау болды.

Тірі кездерінде алысып, арпа-

лысып 5ткен Едіге мен Тоқтамыс 

Ұлытаудың шоқысында қатар  жатыр. 

Соңғы ханымыз Кенесарыға дейін 

ордасын тіккен ұлы хандардың 

қасиетті мекені болған Ұлытау бұл.

(Жалғасы 12-бетте)

Жеке жазылушы үшін
Индекс: 65367

Мерзімі Аймақ-қала Аудан-ауыл
6 ай 2391,00 2502,72
12 ай 4782,00 5005,44

Кәсіпорын мен мекеме үшін
Индекс: 15367

Мерзімі Аймақ-қала Аудан-ауыл
6 ай 3414,00 3525,72
12 ай 6828,00 7051,44

Азаматтың суреті



2 №46 (1566)
12 – 18 қараша
2020 жыл

ANA TILIҚ О Ғ А М

ТАҒЗЫМ ЖҮЗДЕСУ

Ақт�бе облысының Мәрт�к ауданында білім 
беру жүйесінің 27 мекемесінде ұлы Абайдың 
шығармашылығын насихаттау бағытында 
ауқымды шаралар жүзеге асырылды. Бұл рет-
те қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен дәріс 
беретін ұстаздар ықыласын айтқан дұрыс. 
Нәтижесінде к�птеген шәкірттеріміз облыстық, 
республикалық байқаулардың жеңімпазы атанды.

&лемді шарпыған індет салдарынан Абай 

оқулары онлайн форматта 5ткізілуде. Соған 

қарамастан, №2 Мәрт5к мектеп-гимназиясының 

оқушысы Бауыржан Ғафуринов республикалық 

Абай оқуында «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» 

бағыты бойынша екінші орынды иеленді. Облыстық 

деңгейдегі сайыста Кеңсахара орта мектебінен 

&йгерім К5мекова, Сарыжар мектебінен Ақбаян 

Қаниева бас жүлдеге ие болды.

Данышпанымыздың 175 жылдығына орай 

қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімдері 

а р а с ы н д а  « А д а м н ы ң  а д а м ш ы л ы ғ ы  ж а қ с ы 

ұстаздан» атты педагогикалық олимпиада 5ткізілді. 

Шараға қатысушылар үш бағыт бойынша кәсіби 

шеберліктерін сарапқа салды. Айрықша к5зге 

түскен Рита К5здіғарина, Бекзат &ліпбаева, Ұлдай 

Тапаева, Таңат Демегенов, Алтынгүл Кеңшілік 

білім қызметкерлері кәсіподағының аудандық 

ұйымының бағалы сыйлығын алды. 

Бізді қуантатыны – мектептерде білім алып 

жүрген 5зге ұлт 5кілдерінің мемлекеттік тілді 

меңгеруге құлшыныс танытуы. Аққайың орта 

мектебінен Дина Ильенкова, Вознесеновка орта 

мектебінен Дарина Булатова, №3 Мәрт5к орта 

мектебінен Сергей Федин «Mлең – с5здің патшасы» 

байқауында жырды жатқа айту, мәнерлеп жеткізу 

шеберлігімен қатысушылар қошеметіне б5ленді. 

Ең бастысы кемеңгер Абайдың 5леңдері мен қара 

с5здері балғын к5ңілдерде жарқын келешекке сенім 

ұялатты.

 

Тазагүл ШҮЙІШБАЕВА,
аудандық білім б�лімінің әдіскері

Алғаш болып шараның кіріспе с5зін 

Тілдерді дамыту және латын графика-

сына к5шу орталығының бас инспек-

торы Бақыт Қалымбет бастап, «Лұғат» 

қоғамдық қорының  директоры  Бижомарт 

Қапалбек үкіметтік емес ұйымдар арасын-

да мемлекеттік тілді дамыту шараларының 

қорытындысымен  таныстырды. Негізгі 

&р халықтың тағдырына табиғатпен 

тартылған сыйы: біріншісі – жері, екіншісі 

– тілі. Тіл – қай ұлттың болмасын  тарихы 

мен тағдыры, тәлімі мен тәрбиесінің 

түп-тамыры, қатынас құралы. Демек, 

тілдің, с5здің орны ерекше екені бесенеден 

белгілі. Осы орайда ана тілімізді қастерлеу 

– әрқайсысымыз үшін парыз.  

Қазақ тілі – халқымыздың тарихы, 

шежіресі, арманы мен үміті, қайғысы 

мен қуанышы, күллі рухани 5мірінің үні, 

5скелең ұрпақты тарихи біртұтастық, 

ажырамас бірлік жағдайында мәңгілік 

біріктіретін ең сенімді құрал. Mзіміз ана 

тілімізде с5йлемейінше 5зге ешкім де 

шындап құрметтей қоймайтынын түсінуге 

Адамшылық – 
жақсы ұстаздан

Ой бөлісті

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ 
АУҚЫМДЫ РЕФОРМАСЫ

Салт-дәстүр – асыл қазына

Тіл жайы сөз болды

Алдымен өзіміз құрметтейік

ӘДІЛЕТТІЛІК – 
ҚОҒАМ ДАМУЫНЫҢ 
МАҢЫЗДЫ ШАРТЫ

Ақтоты Райымқұлова ғылыми 

т ұ р ғ ы д а н  з е р д е л е н г е н  ә л і п б и 

 жобасын ұсынды. Мәдениет министрі 

«Жетілдірілген әліпби халқымыздың 

жазу дәстүрінде орныққан «бір дыбыс 

– бір әріп» принципіне толық сәйкес 

келеді, диграфтар, яғни бір дыбысты 

екі немесе одан к5п таңбамен белгілеу 

принципі қолданылмайды. Бұл әліпби 

жобасында қазақ тілінің 28 дыбысы 

толық қамтылғанын» с5з етті. 

Білім және ғылым министрі Асхат 

Аймағамбетов жаңа әліпбидің мек-

тептер мен білім беру ұйымдарына 

жүйелі түрде енгізудің алдын ала 

Қазақ халқын әлемге танытатын 

ұлттық құндылықтарымыз – салт-

д ә с т ү р ,  ә д е т - ғ ұ р ы п  п е н  м ә д е н и 

мұраларымыз, тіліміз және ұлттық 

қол5нер мен ұлттық киімдер, ұлттық 

тағамдар, ұлттық ойындар. Бабадан 

балаға мирас болып, заман к5шімен 

жалғасып,  бүг інг і  күнге  жеткен 

салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарымыз – 

баға жетпес құнды қазынамыз. Осы 

құндылықтардың бүгінгі 5зектілігі 

 туралы ойларын ортаға салған ғалымдар 

салт-дәстүрімізге, қазақтың мәртебесін 

к5теретін мұраларымызға құрметпен 

қарап, оларды қастерлеу туралы с5з 

етті. Жиынды жүргізуші Мәдениет 

және спорт министрлігі Тіл саясаты 

комитетінің т5рағасы &ділбек Қаба 5з 

с5зінде былай деді: 

«Біздің тіл мен салт-дәстүріміз бір 

арнада жүріп жатқан елміз. Mздеріңізге 

белгілі, ұлтты ұлт ететін нәрсе, ең ал-

дымен тілі, жері болатын болса, тағы 

бір ең қажетті б5лшегі – салт-дәстүрі. 

Латын әліпбиіне көшу – рухани заман 
талабы екені айтылып, бұған дейін 
де жан-жақты зерттеліп, зерделеніп 
келеді.
Жақында Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен 
қазақ тілі әліпбиін латын графикасына 
көшіру мәселесі бойынша кеңес өтті.
Жиында Мәдениет және спорт 
министрі Ақтоты Райымқұлова, 
Білім және ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетов, лингвист-ғалымдар 
мен сарапшылардың қазақ тілі 
әліпбиін латын графикасына көшіру 
жұмыстарының нәтижесі бойынша 
баяндама жасады.  

Жуырда жаһандану кезеңіндегі ұлт болмысын сақтау, тіл, салт-дәстүр, руханият 
төңірегінде ой бөлісу мақсатында этнографтар мен фольклортанушы ғалымдар 
онлайн кездесу өткізді. Мәдениет және спорт министрлігі Тіл саясаты комитеті 
ұйымдастырған онлайн шара «Тілдің сүйеніші – салт-дәстүр» деп аталды. 

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі «Азаматтық 
 бастамаларды қолдау орталығының» тапсырысымен «Лұғат» қоғамдық қоры 
үкіметтік емес ұйымдардың қызметінде мемлекеттік тілдің қолданылуын арттыру  
мақсатында  Қазақстанның 6 өңірінде оқыту семинарларын өткізді. Таяуда аталған іс-
шаралардың қорытынды жиыны болды. Жиынға  Алматы қаласы әкімдігінің, аудан әкімі 
аппараттарының үкіметтік емес ұйымдармен жұмыс және тілдерді дамыту мәселелеріне 
жауапты мамандары, тіл мониторингі тобының мүшелері, БАҚ өкілдері, тіл жанашырлары 
мен қоғам белсенділері қатысты. 

Қазақстан Республикасы Конституция сының 7-бабында «Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік тіл – қазақ тілі» деп тілдің мәртебесі нақты анықталып көрсетілген. Ал 
Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» Заңының 4-бабында: «Қазақстан халқын 
топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру – 
Қазақстан Республикасының әрбір азаматының парызы» деп көрсетілген.

БАСҚОСУ

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ЖИЫН

дайындық кезеңдері, ұстаздарды, 

оқулықтарды даярлау мен әдістемелік 

қ ұ р а л д а р д ы  ж а ң а р т у  м ә с е л е с і 

 бойынша ақпарат берді. Оның ай-

туынша, барлық шаралар кешенді 

түрде кезең-кезеңімен, алдын ала 

толық дайындық жүргізілгеннен кейін 

ұйымдастырылатын болады.  

Мемлекет басшысы әліпби жобасы 

ғалымдармен бірге толық зерделеніп, 

Үкімет жанындағы Қазақ тілі әліпбиін 

Үздіксіз білім беру қажеттілігі 

ғылым мен техниканың дамуымен, 

инновациялық технологияларды 

кеңінен қолданумен байланысты.

Үздіксіз білім беру тұжырымдамасын 

әзірлеу азаматтардың сауаттылығын 

және олардың цифрлық білімін 

арттыруға ықпал ететін болады. 

 Осылайша, Президент бейресми білім 

берудің балама нұсқаларын енгізуді, 

азаматтардың дербес оқу нәтижелерін 

мойындауды және сертификаттауды 

қамтамасыз етуді ұсынады.Mйткені 

т е х н о л о г и я л а р  ж а ң а р т ы л ы п , 

еңбекті ұйымдастыру 5згеруде және 

кәсіпорындардағы адамдар 5з біліктері 

мен құзыреттерін жаңарта отырып, 

5згерістерге бейімделуі тиіс екенін 

жоққа шығара алмаймыз. Mмір бойы 

бір рет алған диплом тек мансап құру 

үшін ғана емес, сонымен қатар еңбек 

нарығында сұранысқа ие болу үшін де 

жеткіліксіз.

Ж о ғ а р ы  б і л і м  б е р у  с а п а с ы н 

бағалай отырып, Президент диплом-

дарды «басып шығарумен» айналы-

сатын оқу орындарын жабу туралы 

5зінің нұсқауын еске түсірді және 

Премьер-Министрге бұл мәселені 

ерекше бақылауға алуды тапсырды. 

Mйткені ЖОО-ны оңтайландыру 

білім беруге бағыттай отырып, мем-

лекет ресурстарын тиімді пайдалануға 

мүмкіндік береді. Ең алдымен, мұны 

ғылыми секторда к5руге болады, 

5йткені жыл сайын ғылым саласын-

да зерттеулер жүргізіледі, бірақ сол 

біліксіз қызметкерлер және уақытты 

да, жұмсалған күшті де ақтамайтын 

тәсілдер күмән тудырады.

Ғылымды дамыту мәселесінде 

Президенттің к5зқарасы бойын-

ша, жаңа к5зқарасқа, халықаралық 

тәжірибеге сүйену қажет. Ол үшін 

жыл сайын әлемнің жетекші ғылыми 

орталықтарында  500  ғалымның 

тағылымдамадан 5туі, сондай-ақ «Жас 

ғылым» жобасы бойынша 100 грант 

б5лу қамтамасыз етіледі. Бұдан басқа, 

Үкіметке ғылым мен технологиялар-

ды дамытуға күрделі салымдардың 

1% м5лшерінде ірі кәсіпорындардың 

аударымдарын орталықтандырылған 

 ж и н а у д ы  ж ә н е  б ю д ж е т  а р қ ы л ы 

б5луді жүзеге асыру туралы тапсыр-

ма берілді. Ірі бизнестерге аймақтық 

университеттердің ғылыми қызметіне 

қамқорлық жасау ұсынылады.

Ұлттық деңгейдегі қолданбалы 

мәселелерді шешуге ғылымды тарту 

үшін Президент жеке Бағдарламалық 

Тіпті басқа ерекшеліктерін сақтағанның 

5зінде халық салт-дәстүрін сақтай 

алмаса, ол ұлт ақырындап 5зінің әдет-

ғұрпынан, бұрынғы мінезінен, ұлттық 

құндылықтарынан бірте-бірте айы-

рыла бастайды. Сондықтан қазіргі 

уақыттағы үлкен міндеттердің бірі – 

елімізді, жерімізді, мемлекеттігімізді 

ұстап қаламыз десек, оған ең басты 

қажеттіліктің бірі – біздің тіліміз, одан 

кейін салт-дәстүріміз. Бүкіл ұлттық 

құндылықтарды қайта түлету қазіргі 

күндегі ең басты мәселе деп ойлай-

мын. Біздің ұрпағымыз бірте-бірте 

жаһандануға жұтылып, 5зге елдердің 

мәдениетін бойына сіңіріп, 5з елінің 

мәдениетін жоғалтып алуы әбден 

мүмкін. Дегенмен, кез келген нәрсенің 

әсері болған кезде оған қарсылық та 

пайда болады. Осыған орай жаһандану 

мен кірме мәдениетке қарсы күрес, яғни 

5зінің этномәдениетін қайта түлету 

мәселесі барлық жерде қолға алынып 

жатыр». 

латын графикасына к5шіру ж5нін-

дегі Ұлттық комиссияның кезекті 

оты рысының қарауына енгізуді тап-

сырып, кеңесте қаралған мәселелер 

бойынша бірқатар тапсырма берді. 

Аталған комиссия отырысының 

қорытындысы шыққаннан кейін 

Үкімет жетілдірілген әліпбиді бекіту 

туралы Жарлық жобасын Президент 

&кімшілігіне енгізуі тиіс.

– Жаңа әліпби бастамасы – бұл 

құжат әзірлеуді ұсынды. Білім беру 

аспектісінен б5лек, бүгінгі таңда 

Қасым-Жомарт Тоқаев халқымыздың 

дамуының жаңа парадигмасын және 

Ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру 

міндетін айқындады. Mйткені біздің 

5міріміз жеке адамның да, жалпы 

қоғамның да уақыт талаптарына 

бейімделу қажеттілігін талап етеді.

Менің ойымша, біз  бәріміз ескі 

шындықты аяққа таптап, 5ткеннің 

қалдықтарымен 5мір сүре алмаймыз.

Президенттің пікірінше, бір орында 

тұрмайтын және болашаққа ұмтылған 

ұлт қана әлемге 5зінің жетістіктерін 

к5рсете алады, сондықтан ұлттың 

с а п а л ы  д а м у ы  ү ш і н  к ү н д е л і к т і 

5мірлік  ұстанымдардың 5згеруі 

міндетті критерий болуы тиіс. Ең 

алдымен, біз 5зімшілдік пен жеңіл 

5мірге деген ұмтылыс үшін оларды 

таңдамай, 5мірдің басымдықтары 

мен мақсаттарын анықтауымыз 

керек. Мемлекет басшысы жиыр-

ма бірінші ғасыр ұрпағының білім 

деңгейін арттыруға баса назар аударып 

отыр. Демек, ол кәсібилікті негізге ала 

отырып, жастарды қажырлы еңбекке 

дағдыландыру қажеттілігіне баса  назар 

аударады. Сонымен қатар Қасым-

Жомарт Тоқаевтың темір тәртіпті және 

жоғары жауапкершілікті бәріміздің 

міндетті сипаттамалық ерекшелігіміз 

ретінде айқындауы маңызды. Оның 

айтуынша, әділеттілік жолынан бас 

тартуға болмайды, 5йткені әділеттілік 

қоғам дамуының маңызды шарты. 

Оның пікірінше, біз тек осылай ғана 

бәсекеге қабілетті мемлекет құрып, 

зияткер ұлт құра аламыз.

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы н ы ң 

 Жолдауына сәйкес, біздің ұлттық 

 интеллигенция ретіндегі жаңа кезеңдегі 

міндетіміз – ұлттық сипаттағы жаңа 

қағидаттарды қалыптастыру, сондай-

ақ жаңа философиялық тұжырымдама-

ларды әзірлеген ұлттың сапасын 

арттыруға ықпал ету. Жаңартылған 

қоғам біртіндеп б5тен әдеттерден 

арылуға тиіс. Ысырапшылдық пен 

асқақтық қоғамға да,  адамға да 

құрмет к5рсетпейді. Жауапсыздық, 

немқұрайлылық, бейжайлық бүкіл 

елдің қасіретіне әкелуі мүмкін. Ал 

бос әңгімелер мен мақтану қоғамның 

 дамуын тежейді. Бұл туралы ұлы 

Абай да ашық айтып, жала жабу 

және мақтану арқылы адамдардың 

шындықты жасыруға тырысатынын 

к5рсетті. Бұл мәселе бүгінгі күнге дейін 

5зекті. 

Ал «Қазақ тілі және ұлттық құнды-

лықтар» тақырыбында баяндама жасаған 

Ш.Уалиханов атындағы тарих және 

этнография институтының директоры, 

тарихшы Зиябек Қабылдинов мәселені 

5зімізден бастау керегін алға тартты. 

«Менің ойымша, ең біріншіден, 

5з есімдерімізден бастауымыз  керек. 

 Мысалы, менің аты-ж5нім 5зіме 

ұ н а м а й д ы .  Қ а б ы л д и н о в  З и я б е к 

Ермұханович деген дұрыс емес қой. 

Шеттен келген қандастардың аты-ж5ні 

де түсініксіз. Мысалы, Қайрат Марат 

дейді. Қайсы есімі, қайсы әкесінің аты 

екені білінбейді. Осындай проблемалар-

ды бір қалыпқа келтірейік.  Бауыржан 

Момышұлы деген сияқты ма... Бір 

жағынан отаршылдық зардабын әлі 

шегіп жатырмыз. Кеңес үкіметі кезінде 

санамызға кіріп кеткен. 

Екіншіден, тілдің және дәстүрдің 

б о й ы м ы з ғ а  с і ң б е й  қ а л ғ а н ы .  О л 

балабақша мен мектепте қалыптасады. 

100 балабақша, 100 мектеп ашамыз 

деп мемлекеттік бағдарлама жасай-

мыз, неге бірден 100 қазақ балабақша, 

100 қазақ мектебін ашпаймыз?  Сосын 

Қазақстандағы  университеттерде 

ұлттық құндылықтардың маңызы 

күрделі әрі шетін мәселе екенін 

ұмытпаған ж5н. Жаңа графиканы енгізу 

бір күнде я  болмаса, тіпті бір жылда 

іске аса қоятын жұмыс емес. &йтпесе, 

асығыстық бүкіл мәдениетімізге және 

тарихи болмысымызға зиян келтіруі 

мүмкін. Мәселе – кириллицадан 

 латын әліпбиіне аударуда емес, бұл 

қазақ тілінің ауқымды  реформасы 

 деген с5з.  Қаржы мәселесін де 

ескеруіміз керек. Латын әліпбиін 

енгізу жұмысы біртіндеп жүзеге асуы 

керек. Негізінде, бұл графика жас 

ұрпаққа арналған деп айтуға болады. 

Оның игілігін, ең  алдымен солар к5руі 

керек. Сондықтан бұл үрдіс жоспарлы 

түрде, біртіндеп іске асырылуы қажет, 

– деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев Мәдениет 

және спорт, Білім және ғылым, 

А қ п а р а т  ж ә н е  қ о ғ а м д ы қ  д а м у 

 ми нистрліктеріне  ғалымдарды, 

 с а р а п ш ы л а р  м е н  з и я л ы  қ а у ы м 

5кілдерін тарта отырып, жаңа әліпбиді 

халыққа жан-жақты түсіндіруге 

бағытталған кешенді ақпараттық 

жұмыс жүргізу қажеттігін алға тартты. 

Бұл тұрғыда аталған ведомство бас-

шыларын мамандармен бірге жұмыс 

істеуге шақырды. 

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

ж5нді түсіндірілмейді. Қай жоғары 

оқу орнын алсаңыз да, тіл мен ұлттық 

құндылықтарды оқыту пайызы 5те 

т5мен» деді Зиябек Қабылдинов.

Сонымен бірге аталған жиында 

филология ғылымының докторы, 

этнограф Тынысбек Қоңыратбаев, 

Шәкәрім университетінің профес-

соры Амантай Исаұлы, Сарайшық 

музей қорының директоры &білсейіт 

Мұхтар, тарих ғылымының докторы 

Ахмет Тоқтабай, этнографтар Қарлығаш 

Ерғазы, Гүлжайнат &лиева, Забира 

Жәкішова қатысып, 5здері зерттеп 

жүрген мәселелерді ортаға салды. 

Ғалымдардың  пайымдауынша, 

 бойына ұлттық құндылықтарды сіңіре 

білген адам болашаққа жауапкершілікпен 

қарап, еліміздің игілігі үшін аянбай 

қызмет ететін азамат болып қалыптасады. 

Ұлттық құндылықтар – ұлт қорғаны. 

Сондықтан ұлтымыздың қорғанын 

берік етіп қалау үшін әр адам аянбай 

тер т5гіп, 5з үлесін қосуы тиіс. Онлайн 

конференцияға қатысушылар қорғаны 

мықты елге с5з де, к5з де 5тпейтіні 

белгілі деген ой түйіп тарқасты. 

Ақбота ҚУАТОВА

Түркістан облысы әкімінің орынбасары Сәкен 
Қалқамановтың қабылдауында болған зиялы 
қауым �кілдері бірқатар ұсыныстарын ортаға 
салды. Түркістанда «Абай мектебі» мен жазу-
шылар қауымы арқа сүйейтін, тірек болатын 
орталық ашылса деген ұсыныстарын жеткізді. 
Сондай-ақ сансыз бабтар мекені Сайрамның 
тың құпияларын ашып, тылсым тарихын 
зерттеу ұсынылды. Түркістанды уақыт  талабы 
қажет ететін ұлттық кодтан ауытқымай оты-
рып дамыту керектігі де айтылды.

Жаңа облыстың дамуы, жай-күйі, мәдениет, 

руханият, білім, туризм салалары, 5нер мен тілдің 

ахуалы әңгіме арқауына айналып, келелі кеңеске 

ұласқан басқосу барысында жиналғандар 5з 

ұсыныс-тілектері мен ойларын бүкпесіз ортаға 

салды. Ал тарих ғылымының докторы, профес-

сор Жамбыл Артықбаев Саурандағы к5неден 

қалған кәріз жолдары  жайлы с5з етті. &лі 

күнге дейін сақталған аумақты қайта жандан-

дырып, келісті дүниеге айналдыруды ұсынды. 

Бұл кәрізді Үндістаннан әкелінген құлдар 

 немесе ирандықтар жасаған деген болжам бар. 

«Ыстық 5лкелерде қашанда кәріз құдықтары 

пайдаланылған. Кәрізден шыққанда Алаңбұлақ 

деген бұлақ бар. Алаңбұлақтан Түркістанға дейін 

он шақты құдықтың ізі жатыр. Су Алаңбұлаққа 

дейін келіп Түркістанға жерасты жолдары-

мен жеткен. «Түркістан жаугершілік заманда 

қалай қорғанды» десек, осы судың арқасында 

қорғанып отырған. Ауылдың Кәріз атанып 

кеткені де содан болған. Жерасты суларын 

бір орынға жинап, оны жер бетіне шығарып, 

шаруашылыққа пайдалану үшін к5лбей 

қазылған қуыс арна – кәрізге жауапты адамдар 

да болған. Міне бұл да бір Түркістанның ерекше 

құпияларының бірі» деді Жамбыл Омарұлы.

С.Қалқаманов кездесуде айтылған ұсыныстар 

назарға алынатынын атап 5тті. Қатысушыларға 

құрмет к5рсетіп, сый-сияпат жасады. Абайдың 

жаңа ескерткішіне барған зиялылар ұлы ақын 

мүсінінің ерекшелігіне жоғары бағасын берді.

Нұркен ЖАНД=УЛЕТҰЛЫ

Әлия МАСАЛИМОВА,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті философия және саясат-
тану факультетінің деканы, философия 
ғылымының докторы, профессор

спикерлер – Қоғам қайраткері, белгілі 

саясаткер Дос К5шім, А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі  институтының 

бас ғылыми қызметкері, филология 

ғылымының докторы, профессор &лімхан 

Жүнісбек мына мәселелер  бойынша 

с5з қозғады: «Республикалық  немесе 

жергілікті бюджет қаржысы есебінен 

тиіспіз. Бұл – аз уақыттың аясында тын-

дырып тастайтын іс емес, мемлекеттік 

тұрғыдан, ұзақ жылдар бойы ұдайы 

шұғылданатын шаруа.

Басқару тетігіндегі тілдік ахуал әр 

салаға тура ықпал етеді. Сондықтан біздің 

міндетіміз – мемлекеттік органдарда іс 

жүргізуді толық мемлекеттік тілге к5шірудің 

үлкен стратегиялық маңыздылығына к5ңіл 

б5лу. Қазақша ойлауды жетілдіру үшін 

буыны қатаймаған балаға патриоттық 

тәрбие беру. Баланың санасын ояту, 

5скелең ұрпақтың ой-5рісін кеңейту 

үшін, олардың қызығушылығындағы 

әлемдік әдеби шығармаларды мемлекеттік 

тілге сапалы етіп аудару, қазақша сайттар 

5ткізілетін тегін семинарлар мен оқу 

курстарына тыңдаушылардың қатысуы», 

«Республика бойынша ресми құжаттарды 

ресімдеуде, к5рнекі ақпарат ұсынуда 

және қызмет к5рсетуде мемлекеттік тілдің 

қолданылу деңгейі», «Мемлекеттік тілдің 

қолданылуын арттыруға бағытталған 

құқықтық негіздер мен заңнамалық талап-

тарды жетілдіру және күшейту».

Басқосуда Құсман Шалабаев , Нұрлан 

Кәкітаев, Садық Жанықұл, Мейірман 

Шекеев, Айсұлу Қалымбетова, Марат 

Құрманов сияқты тіл жанашырлары мен 

қоғам белсенділері тақырып т5ңірегінде 5з 

ойларымен б5лісті. 

Смайыл БАЗАРБАЙ

санын к5бейту, тағы басқа жолдармен 

мемлекеттік тілге қызығушылықты арт-

тырып, сол тілдегі ұшқыр ойлардың егесі 

болуға жетелеу.

Егемендіктің нышаны болып табы-

латын мемлекеттік тілді құрметтеуді сол 

мемлекеттің азаматы болып табылатын 

әрбір тұлғаға азаматтық айнымас борыш 

ретінде жүктеу қажет.

Тәуелсіз Қазақстанда, құқықтық мем-

лекетте 5мір сүріп келеміз. Ұлан-байтақ 

жеріміз, мемлекеттік мәртебеге ие ана 

тіліміз бар. Бұл – ел ынтымағы мен бірлі-

гінің үлкен жемісі. Ендеше, «Mзге тілдің 

бәрін біл, 5з тіліңді құрметте!» деген дана 

пікірді жадымыздан шығармайық, ағайын!

 

 Динара МҰҚАНОВА, 
 полиция майоры, ҚР ІІМ 

М.Б�кенбаев атындағы Ақт�бе заң 
институтының оқытушысы

АҚТMБЕ
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Экологиялық 
мәдениет, қоршаған 

ортаның тазалығы туралы 
әңгіме желісі ұзаққа созылаты-

ны баршаға белгілі. Бүгінде экология 
сөзі ең көп айтылатын, мәселесі көбірек 

қозғалатын тақырыптардың біріне айналып 
отырғаны да анық. Ендеше, елдегі қоршаған 
ортаның жай-күйі, табиғатты қорғау, жасыл 
желектің аумағын арттыру, жан-жануар мен 
өсімдіктер әлемінің мәселесін осы саланың 

басшысының өзінен сұрап көргіміз келді. 
Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрі Мағзұм МАРАТҰЛЫ сұхбат 
барысында министрлік тарапынан 

атқарылған іс-шаралар легімен 
де кең ауқымда танысты-

рып өтті.

« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
– =лемдік пандемия экологиялық жағ-

дайды едәуір түзегенін әлемдік БАҚ та, 
сарап шылар да жазды. Алайда пандемиядан 
тұралап қалған экономиканы к�теру үшін 
экологияның мәселелері ысырылып қала 
ма деген қауіп қазіргі күннен айтыла баста-
ды. Індеттен кейінгі экологиялық ахуалды 
бақылауда ұстап қалу үшін Қазақстан қандай 
да бір жоспар, бағдарлама қабылдады ма? 

– Біздің ең маңызды бағыттарымыздың 

бірі  – экономика мен экологиялық 

мәселелерді шешуде тепе-теңдік сақтау. 

Былтыр ғана ел Президенті  Қасым-

Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасы-

мен «Экологиялық кодекс» жобасының 

жаңа нұсқасын аяқтап, бекіттік. Қол-

даныстағы кодекстен жаңа кодекстің басты 

айырмашылығы – жаңа, озық, қолжетімді 

технологияларды енгізуді басты назарға 

алдық.  Бұл  Еуропаның тәжірибесі . 

 Еуропада экологиялық ахуалды жақсарту 

үшін 15 жылдай уақыт кетті. Біз де қысқа 

мерзімде жағдайды реттей алмаймыз. 

Сондықтан 2025-2035 жылға дейін «жа-

сыл экономикаға» к5шеміз деп жоспар-

лап отырмыз. Жаңа технологияларды 

енгізу үшін 5те үлкен қаражат керек. Біздің 

кәсіпорындар ондай қаражат таба ала ма, 

жоқ па – оны да сараптап отырмыз. Себебі, 

с5зімнің басында айтқандай, экологиялық 

та, экономикалық та мәселелерді шеш-

кенде біздің билік тепе-теңдікті сақтауға 

ұмтылады. Қаражатты шешудің жолын 

былай қарастырмақпыз: әр кәсіпорын 

қазір эмиссияға т5лем т5лейді. Ол орта 

есеппен алғанда жылына 90 млрд теңгені 

құрайды. Жаңа кодекске сай, ең озық 

технологияларға к5шкен кәсіпорындар 

эмиссия т5лемдерінен босатылады. Ал 

озық технологияларға к5шпесе эмис-

сия т5лемдері әуелі екі есе, үш жылдан 

соң т5рт есе, тағы үш жылдан соң сегіз 

есе 5седі. Осындай іс-шаралар арқылы 

Жаңа  Кодексте қабылданған жоспарларға 

біртіндеп кіріскелі отырмыз.

Енді пандемияға байланысты әңгімеге 

оралсақ. &рине, коронавирус пандемиясы 

басқа салалар секілді, экология саласына 

да әсерін тигізді. Оның үстіне, қандай 

жағдай болса да экология мәселелерін 

күн тәртібінен түсіруге болмайды. Себебі 

халықтың 5мір сапасы экологияға тікелей 

байланысты. Сондықтан пандемияға 

қарамастан, қоршаған ортаның ахуалын 

жақсарту, геологиялық барлау, сумен қамту, 

тағы басқа маңызды жұмыстарымызды 

жоспарлы түрде жалғастырып жатыр-

мыз. Мемлекет басшысы «Жаңа жағдай-

д а ғ ы  Қ а з а қ с т а н :  і с - қ и м ы л  к е з е ң і » 

 Жолдауын  да ғы лыми қауымдастықпен 

және жеке  сектормен бір лесіп, «жасыл 

5сім» ж5ніндегі ұсыныстар жиынтығын 

әзірлеуді тапсырған еді. Осыған байланы-

сты,  сондай-ақ ұзақмерзімді Қазақстан – 

2050 стратегиясын, «Жасыл» экономикаға 

к5шу ж5ніндегі тұжырымдаманы іске асыру 

шеңберінде мемлекеттік жоспарлау және 

мемлекеттік басқару жүйесіне «жасыл 5сім» 

қағидаттарын енгізуге арналған жұмыстарға 

кірістік.  Аймақтардың экологиялық 

проблемаларын шешу үшін қоғаммен 

тікелей қарым-қатынас орнаттық. Себебі 

экобелсенділердің, жалпы жұртшылықтың 

пікірін ескеру 5те маңызды. Сол үшін 

бүгінге дейін экологиялық проблемалар 

мен оларды шешу жолдарын талқылау 

үшін қалалардың, атап айтқанда Теміртау, 

Алматы қалалары мен Ақт5бе, Қарағанды, 

БҚО, ШҚО, Павлодар, Атырау, Маңғыстау, 

Қостанай, Жамбыл, Қызылорда, Сол түс тік 

Қазақстан облыстарының қоғам 5кіл де-

рімен 14 онлайн кездесу 5ткіздік. Оған әкім-

діктердің, мүдделі мемлекеттік органдар 

мен ұйымдардың 5кілдері шақырылып, 

ашық талқылаулар болды. Талқылап қоя 

салмай, кездесу қорытындысы бойынша, 

қалалардың, облыстардың экологиялық 

проблемаларын кешенді шешу бойын-

ша Жол карталары әзірленді, кейбірінде 

әзірленіп жатыр. 

Министрліктің аймақтардағы Эколо-

гия департаменттері тоқсан сайын Жол 

карталарының іс-шараларын орындау 

мәселесі бойынша халықпен осындай кез-

десулер 5ткізіп тұрады.

– Бірақ, қалай дегенмен де, індет сіздердің 
жоспарлы жұмыстарыңызға �згертулер мен 
түзетулер енгізуі мүмкін ғой?

– К5зге аса байқалатын 5згерістер 

енгізген жоқ. Экологиялық ахуалды жақсарту 

үшін бірнеше жыл керек. Дәл қазір сол 

жұмыстарды кезең-кезеңімен іске асыруға 

к5шіп кеттік. 2025 жылға дейін дайындық 

жұмыстары жүргізіледі. Бұл уақытта әр 

мекемені, әр кәсіпорынды тексеріп, ау-

дит жасаймыз. Содан соң әр кәсіпорынға 

тиісті технологияларды ұсынамыз. Олар 

стандарт ретінде белгіленеді де, Үкімет 

қаулысымен бекітіледі. 2025 жылдан бастап 

кәсіпорындар сол техонологияларға к5шуі 

үшін уақыт береміз. Мұның ешқайсысы 

да кешеуілдеуге болмайтын, жоспарлы әрі 

уақытылы іске асуы керек жұмыстар. 

– Осы әлемдік пандемия мен еліміздегі 
карантин кез інде азаматтарымыздың 
экологиялық мәдениетіне қатысты пробле-
малар да айқын к�рініп қалды. К�бейтұзды 
ластаған, итбалықтарды қорлаған оқиғаны 
назарға алсақ. Табиғат нысандарына, 
жануарларға қатысты к�зқарасты қалай 
�згертуге болады деп ойлайсыз? 

– Меніңше, қазір жағдай сәл де  болса 

оңалып келеді. Оңалып келе жатқаны сол, 

қазір ол мәселелер «жабулы қазан» күйінде 

қалмай, қоғам талқысына түсетін, арнайы 

шаралар қабылданатын болды. К5бейтұз 

да, итбалықтар да қоғамның  назарынан 

тыс қалмады. Азаматтарымыздың 5з 

табиғатымызға қарсы жасаған әрекеттері 

қатты қынжылтты. Сондықтан экологиялық 

мәдениет, экологиялық тәрбие 5те қажет. 

Ол үшін Білім және ғылым министрлігімен 

бірлесіп жоба бастадық, соның негізінде 

мектептерге экологиялық сағат берілетін 

болады. Жауапты – Білім және ғылым 

министрлігі. Олар әдіснамасын әзірлейді, 

тиісті 5згерістерді енгізеді. Біз де сол 

сала министрімен бірлесіп бірнеше рет 

соқпақтарды реттеуге басты назар ау-

дарылады. Mйткені ашық аспан астын-

да демалу дегеніміз – 5сімдіктер мен 

жануарлар әлеміне зиян келтірместен 

сейіл құру, табиғатпен тілдесу. Сонымен 

бірге жеңіл конструкциялардан визит-

орталықтар салынып, азаматтарға табиғат 

ескерткіштері мен олардың баға жетпес 

құндылығы ж5нінде ақпарат беріледі. 

Алматы облысындағы Іле Алатауы ұлттық 

паркінде табиғат аясында серуендеу мектебі 

ашылып, тыңдаушыларға экологиялық 

сауат, тауға шығу ережелеріне арналған 

дәрістер ұйымдастырылды. Бұл іске, 
әсіресе «Тамыр» атты волонтерлер ұйымы 

 атсалысып, шатқалдардағы қоқыстарды 

жинап, басқаларға үлгі к5рсетіп жүр. 

Экожурна листика курстары да 5тті. Осы 

тәжірибелерді басқа да ұлттық парктерге 

енгізу де жоспарда бар. 

– Бас-басына санай алмағандарыңызбен, 
арнайы есептейсіздер ғой, еліміздегі жасыл 
желек пен тал-дарақтың «саны қанша»? 
Олар шығарған оттегіні жұтатын еліміздегі 
адам санына шаққанда біздегі жасыл желек 
жеткілікті болып есептеле ме? Жалпы әр 
елдің �сімдіктер әлеміне қатысты арнайы 
стандарттары болса, біздегі стандарт қандай?

– Mкінішке қарай, ормандар, басқа да 

жасыл желек шығаратын оттегі к5лемі мен 

әр тұрғын үшін атмосферадағы оттегінің 

қажеттілік к5лемі есептелмейді. Сондықтан 

сізге орман алқаптарын қалай есептейтініміз 

туралы ғана айтып 5тейін.

Бүгінгі күні мемлекеттік орман қорының 

жалпы ауданы 30058,1 гектар. Орман қоры 

республика аумағының 11,0%-ын алып 

жатыр. Ағаш 5скен жерлер қазірше 13121,8 

гектар немесе орман қорының жалпы 

ауданының 44,0%-ы. Еліміздегі орманды 

алқап республика аумағының 4,8%-ын 

құрайды. Бұл, әрине, жеткіліксіз. Оны 

ұлғайту керек. Ел Президенті 5з Жолдауын-

да ел аумағында 2 млрд ағаш егу керек 

екенін айтты. Бұл 5те асқақ, дегенмен қазір 

әлемдік трендке айналған жоба. Екінші 

мәселе, шетелдерден ағаш к5шеттерін 

әкеліп, оларды арнайы мамандар назарға 

ала отырып, біздің аумаққа жерсіндіріп, 

табиғатқа бейімдеуіміз керек. 

Жеке орман қорының ауданы 996 гек-

тар, бірақ жеке орман қорында ағаштармен 

қамтылған жерлер әзірге жоқ. Мемлекеттік 

орман қорының басым б5лігі, атап айтқанда 

74,7% облыс әкімдіктерінің қарамағында, 

Қазақстан Республикасы Экология, геоло-

гия және табиғи ресурстар министрлігінің 

Орман шаруашылығы және жануар-

лар дүниесі комитеті қарамағында ор-

ман қорының 24,6%-ы бар. Mткен жылы 

мемлекеттік орман қорының ауданы 1360 

гектарға артқанын атап 5туіміз керек. 

Ормандардың 49%-ын сексеуілді ор-

мандар құрайды. Ш5лді және ш5лейт 

аймақтарда орналасқан сексеуіл үлесі – 

23,6%. Құнды қылқан жапырақты ағаштар 

нында қабылданып, ескірген. Климаттың 

5згеруіне оң әсер ететін жасыл желек 

екенін бәріміз білеміз.  Сонымен қатар 

орманның ағынды сулар мен же-

расты суларының деңгейін рет-

теп, 5рістерді жел эрозиясынан 

сақтауда маңызы зор екенін 

атап 5туіміз  керек. Кли матты 

оң 5згертетін тағы бір фактор 

дала екенін де ұмыт пайық. 

Қазақстан жерінің к5п б5лігі 

дала екенін назардан тыс 

қалдыруға  болмайды.

– Қазақ даласы желі к�п 
аймақ. Лас ауаны жел де айдап 

әкетеді десек, ормандар желге 
тосқауыл болмай ма?

– &рине, желдің дұрыс соқпауы 

экологиялық 5згерістерге әкеледі. 

Бірақ қалай айтсақ та, орманды алқаптың 

к5беюі климатқа тек оң әсерін тигізеді 

деп ойлаймын. Мысалы, жасыл белдеуің 

әсерінен Нұр-Сұлтан қаласының желі 

азайды.  Алайда экологиялық ахуал желдің 

азайғанына емес, жылу стансалары мен 

к5лік санына байланысты нашарлап 

 барады. 

Арал теңізінің маңына да соңғы жыл-

дары жетпіс мың гектарға жуық сексеуіл 

ағашы егілді. Сексеуіл баяу 5седі, дегенмен 

тамыры тереңге кетеді де, тұз бен құмды 

ұстап тұрады. Арал теңізінің маңында 

кез келген ағаш 5се бермейді. Биыл 2-3 

рет Mзбекстанға іссапармен бардым. 

Олар да Қарақал пақстанда біздікіне ұқсас 

бағдарлама бастап, сексеуіл егіп жатыр 

екен. Арал теңізі маңын жақсарту үшін ағаш 

егуден басқа шешім де жоқ. 

– Еліміздегі табиғи орман қоры мен 
қалалардағы жасыл аймақтардың жай-күйі 
назарыңызда ма? Қазір ондай жерлердің 
жалпы аумағын ұлғайту мәселелері қалай 
қарастырылып отыр? 

– Қалалардың жасыл аумақтары, 

5кінішке қарай, біздің министрлікке 

қарамайды. Дегенмен, қала сыртындағы 

жасыл белдеулерге біз жауаптымыз. Кейбір 

облыс орталықтарында ауқымды жұмыс 

жүріп жатыр. Түркістан мен Нұр-Cұлтан 

қаласының маңайында жасыл белдеу бар. 

&рине, министрлік жасыл аймақтардың 

жағдайын тікелей бақылауда ұстайды. 

Орман шаруашылығы саласындағы қазіргі 

мақсатымыз – республиканың орманды 

жерлерін 2030 жылға қарай 4,8%-дан 5%-ға 

дейін ұлғайту.

Аталған мақсатқа қол жеткізу үшін 

Қазақстан Республикасының Экология, ге-

ология және табиғи ресурстар министрлігі 

облыстардың әкімдіктерімен бірлесіп 

орман аумағын ұлғайтудың Қадамдық 

жоспарын іске асырып жатыр. Орман 

дақылдары іс-шараларын отырғызу мате-

риалымен қамтамасыз ету үшін мемлекеттік 

орман иеленушілердің жерлерінде жалпы 

алаңы 4238 гектар 155 тұрақты орман 

питомнигі, яғни тәлімбақтар құрылды, 

 рес  публика бойынша жыл сайынғы 

отырғызу  материалын 5ндіру к5лемі 

160 млн данадан асады. Республикалық 

маңызы бар қалалар мен Қазақстанның 

облыс орталықтарының айналасында 

жасыл аймақтар құруға ерекше к5ңіл б5-

лінеді. Қазіргі уақытта Қазақстанның елді 

мекендерінің айналасындағы жасыл аймақ-

тар ауданы 174,3 мың гектарды құрап отыр. 

Елорданың тәжірибесі ескеріле оты-

рып, Қазақстанның басқа 5ңірлерінде де 

жасыл белдеулерді дамытпақпыз. Атырау, 

Ақт5бе, К5кшетау, Қызылорда, Қарағанды 

және Түркістан облыс орталықтарының ай-

наласында жасыл аймақтар құрудың жұмыс 

жобалары әзірленіп қойды. Ал Орал және 

Mскемен қалаларының айналасында жа-

сыл аймақтар құрудың жұмыс жобаларын 

әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Жыл сайын елді мекендерде, оның 

ішінде жалпы білім беретін мектептердің 

аумағында мектеп түлектерін тарта оты-

рып, жасыл желектерді отырғызу бойын-

ша экологиялық акциялар 5ткізіледі. 

Акцияның мақсаты – ағаш отырғызу 

арқылы еліміздің елді мекендеріндегі 

экологиялық жағдайды жақсарту,  сондай-ақ 

жас ұрпаққа экологиялық тәрбие беру. 

Бүгінгі күнге дейін мұндай акцияларға 260 

мыңнан аса адам қатысып, 1 миллионнан 

аса ағаш отырғызылды. 

– Биыл Абайдың туғанына 175 жыл. Осы 
оқиға аясында Семейден Қарауылға дейін 
175 ағаш к�шетін отырғызып, науқан бастап 
жіберсе ше?

 – Ондай науқандарға, әрине, риза 

к5ңілмен қатысамыз. Биыл, 5кінішке 

қарай, пандемия болған соң науқандық 

іс-шараларды жасай алмадық. Дегенмен, 

бәрі де болашақтың еншісінде деп ой-

лаймыз. Жыр алыбы Жамбылдың, Ах-

м е т  Б а й т ұ р с ы н ұ л ы н ы ң  ж ә н е  А л а ш 

арыстарының, елге белгілі тарихи тұл-

ғалардың құрметіне арнап ағаш егу дәстүрін 

орнықтырсақ деп отырмыз. 

– Осы күні елімізде әлемдік стандарттарға 
сәйкес келетін күре жолдар салынып, ол 
жолдың ортасына темір жолақтар қойылды. 
Миграция уақытында жануарлар ол кедергіні 
аттап �те алмайтыны белгілі. Осы орайда 
жол салушылар мен оған жауапты құзырлы 
органдарға жан-жануарлардың емін-еркін 
к�шіп-қонуы үшін «табиғи аспалы» к�пірлер, 
арнайы �зге жолдар салдырту жағы неге 
қарастырылмады?

– Жануарлар әлеміне қатысты 5те 

маңызды сұрақты к5теріп отырсыз. Қазақ-

стандағы биоалуантүрлілікті сақтау қауым-

дастығы (ҚБСА) спутникті пайдаланып к5п 

жылдан бері жануарлардың к5ші-қонына 

зерттеу жүргізіп келеді. Зерттеу нәтижесі, 

олардың к5ші-қон бағыттары белгілі және 

белгісіз факторларға байланысты жыл сай-

ын 5згеріп отыратынын к5рсетті. Мысалы, 

ауа райы әсер етуі мүмкін. Бір жер құрғап су 

іздеп кетуі мүмкін. Тыныштығының бұзылу 

факторы да бар. Сол себепті қазір экодуктар 

салу үшін нақты орындарды белгілеу мүмкін 

емес. Жануарлар типтік жерүсті және 

 жерасты 5ткелдерін пайдаланбайды. 

К5п жылдық зерттеулер к5ші-қон 

жолдары қазіргі уақытта к5птеген зерт-

телген және белгісіз факторларға (ауа 

райы жағдайлары, су к5здерінің  болуы, 

мазасыздық факторлары және т.б.) бай-

ланысты жылдан-жылға 5згеріп отыра-

тынын к5рсетті. Жануарлардың қозға-

лыстары да кең фронтты. Сондықтан 

биоалуантүрлілікті сақтау қауымдастығы 

экодук салу жануарлардың к5ші-қонына 

ыңғайлы жағдай қалыптастырудың әмбебап 

шешімі емес екенін айтып отыр. 

Десе  де,  Министрлік  тарапынан 

 автомобиль жолында жануарлардың к5ші-

қонына қатысты мәселе қарастырылған. 

Экодуктардың орнына жылдамдық режимін 

шектеу керек. Арнайы жарық шағы-

лыстырғыштар, қозғалыс жылдамдығын 

шектейтін жол белгілері және «жабайы 

жануарлар» деген ескерту белгілері ор-

натылуда. Жер т5семінің т5мендетілуі де 

бақыланады. Автожолда қоршаулар қоюға 

болмайды. 

Сіз  айтып отырған күре  жолдар 

құрылысын жоспарлау барысында біздің 

министрлікпен экологиялық, биологиялық, 

зоологиялық тұрғыдан келісім  жасалады. 

Батыс Еуропа – Батыс Қытай жолында 

экодуктар салынған. Бірақ  жануарлар 

экодук арқылы к5шіп-қонбайды. Бәлкім 

к5лік дыбысынан шошитын шығар. 

Жолға жақындайды да, кері кетіп қалады. 

Сондықтан дәл қазір экодуктар 100  пайыз 

тиімді емес. Десе де, жануарлар уақыт 

5те экодуктар арқылы миграциясын 

жалғастыра береді деп үміттенеміз. 

– Еліміздегі «Қызыл кітапқа» енген 
�сімдіктер мен жануарлардың жай-күйін 
білуге бола ма? Түрлі категориялардағы 

�сімдіктер мен жануарларды түстеп танимын 
деп айта аласыз ба?

– Бір-екі апта бұрын ғана «Қызыл 

кітапқа» 5згерістер енгіздік.  Үкімет 

қаулысымен Каспий теңізін мекендейтін 

итбалықтарды «Жойылу қаупі бар» санаты-

мен «Қызыл кітапқа» енгіздік. Итбалықтың 

саны расында да азайып барады. Ресей 

Федерациясымен бірлесіп, үлкен зерттеу 

жұмыстарын бастадық. 

Екінші сүйінші жаңалығымыз киіктің 

санына байланысты. 2000 жылдары 9 мың 

болып қалған жануар 2009 жылғы есеп 

бойынша 334 мыңға артқан еді. Биыл 

пандемияға байланысты нақты есебін 

жүргізе алмадық, бірақ сарапшылардың 

айтуы бойынша, қазір олардың саны 500 

мыңнан кем емес. Мемлекет тарапынан 

қолданылып жатқан шараларға қарамастан 

браконьерлердің қаск5йлік әрекеттері 

тыйылмай тұр. Киік мүйізіне деген «қара 

нарықтағы» сұраныс браконьерлерді 

қылмыстық жолға итермелейді. Жануар-

лар дүниесімен қатар, табиғат сақшылары 

да зардап шегіп жатыр. Охотзоопромның 

үш инспекторының қызмет бабында 

ерлікпен қаза табуы табиғат жанашырла-

рын дүр сілкіндіріп, заң талаптары қатаңда-

тылды. Биыл жыл басында қылмыстық 

 заңна маға 5згерістер мен толықтырулар 

енгізілді, браконьерлік үшін қылмыстық 

 жауап кершілік күшейді. 

Еліміз тәуелсіздік алған алғашқы жыл-

дары жаңа экономикалық және қоғамдық 

қатынастарды реттеу басты орынға шықты 

да, еліміздің табиғатын қорғау мәселелеріне 

басымдық беріле қоймағаны белгілі. Сол 

кезде дархан даламызды мекендеген бір 

миллионнан аса киік саны күрт азайып, 

олардың біржола құрып кету қаупі т5нді. 

Қазір киіктерді қорғау жұмысы «Охотзо-

опром» 5ндірістік бірлестігіне жүктелген. 

Инспекторлары жолсыз таулы жерлердің, 

ш5лдердің және далалық аудандардың 5те 

қиын жағдайларында авток5лікті пайдала-

нып, 10 әкімшілік облыстың жалпы алаңы 

123,0 млн гектар аумағында табиғат қорғау 

іс-шараларын жүзеге асырады. Бұған 225 

жуық инспектор және 5тімділігі жоғары 

95 авток5лік құралы жұмылдырылған. 

Министрліктің Орман шаруашылығы 

ж ә н е  ж а н у а р л а р  д ү н и е с і  к о м и т е т і 

2020 жылғы 3 ақпандағы № 27-5-6/16 

бұйрығымен Қазақстан Республикасының 

бүкіл аумағында ғылыми мақсаттарда 

пайдаланудан басқа, киіктерді, олардың 

б5ліктері мен дериваттарын пайдалануға 

2023 жылға дейін тыйым салды. Сонымен 

қатар инспекторлардың материалдық-

техникалық базасын жақсарту мақсатында 

жарақтандырудың жаңа нормативтері 

және еңбек жағдайын жақсартуға арналған 

әлеуметтік кепілдіктер топтамасы әзірленді. 

Жалпы жануарларды қорғау жолында 

еңбек етіп жүрген  мамандарды әрқашан 

жоғары бағалап, ерліктерін  насихаттауымыз 

керек.  Mздеріңізге белгілі,  жақында 

Президентіміздің бастамасымен тұңғыш 

рет орман шаруашылығы мен жануарлар 

әлемін қорғау саласындағы «Елім-ай» 

сыйлығы тағайындалды. Қызмет бабында 

үздік нәтиже к5рсетіп, даланың жануарла-

рын қорғауда тәуекелге бас тігетін инспек-

торларымызды арнайы марапаттадық. 

Қазіргі таңда Мемлекет тарапынан 

«Қызыл кітапқа» енген жануарларды, 

киіктерді және басқа да жануарларды 

қорғау мен олардың 5сімін молайту 

жұмыстарының жүйелі түрде жүргізілуі 

нәтижесінде саны тұрақты түрде к5бейіп 

келеді. Жабайы тұяқты жануарларды қорғау 

бойынша жүргізіліп жатқан іс-шаралар да 

оң нәтижесін беруде: арқар, қарақұйрық, 

құлан, тоғай кермаралының саны да артты. 

Бұдан басқа, Қазақстан  Республикасы 

Ішкі істер министрлігі табиғат қорғау 

 инспекторлары үшін құқық бұзушыларды 

ұстау, Қылмыстық, Қылмыстық-процестік 

ко декстердің нормаларын, &кімшілік 

құқық бұзушылық туралы кодексті қолдану 

не гіздері, қызметтік қаруды пайдалану 

қауіп сіздігі ережелері, арнайы тактикалық 

дайындық негіздері бойынша арнайы оқу 

бағ дарламасын әзірледі. Ол бойынша жыл 

сайын инспекторлар курстан 5тіп тұратын 

болды. 

– Еліміздегі экотуризмнің болашағы 
 туралы да айтып �тсеңіз...

– Құдай бізге к5ркем табиғатты аямай 

берген деп есептеймін. Десе де, экотуризмді 

дамытқанда пайда табуды ғана к5здемей, 

туристердің  санын арттыруды ғана 

назарға алмай, экологиялық мәселелерді 

де ұмытпау керек. Экологиялық туризм 

табиғатқа мейілінше аз салмақ салуды 

к5здейді. Айта кету керек шығар, бізде 

жалпы туризмге қатысты түсініктің 5зі 

5згеше секілді к5рінеді. Экотуризм  деген 

тау мен су жағалап қарын тойдыру емес, 

табиғаттың сұлулығынан ләззат алу, 

 салауатты 5мір салтын ұстану. Сондықтан 

да, ең әуелі, түсініктерді 5згерту мәселесін 

қарастырғанымыз ж5н болар. Ол үшін 

тиісті инфрақұрылым жасауымыз керек. 

&жетханалардан бастап визит орталықтарға 

дейінгі аралықтарды құрылымдарды ретке 

келтіруді назарда ұстап отырмыз. 

– Eзіңіз сол табиғат аясына қаншалықты 
жиі шығасыз?

– Mкінішке қарай, жиі шыға алмай-

мын. Үнемі жұмыстамыз. Бірақ, әрине, 

мүмкіндік болса құр жібермеймін. Нұр-

Сұлтан қаласының тұрғыны болғандықтан, 

отбасымызбен Зеренді жаққа жиі барамыз. 

Тауға шыққанды жаным сүйеді. Алматы-

да Іле Алатауы, Алтынемелге барғанды 

к5ңілім қош к5реді. Жақында К5лсайға, 

Шарынға барып келдік. Бұрынырақта 

АҚШ-та бірге жұмыс істеген әріптесімді тау 

аясына екі күнге қыдыртып алып шыққан 

едім. Mзімен бірге қабын ала келген екен, 

жол бойы қоқысты ерінбей теріп, қапқа 

салып алды. «Ғажайып табиғаттарыңызды 

жақсы к5рмейді, құрметтемейді екенсіздер» 

деп 5кпелеп кетіп еді. Барлығын бірдей 

жамандыққа қимаймын, біраз отандас-

тарымыздың арасында табиғатты аяла-

майтын адамдардың бар екені менің де 

жүрегімді ауыртады. 

– Таулы жердегі экотуризмді дамыту 
қиындау секілді к�рінеді. Табиғатты ластау-
дан б�лек, түрлі табиғи факторлар да экоту-
ризмге кедергі емес пе?

– Арнайы тау туризмін дамыту мәселесін 

қарастырып жатқан жоқпыз. Еліміздегі 

экотуризмді дамыту аясында қараймыз. 

Мысалы, Іле Алатауында 153 метрлік к5не 

сүрлеу бар. Оны қалпына келтіруді қолға 

алып жатырмыз. Тауға шығудың да 5з 

тәртібі бар. Тауға шығудың ж5нін білмесе, 

таудан ләззат алудың орнына шаршап-

шалдығып оралады. Тау қауіпті де болуы 

мүмкін. Демек, тауға шығудың мәдениеті 

мен тауды сүюдің жолын да к5пшілікке жиі 

насихаттау керек. 

– Суға қатысты да сауалымыз бар. 
Суды ластайтын адами факторлар к�п. 
К�л маңдарында жасалып жатқан туристік 
ны сандарды экологиялық тұрғыдан қада-
ғалайсыздар ма? 

– &рине, қадағалаймыз. Былтыр, 

Алак5лдегі судың ластануы туралы к5ңілді 

қынжылтатын деректерге к5п кездестік. 

Экологиялық жаңа кодексте БАҚ және 

әлеуметтік желілерде резонанс тудырған 

оқиғалар шықса, сол күні тексере ала-

мыз. Былтыр, мысалы, Алак5лде болған 

оқиғада бірден тексере алмадық. Себебі 

оған бұрынғы кодекс мүмкіндік бермеді. 

Тексеру үшін БАҚ пен әлеуметтік желіде 

сурет не бейнебаян жүктеу жеткіліксіз, 

бізге шағым түсіру керек еді. Сонда ғана 

тексеруге шыға аламыз. Ендігіде бірден істі 

назарға аламыз. 

– Ұсақ айдындар туралы да білгіміз келеді. 
Оның жағдайын қалай қарастырасыздар? 
К�бейтұз да ұсақ к�лдердің қатарында 
болған дықтан, жағдай ушыққанда барып 
мәселе белгілі болды емес пе?

– Mкінішке қарай, ол іс біздің ұдайы 

назарымызда тұрады деп айта алмаймын. 

Ал айдындарды таза ұстау, тағы да қайталап 

айтайын, біздің мәдениетімізге байланысты 

дер едім. 

– Осы күні урбанизация туралы к�п 
айтамыз ғой. Ауылдан қалаға к�шкен адам-
дар да к�бейгені белгілі. Ал сол қалаларды 
«мекендейтін» жануарлар әлемі туралы 
 арнайы зерттеулер жасала ма?

– Егер қаңғыбас жануарлар туралы 

сұрап тұрсаңыз, ол біздің бақылауға жат-

пайды. Оған к5бінесе ветеринарлық сала, 

әкімдік жауапты. Қаңғыбас жануарлар пана 

болатын тиісті орындарға жеткізіледі. Екі 

ай қамқорлыққа алынып, иесі табылмаса 

эфтаназия жасалады, яғни амалсыз к5здері 

жойылады. 

Жалпы қала жануарлары да қоғам на-

зарынан тыс қалмауы керек деп ойлай-

мын. Олар туралы арнайы заңнаманы 

қабылаудың уақыты жетті. Мәселен, дель-

финдер, контактілі зообақтар мәселесі. 

Оларға арнайы стандарт енгізуіміз керек. 

Қазір Парламент қарауындағы Жануар-

лар туралы арнайы заңда осы мәселелерді 

к5терген болатынбыз. 

– Сіздер  экологиялық тазалыққа 
қарасаңыздар, біз тілдің тазалығы мәселесін 
назардан тыс қалдырғымыз келмейді. Жеке 
басыңыз қай тілде түс к�ресіз, балалар қандай 
мектепке барады, экология министрлігіндегі 
ресми іс-құжаттар қай тілде дайындалып, 
жиналыстар қай тілде �теді?

– Қазақ тілінде түс к5ремін. Бес 

перзентім бар, бәрі де қазақ мектептеріне 

барады. Ресми іс-қағаздарын ең алдымен 

қазақша жазамыз. Жиналыстардың түгелге 

жуығы қазақ тілінде 5теді. Mзім Алматыда 

туып-5скеніммен, ата-анам ауылда тұрады. 

Ауылдан тамырымыз үзілмеген. Сондықтан 

болар, мен де, әсіресе балаларым да қазақ 

тілінде еркін пікір алмасамыз.

– =ңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан
Қараг�з СІМ=ДІЛ

Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

Мағзұм МЫРЗАҒАЛИЕВ,
ҚР Экология, геология және табиғи 
ресурстар министрі:

АУЫЛДАН 
ТАМЫРЫМ 
ҮЗІЛМЕГЕН...

13,6%, жапырақты ағаштар 12,0%-ды 

құрайды. Олар оңтүстік және шығыстағы 

таулардың, солтүстік және орталық шағын 

адырлардың баурайларында, Ертіс 5ңірінің 

құмды ленталарында, 5зендердің гидро-

морфты алқаптарында және шатқалдарда 

орналасқан.

Mсімдіктер әлемі стандарттарына 

қатысты әртүрлі нормалар мен стандарттар 

бар. Мысалы, елді мекендерде к5галдандыру 

құрылыс нормаларына сәйкес жүргізіледі. 

Сондай-ақ орман дақылдарына, ағаштар 

мен бұталардың тұқымына арналған стан-

дарттар, тұрғындар саны 1 млн адамға 

дейінгі қалалардың жасыл аймақтарының 

құрамы мен м5лшерін белгілейтін және 

басқа да стандарттар бар. Алайда бүгінде 

орман шаруашылығы саласындағы стан-

дарттар қайта қарауды қажет етеді. Mйткені 

қолданыстағы стандарттар Кеңес зама-

талқылауға қатыстық, қолдан  келер 

к5мегімізді  к5рсеттік.  Экологиялық 

тәрбиені балаға беру керек. Ертең олар 

ересек адамдарды 5згертетін шығар. Иә, 

5зімізді қоршаған ортаны, 5сімдіктер 

мен жануарларды аялай білгенде ғана 

5ркениетті ел екенімізді к5рсете аламыз. 

Карантин кезінде ішкі туризмге сұраныс 

артып, ұлттық парктерімізге барушылар 

қатары к5бейді. Бұл тенденция алдағы 

уақытта да жалғаса бермек. Ал біздің 

негізгі мақсатымыз – азаматтарымызға 

еліміздің қайталанбас табиғат ғажайып-

тарын тама шалауға мүмкіндік бере отырып, 

экожүйенің бұзылмауын, рекреациялық 

жүктеменің  шамадан тыс артып кетпеуін 

қамтамасыз ету. Сол себептен де қазір 

ұлттық парктерімізде экологиялық туризмді 

дамыту жобалары жүзеге асырылып 

 жатыр. Оның аясында жаяу серуендейтін 
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алым тарихи лексикологиялық, 

стилистикалық, грамматикалық 

зерттеу жүргізе отырып, әр 

ақын-жыраудың 5згені қайталамайтын 

5зіндік ерекшеліктерін айқындап, ашып 

береді. Мәселен, XV-XX ғасырлар аралы-

ғындағы қазақ поэзиясында, ақын-

жыраулар шығармашылығында сонау 

к5не түркі, баба түркі кезеңдерінен бері 

жалғасып келе жатқан, жалғыз қазақ 

халқына емес, к5шпелі 5мір салтын 

ұстанған к5птеген ұлттар мен ұлыстарға 

тән, ортақ с5з саптау мәнері, ортақ 

клишелер, фигуралар, теңеулер, об-

раздар к5птеп ұшырасады. Осылардың 

бәрін де бүге-шігесіне дейін біле оты-

рып, әр автордың 5зіндік бет-бейнесін, 

қайталанбайтын қолтаңбасын к5реген 

тамыршыдай тап басып, анықтап беретін 

қабілетке ие адам. Құдды бір ұлттық, 

ұлтаралық деңгейдегі симфониялық 

оркестрді басқарушы, әр аспаптың 

5зіндік мүмкіндіктерін, 5з даусын дәлме-

дәл білетін адам деуге болады. 

Құлмат аға поэзия тілін жан-жақты, 

кешенді филологиялық ауқымда, стиль, 

жанр мәселелерін толық қамти отырып, та-

рихи даму барысын ескере отырып, тарихи 

поэтикалық тұрғыдан зерделеуді ұсынады. 

Ғалымның академик Ісмет Кеңесбаевтың 

жетекшілігімен қорғап шыққан «XV-XIX 

ғасырлардағы қазақ поэзиясының тілі» 

атты кандидаттық диссертациясы – осын-

дай ғылыми ұстанымның құндылығын іс 

жүзінде айғақтайтын, дәлелдейтін еңбек. 

«Ғалымды тақырып 5сіреді» деген қанатты 

с5з бар. Жоғарыда с5з болғандай, әуел 

 баста ҚазПИ-ден, тіл тарихының сұңғыла 

зерттеушісі  Сәрсен Аманжоловтың 

мектебінен қанаты қатайып, түлеп 

ұшқан жас зерттеушінің ірі ғалым болып 

қалыптасуына септігін тигізуші үлкен фак-

тор, құбылыс – ол кісінің үлкен ғылымға 

түсетін сүрлеу жолдың  бастауында дәл 

осындай әрі соны, әрі кешенді зерттеуді 

талап ететін ірі тақырыпқа тап болуы еді. 

«Mлең с5здің патшасы, с5з сарасы» деп 

ұлы Абай айтқандай, ұланғайыр уақыт 

пен кеңістікті алып жатқан бес ғасырлық 

5лең-жыр шежіресін зерделеу ісі – дәл 

осы Құлмат ағадай к5шелі зерттеушінің 

пешенесіне жазылған шаруа еді.

С5з ретінде айтатын болсақ, ол кісі 

еш қашан да мәнсіз, маңызсыз тақырып-

тарға қалам тартқан адам емес. Ата түркі 

мұрасының асыл бастауларында жатқан 

к5не түркі жазба ескерткіштерінің жауһар 

туындыларының бірі «Күлтегін» тура-

лы, ғасырлар тұңғиығынан бізге «түнде 

ұйқтамадым, күндіз отырмадым, қара 

терімді т5ктім, қызыл қанымды ағыздым» 

деп үн қататын Тонык5к тәрізді кемең-

гер басшылар туралы, ол кісілердің 

ұйға рымымен құлпытасқа түсірілген 

шежіре-жәдігерлік мәтін туралы жазған 

программалық мақаласында аталмыш 

туындының күллі түркі әлемі үшін, 5скелең 

жас ұрпақтың тәлім-тәрбиесі үшін аса зор 

мәні мен маңызын тарихи-филологиялық, 

ірі қоғамдық, гуманитарлық деңгейде 

ашып береді. 

Ғалым түркі халықтарының ең ежелгі 

фольклорлық мұрасы «Оғыз қаған» эпосы 

мен оның тіліне талдау жасайды. Mзінің 

1988 жылы «Ғылым» баспасынан жарыққа 

шыққан «Оғыз қаған эпосының тілі» атты 

еңбегінде аталмыш эпостың елтанымдық, 

этностанымдық, мәдениеттанымдық, 

тілтанымдық қырларын кешенді түрде 

зерделейді. 

Поэтикалық тіл шежіресін зерделеуші 

ғалым жалпыхалықтық мүддені жыр еткен 

Бұхар жырау поэзиясын, 5з заманының 

кескін-кейпін айқын-ашық жырлаған 

ірі тұлға – Дулат поэзиясын тарихи-

филологиялық, лингвотекстологиялық 

тұрғылардан зерттейді. Ғалым жалпы 

қоғамдық ойды, жалпы қазақ халқын 

бай-кедей, жақсы-жаманға б5лмей тұтас 

жалпыхалықтық мүдде тұрғысынан 

жырлайтын Бұхар поэзиясын, сондай-

ақ  жалпы қоғамдық оймен қатар қазақ 

қауымын қара халық пен әділетсіз ел 

билеуші хан-сұлтанға б5ліп қарастыратын, 

бұқаралық мүддені жырлайтын Махамбет 

поэзиясын жеке-жеке қарастырып, жан-

жақты талдайды. «Қазақ» с5зінің қазақ 

поэзиясында жалпы халықтың жиынтық 

атауы ретіндегі ұғымда бірінші рет Бұхар 

жырауда ғана қолданылғандығын түйіндеп 

айтады. 

Қазақ поэзиясындағы жекелеген 

туын дылардың авторлығы мәселесін 

тексто логиялық талдаусыз айқындау 5те-

м5те қиын шаруа екендігі белгілі. Мұны 

ғалым 5з еңбектерінде Бұхар жырау, Шал 

ақын, т.б. ірі ақын-жырауларға телініп 

жүрген кейбір 5лең-жыр жолдарын осы 

тұрғыдан қарастыра отырып, олардың 

т а б и ғ а т ы н д а ғ ы  ж а с а н д ы ,  қ ұ р а н д ы 

тұстарды айқындай отырып дәлелдейді. 

Мәселен, ғалым осы негізде Бұхар жырау 

5леңдерін: «Бұхар 5леңі екендігі, я еместігі 

таза шартты 5леңдер, Бұхарға катемен 

таңылып жүрген 5леңдер, Бұхардың ортақ 

ой, ортақ мотивке құрылған 5леңдері, 

Бұхар жыраудың т5л туындылары» деген 

т5рт топқа б5ліп қарастырады.

Поэтикалық тілдегі қолданым тап-

қан лексикалық бірліктерді нақты та-

рихи дәуір, заманның тілдік қолданым 

ерекшеліктері  тұрғысынан електен 

5ткізіп, поэтикалық тілдің 5зіндік ерек-

шеліктерін тамыршыдай тап басып, 

ақын-жыраулар поэзиясын талдау бары-

сында әр автордың 5з «менін» қызғыш 

Шаба алмайды б5жектеп.

Қырдан қиқу т5гілсе, 

Еділге таман үңілсе,

Арғымақтың баласы 

Шабушы еді-ау безектеп.

Жақсы атаның баласы 

Басыңа қиын іс түссе,

Алдыңнан шығар 5бектеп,

Жаныңа не керек деп...».

Демек, басқа қиын іс түскен кезде, 

к5леңке тәрізді жаман «достар» жан-

жаққа қашып кеткен кезде, шын асыл 

«азамат адам», «жақсы атаның баласы» 

ғана к5мекке келе алады. Махамбет аза-
мат деп осындай адамдарды айтады. Бұл 

бүгінгі күні де ерекше маңызды, мәнді 

мәселе. Құлмат ағай да осы ойды меңзеп 

айтып отыр.

Ғалым, 5зі жазғандай, ақын-жыраулар 

тілін олардың шығармасында к5терілген 

тақырыппен, идеямен, жанрмен бірлікте 

алып қарастырады. Қазтуған, Шалкиіз 

толғауларын ерлік-серілік 5леңдер 

ретінде, олармен тұстас «Орақ-Мамай», 

«&діл сұлтан» жырларын ерлік-жауын-

герлік тақырыптағы тарихи жырлар 

ретінде бағалайды, дәл осындай «ерлік-

жауынгерлік тақырыптағы жырлардың 

тууы – тарихи құбылыс» дейді [«XV-

XIX ғасырлардағы қазақ поэзиясының 

тілі» // «К5не түркі әдеби ескерткіштері 

туралы зерттеулер», Алматы, «Арыс» 

баспасы, 2010, 14-бет]. Зерттеуші XV 

ғасырдағы «Сыпыра жырау толғауы», 

«Тоқтамыс с5зі», XVI ғасырдағы «Орақ-

Мамай жыры», «Ер Тарғын жырындағы» 

кейбір үзіктер мен Махамбеттің (XIX 

ғ.) біраз 5леңдері – азаматтық-ерлік, 

ерлік-жауынгерлік мазмұнда туған, 5зара 

5те жақын стильдік-тілдік жүйеге ие 

с5з үлгілері болып табылатындығын, 

бұ лардың осы XV-XIX ғасырлардағы 

дидактикалық мазмұндағы шешендік 

 терме,  толғаулардан б5лек үлгідегі 

 туындылар екенін жазады (аталған еңбек, 

17-бет). Ғалымның тұжырымы бойынша, 

қазақ  поэзиясында, әсіресе  Махамбет 

п о э з и я  с ы н д а  э п о с т ы қ - б а т ы р л ы қ 

жырлардың әсері едәуір болғандықтан, 

оның 5леңдерінің  стильдік-т ілд ік 

жүйесінде фольклордың осы жанрына тән 

стильдік-тілдік белгілер мол ұшырасып 

отырады.

Құлмат аға қазақ халқының жеке ел 

 болып құралу дәуірімен тұстас келген 

бірлі-жарым жырау 5леңдері мен жырлар-

ды алып, оларға ірі айдар тағып, оларды 

 жасанды жолмен қазақ халық поэзиясына 

бастау болған еңбектер ретінде қарастыруға 

қарсы екендігін айтады. Мәселен, қазақ 

поэзиясы тілін осы поэзияның тууы мен 

дамуын қарастыра отырып зерттеудің 

міндеттілігі туралы айта отырып, ғалым: 

«Қазақ халқының құрылу дәуірімен 

тұстас келетін бір ақынның 5леңінен, я 

шығарушысы белгісіз бір 5лең үзігінен 

қазақ поэзиясының  тарихын бас тау да к5п 

ретте дұрыс болып шықпайды. Mйткені 

ондай ақындар 5леңінің я 5лең үзігінің 

бізге келіп жетуі – таза кездейсоқтық 

нәрсе. Айталық, XV ғасырға тән «Қазтуған 

туралы с5з» не «Досмамбет с5зі» 5зінің 

түрі, әсіресе мазмұны, тіпті мұралық-

еншілестік жағынан қазақ  поэзиясы деген 

үлкен поэзияның к5рінісі не соның басы 

деуге сын к5термейді, ол ең мықтағанда, 

сол XV ғасырда қазақ  поэзиясы деген 

поэзияның болғандығын жанамалап 

анықтайтын факт ғана. «Қазтуған  туралы 

с5з», «Досмамбет с5зі» деген жыр, «Орақ-

Мамай жыры», «&діл сұлтан жыры», 

т.б. с5з үлгілері қазақ халқының құрылу 

қарсаңында, одан бергі дәуірде 5зге тер-

риторияда Еділ мен Жайық бойында, Еділ, 

Қырым аралығында Алтын Орданың 5зге 

бір ордасына ұйытқы болған ноғайлар ара-

сында туды. Ал бұл жырларды осы құрамда 

болып, қазақ халқына кейін қосылған 

ру-тайпалар 5зімен бірге әкелді. Кейінгі 

дәуірлердегі қайта жырлаулар негізінде бұл 

жырлар 5зінің бұрынғы ноғай әрі Қырым 

жұрты редакциясынан біраз 5згеріп, 

біршама қазақыланды. Осы себепті де, 

бұл сипаттас біраз с5з үлгілеріне қазақ, 

ноғай, қарақалпақ, т.б. халықтардың ортақ 

еншілестігі бар мұра ретінде қарау керек» 

деген тоқтамға келеді. Ғалым: «Тегінде, 

ноғай, қазақ түбіміз бір, Алтай, Ертіс, 

Оралды қылған дүбір. Орманбет хан ор-

дадан шыққан күнде, Асан ата қайғырып 

айтыпты жыр» (Ертедегі қазақ әдебиеті 

хрестоматиясы. Алматы, 1967, 101-б.) 

тәрізді мысалдарды келтіре отырып, 

 Орман бет хан 5лгеннен кейінгі Ноғайлыда 

басталған ыдырау туралы айтады. Айтар-

лықтай ірі ноғай ұлыстарының қазақ 

халқының құрамына қосылғандығын, 

мәселен, ноғай ұлыстарының Шах-Мамай 

ұлдарының басқаруындағы «алты ұл» ата-

латын шығыс тобының қазақтардың «Кіші 

жүзі» құрамына сіңгендігі туралы дерек 

келтіреді. 

Бұрынғы дәуірлердегі қазақ к5ркем-

с5зіне қатысты жәдігерліктердің басым 

к5пшілігі ұрпақтан ұрпаққа, атадан балаға 

ауызекі үлгілерде ұласып, қағаз бетіне 

кейінірек түскені ақиқат. Осы тұрғыда 

ғалым: «Ауызша шығарылғанына қарамай, 

шығарушыларын (авторларын) сақтаған 

ауыз әдебиеті бар. Сондықтан да қазақ 

ауыз әдебиетіне жалпы 5зге халықтарда 

болған ауыз әдебиет тұрғысынан қарап, 

баға беруге болмайды. &рі қазақтың 

шығарушылары (авторы) сақталған по-

эзиясын ауыз әдебиеті деп атаудан қашуға 

да болмайды» деген тұжырым жасайды.

Ғалымның пікірі бойынша, қазақ 

поэзиясының бастауын жалпыхалықтық 

а у қ ы м д а ғ ы  и д е я л а р д ы  к 5 т е р е т і н , 

халықтың басын біріктіретін идеялар 

негізінде туындаған мұралардан, сон-

дай мұралар туындаған дәуірден іздеген 

ж5н. Осы негізде ол: «Қазақ поэзиясы 

(әдебиеті) деген бір тарихи категорияның 

басталуын жеке, кездейсоқ фактілермен 

шешуге,  дәлелдеуге болмайды. Бір 

халықтың әдебиеті-тарихының баста-

луын халық тарихына бейтарап болған 

шығармалардан іздемей, сол әдебиеттің 

халықтың тарихи тағдырына қатысы 

тұрғысынан келіп іздеу керек. Бірнеше 

ақын мен олардың 5леңдерінің жиынтығы 

(мейлі, ол сол халықтың қалыптасуымен 

тұтас келіп жатсын) белгілі бір әдебиеттің 

басы болып табылмайды, белгілі бір 

халықтың қалыптасу процесі тұсында осы 

тарихи мәселеге үндескен шығарма ғана 

әдебиеттің басы болып табылады» деген 

қорытындыға келеді. С5йтіп, ғалым қазақ 

халық әдебиетінің, қазақ поэзиясының 

басын қазақтың азаматтық поэзиясынан 

іздеудің қажеттігін негіздейді. 

Қорытып айтар болсақ, ғалым 5зінің 

зерттеулерінде, баспадан шыққан т5рт 

кіта бында тіл мен әдебиеттің ортақ 

 нысаны болып табылатын к5ркем әдеби 

тілдің алуан түрлі, к5кейкесті мәселе-

лерін зерделейді. Қазақ халқының та-

рихи  поэтикасын жасаудың жолдарын 

к5рсетеді, оның тарихи к5здерін, тұма 

 бастауларын ашады. Болашақ іздену-

ші лерге қажетті зерттеу алаңдарын дай-

ындайды. Аз ғана ғұмыр жасында елі 

үшін еңбек етіп, к5п іс тындырған азамат 

ағаның, саңлақ ғалымның жазған зертте-

мелері әлі талай ұрпақтың қажетіне асары 

с5зсіз. Ғалымның хаты 5лмейді! Оның 

ғылымда жасаған істері қазақ тілімен, 

қазақ халқымен бірге мәңгі жасай бермек! 

Мырзаберген МАЛБАҚҰЛЫ,
филология ғылымының докторы, 

профессор, А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының 
бас ғылыми қызметкері

&лиф дек ай йүзіңе ғибрат еттім,

Би – Бала’й дәртіңа нисбәт еттім.

Ти - Тілімнән шығарып түрлі әбиат,

Си - Сәнан мәдхіңа хүрмәт еттім.

Жем - Жамалың қандай ақ рузи маған,

Ха - Халаллық таппадым, жаным, сәнан.

Хи - Халайық, мен емес, бәрі ынтизар,

Дәл - Дариға ғишық оты бермес аман.

Зәл - Зәлиллік к5рген соң, сайрай бер, тіл,

Ре - Риза қылмағыңды, яр, 5зің біл.

Зи - Зәһәрдай күйдірді ғишқың қатты,

Сын - Сәләмат қалмағым болды мүшкіл.

Шын - Шикәр ләб есіме түскен сайын,

Сат - Сабырым қалмады, мен не әйләйін.

Зат - Зайғ 5мірім 5тті менің бекер,

Тай - Талаптан әйтеуір құр қалмайын.

Зай - Залым к5п қылыш боп жанға оқталды,

Ғайін - Ғақлымды басымнан тартып алды.

Ғайын - Ғариблік басыма түскеннен соң,

Фи - Файдаң тие ме деп жаза салды.

Қаф - Қабыл болар ма екен жазған хатым?

Кәф - Кәмил ақылың, асыл затым.

Ләм - Ләбіңнен ем қылсаң мен дерттіге,

Мен - Меһріңнен қалмас ед бар апатым.

Нон - Налә ғып қайғыңмен күйдірдің к5п,

Уау - Уәйлана ғишқың уайым жеп,

Һи - Һеш файдаң тимесе 5лді ойлаңыз,

Ләм - &лиф, Лә иләһа илалла деп.

Я - Ярым, қалай болар жауап с5зің?

Мәт – қасың, тәштит – кірпік, секін – к5зің.

Үтірмен асты-үстілі жазуда бар,

Болуға асты-үстілі к5нсең 5зің.

Араб әліпбиіндегі әріптердің Абай 5леңі 

5рнегіне түскендегі сипаты, міне, осындай. Алайда 

5леңді оқи отырып, ақынның ой түбіндегі кейбір 

5рнектеріндегі мәнділіктерді байқамай кеткен 

тұстарымыз да болған екен.

Mлеңді қайта оқысақ, әліптей ай жүзіңе ғибрат 
еттім дегендегі Ай қай Ай? &рине, жаңа туған ай. 

Айдың бір жаңасындағы – Ай. Онда да шалқалап 

туған «Ай емес, әліпбидегі әліптей түзу туған 

Ай». Шалқалап туған Айды шаруа адамы ұната 

қоймайды. Халықтық метеорологиялық білімі 

бойынша он т5рттегі Айға шейін немесе 5ліараға 

дейін күн жауын-шашынды болып, мал-жанға 

қолайсыз деп біледі. Mлеңді оқи отырып, осы жайт 

еске түскенде, түзу туған Айды Абайдың әліпбидегі 

әліпке теңеуінде бір мән бар екен-ау дейсіз.

Дей отырып, «&лифби» 5леңіне тағы бір назар 

аударсаңыз араб алфавитіндегі жиырма сегіз әріп, 

т5рт диакритикалық таңбаны к5ресіз. К5ресіз де 

әр дыбыстың әріптік атаулары бар екенін: әлиф, би, 
ти, си, жем, ха, хи, дәл, зал, ре, зи, сын, шын, сат, 
зат, тай, зай, ғайін, ғайын, фи, каф, қаф, ләм, мим, 
нон, уау, һи, ләм және мәт, тәштит, секун, үтір деп 

аталатын т5рт диакритикалық белгіні байқайсыз. 

Байқай келе, кейбір әріптердің дауыссыздың жуан/

жіңішкелігіне қарай, мысалы, т-ның тай, ти; 

с-ның син, сат; х-ның ха, хи; з-ның зал, зәл, зат; 

ғ-ның ғайын, айын; к-ның каф түрінде оқылатынын 

к5ресіз. 

К5ре отырып, дауыстылардың жуан-жіңіш-

келік қасиеті  дауыссыздардың ықпалында 

екенін, ал қазақ тілінде, 5зге де түркі тілдерінде 

дауыссыздардың жуан-жіңішкелік  сапасы 

«дауыстылардың билігінде» (А.Байтұрсынұлы) 

болатынын байқайсыз. Байқай келе, ғылым-әлім, 
ғасыр-әсір, ғашық-ашық, хакім-әкім, хүкім-үкім, 
хүкмет-$кімет, ғарыз-арыз, Ғұмар-Омар, Ғали-'ли, 
т.б. параллельдердің араб әліпбиіне тән жазу-

сызудағы ерекшеліктермен байланысты болғанын, 

жазба тілдегінің ауызшада қалай игерілгенін 

байқағандай ой түйесіз.

Бірақ жазба тіл дегеніміз қай тіл? Шағатай тілі 

ме? &лде ортаазиялық түркі жазба ескерткіштерінің 

тілі ме? Осы аталған ортағасырлық түркі жазба 

ескерткіштерінің тілін шағатай тілі деуден г5рі 

А.Н.Самойлович, Н.Т.Сауранбаев ортаазиялық 

түркі тілі деп деп атауды ж5н к5рді. Ортаазиялық 

түркі тілі, сайып келгенде, ескі 5збек жазба тілі, 

ескі татар жазба тілі, ескі қазақ жазба тілінің жа-

салуына тілдік т5сеніш болды. Мысалы, ескі қазақ 

жазба тілінің құрылым-құрамында, біріншіден, 

халық тілінен б5где к5рінетін ортағасырлық жазба 

тіл ескерткіштеріне тән дыбыстық, грамматикалық 

компоненттер, екіншіден, жалпыхалықтық тілде 

кездесе бермейтін араб-парсылық қолданыстар, ал 

үшіншіден, халық тілінің т5лтума тілдік бірліктері 

болды. Міне, Абайдың «&лифби 5леңінде» осы 

аталған үш компоненттің үшеуін де кездестіресіз. 

Кездестіресіз де, аталмыш 5леңді ескі қазақ жазба 

тілінің бір үлгісі деп танисыз.

&.Марғұлан, Р.Сыздық, М.Қойгелдиев сынды 

ғалымдарымыздың Қадырғали Жалайыридың 

«Жамиғат тауарих» шығармасын, сондай-ақ 

ғалым ағамыз Бабаш &білқасымовтың &білғазы 

хан баһадүрдің «Түрік шежіресін» қазақ жазба 

тілінің байырғы мұрасы, бастау к5зі деп қарайтын 

зерттеулерін тағы бір еске аласыз.

 «&лифби 5леңі» 5рнегіндегі әрбір 28 с5з 28 

әріптің қалай оқылатынын (дыбысталатынын) 

аңғартатын, әліпби үйренушінің жадында оны бекіте 

түсетін дидактикалық мәнге ие екенін, жаттауға 
қарас$зден $лең оңай дегендей дидактикалық 

дәстүрді ақын қаламының қайта жаңғыртқан 

себебін байқағандай боласыз. &рине, қазақтың 

бәрі ақын емес, бірақ баршасы ақынжанды екені 

шындық. Міне, қалам ұстаған шақта ұлтқа тән 

мәдени-әлеуметтік бұл ерекшелік ақынның ой 

түпкірінде тұрғаны да шындық. Ақынның әліпбиді 

5леңмен паш еткені де сондықтан болар.

Абайды қазақтың бас ақыны деп алғаш таныған 

Ахмет Байтұрсынұлы да 5зінің т5те жазу әліпбиінде 

әсіресе мақал-мәтелдерді дидактикалық материал 

ретінде жиі қолданғаны жанрдың ішкі ұйқасқа 

құрылған поэтикалық ерекшелігіне байланысты 

болар деп түсінуіңіз мүмкін. Дұрысы солай. Mйткені 

даналық пен поэтиканың адам таным-сезіміндегі 

қозғаушы күш екені де рас. Бұл ж5нінде пікір 

түйіп, мақала да жаздық. С5з арасында айта кет-

кен артық болмас, профессор Кәкен Ахановтың 

мектепке арналған сонау жылдардағы «Қазақ тілі» 

оқулығында мақал-мәтелдердің дидактикалық 

мақсатта жиі қолданғанын байқаған едік.

Бұл тұста «&лифби 5леңіне» байланысты тағы 

бір айтайық дегеніміз – дидактикалық материалдың 

эстетикалық таныммен сабақтастық жағы.  Мәт 
(алифтің екеу екенін білдіретін мадда белгісі) 

– қасың, тәштит (қосарланған дауыссызды 

білдіретін белгі) – кірпік, секін (қатар келген әртүрлі 

екі дауыссыздың бірнішісінің үстіне қойылатын 

белгі) – к$зің,  Үтір мен  асты-үстілі жазуда 
бар, Болуға асты-үстілі к$нсең $зің! – деп ақын 

әліпбидегі диакритикалық белгілерді, – сұлу 

қыздың қасын мәтке, кірпігін тәштидке, к5зін се-
кунге, асты-үстілік үтірді, ерке мінез, еркелікке ба-

лама (символдық) мағынамен айтуы араб жазуының 

жай ғана таңбалар жүйесі емес, эстетикалық мәнге 

ие екенін паш еткенін аңғарамыз. Аңғара оты-

рып, әліпби ж5ніндегі эстетикалық танымның 

сонау Абайға дейінгі немесе сол кезеңмен тұстас 

ақындардан кездестіргеніңіз де еске түседі.

Талас алқабынан шыққан әйгілі Ұлбике (1825-

1845) Күдері Қожамен айтысында:

Сен-ақ оқы әліп пен 'біжатты,
Мұрным әліп болғанда қасым мәд-ті
К$кірегім – кітап с$зі, тілім – Құран
Мен сенен үйренбеймін шариғатты, – дейді.

&йелдің әдемілігі әліпбидегі әріптерге теңеліп 

айтылады. Мұрынның әліптей түзулігі, қастың әліп 

үстіне қойылатын мәд тәрізді иректігі этномәдени-

тілдік ұжымның байырғы санасында әйел әлпетінің 

сұлулығын танытатын символға ие болған. Мұның 

5зі әліпби дәстүрінің этномәдени семантикалық 

кеңістіктегі орны ерекше болғанын байқатады. 

&сіресе іргелі (концептуалды) діни ұғымдар байыр-

ғы айтыс 5леңдерде әліпбидегі әріптердің атымен 

беріледі. 

Ұлбике:

Сабақ басын сұрасаң «нун» болады,
Жаман с$з жақсы адамға мін болады.
Пайғамбар ат сұрамақ сүннеті екен,
'кең атын сұраймын кім болады, – дейді.

Адамның таным-білімділігін 5зекті тақырып 

еткен Ырысжан мен &сеттің айтысында әріптердің 

атауын Ырысжан жұмбақ етеді:

Бір сарай нұрланады жалғыз «мим»-мен,
«Ра» мен «нун», «хи» менен «зи» оған ерген.
Бұл бес әріп бес с$здің бесеуінде,
Білдің бе мағынасы қайдан келген?
Бұл жұмбақты &сет ақын былай деп шешеді:

Бір сарай нұрланады Мекке дүрмен,
Қажы парыз бай кісіге хақтан келген,
«Нун» – намаз, «ра» – риза, «зи» – зекет,
Парыздың енді бірі иман білген.
Мұндағы «мим» – Мекке, «нун» – намаз, «ра» 

– ризалық, «зи» – зекет, «хи» – қажылық. Байырғы 

этномәдени 5рісте парыз бен қарыз, жақсылық пен 

жамандық, жомарттық пен сараңдық, ақыл мен 

сабырлылық, т.б. тәрізді жалпыадамзаттық құнды-

лықтарды танытатын категориялық ұғымдар мен 

діни түсініктер қатарласа қолданылып, этикалық-

моральдық ұстанымдармен сабақтаса айтылды.

Түйіндей келгенде, Абайдың әйгілі «&лифби 

5леңі» ескі қазақ жазба тілінің (ескі кітаби тілдің) 

к5ркем жанрдағы к5рінісі болып саналады. Бұл 

тұста араб жазулы ескі қазақ жазба дүниесін тағы бір 

еске тұтсақ, олардағы жалпытүркілік, ортаазиялық 

жазбаға тән қолданыстарды салыстыра отырып, 

қазақтың халық тіліне тән тілдік белгілерді, әсіресе 

сигнификаттарда айқындап берген ғалымдарымыз 

а к а д .  Р . С ы з д ы қ т ы ң ,  Б . & б і л қ а с ы м о в т ы ң 

еңбектері қазақстандық түркітанудың бетке ұстар 

зерттеулерінің бірегейі болды. Институттағы 

дәстүр жалғастығы, зерттеу сабақтастығы болар, 

Гүлфар Мамырбекова, Айнұр Сейтбекова сынды 

ғалымдарымыздың осы бағыттағы ізденістерінде 

ескі жазба тілдің кітаби тұрпатын сақтағандары, 

халықтық тілге бейімделгендері зерделеніп, лекси-

кографиялану тезінен 5тті (Г.Мамырбекова. Қазақ 

тіліндегі араб, парсы с5здерінің түсіндірме с5здігі; 

А.Сейтбекова. Араб-парсы с5здерінің түсіндірме 

с5здігі. XII-XVII ғғ. жазба ескерткіштер негізінде). 

Зерттеу барысында алынған ғылыми 5німдер 

онбестомдық «Қазақ әдеби тілінің с5здігінде», 

үлкен біртомдық «Қазақ с5здігінде» «ескі кітаби» 

деген стильдік белгімен берілгенін, тиісінше, 

Абай қолданған «ескі кітаби» тілдік үлгілердің 

де қамтылғанын атап айтамыз. Осылайша ұлы 

ақынның к5пқырлы «&лифби 5леңін» қайта оқи 

отырып ондағы дүниетанымдық, дидактикалық, 

эстетикалық тұстарын біршама барлап к5рдік. 

Барлай келе, сонау кезеңдердегі қазақ қоғамында 

атар таңның нышанындай  болып мәдени-

әлеуметтік сипат алған араб жазулы ескі қазақ жазба 

дүниеліктерінің маңызы ерекше болғанын да тағы 

бір еске түсірдік.

Сонымен, ұлы ақынның к5пқырлы «&лифби 

5леңін» қайта оқығандағы ойға түйгеніміз әзірше 

осы.

Нұргелді У=ЛИ,
филология ғылымының докторы, 

профессор

САҢЛАҚ

Абайдың «Әлифбиін» қайта оқығанда

Қазақ филологиясында ресми ғылыми дәрежесі жоғары болмағанмен, ғылыми деңгейі, шоқтығы биік ғалымдар 
болды. Солардың бірі әрі бірегейі – Құлмат Өмірәлиев. Қасиетті Қазығұрт тауының баурайында сонау 1930 жылдың 
оныншы қарашасы күні дүние есігін ашқан жас түлек өзінің бала кезінен-ақ алғырлығымен, ізденімпаздығымен 
ерекшеленіп, көзге түскен. Қазақ білімінің қарашаңырағы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің 
филология факультеті мен аспирантурасын тамамдаған соң (1953-60) бірді-екілі жылдай (1961-62) Атырау 
 пединститутында ұстаздық етіп, оншақты жылдай «Қазақстан мектебі» журналында бөлім басқарған (1962-72) 
 дарынды ғалым, 1972 жылдың көктемінен бастап 1985 жылдың мамыр айына дейін Қазақстан Ұлттық Ғылым акаде-
миясында, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының түркітану бөлімінде қызмет еткен-ді. 
Бұл кісі – тіл мен әдебиет мәселелерін бөліп-жармай тел ағымда алып қарастыра отырып, оларды ірі қоғамдық, 
гуманитарлық үрдісте зерделей білген ғалым. Қандай зерттеуін алып қарасаңыз да, оның әрбір азатжолынан ғалымға 
тән кең тыныс, ешкімді қайталамайтын өзгеше, өзіндік ойлау және жазу стилі, ғалымның әмбебап білігі мен кешенді 
сараптау жүйесі «менмұндалап» тұрады. Құлмат аға - тарихи поэтиканы тарихи грамматикалық категориялармен 
сөйлетуші, сөз өнерін, жалпы мәдениетті зерттеуші, жазушы, ақын, тілші-әдебиетші ғалым, ұлттық деңгейдегі ірі тұлға.

құстай қорғайды. Мәселен, Махамбет 

5лең-толғауларындағы «азамат», «азамат 

ердің баласы» тәрізді с5зқолданымдардың 

кейінг і  дәу ірдің  т іл іне,  Махамбет 

ақынның тіліне тән екендігін дәлелдеу 

арқылы, оның 5леңдерінің авторлық 

т5л туынды ретіндегі құндылығын есе-

лей түседі. «Ертедегі қазақ әдебиеті хре-

стоматиясы» жинағында Қазтуғандікі 

делінген 5лең жолдарын мысалға алады. 

Осыған ұқсас жолдардың Махамбет-

те де бар екендігіне мысал келтіреді. 

Mлеңдерге текстологиялық талдау жа-

сап, «азамат ердің баласы» тіркесінің, 

сондай-ақ «балдағы алтын құрыш бо-

лат» тіркесінің XV ғасырға тән еместігін 

дәлелдейді. Махамбеттің 5зге 5леңдерінде 

де осы тіркестердің 5те жиі ұшырасатынын 

 жазады. «Махамбет тілінің с5здігіне» 

зер салсақ, шынында да, мәселен, «аза-

мат ердің баласы» тіркесі және осы 

тіркеске синонимдес «жақсы атаның ба-

ласы» тіркесі Махамбет ақынның шұрайлы 

қолданымдары қатарында болғанын 

к5реміз: «АЗАМАТ зат. (6). Ер адам, жігіт. 
Азамат, сені сақтадым, Бір күніме керек 

деп (М., 22). Алқалаған жер болса, Азамат 

басы құралса (М., 90).  Азамат ер. Батыр, 
елін қорғаушы. Азамат ердің баласы, Аз 

ұйықтар да к5п жортар – Дұшпанға кеткен 

ары мен Барымтаға түскен малы бар (М., 

27). Ел шетіне жау келсе, Азамат ердің ба-

ласы Намысына шыдай ма, Жаттан к5мек 

сұрай ма?! (М., 63). Азамат ерден мал тай-

ды (М., 64). Азамат ерлер кімде жоқ (М., 

106) [Махамбет тілінің с5здігі. – Алматы: 

«Арыс», 2012. – 360 б.]. Бұл жерлерде ерек-

ше жауапты, с5зіне тұратын, уәдеге берік, 

5з отбасы үшін де, ағайын-туғаны, халқы 

үшін де мойнына жауапкершілік ала ала-

тын адам, ірі тұлға туралы с5з болып отыр. 

Махамбет 5зінің жырларында дәл осын дай 

жақсы адамның баласы, асыл аза мат пен 

арғымақ ат туралы сүйсіне жазады: 

«Арғымақ, сені сақтадым,

Құлағың сенің серек деп.

Азамат сені сақтадым, 

Бір күніме керек деп.

Жабыдан туған жаман ат
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Байрон, Гете мен Мицкевичтерді 

терең түсініп, орыс санаткерлері 

 (зиялы қауым 5кілдері) А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов пен И.А.Крылов және 

басқалардың туындыларын қырда тіл 

бітіріп қазақша тамаша тәржімалаған 

А . Қ ұ н а н б а й ұ л ы н а  ж і т і  н а з а р 

аудармағанда, енді кімге? Жалпы оның 

шығармаларын орысшаға (5зге бай-

ланыс құралдары) аударудың күрделі 

к5кейкесті мәселелері аз емес. Арнайы 

шақырып алып А.Вознесенскийге 

Махамбетті ,  М.Ду динге Абайды 

аудартудағы сәтсіз діктерден лайықты 

қорытынды шы ғарып, ащы сабақ 

алған ешкімді к5р геніміз жоқ. Абайды 

ұлықтауға жара маған үнжариялардан 

не үміт, не қайыр?

Елгезек танауын түздің жібек 

желіне ғана тосып, су мен жемді 

аса талғампаздықпен таңдап, кім 

к5рінгенге күдіре жалын сипатпай, 

асау мінез танытатын арғымақтар 

болады. Абай сондай қол жетпейтін 

құдірет. Бұл уақыт дүрбелеңіне астаң-

кестеңі шығып, мұғдарда м5ңкіп 

жататын мұхиттар мұзтауларының 

( а й с б е р г т е р )  т и т і м д е й  ғ а н а 

б5лігін к5рсетіп, негізгі сұлбасын 

тым терең тұңғиыққа жасырып 

тұратын құбылыс. Жүрексінсе 

де  айбозым ақын туындыларын 

орыс т іліне  тәржімелеуде бір 

шоғыр ақын мен аудармашылар ат-

салысып, ащы тер т5гіп, еңбек етіп, 

қаламгерлік қажыр-қайрат жұмсады: 

Е.Винокуров, Л.Озеров, М.Дудин, 

В.Рождественский, Ю.Кузнецов, 

С.Липкин, М.Зенкевич, Ю.Нейман, 

М.Пертовых және басқалар бұл 

 салада қамшы салдырмай шабыт 

шуағын т5кті. Тіпті (Абайдың тірі 

кезінде) Солтүстік Пальмирада туған 

В.А.Рождественскийдің орны б5ле 

(1895 ж.). Жамбыл, І.Жансүгіров 

5леңдерін аударды. Алайда, баса айта 

кетсек, қазақтың бетке ұстар қаймақ 

с5зі қай тілде де ойдағыдай шықпай 

жүр.

Қашанғы қақсаймыз? Барған сайын 

аударма 5нері 5рістеп, қанатын кең 

жайып келе жатыр. Олардың әзірге 

к5ңілді к5ншітпейтіні де жасырын 

емес. Қарауыл, Жидебай мен Нева 

жағалауында Всеволод Александрович-

пен болған ұзақ әңгіме де сол жайында 

еді. Mмір мен 5лең туралы «Қысын» Сіз 

аударған нұсқада дәу ұзын сақалмен 

кедей-кепшік қайдағы дүние дегенімде 

кәнігі әдебиетші біраз ойланып жал-

тарып кеткендей үнсіз қалды. Бар 

кінәратты жолма-жол аудармаға жап-

ты. Шеберлік шыңының алынбай 

«Абай жылында» хакім хақында 
аз жазылып жатқан жоқ. 
Олардың кейбірі кәдеге асса, 
аткөпір мақалалардың ішінде 
(ешкім өкпелемесін) іліп алары 
некен-саяқ. Бірақ «Адамзаттың 
бәрін сүй бауырым деп» қам 
жейтін ұлы ақынды жатырқауға 
бола ма? Елімізде бұндай ора-
сан оқиғаны үзбей қадағалап 
отыратын «Егемен Қазақстан», 
«Жас Алаш», «Қазақ әдебиеті», 
«Ана тілі»-нен басқа БАҚ-
тармен қатар, ұйғырша 
«Ұйғыр авази», кәрісше «Коре 
ильбо» («Кәріс апталығы»), 
немісше «Дач» («Жалпы неміс 
үнжариясы») жарық көреді. 
Соларға қарағанда, Абай тегі 
тек қазақтарға ғана керек 
емес шығар деген ұяң үміт 
қылтияды. Оның данышпандық 
әлемі әлемдік ірі құбылысқа 
айналғалы қашан. Әйтсе де, 
үстіміздегі тоғыз айда «Дач» 
газетінің Абай туралы бірде-
бір хабар, не мақала бермегені 
таңданыс тудырады. Бұл қалай? 
«Экспресс К» басылымының 
бүкілхалықтық мерейтойдан 
сырт қалуы да қынжылтады. 
Әлдекім зарлағандай болып, 
биылғы мамыр аяғында Ке-
рекуде (Павлодар) түрмеде 
отырған  Қайроштың азаматтық 
танытып, ұлы абыз ақынның 
суретін салғанынан ғана 
мөлтек хабар жариялапты. 
«Палау бәрінен де басым», 
«Адам итке дос», тағы-тағы тек 
өздерінше қызықты көрінетін 
хабар-ошар берген «Время» 
газеті де қазақтың Бас ақынын 
насихаттауға ләм-мим деп ауыз 
ашпай, оның есімін айналып 
өтіп құлықсыз қалыпты. Оған 
арналған бетте «Абай  балалар 
көзімен» атты  суреттеме 
бергеніне шүкір, әйтеуір. «Ка-
раван», «Литер» де асқан шай-
ыр шығармашылығына онша 
құлшыныс танытпағандай. 
«Московский комсомолец в 
Казахстане», «Комсомольская 
правда» алдаусыратып респу-
бликадан бір-екі қысқа хабар 
бергенсіп, өз тақырыптарын 
көлдей ғып ұсынады. Жергілікті 
ұлт мүддесін, рухани өмірін 
көрсетуді қажет етпейтіндей. 
Неге бұлай? Олардың 
Қазақстандағы таралымы 
Ресейдегіден кем емес. Газет 
Өзбекстанда не Түрікменстанда 
шығып көрсінші, шылауға 
жармасып, тізгіндеудің көкесін 
көрер еді.

– Ау-у-у-у-у... Адасып жүрмін,
– Қайда?
– Білмеймін. Темірқазық көрінбейді. Бәлкім, Абай ой орманында шығар.
«Жүрегіңнің түбіне терең бойла,
Мен бір жұмбақ адаммын оны да ойла» дегеннің өзі етімнен өтіп, сүйегіме 
сіңді. Енді жартасқа барып айғай салуым қалды. Сонда ғана киіз құлақ 
бәтуасыз билік назар аударар маған.

Бір оқырманның жанайқайынан (қобдишасы)

қалғаны, әрине, жалғыз бұл емес бола-

тын. Кейін &.Қодар да бұл 5леңді орыс-

ша с5йлетті. Ол да с5з т5ркінін толық 

түсінбегендей. Автор тақырыптағы 

оқиғаға бірден кірісіп, «Кто?» демейді. 

«Старикашка лихой» «антұрған кәрі 

шалды» бере ме? Ол қауқарлы қиқар 

қарттың бейнесін жасайды. Қазақ 

қазақты ұғынбаған сықылды. Талғам 

таразысы әртүрлі болғанмен, нысана 

бір. Ауыр жауапкершілік жүгі жеңілдеп 

кеткендей. Иә, басқалар түгіл, біз 5зіміз 

Абайды қалай қабылдап, қалай түсініп 

жүрміз?

Т5кен Ибрагимов:

«Абай адамды тірідей 5лтіреді. 

Жаның шықпай тұрып, жүрегіңді 

 суырып алады, «Біріңді-бірің ғизат 

етіс, тұрғандай бейне қорқып және 

шошып» дейді... Қорқып отырғаным 

– Жүректі кірлетпеудің бірден-бір 

жолы қандай?

– Mте бай болып кететін адам едім. 

Абай мені кедей қылды. Неге? Абайдың 

«толық адамын» зерделеген соң қолым 

ештеңеге бармады. 

Сәбит Досанов, жазушы, Мемле-

кеттік сыйлықтың иегері:

«Абай орыстың Толстойы, 5збек-

тің Фирдоусиі, тәжіктің Рудакиі, 

немістің Гетесі, ағылшынның Шекс-

пирі, француздың Бальзагы, испанның 

Сервантесі, арабтың Юсеф Ас-Сибайы, 

жапонның Харуки Муракамиі . . . 

тағы басқа да әлемдік деңгейдегі ұлы 

тұлғалармен талант, ақыл-парасат 

жағынан қандас, туыстас. Абай солар-

мен иықтасып қатар тұр. Бұлай деу де 

аз, олардан бір елі болса да биік».

Академик Оразалы Сәбден:

«...Абайды оқыған бала адаспайды.

Адам қандай ғылыммен айналыс-

са да 5зінің рухани негізін, тарихын 

білуі керек. Қазір шетелде оқитын 

жастардың к5бі осыған аса мән бер-

мейді. Сақ, Ғұн, түркі қағанаты мен 

хандықтарды білуі міндетті.

Абайды 5те жақсы білген бала 

ғылымның барлық жағынан жетіс-

тікке жетеді. Ақынның 5леңдерін, 

қара с5здерін, «толық адам» ілімін 

игерген жеткіншек 5мірде адас-

пайды».

К5кбай Жанатайұлы:

«Абайдың к5зін к5ріп, пірінің 

есімін қызғыштай қорғап, әр қадамын 

ыждаһатпен бақылайтын үзеңгілес 

шәкірті (М.&уезов жазып алған) еске 

алады:

...1880 жылдан бастап 1886 жылдарға 

дейін Абай әрбір 5леңді жазып жүрді. 

Бірақ бұл уақытта с5здерінің барлығын 

К5кбай с5здері деп жүргізді. Кейін 

 Омбыда «Дала уәлаяты» мен «Серке» 

газеті шыққанда бірер 5леңін тағы да 

менің атыммен жіберді. «Сорлы К5кбай 

жылайды, жылайды да жырлайды» 

дегенді менің атымнан айтып еді.

Осы хал 1886 жылға дейін келді 

де сол жылдың жазында ел жайлауға 

шықты. Абай ауылының ең 5рістен 

барып, орнықпақ болған жайлауы 

Бақанас 5зенінің бойы еді.

К5ш жүріп кетті, біз Абаймен бірге 

бірнеше кісі болып артынан келдік. 

Осы жылы Абай ауылында доктыр Дол-

гополов та қонақ болды. (Ол 80-жыл-

дарда Петірбордан айдалған орыс 

халықшысы еді). Ауыл Бақанастың 

бойындағы «к5пбейіт» деген жерге 

қонып жатыр екен. Абай қонып жатқан 

ауылды к5ріп: – Осы суретті 5лең қыл, 

– деді.

Мен б іраз  5лең  қылып ед ім, 

жақтырмады да, 5зі жазбақшы болды. 

Сонымен үй тігіліп болып, бәріміз 

жайланған соң, Абайға келіп едім: – 

Mлең К5кшенің бойынан асайын деді 

ғой, – деді. Мен: – Асса, басында мен 

қолқалап алған нәрсе емес еді. Енді 

5зіңіз ретін тауып қайта аларсыз, – 

деп қалжыңдадым. С5йтсем, сол күні 

«Жаздыгүн шілде болғанда»-ны жазған 

екен. Оқып берді. Mзі жазған с5зіне ең 

алғаш рет, аз да болса қанағат қылғанын 

к5ргенім осы. Менің қалжыңыма орай 

қылып: – Сен соғымыңа бір ту бие ал, 

мен енді 5леңімді 5зім алайын, – деді.

«Жаз» 5леңіндегі ауылы – 5з ауылы. 

Абайдың астында &бдірахметінен алған 

аяңшыл күрең т5бел аты. Абайдың 

шалы – сол жылы 5з ауылымен к5рші 

болып отырған &нет Бармақ деген 

шал. Құс салып жүрген жас жігіттер 

5зінің балалары Ақылбай, &бдірахман 

болатын. Осыдан кейін 5леңді жиі жаза 

бастады. Тегінде 5леңді к5п жазатын 

уақыты – қыстыгүні мен жазға салым 

болатын. Кейін 1889-1890 жылдарда 

тыныштық алып отырғанда, барлық 

әндерін де бір-ақ қыста, жазға салым 

шығарды.

Mзі біреуге ұзақ әңгіме, ұзақ жыр 

сияқты нәрселерді айтқызғанда, еш 

уақытты басқа б5тен нәрселерге  аумай, 

таза к5ңілмен, үлкен ықыласпен 

тыңдайтын. Және әрқашан сондайды 

тыңдап болған соң, мағынасы мен ж5нін 

ұғындырып сын айтатын. Сол ретпен 

«Ақбала – Боздақты» айтқанымызда 

осы жырдың ішіндегі бір-ақ 5леңін 

себебі ұлы ақынға әлі де сенбей, күмән 

келтіріп кү пір лікке баратындарға 

құлаққағыс еткіміз келеді.

Шыңғыстау құз-қиясындағы қыран 

даусы бүкіл қазақ даласына келе-келе 

естілетініне сенгендей. Небәрі 176 

5лең, 3 поэма, 45 қара с5з, мақала 

 жазыпты. Ең шабытты шағы 1895 жылы 

болғандай. 17 5лең туғызып, к5ңілді бір 

демеген тәрізді. 1900 жылы қаламынан 

2 5лең шығыпты. 

Ғалам құпиясын ашуға тырысып, 

к5шпелілер қылдай қиянат жасамай, 

қаз-қалпында сақтау үшін жиі қоныс 

аударып, т5рт маусымда к5ктеу мен 

жайлауға шығып, күздеу мен қыстауға 

келіп қонуды үрдіске айналдырады. 

Сол себепті оның табиғаттанудағы 

бай мән-мазмұнын түсінбегендер 5мір 

сүрудің бұл түрі артықшылығы к5п 

 болса да ұшарын жел, қонарын сай 

білетін қаңбақтай к5ріп, оны паткарда 

қылды. С5йтіп жүріп олар табиғатты 

тамашалап қана қоймай, таңғажайып 

сырын ашуға ұмтылып, еркебұлан күн 

кешті. Жер жұмбағына үңіліп, Күн мен 

Айға табынғандай, жұл дыздарға қарап 

жорамалдап бал ашты, мәңгілік 5мір 

жырын шертті. Адамзаттың 5ткеніне 

зер салып, шежіреге шұқшиғанда сары 

құрлықты қойып, ерте-ертеде анау 

алыстағы Америка үндістері кәдімгі 

т5р кіндегідей он екі жылда бір Алтай 

жаққа үдере к5шіп келіп, құтты қонысқа 

зия рат етіп қайтатын болған. Шіркін-ай 

десейші...

Сол тұмса табиғаттың түлектері 

А б а й ғ а  д е й і н  д е ,  ж а р а т ы л ы с т ы 

Дулат:

Асқар таудың сәні жоқ,

Т5рт түліктің қонысы,

Басылмайтын сонысы,

К5к майса белі болмаса;

Mзен, судың сәні жоқ,

Mрлеп құнай қонатын,

Жағасы малға толатын,

Аймақты елі болмаса.

Қопалы жердің сәні жоқ,

Тұңғиық м5лдір үйірім,

К5з болжамас қиырын,

Айдын к5лі болмаса.

Ақ ауылдың сәні жоқ,

Топталып жылқы үйездеп,

Ноқталы құлын күйездеп,

Тартқан желі болмаса.

Махамбет:

Адамы қойдай қырылып,

Құлазыған жер қалды-ау!

Қарағай, қайың, тал, терек –

Қалың ну орман қалды-ау!

Қиқулап құстар қонатын,

Суы тұнық к5л қалды-ау!

Тәрбиелеп 5сірген

Ата мен ана бұл қалды-ау!

Қатын жесір тұл қалды-ау!

Еңбекпен жиған мал қалды-ау!

Бұлардан енді қимайтын

Енді менің нем қалды-ау!

Тек шықпаған жан қалды-ау.

Бұлардың біразын білетін Абай 

мүлде тыңға түрен салды.

Аспаны күлімсіреп, күн алтын 

 шатырына кіріп, к5леңке басы ұзарып, 

ай сәулесі суда дірілдеп, дүние масаты-

дай құлпырады. Ол қазақ к5ктемі, жазы, 

күзі мен қысын ғашық к5збен к5реді. 

Жаратылысқа жан, тасқа тіл бітіріп, 

сұлу сипатқа ие болады. «Қансонарда 

бүркітші шығады аңға» тіпті сақ-скиф аң 

айшықтарынан (звериный стиль) түсіп 

қалғандай. Тегі жиі-жиі айта беретін 

дәстүршіліктен жаңашылдық туғызу 

осы шығар, бәлкім. Қанық шымқай 

бояулар баттаспай, кенепке сәулелі 

сурет түсіп шамырқандырады, делебе 

қоздырады. Тау мен дала, 5мір мен 

5лім үшін жанталасқан тағылар. Қою 

к5ріністен к5з тұнады.

Абайдың табиғат лирикасындағы 

ең бір сезімге шауып, ойды оятып 

құйқылжып қанат бітіретін «Желсіз 

түнде  жарық ай».  Қандай сурет ! 

М5лдіреп таңғы шықтай тұнып тұр.

Дүние балбырап к5ктем мен жас-

тықтың иісі бұрқырайды. Ай астын-

дағы ауыл. Қотан қорыған маң т5бет. 

Сақтық үшін оны айтақтаған күзетші. 

Махаббат аясы мен саясында кездес-

кен екі ынтызар жас мұңлық. Қайдағы 

бір сағынышты оятады. Кең құлашты 

сыршырайға тіленіп тұрған шуақты 

шығарма.

Тіршілігінде тұяқ серпуге шамасы 

келмей, жантәсілім еткен социалистік 

қ о ғ а м н ы ң  б ү к і л  і с - ә р е к е т і  м е н 

солақай тәлім-тәрбиесіне топырақ 

шаша бермей, бірақ тұтынушылық 

пиғылдың сұмдық етек алғанын айтса 

да жеткілікті. «Табиғаттың бермесін 

тартып алуға» талпынған қыңыр мінез 

к5бейді. Қаск5йлерге (броконьерлер) 

тыйым жеткіліксіз болды. Тіпті бір 

ақын «Адамға табын, жер, енді» деп 

астамшылық жасады. Қаныпезер бол-

маса, 5з анасына кім қол к5тереді? 

Жалған Морозовтар, Стахановшы-

лар, Лысенколар, Матросовтардан 

аяқ алғысыз болатын. Содан мұраға 

қалған науқаншылдық, дақбырттық 

пен дарақылық әлі жалғасып келе 

жатқандай...

Дала перзенті Абай 5зін табиғат 

б5бегі сезіне отырып, жылдың т5рт 

мезгілін келістіре суреттеді.

M м і р  б е л е с т е р і н і ң  б і р і н д е 

« Б е з е н д і р г е н  ж е р  ж ү з і н  т ә ң і р і м 

 шебер» дейтін Абай інісі Оспан, әкесі 

Құнанбай қажы дүние салып, сүйікті 

ұлы &бдірахман қайтыс болып:

«Mлсе 5лер табиғат, адам 5лмес» 

дүниеге келді. Неге олай деп жазды? 

Басқа түрге енсе де табиғат 5лмейтінін 

білмей ме? Ол кезде Капустин Яр, 

Сарышығанақ, Семей сынақжайлары 

(полигон) мен Байқоңыр ғарыш айлағы 

болған жоқ еді. &лде ақын сол алапатты 

тылсым түйсікпен сезді ме? Бұл жан 

жұмбағы.

Қолымызда осы бір 5леңнің  орысша 

аударылған т5рт нұсқасы бар. Абай басқа 

тілдерге аударылғанда неге шықпай 

жүр деген мәселе қайта  туындайды. 

Қырдағы қиқу оңайлықпен басылмай-

ды. Тұлпарлар тұяғының дүбірі мен 

қырандар шаңқылын естімегендерге 

Абайдың тұғыры биік  тудай туындыла-

рын тәржімалау ешкімге жеңіл тимейді. 

Орыс (Ю.К. – Юрий  Кузнецов) пен 

(Л.О. – Лев  Озеров) аудармашыларына 

да жаннан қосу (отсебятина) к5п.  Тыныс 

белгілерін (әсіресе леп пен сұрау) рет-

ретсіз қолданады.  Ой-пікірлеріне толық 

бойламай ұлттық нақыш пен рухты 

жеткізу оңай емес.

Келісті к5ркемдік пен бейнешілдік 

болмаған соң тұзы жеңіл,  еңбек 

еш. Қазақ аудармашылары тәуекел 

желқайықпен айбарлы айдыннан баса-

к5ктеп 5тіп кетеміз дегендей. Абай 

асқары алынбаған күйі қалыпты. Біз 

олардың бұл талпынысын құп к5рсек те 

Абайға жеңіл-желпі қарағанына  ойымыз 

ортайып қалды. Іске сәт тілейтін кез 

алда әлі. 

Аян-Сейітхан НЫСАНАЛИН

«... ЖАЛҒЫЗ ЖАЛАУ 
ЖАЛТЫЛДАП»

жақсы к5рді де: «Мынаны жазған кісі 

ақын» деді. Тегінде 5лең ішінде бірер 

ауыз дәмді с5з табылса сол үшін қатты 

ырза болып қалушы еді. Жаңағы 5леңде 

Ақбала мен Боздақ тау аралап келе 

жатса алдарынан шағылысып жүрген 

құр, ұйығып жүрген екі түлкі кездесіпті. 

Сонда Боздақ Ақбалаға:

Бір қораз, бір мекиен талда ойнайды,

Адам түгіл, хайуан мал да ойнайды.

Құдайым бір нәрсеге бастап жүр ме,

Алдымызда кез келген аң да ойнайды, 

– депті.

&рқашан Абай ақындық туралы 

с5йлегенде «Ол қуат, табиғат сыйы, 

құдай сыйы. Ақындық шабыты шын 

келгенде, адамды қайта тудырып 

жібереді. Ол келгенде адам жай, 

 жабайы адам болмайды» дейтін».

Айтпайын десең, тілің қышиды.

К5п жыл Абай мұражайының Бас 

шырақшысы болған жанның сыры 

түсінікті. Қалам құдіреті ес жиғызбай, 

ақын мысы басты. К5пшілік білікті 

тұлғатанушы деп есептейтін ғалымның 

«Абай мені  кедей қылды» дегені қай 

сасқаны? Қайта Абай оны сыбай-

лас, жемқорлық, парақорлық пен 

дүниеқоңыздықтан сақтап,  рухани 

жағынан байытпады ма? Қарт қалам-

геріміздің бірі әлем әдебиеті тарихына 

5зінше 5згеріс енгізейін деген бе? 

Рудакиді тәжік, Фирдаусиді  (Кейде 

Фердауси – пері даусы) 5збек  жыршысы 

де генде кім, не ұқты? Білуімізше, олар 

 парсы ақындары емес пе еді? &лі қатал 

уақыт сынынан 5тпеген Х.Мураками 

мен  Ю.Ас-Сибайды ұлылармен иық-

тастыруға бола ма? Абайдың бәсін 

«Бұлай деу де аз, олардан бір елі  болса 

да биік» деп әріптестерімен салыстыра-

ды. Кемеңгерлікті 5лшеп жатқан ешкім 

жоқ. Кім кімнен биік екенін мәртебелі 

мезгіл к5рсетеді. Абай шәкіртінің 

естелігінен ұзақ үзінді келтіргеніміздің 

 жа тыр қамай жырлап келді. Мысалы, 

Асан қайғы:

Елбең-елбең жүгірген,

Ебелек отқа семірген,

Екі семіз қолға алып,

Ерлер жортып күн к5рген

Еділ деген қиянға,

Еңкейіп келдің тар жерге,

Мұнда кеңес қылмадың.

Кеңестің түбі нараду...

Шалкиіз жырау:

Қоғалы к5лдер, қом сулар,

Кімдерге қоныс болмаған,

Саздауға біткен қара ағаш,

Кімдерге сайғақ болмаған?

Жағына жалаң жібек байлаған

Арулар кімнен қалмаған.

Жағы түкті жылқы айуан

Иесін қайда жаяу салмаған.

Жалп-жалп еткен жапалақ

Жазыда кімге жолдас болмаған.

Сар шыпшықтай шырлатып

Ғазырейіл кімдерге құрық салмаған?

Сақалына сары шіркей ұялап,

Миығына қара шыбын балалап,

Жазыда мал іздеген қазақтың

Басы қайда қалмаған?

Күлелік те ойналық,

Күйелік те ішелік,

Мынау жалған дүние

Кімдерден кейін қалмаған!!!

Ақтамберді:

От басар орны отаудай, 

Қабырғасы халық орнаған жонсаудай, 

Ор қояндай қабақты, 

Қиған қамыс құлақты, 

Сары мысықтай азулы, 

Саптаяқтай ерінді, 

Қидасын кәрі жілікті, 

Омырау еті есіктей, 

Ойынды еті бесіктей 

Табаны жалпақ тарланды

Таңбалап мінер ме екенбіз?

Ғалам 
құпиясын ашуға 

 тырысып, көшпелілер 
қылдай қиянат жасамай, қаз-

қалпында сақтау үшін жиі қоныс 
аударып, төрт маусымда көктеу мен 

жайлауға шығып, күздеу мен қыстауға 
келіп қонуды үрдіске айналдырады. Сол 
себепті оның табиғаттанудағы бай мән-

мазмұнын түсінбегендер өмір сүрудің бұл 
түрі артықшылығы көп болса да ұшарын 

жел, қонарын сай білетін қаңбақтай 
көріп, оны паткарда қылды. Сөйтіп 
жүріп олар табиғатты тамашалап 
қана қоймай, таңғажайып сырын 

ашуға ұмтылып, еркебұлан 
күн кешті. 

аз болғандай және шошуым керек. 

Абайда: «Аш түйенің күйсегеніндей» 

дейтін  зәреңді  ұшыратын теңеу 

бар. Бұл сұмдық, 5зі аш түйе қайтіп 

күйсейді? Бұдан артық қандай қасірет 

болуы мүмкін? Кейде осы кісіге «қатты 

ренжіп» қиналамын, қарап отырып 

адамның масқарасын шығарады. 

Бірдеңе айтайын десең, бәрін айтып 

тастаған. Қалай ренжімейсің? Мен 

– Абайды оқи-оқи уланып қалған 

адаммын. У басыма шапқанда жаман 

саяжайыма барып, жападан-жалғыз 

жатып аламын. Қашқан түрім. Бәрібір 

құтылмаймын».

Мекемтас Мырзахметов:

– Парасатты адам деп кімді айта-

мыз?

– Бұл ілім әл-Фарабиден баста-

лады. Фараби парасатты адамның он 

екі қасиеті ж5нінде айтады. Оның 

ішінде ақылды, әділетті, нәпсіні тыю 

қасиеттері бар.
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ЗАМАНДАС

ЕҢБЕКТІҢ КІЛТІ – 
ТЕМІРДЕЙ ТӘРТІП

Олар: 1) Ұлттың азаттық мұраты; 2) Алаш 

зиялыларының ғылыми-ағартушылық 

аманаты; 3) Тіл мен діл бірлігі, ел мен жер 

тұтастығы үшін күрес.

Қалай дегенде Тәуелсіздік қарсаңын-

дағы және азаттық жылдарындағы тіл 

қозғалысының Қазақ елінің жаңғыруында, 

жаңа мемлекетіміздің  қалыптасып-

дамуында айрықша р5лі болды.

Біз Қазақстан Ғылым академиясының 

М.О.&уезов атындағы &дебиет және 5нер 

институтына 1990 жылдың 1 тамызында 

қызметке қабылдандық. Жаңылыспасам, 

қаламгер-зерттеуші Құлбек Ерг5бек, 

марқұм архивтанушы Бейсенбай Байғалиев 

үшеуміздің жұмысқа алынғанымыз ж5нінде 

бұйрық бір күнде шықты. Директорымыз – 

ҚазПИ-де ұзақ жыл кафедра меңгерушісі, 

проректор болған ұстазымыз, сыншы-

ғалым Серік Қирабаев еді. Ол кісі біздің 

алдымызда «қан жаңарсын» деп, институтқа 

танымал қаламгерлерден Қойшығара 

Салғараұлы, Тұрсын Жұртбай, Тұрсынжан 

Шапай, т.б. тартқан екен. 

Ғылымның ж5ні б5лек қой, небір мар-

ғас қалар қызмет ететін &дебиет инсти-

тутында «Қазақ тілі» қоғамының баста-

уыш ұйымы жұмыс істеді. Т5рағасы – 

М.О.&уезов музейі жанындағы Халық 

уни верситетін ұзақ жыл басқарған аса 

танымал ғылым докторы (кейін академик), 

романтанушы, фольклорист Рахманқұл 

Бердібай. Бір күні Рахаң шақырып алды 

да: «Сен «Қазақ тілі» қоғамының хатшысы 

боласың!» деп, тағайындады да жіберді. 

Жаңа ғылыми қызметкерлердің бәрін 

Рахаң «Қазақ тілі» қоғамына қабылдап, 

 бояуы кеппеген мүшелік билет тап-

сырды. Бір аптаның ішінде академик 

М.Қаратаевтан бастап барлық ғылым 

докторы мен кандидаты да осындай 

құжат алды. Мүшелік жарна жинап, тиісті 

орындарға тапсырып жүрдік.

Р.Бердібай айына, тоқсанына бір рет 

жиналыс 5ткізіп, тіл қоғамы жұмысын 

ілгерілететін ж5н-жобалар к5рсететін. 

Ғалымдарымыздың ана тілін дамыту мен 

қорғау, шалалықтарды әшкерелеу, кеңес 

беру ж5ніндегі газет-журналдарға мақала 

жариялауы, теле-радио арналарына шығып 

с5з с5йлеуі міндеттелетін. Сондай-ақ 

 институт мамандары түрлі кәсіпорындарға, 

мекемелерге барып тегін дәріс оқып жүрді. 

Аса күрделі заң және қаржы саласына тіл 

мәселесін енгізуге де мұрындық болды. 

Рахаңның Академиядағы тіл майданы 

басқа институттарға (жаратылыстану мен 

нақты ғылымдар бағытындағы) ауысып, 

жаңа ұлттық ғылыми терминология жасау 

бойынша пікірталастар, басқосулар 5тіп 

тұрды. Кейбір 5ткір тақырыптар Халық 

университеті алаңына да шығарылды.

«Қазақ тілі» қоғамы бастауыш ұйымы-

ның бүкіл елге мәшһүр т5рағасы мәселені 

соз балақтамай бірден шешілуін немесе 

тиісті орындарға жетуін қадағалайтын. 

Рахаң ның тезистерін немесе қаулыларын 

сол күні әп-сәтте «Ана тілі» мен «Алматы 

ақшамы» газеттеріне жеткізу – біздің абы-

рой лы міндетіміз еді. С5йтіп жүріп тіл апта-

лығына қосымша жұмысқа да кіріп алдық...

Біз жалғыз ғана бастауыш ұйымның 

бір үзік мысалы арқылы «Қазақ тілі» қоға-

мы ның жұмысынан мағлұмат беруге 

 ты рыс тық. Сондықтан мұны мұзтаудың 

(айсберг) теңіз бетіндегі б5лігі ғана деп 

ұғыңыздар. Облыстық, аудандық «Қазақ 

тілі» қоғамы б5лімшелерінің, шетел диас-

пора ор талықтарындағы филиалдарының 

та рихи қызметін де, батыл қадамдарын да 

ұмытпаған ж5н.

Рас, мемлекет тарапынан кейін ашылған 

Тіл комитеті (соңыра құрылымдық түрлі 

мәртебе иеленді) аталған қоғамның елеулі 

функциясын 5зіне алды. Солай болуы 

керек те еді. Бірақ атқарушы биліктің 

қолы жетпей жататын шетін тұстар бәрібір 

«Қазақ тілі» қоғамының мойнында қалып 

қойды. К5рші Ресейде мұндай жұмыстарды 

мемлекеттен қомақты қаржы, грант алатын 

Орыс география қоғамы мен «Орыс әлемі» 

қоры атқарады. Олардың жағырафия тануы 

мен танымы сан салалы. Ішінде әскери-

патриоттық қозғалыстан бастап, тіл, дін 

қозғалысына дейін бар...

Дей тұрғанмен, бізге 5з туысымыз 

Түркияның тәжірибесі ұнайды. Кезінде 

Мұстафа Кемал Ататүрік Тіл құрымы мен 

 Тарих құрымын үкімет жанынан ашып, 

елдегі бір банкке мәңгі-бақи қаржы лан-

дырып тұруды міндеттеп кеткен. Мемле-

кеттің дәстүрге беріктігі қандай жақсы, 

80-90 жылдан бері сол низам әлі 5згермеген.

«Қазақ тілі» қоғамы бүгінгі «қоғамдық 

бірлестік» деген мәртебесіне қарамай елеулі 

елдік жоба болып қала береді. Оны сапа-

ландыру, мазмұнын байыту, миссиясын 

кеңейту жергілікті ұлт саны 71 пайызға 

жеткен қоғамның 5зіне – сіз бен бізге бай-

ланысты. Бәріміз жақсылықтан үміттенеміз.

Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ,
Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ проректоры, Ұлттық ғылым 
академиясының академигі

– Бағдат Сайланбайұлы, адамға табыс оңай 
келмейтіні белгілі. Ендеше, сіздің тынымсыз еңбек 
қалай басталып еді? Сіздің жетістігіңіздің сыры неде, 
табысқа жетудің жолы қандай? 

– Дұрыс айтасыз. Қазір, әсіресе жастар жағы тыр-

банып еңбек еткеннен, бір сәтте келетін оңай табысқа 

әуес. Бізді ата-анамыз «Қолы қимылдағанның, аузы 

қимылдайды», «Адал еңбек алысқа апарады» деп 

тәрбиеледі. Жастайымыздан осы тәмсіл ойымызға 

орныққан соң, біз қол қусырып, «Алма піс, аузыма 

түс» деп отырған жоқпыз. Ұтқан да тұсымыз бол-

ды, кәсіп жасаған соң ұтылған тұсымыз да аз емес. 

Mйткені кәсіп тек табыстан тұрмайды. Мұндай 

іске тәуекел еткен соң, кіріспен қатар шығыстың 

жүретінін қаперде ұстадық.

 1994 жылы республикамызда ең бірінші  болып 

Талдықорғанда Қазақстан – Түркия  деген  сауда 

орталығын салдық. Елбасы келіп осы сауда орталығын 

ашып, риза болды. Сол жылы Талдықорғаннан жүн, 

тері дайындап, сататын Қытай, Түркия, Ресей 

мемлекетаралық «Қазақстан – Ресей» деген мекеме 

аштық. Татарстанның Мелита деген зауытымен 

қарым-қатынас орнатып, мал терілерін апарып 

5ткізіп, орнына бізге керекті «КамАЗ» секілді 

авток5ліктер және тағы да басқа тұтыну заттарын 

әкелдік. Бұған дейін теріні саудалау қиын бола-

тын. Осы мемлекетаралық келісімнің арқасында 

қолда барды ұқсатып, 5зімізге қажетті заттармен 

алмастырудың сәті түсті. Қытайға да тоқтаусыз 

тері 5ткізіп, диірмендерді жаңартып отырдық. 

Елімізде Ресей, Түркия, Қытай мемлекеттеріне 

бизнес жұмысымен барып келу дұрыс жолға 

қойылғандықтан, жұмысым жақсы нәтиже берді. 

Жалпы диірмендер мен жүн, тері 5ңдейтін 5ндіріс 

орындары Талдықорған 5ңірінде тек К5ксу ауда-

нында ғана болды. Сол зауыттар мен әмбебап сауда 

кешені сапалы салынғандықтан, бүгінгі күнге дейін 

тоқтаусыз істеп тұр. Мұнда қаншама адам жұмыс 

істеп, нәпақасын тауып отыр. Ал оның артында, 

5зіңіз айтқандай, сырт к5зге байқала бермейтін 

темірдей тәртіп тұр. Тәртіп сақталған жерде тазалық, 

адалдық, жауаптылық болады. Менің берекелі 

бизнесімнің кілті де осы шығар.

– Мемлекеттік қызмет пен жеке кәсіп керлік екеуі 
екі жол. Бұл екі сүрлеудегі ізденістеріңіз жайлы не 
айтар едіңіз? 

– Ауылдың тынысын ашып, елдің жағдайын 

жақсартуға үлес қосқан жандарды Елбасының 

жоғары бағалайтынын к5ріп жүрміз. Менің де 

кәсіпкерліктен мемлекеттік қызметке келуіме 

Тұңғыш Президентіміздің қолдауы түрткі болды. 

Қолға алған бастамаларды Елбасы үш рет келіп 

к5рді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 

премьер-министр қызметін атқарып жүрген кезінде 

жұмысыммен танысты. «Туған жерге туыңды тік!» 

деген ұстанымы бар сол кездегі Алматы облысының 

әкімі Заманбек Нұрқаділов «Іскерлігіңді мемлекеттік 

қызметте к5рсетіп, ауылыңды к5тер» деді.  Осылайша, 

мемлекеттік қызметке 1999 жылы келіп екі жыл 

К5ксу ауданы әкімінің орынбасары, сосын бір жыл 

осы К5ксу ауданы әкімі қызметін атқардым. Сол 

кезде облыс әкімі ауысып, Шалбай Құлмаханов 

басшылыққа келген еді. Мені бірден Ақсу ауданы 

әкімі қызметіне ауыстырды. Талабы – тоқтап тұрған 

Ақсу қант зауытын іске қосу. Зауытқа күзгі жиын-

теріннен 25 мың тонна қант қызылшасы түседі екен. 

Шаруалар қант қызылшасын 5ткізгенімен, ақшасын 

ала алмайды. Іс бір жолға қойылмаған. Дау-дамай. 

&рине шаруалар 5з еңбегінің 5теуін к5ргісі, ақысын 

алғысы келеді. Алайда зауытқа 50 мың тонна 5нім 

уақытында т5леп, заңға сәйкес жабайын, сосын 
 зауытты ала беріңіздер» деуге тура келді. Бірақ тура 

с5з туғаныңа да жаққан ба? Мұның соңы мемлекеттік 

қызметті тастап, қайта бизнеске оралуыма түрткі 

болды.

– Бір кездері аймақ кәсіпкерлерінің басын біріктіріп, 
облыс әкіміне батыл талап қойғаныңыз да ел есінде. 
Сізді бұндай қадамға не итермеледі?

– Шыны керек, кез келген мәселені байып-

пен, салмақты шешкенді жақсы к5ретін адаммын. 

келісімімен, Алматы қаласы әкімінің 5кімімен Алатау 

ауданының әкімі болып тағайындалдым. Сол кезде 

Алматының ең үлкен проблемасы – Шаңырақ елді 

мекені болды. 

2006 жылы Шаңырақта халықтың баспанала-

рын трактормен күреп, тегістейміз деп жер дауына 

байланысты к5терілген мәселе ушыққанда сол ел 

полицияның бір бекетін 5ртеп жібергені мәлім. 

Аумалы-т5кпелі заманда ауылдардан Алматыға 

ағылған жұрт осы елді мекенде қамыс-құрақ секілді 

материалдармен ешкімнің рұқсатынсыз тұрғын 

үйлер салып алған. Делдалдар елді алдап, жалған 

құжаттармен жер телімдерін арзан бағамен сата 

бергені тағы бар. К5шелерінде жарық, асфальт, 

су ағар арық жоқ. 159 мың адамға медициналық 

қызмет к5рсететін бір емхана ғана бар.Соның 

барлығын сараптай отырып, бірінші кезекте елді 

мемлекеттік мекемелерде тіркетіп, жеті мың тұрғын 

үйдің құжаттарын заңдастырдық. 

 1 0 0 0  б а л а ғ а  а р н а л ғ а н  т о ғ ы з  м е к т е п т і ң 

әрқайсысында 3000-4000 бала үш ауысыммен оқиды 

екен. Мүмкіндіктерді ұтымды пайдалана біліп, күні-

түні тынбай еңбек етіп 12 мектеп салдық. Білімді 

ұстаздарға жол ашып, бес жылда білім беру деңгейін 

к5теріп, республика бойынша Алтын белгі алған 

шәкірттер саны мен Ұлттық бірыңғай тест тапсыру 

жетістігінен Алатау ауданы бірінші орынға к5терілді. 

Сол деңгейден түспей жылма-жыл сақтап та отырды. 

 Негізі Алматы қаласының сол кездегі әкімі 

Ахметжан Есімов 5те ықпалды, жұмыс ретін 

білетін адам. Тәжірибесі кемел, к5реген басшы. 

Біздің жұмысымыздың алға басуына осы кісінің 

к5мегі к5п тиді. Функционалдық міндетімізге сай 

атқарған қызметімізге қолдау к5рсетіп, келелі ой 

тастап, бағыт-бағдар беріп отырды. Алматының 

Рысқұлов пен Момышұлы к5шелерінің т5менгі 

солтүстік-батыс б5лігі жазық дала болатын. 

Сәулетшімен, мамандармен ақылдаса отырып, 

қала әкімі Ахметжан Смағұлұлының келісімімен 

Алматыны басып тұратын түтіннен арылту үшін 

индустриялық аймақты сол жерге к5шірдік. Уни-

версиада қалашығын әлемдік талапқа сай жоғары 

деңгейде салдық. Осылайша, бес жүзге жуық к5п 

қабатты тұрғын үй бой к5теріп, қаланың к5рігіне 

к5рік қосты. Осы жерде Ахметжан Смағұлұлының 

алматылықтарды к5лік кептелісінен құтқару 

мақсатындағы басшылық қызметін ерекше айтып 

5ткенім дұрыс. Ауданының халқы 159 мыңнан 

256 мың адамға 5сті. Сосын, Алматы қаласына 

 Бауыржан Байбек әкім болғанда екі жыл сол кісінің 

басшылығымен қарамағында қызмет істедім. Жас 

болғанымен Бауыржан Қыдырғалиұлы да іскер, 

5з жұмысына мығым, тез шешім қабылдай білетін 

жан. Мұндай білікті басшымен қызметтес болу 

тәжірибені толықтыруға үлкен септігін тигізеді. 

– Алматы облысы әкімінің орынбасары қызметін де 
атқардыңыз...

– Мемлекеттік қызметте жүрген қызметкер – 

қатардағы солдатпыз. Облыстан, Президент аппа-

ратынан ұсыныстар түсіп, мемлекеттік қызметтің 

«А» корпусына қойылатын талаптардан 5тіп, 2019 

жылдың 10 шілдесінде Алматы облысы әкімінің орын-

басары қызметіне тағайындалдым. С5йтіп, шетелдер-

ден к5ріп, к5ңіліме түйген пайдасы к5п әрі тиімді 

тәжірибелерді 5ңір 5міріне енгізу мақсатымен жұмыс 

орындарын к5птеп ашу ойда болды.  Шынымды 

айтсам, бұл қызметке елге, жерге қалтқысыз қызмет 

ету үшін барғанмын. Аяқ астынан Арыс қаласында 

т5тенше жағдай орын алып Алматы облысы 800-

ге жуық тұрғын үйді қалпына келтірді. Екі ай сол 

жұмыстың басында болдым. Талдықорғанға келіп 

қызметімді жалғастырған кезімде қыркүйек айында 

үстімнен арыз түсті. Қолымның таза екенін дәлелдей 

білдім. Мен мемлекеттік қызметке бизнестен кел-

ген адаммын. Mзімнің материалдық, тұрмыстық 

мәселелерім баяғыда шешілген. Талай адамға жұмыс 

беріп, жағдайын жасап жүргенімді ел біледі. Маған 

қолымды былғап, тазалығыма кір келтірудің керегі 

жоқ. Бедел біртіндеп жиналғанмен, т5гілуі оңай. 

Бірақ ақ затқа кір жұққыш келеді емес пе?! Сол секілді 

басшылық қызметте жүрген адам да с5зге ілінгіш 

келеді екен. Мұны 5мір тәжірибесінен түсіндім. Осы 

қызметті ұсынып, қалай жұмыс атқарғанымды білетін 

жандар да мұны түсінген шығар деп ойлаймын. 

Оның үстіне, Бас прокуратура, қаржы полициясы да 

арыздың негізсіз, қолымның таза екенін растап қаулы 

шығарды. Сосын сегіз ай облыс әкімінің  орынбасары 

болып дауға дейін атқарған қызметімді істеп, 5з 

еркіммен мемлекеттік қызметтен кеттім. Бірақ осы 

келеңсіздік к5ңілді кірлеткенін жасырмаймын.

Мақсатым – елге қызмет етіп, жақсы атымды 

қалдыру. Соған орай елін сүйетін, мемлекетшіл аза-

маттар шоғырын қалып тас тыра алсақ, нұр үстіне нұр 

болар еді.

Сұхбаттасқан 
Нұрбол =ЛДІБАЕВ

Еңбегімен ер 
сыйлы. Көпшілікке 

танымал бизнесмен Бағдат 
Мәнізоров та осындай тынымсыз 

еңбек жолы арқылы халықтың жүрегіне 
жол, көңіліне кілт тапқан азамат. Бүгінгі 

танымалдық, бүгінгі халықтың ықыласы біздің 
кейіпкерімізге талай жылдардан бергі  Алматы 
облысының Көксу, Ақсу аудандарының әкімі, 

сондай-ақ Алматы қаласының Алатау ауданында 
әкім лауазымын атқарған жылдарындағы тынымсыз 

еңбегінің нәтижесінде келді. Халық айтса қалт айт-
пайды. Ендеше, Мәнізоровты «еңбегі ер атандырды». 

«Құрмет», «Парасат» ордендері және «ҚР Құрметті 
спорт қайраткері» марапаттарының әрқайсының 

тарихы-ақ айтулы азаматтың халықпен бірге 
жасасып келе жатқан жылдарынан хабар 

береді. Бағдат Мәнізоровтың ойы орамды, 
сөзі тағылымды. Айтары бар айтулы 

азаматпен әңгіме барысында 
осындай ойға бекідік.

түскенде ғана 5зіндік құнын ақтап, елмен есептесе 

алады. Сондықтан уақытпен санаспай, еселей еңбек 

ете жүріп қант зауытының әлеуетін жыл сайын 112 

мың тоннаға дейін 5нім қабылдайтын жағдайға 

жеткіздік. Мемлекеттік қызметке беріліп, алаңсыз 

жұмыс істедім. Біраз еңбек сіңірдік, бірталай қаржы 

салдық. Үш жылдан кейін зауыт жұмысы дұрыс жолға 

қойылғанда облыс әкімі зауытты қайтарып беруді 

сұрады. Қайтпек керек? Зауытты к5теру үшін банк-

термен жасасқан келісім-шарттарды жайып салдым. 

Егер осы қаражатты қайтарсаңыздар, ала беріңіздер 

дедім. Шындығында жұмсалған қаржы аз емес 

еді. Сондықтан «банктегі қарызымды белгіленген 

 Бизнесте жүрген жанға қызбалыққа салынуға, 

асығыс әрекет жасауға болмайды. Ол кәсіпті ғана 

күйдірмейді, айналаңа қадіріңді азайтады. Ал 

қарсылық мәселе қордаланғанда, құқығың аяққа 

тапталғанда туады. Ақсу ауданының әкімі қызметін 

үш жыл атқарып кеткеннен кейін зауытқа қатысты 

мәселе к5пшілікке жетті. Содан облыс әкімінен 

зәбір к5ріп, іштей тығылып жүрген жандар маған 

хабарласа бастады. Байқасам, біз к5п екенбіз. 

Қарапайым азаматтарды былай қойғанда, 

елдің анасы атанған Зылиха Тамшыбаеваның 

5зі әкімге 5кпелі екен. Бизнесі орта жолда 

тоқтаған ол кісі жақсы атын бұлдағандай бол-

майын деп тежеліпті. Қандай жағдайда да ел 

ерге сенеді. Мұндайда қызметте отырған әкімге 

қарсы шығу ағысқа қарсы жүзгенмен тең. Бірақ 

тәуекелдің жел қайығына мініп, зардап шеккен 

кәсіпкерлерді жинап, Талдықорғанда баспас5з 

конференциясын 5ткіздік. Оның дабыры Парла-

ментке, сосын Елбасыға жетті. Алматы облыстық 

әкімдігінің кіші залында Зылиха апайдың 5кілі, ауған 

соғысының ардагерлері, жалпы кәсіпкерлер жиналып 

кезек-кезегімен шындықтарын ашына айтты. Ақыры 

Шалбай Құлмаханұлы елден кешірім сұрады. С5йтіп, 

әділдікке себепші болдық. «Тамшы тас жарады» деген 

осы. 

– Басқа облыстан келіп Алматыдай алып 
мегаполистің халқының к�ңілінен шығу сізге қиынға 
соққан жоқ па? 

– Шынымды айтсам, жұмысты біреуге ұнау 

үшін, болмаса марапат алу үшін істемеймін. Мұның 

барлығы жоғарыда айтқандай сапалы жұмыс, жауапты 

қарым-қатынас, темірдей тәртіптің жемісі. Алматыға 

2004 жылдың соңында келіп 5з бизнесімді бастадым. 

Кәсіпкер үшін 5су, шаруасын кеңейту керек. 2007 

жылы Алматы қалалық мәслихатына депутат болып 

сайландым. Бір жылдан кейін қалалық мәслихаттың 

«ТІЛ!» ДЕП ОЯНҒАНДА

(Басы 1-бетте)

Б
асында талай ресми орын: «Бізді 

тексеретін, бізге ақыл айта-

тын сендер кімсіңдер?» деп 5ре 

түрегелгенде, ұстаздарымыз  Алматы қалалық 

атқару комитетінің шешімін шығарып берді 

(Суретте: сол шешімінің к$шірмесі). Mздері 

де табанынан таусылып жастардың жанын-

да жүрді. «Ана тілі» қозғалысына белсене 

атсалысқан сол  кезде студент, кейін түрлі 

жауапты қызмет атқарған Ертай  Балахмет 

(кейін Қостанай облысының имамы 

 болды), Қайрат Мамаділ (Алматы, Астана 

университеттерінде кафедра меңгерушісі, 

декан қызметін атқарды), Екпін Нүсіпбек 

(Алматы облысының Кербұлақ ауданында 

орта мектепті басқарды) сынды азаматтар 

тағдырдың жазуымен бақиға к5шіп кетсе де, 

артында жақсы із қалдырды...

Абай атындағы ҚазПИ ұстаздары мен 

студенттері мұрындық болған іс  туралы 

БАҚ к5п насихаттамады. Бірақ оның 

 хабары Алматыға келіп-кетіп жатқан 

білім, мәдениет саласының адамдары 

арқылы республикаға кеңінен тарап жатты. 

Жиналған, жүйеленген  материалдар биік 

орындардың, тіпті тұғырдан тая қоймаған 

к о м п а р т и я н ы ң  о л ж а с ы н а  а й н а л д ы . 

 Облыстарда да қазақ тіліне  деген сұраным 

буырқанып, республика орталығынан 

нақты шешімді талап етті. Нәтижесінде 

Қазақстан Жоғарғы кеңесінің (бүгінгіше 

Парламент) сессиясы 1989 жылы 22 

қыркүйекте «Қазақ ССР-інің Тіл туралы» 

заңын қабылдады. Оның 1-бабында: «Қазақ 

тілі Қазақ ССР-інің мемлекеттік тілі болып 

табылады» деп жазылды.

«Қос тіл» деген саяси термин астарында 

«қазақ тілін орыс тілі деңгейіне жеткізу 

немесе ана тіліміздің құзыретін арттыру» 

мағынасы тұрғанын басшыдан қосшыға 

дейінгі адамның бәрі де аңғарды. 
Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы 

1922 жылы: «Қазақ мәдениеті орыстан 

кем болған соң, жем болатыны шәксіз. 

Ол жем болудан мәдениеті жетілгенше 

құтылмайды. Қазақ жем болудан түбінде 

Декрет қуатымен құтылмайды, мәдениет 

қуатымен құтылады» деп жазған еді. 

1989 жылы бұл пайым қандай к5кейкесті 

болса, қазір де сондай к5кейкесті. «Қос тіл» 

де, «үш тіл» де – замана жаңғырығы, түсінісу 

баспалдағы. Біз үшін мемлекеттік тілдің 

орны да, мүддесі де, мұраты да ұлтымыздың 

аты мен затынан туындайды. «Тіл – ұлттың 

жаны» дегенді Шығыстың да, Батыстың да 

ғұламалары әлімсақтан айтқан.

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 1989 

жылы 22 қазанда құрылды (>.Айтбайұлының 
«Kazinform» агенттігіне берген сұхбатындағы 
дерек, 22.09.2009). &у бастағы мәртебесі 

рес публикалық болатын. 1992 жылы 26 

 қа рашадағы 2-құрылтайда оған «халық-

аралық мәртебе» берілді.

«Қазақ тілі» қоғамы Тәуелсіздікті орнату 

мен қалыптастыруда аса зор р5л атқарды. 

Тағы да есте ұстар дерек: облыстар мен 

жергілікті жерлерде осы ұйымның аты мен 

заты «Қазақстан Тәуелсіздігінің синонимі» 

ретінде ұғынылды. Ол «тіл!» деп оятып, 

ұлтты ойлантты. Сананы селт еткізді.

Мұның бірнеше себебі бар: біріншіден, 
атқарушы билікке бұрынғы коммунистік 

партия қатарынан 5те салған мемлекеттік 

біраз қызметкердің лексиконында Қазақ 

елінің тарихын, мәдениетін түсіндіріп 

бере алатындай с5з, ұғым 5те жұтаң болып 

шықты; екіншіден, қоғамдық келісімге 

жауапты кейбір тұлғалардың Тәуелсіздікті 

«уақытша» деп түсініп, радикалдық 

 немесе сепаратистік күштерге иек арт-

қаны байқалды; үшіншіден, бірнеше ай-

мақта, жергілікті жерлерде қазақ тілі 

мұғалімдерінен бастап қазақша жазу 

 машинкасы мамандарының тапшылығы 

белгілі  болды; т$ртіншіден,  тарих, 

 география, этнография, т.б. салаларға 

 сауатты ономастика мен топони мика 

маман дарының, БАҚ қызметкерлерінің 

қажеттілігі артты.

Мемлекеттік тіл қоғамы осы кешенді 

жұмыстарды шама-шарқынша жүргізе 

алды. «Қазақ тілі» ұйымы республикамен 

ғана шектеліп қалмай, шекара сыртындағы 

ағайынға (диаспораға) к5мек қолын соз-

ды. Бұл бастама Дүниежүзі қазақтарының 

құрылтайына жол ашты.

&бдуәли Қайдар, Рахманқұл Бердібай, 

Шона Смаханұлы, Тұрсынбек Кәкішұлы, 

Mмірзақ Айтбайұлы, Сапабек &сіпұлы, т.б. 

тұлғалар бүкіл қоғамды мемлекетшілдік 

идея т5ңірегіне топтастыра алды.

Мысалы, академик &.Т.Қайдардың әр 

мақаласы, әрбір сұхбаты жалғыз ғалымның 

е ң б е г і н е н  г 5 р і  ұ л т  з и я л ы л а р ы н ы ң 

тұжырымындай,  Қазақ елінің  және 

қауымының жаңа с5зіндей ұғынылатын. 

Бұл елдік істе билік тарапынан тіл 

мәселесі к5терілетін алғашқы жылдары – 

мәдениет министрі, кейін – орталық коми-

тет хатшысы болған Mзбекәлі Жәнібековтің 

«мұсылман мен кәуірдің арасын 5тіп 

бұзып» жол ашқан қызметі ерекше. 

1990 жылы 22 наурызда «Қазақ тілі» 

қоғамының үні – «Ана тілі» газеті жарық 

к5рді (бас редакторы Ж.Бейсенбайұлы). 

Бұл басылым бір кезде Алаш ұранды 

талай газет-журналға  нег із  болған 

«Қазақ» газеті секілді, 5ңірлерде ұлттық 

«үнжариялардың» (сол кездің неологизмі) 

5мір жүзіне шығуын тездетті.  Мысалы, 

Ақмоладағы «Қара5ткел» (бас редак-

торы А.Смайыл), Керекудегі «Дауа» 

газетінің (бас редакторы Ж.Марданов) 

және басқа да демографиялық ахуалы 

күрделі облыстардағы тіл туын к5терген 

басылымдардың жергілікті зиялыларға, 

жастарға тигізген әсері айрықша болды. 

1991 жылы 16 желтоқсанда еліміз 

Тәуелсіздігін жариялаған кезеңде де «Қазақ 

тілі» қоғамы аянбай еңбек етті. Қоғам 

т5рағасы &бдуәли Қайдар мен т5раға 

орынбасары Mмірзақ Айтбайұлы вице-пре-

зидент, үкімет т5рағасы деңгейінде мәселе 

қойып, орайлы қаулы қабылдатуға ықпал 

ете алды. 1993 жылы үкімет құрылымы 

(министрлік) ішінен тұңғыш рет Тіл 

комитеті құрылды. Оның т5рағалығына 

белгілі қаламгер, тележурналист, қоғам 

қайраткері Сұлтан Оразалы тағайындалды. 

Қазақ т ілі  мәртебесін к5теру үшін 

Қазақстан Республикасы Президенттігіне 

үміткерлерден мемлекеттік тілден емти-

хан алуға қол жеткізілді. Осы деңгейдегі 

тұңғыш Лингвистика лық комис сияның 

т5рағасы да &.Т.Қайдар болды.

Ойлана қарасақ, «Қазақ тілі» қоға мының 

негізінде тұрған үш арнаны байқаймыз. 
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сырыҚ
алай ұнасын, егер оның 

алдында жылдар бойы 

Орталық комитет тарапы-

нан ешкім, ешқандай сын-ескертпе 

айтпай келген болса. Қалай айт-

сын, егер жылдар бойы Орталық 

комитетте ешкім, ешқашан ұйғыр 

тіліндегі газеттерді оқымай келген 

болса. Бұрын тек әйтеуір газет шығып 

жатыр ма – шығып жатыр, басқа не 

керек деп қарайтындай к5ңіл күй 

белең алған екен. Мұның 5зі редак-

ция ұжымын кәдімгідей босаңсытып 

жібергеніне к5п ұзамай-ақ к5зім 

жетті. Бара-бара газет басшылығымен 

де, журналистерімен де жақсы тіл 

табысып кеттік. Олар менің берген 

оңды бағаларыма разылығын білдіріп, 

айтқан сын-ескертпелерімнен 

қорытынды шығарып жүрді. Сол 

жылдардан алып қалған бір олжам 

– ұйғыр тілінде де әжептәуір оқи 

алатын болғаным. Негізінде, шын-

дап шұқшия қарасаң түркі тілдерін, 

әсіресе 5зімізбен аралас-құраластығы 

к5п халықтардың тілін меңгеріп кету 

қиынға соқпайды. Айталық, осы 

кітаптағы «Қизимизниң бу һәрикити 

қанчә тез болсиму, униң к5зидики 

шох кулкисини к5рүп үлгәрдим» 

деген с5йлемде түсінбейтін бірде-бір 

с5з жоқ қой тіпті – «Қызымыздың 

бұл әрекеті қанша тез болса да, оның 

к5зіндегі шоқ күлкіні к5ріп үлгердім». 

Адамның жаны жазғанынан 

алдымен танылып тұрады десек, 

«Қәлбим садаси» кітабынан автордың 

к5пті к5рген, талай дүниені бастан 

5ткерген, соның бәрін ақыл зердесіне 

салып, ой түйген адам екендігі бірден 

сезіледі. Бір жолы Алматы – Ыстамбұл 

маршрутымен Түркияны бетке алып, 

жолға шыққанында техникалық 

а қ а у л ы қ қ а  б а й л а н ы с т ы  ұ ш а қ 

әуежайға қайта оралуға тура келген-

де, бактағы жанармайды түгел жағып 

бітуге тақағанда ғана қонуға рұқсат 

берілетініне байланысты тұп-тұтас 

т5рт сағат бойы Алматы – Қапшағай 

– Ұзынағаш – Талғар аралығындағы 

аспанда арлы-берлі қалықтап жүріп 

алған, жерге қалай қонатындығы 

неғайбыл болған кезді былай еске 

түсіреді: «Мен сол т5рт сағаттың 

ішінде баршаны, барлығын кешірдім. 

Mмірден к5шкен кісілер айтқандай, 

б5рігімді алдыма қойып, 5мірімді 

к5з алдымнан 5ткердім. Таразыға 

салдым. Жіберген қателіктеріме 

5кіндім. Арзымайтын нәрселер үшін 

ренжіткен жақындарымнан кешірім 

сұрадым,  мені  ренжіткендерді 

кешірдім. Сол сәттерде 5мірдің 

қаншалық сұлулығы, қымбаттығы, 

алайда соншалықты қысқалығы, бақи 

дүниенің шолақтығы маған тағы бір 

рет аян болды». 

Кітапта автордың тарихи таны-

мын к5рсететін, еліміздегі дәстүрлі 

достықтың терең тамырларын ашып 

салатын әсерлі тұстар баршылық. 

Жаңа с5з еткен ұшақтан аман-

есен жерге қонып, басқа «Боинг-

пен» Ыстамбұлға Ақтау арқылы 

барғанын айтатынында былай дейді: 

«Алматыдан Ақтау шаһарына үш 

сағат жиырма минутта ұшып жеттік. 

Енді алдымыздағы Каспий теңізін, 

Дағыстанды, Грузияны, Қара теңізді 

қамтып жатқан аумақты бар-жоғы бір 

жарым сағатта ұшып 5теміз. Иә, қазақ 

даласы осындай шетсіз-шексіз!». 

Ш.Нұрымовтың қазақ еліне құрметі 

айта қаларлықтай. Бір мақаласының 

тақырыбы – «&ң бәхитлик уйғурлар 

Қазақстанда яшайду».  Тағы бір 

мақаласының тақырыбы – «Бирлик 

бар йәрдә бәрикәт бар». Тағы бір 

мақаласының тақырыбы – «Бир әл – 

бир тәғдир». Үнемі осылай с5йлейді. 

Достықты, береке-бірлікті к5здің 

қарашығындай сақтауға шақырады. 

Сондықтан да  оны «Қазақстан 

ұ й ғ ы р л а р ы »  р е с п у б л и к а л ы қ 

этномәдени орталығы» қоғамдық 

бірлестігінің т5рағасы етіп бекіткен, 

сондықтан да ол Қазақстан халқы 

А с с а м б л е я с ы н а н  П а р л а м е н т к е 

 депутат болып сайланған. «Берекелі 

бірлікке, ынтымақты тірлікке, жара-

сымды жақсылыққа ұйыған еліміздің 

бүгінгі қол жеткізген  табыстары, 

бағындырған белестері Мемлекет 

басшысының бастамасымен құрылған 

бірегей институт – Қазақстан халқы 

Ассамблеясының қызметімен тікелей 

байланысты. Mйткені Ассамблея 

құрылып, жұмыс істей бастаған 

уақыттан бері  ол  этносаралық 

келісімді нығайтуда орасан зор 

табыстарға жетті. Азаматтардың 

этностық немесе діни ерекшеліктеріне 

қарамастан, олардың құқығы мен 

бостандығын сақтаудың басты 

кепіліне айналды. Ассамблеяның 

тиімді әрі жемісті іс-әрекетінің 

нәтижесінде еліміздегі этносаралық 

және конфессияаралық қатынастар 

 саласында бейбітшілік пен келісім 

салтанат құрды, қазақстандықтар 

арасында ауызбіршілік бекем орнады. 

Mз кезегінде бұл ел экономикасының 

қарқынды дамуына ықпал етті . 

Қазақтың қасиетті топырағын мекен 

еткен ұлыстар небір қиындықтарды 

қазақ халқымен бірге бастары-

нан 5ткізді. Бір үзім нанды б5ліп 

жеді, бір тостаған сүтті б5ліп ішті. 

Кеңпейіл қазақ халқы қиналғанда 

қол ұшын берді, демеу болды. Осы 

жақсылықты, осы қамқорлықты неге 

ұмытуымыз керек?! Ешқашан естен 

шығармауға тиіспіз» дейді ол. Естен 

шығаратындар табыла қалса, естеріне 

түсіріп, тәртіпке шақырып отырады. 

Жетпістің жотасына жеткенше 

Шәкең үлкен 5мір мектебінен 5ткен. 

Кішідиқан ауылындағы мектепті 

алтын медальмен бітірген талапты 

жастың сонау 1968 жылы Ташкент 

мемлекеттік университетінің шығыс 

факультетіне түсуі, шығыстанушы, 

қ ы т а й  т і л і н і ң  м ұ ғ а л і м і  б о л ы п 

шығуының 5зі айтуға ғана оңай. Оның 

отыз жыл бойы ұлттық қауіпсіздік 

саласында еңбек етуі, отставкаға 

полковник шенінде шығуы, кейін де 

мемлекеттік құпияны сақтау саласын-

да жұмыс істеуі, профессор, филосо-

фия докторы атануы жаза салғанда 

бір с5йлемге сыйып кеткенімен, 

қызметінің 5зіндік сипатына бай-

ланысты к5п дүниені таратып айта 

алмай отырғанымыз болмаса, елдікке 

еткен еңбектің ерен жүгін к5теріп тұр. 

Біз автор «пүтмәс хияллар, түгимәс 

ойлар» деп қана қайыра салатын, 

5зіміз онша біле қоймайтын ол 

мәселелерге тереңдеп жатпақ емеспіз. 

Біздің білетініміз – Парламент де-

путаты Шаһимардан Нұрымовтың 

Мәжілісте 5зімізбен қатарласа, 

қанаттаса атқарып жүрген жұмысы, 

кісілігі мен кішілігі, сауаттылығы мен 

жауаптылығы. Оның бұл қасиеттерін 

Мәжілістегі 5зге әріптестерімнен 

г5рі жақсырақ танитын ж5нім бар. 

Біріншіден, мен де Парламент-

ке Ассамблеядан сайланғанмын, 

екіншіден, Мәжілістегі Қазақстан 

Жас ұрпақ арасында 5лең жаттау 

дағдысын қалыптастыруды, қазақ поэ-

зия сының к5кжиегін кеңейтуді, қазақ 

ақындарының шығармашылығын қол-

дауды к5здеген сайысты ұйымдастырушы 

«Assyltas» қоғамдың қорының т5рағасы 

Дулат Тастекеевтің айтуынша, бұл 

іс-шара «Тұғыры биік – Тарбағатай» 

фестивалі аясында 5туі тиіс болған. 

Елдегі жағдайға, пандемияға байла-

нысты дүркіретіп 5ткізуге мүмкіндік 

болмағандықтан, наурыз айында 100 

5лең топтастырылып,  әлеуметт ік 

желілерде шарты жарияланады. Бірден 

халықтың қызығушылығы артып, 

алпысқа жуық адам сайысқа қатысқан. 

Онлайн іріктеуден 5ткен 15 қатысушы 

Алматының қақ т5рінде бақ сынасып, 

бір-бірінен оза шауып, бәйгеден алдына 

жан салмауға барын салды.  

Қазылар алқасының т5рағасы Жүрсін 

Ерман: «Қазақ баласын с5зге, 5леңге 

 ауыздандыруда бұл бір тамаша тәсіл» 

екенін атап 5тті. «Біріншіден, мұндай 

іс-шараны теледидар арқылы халыққа 

к5рсетіп, насихаттау керек. Екіншіден, 100 

5леңді таңдау кезінде келеңсіздікке жол 

берілмегені дұрыс. Қазақ поэзиясының 

жауһарларын  жаттату керек. Тұманбай, 

Сағи қайда? Жәркен қайда? К5п қой, 

қазақта. Абайдың және т.б. ең тәуір 

5леңдері іріктеліп алынып және оны 

сыдырлатып, жаңылтпаш сияқты емес, 

к5ркемдеп оқу керек. Mлеңді жатқа ай-

туда да, к5ркемдеп оқуда да мән бар. 

Қатысушылардың қай-қайсысы болса да 

талантты, біз қуанып отырмыз» деді.  

Қ а з а қ с т а н  Ж а з у ш ы л а р  о д а ғ ы 

басқар масы т5рағасының орынбасары 

 Бауыржан Жақып қазақтың поэзиясына 

құрметі үшін ұйымдастырушыларға алғыс 

айтып, «келесі жолы қазақтың таңдаулы 

100 5леңін іріктеп беруді Жазушылар 

одағы мойнымызға алып отырмыз» деген 

пікірін білдірді.  

Сайысқа аса ыждағаттылықпен дайын-

далған, алғырлығымен к5зге түскен екі 

жас 5ренді ерекше атап 5ткен ж5н. Оның 

бірі Нұр-Сұлтан қаласының  6-сынып оқу-

шысы, елдің ерекше ықыласына б5ленген 

&мина Байкемелқызы және Жамбыл 

облысының Қордай ауданынан келген 

10-сынып оқушысы Қуаныш Кенешбай. 

&мина Елордадағы №24 мектеп-

те оқитынын, жүз он 5леңнен б5лек, 

қазақ ақындарының 5лең-поэмаларын 

жатқан айтатынын, болашақта қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, тіл 

маманы, тіл жанашыры, ақын болғысы 

«Алматы-Болашақ» баспасынан 
Жанар Жанапиянованың «Жан мен 
Ар» атты кітабы жарық к�рді.  Бұл – 
қаламгердің бірінші кітабы.

Кітап кейіпкерлері мына құмырсқа 

тірлікте күнде алдыңнан кездесетін 

үздіксіз ағып жатқан 5мір-5зенде бір-

біріне ұқсамайтын 5з тіршілігімен күн 

кешіп жүрген белгілі, белгісіз жандар. 

Жалпы әңгімелер жинағының «Жан мен 

Ар» деп аталуы да тегін емес. Mйткені 

адамның 5мір жолы да осы екі Ұғымнан 

тұрады.

Автордың ерекшелігі, қысқа да нұсқа 

жазатыны. Мұндай қысқалық ақпарат 

ағыны басым бүгінгі  заманда оқырманға 

ұнайды деген ойдамыз. «Сұлулық», 

«Жан мен Ар», «Бұршаққа түйілген 

тілеу», «Мың бояулы дүние», «Он 

мың доллар», «Нәпсі», «Дүние кезек», 

«Жолайырықтағы жігіт», «Есігі жоқ 

үй, «Бұрымның қарғысы», «Күнделік», 

« Қ ұ н а н н ы ң  к 5 з  ж а с ы »  ж ә н е  т . б . 

әңгімелерінің тілі жатық, қарапайым, 

еркін оқылады.

халқы Ассамблеясы депутаттық 

тобының жетекшісімін. Талқылайтын 

мәселелеріміз де ортақ, бірлесе 

атқаратын жұмысымыз да жеткілікті. 

П а р л а м е н т  д е п у т а т ы  м і н д е т і н 

атқарған жылдар ішінде Шаһимардан 

Нұрымов 5зіне жүктелген жауап-

кершілікті сергек сезінетін азамат, 

қабырғалы қайраткер екенін талай 

рет дәлелдеді. Оның депутаттық 

 сауалдары ерекше назар аударарлық. 

Оларда белгілі бір 5ңірдің, белгілі 

б і р  э т н о с т ы ң  м ә с е л е л е р і  ғ а н а 

қозғалмайды.  Мысалы, Премьер-

Министрдің атына жолдаған бір 

 сауалы атақты Бердіқожа батырдың 

ерен ерліктерін ел есінде мәңгі 

қалдырудың жайына арналды.  

«Бердіқожа батыр халқымыздың 

ф о л ь к л о р и с і  М ә ш һ ү р  Ж ү с і п 

К5пейұлы 5з  еңбег інде  жазып 

5ткендей, Абылайдың заманында 

қазақ жасағын басқарып, жоңғар-

қалмақтармен болған ұрыста ерекше 

ерлік к5рсеткен батырлардың бірі 

болған. Жастайынан ат жалын тартып 

мінген Бердіқожаның есімі алғаш рет 

1729 жылы Итішпес-Алак5л бойын-

да қалмақтармен соғыста аталады. 

Одан б5лек Аяг5з, Бұланты-Білеуті 

және Сарысу 5зені бойындағы, 

Іле басындағы Талқы, Ебі, Ембі, 

Алтайдағы Ұланасу,  Қандысу, 

 Айдынсу, Шар, Шорға ұрыстарында, 

Қ о з ы м а ң ы р а қ ,  Қ о й м а ң ы р а қ , 

А қ ш ә у л і  к 5 л д е р і  м а ң ы н д а ғ ы , 

Аңырақайдағы шайқастарда әскер 

жасақтарына басшылық еткен. Батыр 

бабамыз туралы еліміздің және Ресей 

ғалымдары Ш.Уәлиханов, М.Дулатов, 

М . Т ы н ы ш б а е в ,  М . Ж . К 5 п е е в , 

С . Т о р а й ғ ы р о в ,  М . М ұ қ а н о в , 

А . С е й д і м б е к ,  К . Х а ф и з о в а , 

Б .Қасымбеков,  К.Боранбаева, 

А.Махаева, И.Андреев, А.Левшин, 

М . К р а с о в с к и й ,  Г . П о т а н и н  5 з 

еңбектерінде атап 5ткен болатын. 

Бердіқожа батыр туралы  Ресей, 

Қытай және Қырғыз елдерінде  жалпы 

саны 200 жуық ғылыми деректер 

табылды. Ең бастысы, жүздеген 

жылдар бойы жергілікті тұрғындар 

«Бердіқожа батыр бейіті» деп атап 

келген Қарағанды облысы Қарқаралы 

ауданының Темірші ауылының 

м а ң ы н д а  о р н а л а с қ а н  б е й і т і н е 

архелогиялық қазба жұмыстарын 

жүргізген &.Марғұлан атындағы ар-

хеология институтының ғалымдары 

оның бейітін анықтады. Ал батырдың 

сүйегіне генетикалық зерттеулер 

 Ресей Ғылым Академиясына қарасты 

Н.Вавилов атындағы Жалпы гене-

тика институтының зертханасында 

5ткізілді. Генетикалық зерттеулер 

батырдың ұрпағы саналатын 20-ға 

жуық азаматтың ДНК сынамасы-

мен салыстырып, нәтижесі толық 

сәйкес шықты. Осылайша халық 

аузындағы тарихи мәлімет ақиқатқа 

айналды» дей келіп, ұлы батыр-

ды ұлықтауға қатысты бірқатар іс-

шараларды жүзеге асыру қажеттігін 

атап к5рсетеді. Үкімет басшысының 

атына жолдаған тағы бір сауалын-

да елімізде ақпараттық техноло-

гияларды енгізудің кезек күткен 

мәселелерін дер кезінде к5тере білді. 

«Ауылдық елді мекендерде жоғары 

жылдамдықты интернетке аса мұқтаж 

бірден-бір мекемелер – әлеуметтік 

мекемелер. Ол мектептер мен емха-

налар, ауруханалар. Тіпті ауылдық, 

округтық әкімшіліктердің 5здері 

келетінін тілге тиек етті. &минаның 

анасы Раиса  Алдабергенованы да с5зге 

тартқанды ж5н деп білдік. Анасының 

айтуынша, &минаның кіндік шешесі, 

яғни 5кіл анасы елге танымал айтыс-

кер ақын Елена &бдіқалықова екен. 

«Қызымның қабілеті 5те мықты. Екі 

жасында әріп таныды. Т5рт жасында 

зуылдатып оқитын. Мектеп жасына 

дейін 4-5 кітапты жатқа білетін. Қазір 

Мұқағалидың бір кітабын, поэмаларын 

жатқа айтады. Мұқағали, &біш Кекілбаев, 

Фариза оқуларына қатысып, жүлделі 

орын алып жүр. Ағылшын, араб тілдерін 

толық меңгерген. Құран сайысына да 

қатысады. Есте сақтау қабілетін ары қарай 

дамыту үшін Нұр-Сұлтан қаласындағы 

«Жас қаламгер» үйірмесіне бердік. Екі 

жылдан бері ұстазы, әдебиетші-ақын 

Мәрия Ақбабақызынан дәріс алып жүр. 

Ұлым да, қызым да – осы, бір тал гүл. 

Құдай қаласа, 5сіп жатса, бір талым мың 

тал болады. Қыз бала болғаннан кейін 

жанында жүремін, тәрбиесімен 5зім айна-

лысамын. Имандылықты бойына сіңіріп, 

5тірік айтпауға, адалдыққа тәрбиелеп жа-

тырмыз. &кесі де бес уақыт намаз оқиды. 

Мектепте озат, жасы 11-де» деп, қызының 

арманы тіл жанашыры болғысы келетінін 

жеткізді. 

Бірінші кезеңде әр қатысушы жеребе 

арқылы қолына іліккен 5 5леңді жатқа 

айтса, екінші кезеңде қазылар алқасы 

жүз 5леңнің кез келген жерінен сұрап, 

сынаққа алды. Тартысқа толған үшінші 

кезең к5рерменнің арқасын қоздырды. 

Жанкүйерінің бағы жанғанын қалап, 

5леңнің әр с5зіне құлақ тігіп отыр. Бірі 

бастайды, екіншісі оны іліп әкетеді. 

Қазылар алқасына жеңімпазды 

анықтау оңай тимеді. «Assyltas» қоғамдық 

қорының бірінші орынға тіккен темір 

тұлпарын актер Едіге Қайыртайұлы 

 олжалады. Екінші орынды 12 жасында 

Құранды толық жаттап, қари атанған мек-

теп оқушысы Қуаныш Кенешбай алды. 

Үшінші орын Еркін Қуанышқа бұйырды.  

Кіл таланттар жиналған сайыста екі 

адамға арнайы сыйлық тағайындауға тура 

келді. Елордалық &мина Байкемелқызы 

мен жаркенттік Айғаным Ақынбайға 

әрқайсысына 100 мың теңге табысталды. 

Ұйымдастырушылар «100 5лең» 

 жобасын дәстүрлі түрде 5ткізуге ниетті 

екендігін атап 5тті. «Келер ұрпақты 

ақындардың қанатты с5зімен, нақыл 

с5зімен 5сіретін болсақ, ұлттың болашағы 

зор болады. Бүгін жаттаса, мағынасын 

түсінсе, ертең 5мір жолында қолданса 

біздің бір қадам алға басқанымыз» дей 

келе, Дулат Тастекеев қолдау білдірген 

барша қауымға алғысын жеткізді.

А т а л ғ а н  к і т а п  Қ а з а қ с т а н 

 Республикасы Мәдениет және спорт 

министрлігінің Тіл саясаты комитеті 

«Мәдениет және 5нер саласындағы 

б ә с е к е л е с т і к т і  ж о ғ а р ы л а т у , 

қазақстандық мәдени мұраны сақтау, 

зерделеу мен  насихаттау және мұрағат 

ісінің іске  асырылу тиімділігін арттыру» 

бағдарламасы  бойынша жарық к5рді. 

Б.МҰРАТҚЫЗЫ

 интернет жүйесіне қосылмаған жер-

лер баршылық. Орта білім саласында 

енгізілген жаңалықтар: «Күнделік 

КЗ,» «Білім лэнд», «СМК», «Оқулық 

КЗ», «НОБД» жүйелерін  бойынша 

жұмыс істеу, олар бойынша есеп 

толтыру мектеп мұғалімдеріне 

міндеттелген. Ондағы мақсат мұға-

лімдерді қағазбастылықтан арыл-

тып, ол уақытын бала тәрбиесіне 

к5бірек б5лсін деген ниет болды. Ал 

жоғары жылдамдықты интернет-

тің жоқтығынан ауыл мұғалімдері 

сабақтан кейін шалғай жерлердегі 

интернетінің жылдамдығы жоғары 

елді мекендерге барып, есептерін 

5ткізіп жатады екен.  Яғни біз, 

 ке рісінше, жағдайды оңалтудың ор-

нына одан сайын күрделендіріп, 

мұғалімдерді әуре-сарсаңға салып 

жатырмыз деген с5з. Сондықтан 

 интернетпен қамтылған ауылдардағы 

и н т е р н е т  қ ы з м е т і н і ң  с а п а с ы н 

күшейту, яғни 20 мегабитке дейінгі 

жылдамдықпен жұмыс істейтін 

 Интернетпен қамтуды қолға алу 

қажет. Ал оған дейін қажетті деңгейдегі 

интернетпен қамтылмаған ауылдық 

жерлердің мұғалімдерін жоғарыда 

аталған бағдарламалармен есеп беру 

міндеттерінен уақытша босатуды 

қарастыру қажет деп есептеймін» деп 

жазды депутат. Мәселені білгірлікпен 

қозғағандықтан да депутат к5терген 

проблемалар орынды шешімін тауып 

отырады.

Осы жылдарда оңды шешілуіне 

Шаһимардан себепкер болған мәсе-

лелерді айтып шығу мүмкін емес, ол 

қажет те емес. Дегенмен, с5з соңында 

оның ұлт тарихында қалатын бір ізгі 

ісін б5ле айтпай кете алмаймын. 

Қазақ жазуын латын графика-

сына к5шіру мәселесі қозғалғаннан 

кейін біршама уақыт 5ткенде мен 

оған  мынандай ой айттым. Қазақтар 

латынға к5шкенде ұйғырлар кирил-

лицамен отыра бере ме? Бір-бірімізді 

еркін оқу, еркін ұғу үшін ортақ негізде 

жазуымыз қажет емес пе? Осы орайда 

ұйғыр алфавитін де болашақта латын 

жазуына ауыстыруды ойластыра  бастау 

орынды болмай ма? Шаһимардан 

менің бұл ойымды бірден қолдады. 

Ұ й ғ ы р  и н т е л л и г е н ц и я с ы н ы ң , 

тілші-ғалымдардың басын қайта-

қайта қосып, ұзақ-ұзақ ақылдасып, 

к5п  шаруа атқарды. Қазақстандық 

ұйғырлар қауымдастығы мемлекеттік 

т ілд і  латын алфавитіне  к5шіру 

идеясының маңызды әрі заманға сай 

екенін ескеріп, 5здерінің қазақстандық 

қоғамның бір б5лігі екенін сезіне 

отырып, аталған бастамаға қызу 

қолдау білдірді. Мемлекеттік тілді 

латын алфавитіне к5шіру кезінде 

Қазақстандағы ұйғырлардың қол-

данысындағы ұйғыр жазуын да 

 латын графикасына бірге к5шіру 

қажет деп шешті. Себебі дініміз бір, 

тіліміз ортақ, біздің жазуымыз да 

ортақ болғанын, бір-бірімізді еркін 

оқи алғанымызды қалаймыз, деді 

ұлт зиялылары. 2017 жылдың қазан 

айында Қазақстан ұйғырларының 

р е с п у б л и к а л ы қ  э т н о м ә д е н и 

орталығы жанынан Ұйғыр жазуы 

 бойынша арнайы комиссия құрылды. 

 Комиссия құрамында Р.Сүлейменов 

атындағы Шығыстану институтының 

жанындағы Ұйғыртану орталығының 

5кілдері, Алматы қаласы мен Алматы 

облысында ұйғыр тілінде білім беретін 

мектеп мұғалімдері, «Ұйғур авази» 

газетінің мамандары, ғалымдар, қоғам 

қайраткерлері, зиялы қауым 5кілдері, 

журналистер, шетелдердегі ұйғыр 

қауымдастықтарының 5кілдері бас 

қосып, ұйғыр тілінің латын әліпбиінің 

мәселесі  талқыланды. Талқылау 

барысында Комиссия мүшелері 

мемлекеттік тілдің латын алфавитінің 

ұсынылған соңғы нұсқасына, ұйғыр 

тілінің фондық-морфологиялық 

ерекшелігіне және ҚХР ШҰАР-дағы 

ХХ ғасырдың 70-ші жылдары латын 

графикасын қолдану тәжірибесіне, 

шетелдердегі ұйғыр қауымдастығы 

қолданатын латын графикасының 

н ұ с қ а с ы н а  т а л д а м а  ж а с а л д ы . 

Нәтижесінде ұсынылған жобалардың 

ішінен бес нұсқасы таңдалып алын-

ды. Бұл  жобалар қоғамның түрлі 

 салаларында сынақтардан 5ткізілді. 

Республикалық «Ұйғур авази» газетінде 

жарияланды. Еліміздегі 62 мектептер-

де оқушылар арасында жүргізілген 

тәжірибелер, ғылыми ұйымдарда 5ткен 

сараптамалар, ақпараттық технология 

мамандарының зерттеу жұмыстарының 

нәтижесінде сол жылдың 12 мамы-

рында 5ткен Комиссия отырысында 

Қазақстандағы ұйғыр тілінің қазақ 

тіліндегі латын әліпбиіне бейімделген 

нұсқасы бекітілді. &рине, бұл жұмыс – 

ұзаққа созылатын жұмыс. Одан бұрын 

қолға алынған қазақ жазуын латынға 

ауыстырудың түйінді мәселелері 

де әлі шешіле қойған жоқ. Бірақ 

шешіледі. Сол сияқты ұйғыр жазуын 

ауыстыру мәселесі де түптің түбінде 

шешіледі. Ол кезде ортақ жазуымыз 

бізді бұрынғыдан да біріктіре түсетін 

 болады. Жылдардың жылында латын 

жазуына негізделген ұйғыр алфавиті 

қабылданғанда осы істің бастауында 

елшіл азамат, қажымас қайраткер 

Шаһимардан Нұрымов тұрғанын келер 

ұрпақ алғыспен еске алады.

О н ы ң  т а ғ д ы р ы н ы ң  т а м а -

ша қалыптасқанының сыры – 

азаматтығында.

Б

ТАҒДЫР 

арламенттегі әріптесім Шаһимардан Нұрымов 2016 
жылы өзінің «Қәлбим садаси» («Тағдыр cыры») кітабын 
сыйға тартқан болатын. «Оқып шығамын» дегенімде 
таңғалған. Оның сыры мынандай. 
Сексенінші жылдардың аяғында партияның Орталық 
комитетінде, Насихат және үгіт бөлімінде жұмыс істедім. 
Баспасөз секторының нұсқаушысы болдым. Менің 
күнделікті қарап, қадағалап, бағалап, бағыттап отыра-
тыным – негізінен қазақ тіліндегі мерзімді  басылымдар. 
Солардың арасында ұйғырша шығатын екі газет бар: 
«Коммунизм туғи» мен «Йени хаят». Әуелде осы жағы 
қалай болар екен деп қобалжығаным бекерге шықты 
– айналасы екі ай шамасында ұйғырша газетті еркін 
оқи алатын жағдайға жеттім. Бұған біздің ауылдың 
Ташкентке жақындығы (аудан орталығынан небәрі 40 
шақырым жерде), базарымыздың сол қала болғаны, 
бала күнде теледидардың бір арнасы өзбекше көрсетіп 
келгені де әсер етті. Өзбекше фильмдерді түк қиналмай 
тамашалай беретінбіз. Өзбек тілі де, ұйғыр тілі де түркі 
тілдерінің қарлұқ бұтағына  жатады ғой, ұқсастығы көп. 
Тағы бірер айдан кейін тіпті  газет тігінділеріне шолу 
жасап, қай тақырыптарды дұрыс қамтып жүргені, қай 
тақырыптарды бұрыс қамтып жүргені, авторлардың 
басылымға тартылуы, тақырыптардың қойылуы, жанр-
лар сантүрлілігінің сақталуы сияқты мәселелерге де 
 назар аудара бастадым. Мұным бөлімдегі басшыларыма 
ұнағанымен, редакциядағыларға онша ұнай қоймады. 

П
БАЙҚАУ

ЖАҢА КІТАП

Жүректерге 
нұр құйған «100 өлең»

«Жан мен Ар»

Қазақстан Жазушылар одағында Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы аясын-
да қазақтың қара өлеңіне сусаған көрермен бес сағат бойы тапжылмай отырып, 
ұлтымыздың жауһар жырларынан қанып ішіп, шөлін басты.
Майлықожа, Сүйінбай, Дулат Бабатайұлы, Абай, Жамбыл, Мұқағали, Фариза 
секілді дүлдүлдер мен бүгінгі кезеңнің үздіктерінің еңбегін қамтыған «100 өлең» 
республикалық көркемсөз оқу сайысына кіл мықтылар жиналып, өзара бәсекеге түсті. 

Азаматтың суреті
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ANA TILIД Ө Ң Г Е Л Е К  Ү С Т Е Л
Дина Имамбаева: Бүгінгі күні қоғам 

мен мемлекеттің кез келген саласын 

алдын ала ғылыми негізделген болжам-

сыз дамыту мүмкін емес. Болашақтағы 

мақса тымызды бүгінгі амалдарымыз ай-

қындайды, стратегиялық жоба-жоспарлар 

да болашақты ескере отырып жасалады. 

Дамы ған озық елдер алдағы жүзжылдықты 

5здерінің геосаяси мүдделеріне сәйкес тап 

басып талдап, таразылап қойды. Бұдан 

олар ұтпаса, ұтылмасы хақ. Ендеше, осы 

фу ту рология қандай ғылым және ол нені 

зерттейді? 

Берік Аташ: Жалпы «футурология» 

– болашақ деген с5з, яғни болашақтану 

ілімі. Болашақты алдын ала болжаумен 

барлық ғылым айналысады, оның ішінде 

философиялық футурология деген сала 

бар. Ол болашақты зерделеудің моделін 

құрады, оның мақсат-міндеттерінің 

философиялық астарын,  мәні  мен 

маңызын ашып береді. Футурологияны 

кең ұғымда қарастыру керек: 1. Космо-

футурология – аспан әлемі, ғарыштың 

даму эволюциясы қандай кезеңдерден 

5теді, болашақта ғарыштың форматы, 

құрылымы қандай болады деген сауалға 

жауап іздеу. 2. Геофутурология – Жердің 

болашағы қандай, жер қыртысы, судың 

тартылуы, таулар, мұздықтардың еруі, 

Күннің жылынуы, т.б. құбылыстарды бол-

жау. 3. Биофутурология – биологиялық 

тіршілік иелерінің болашақтағы түрлері, 

саны, деңгейі туралы ғылым. Оның ішінде 

адамның болашақта 5мір сүруінің әдіс-

тәсілдері, сақталуы, 5зін-5зі қорғауы, т.б. 

сауалдармен айналысу. 4. Этнофутуро-

логия – ұлттың, мемлекеттің болашағы 

жайлы зерттеулер. Футурист ғалымдар 

болашақтағы ықтимал қатерлердің алдын 

алу үшін 5з болжамдарын құрып, олар дың 

идеал модельдерін жасайды. Мемлекет 

соған сәйкес әрі қарай дамудың мүм кін-

діктерін іздеп, іс-шаралар жоспарлайды. 

Мен болашақтану ілімін үш кезеңге 

б5лемін. Біріншісі – жақын болашақ, 

алдағы 5-10 жылдан кейін не болаты-

нын болжау. Екіншісі – орта деңгейдегі 

болашақ, 100, 200 немесе 500 жылдан 

кейінгі кезеңді болжау. Үшіншісі – алыс 

болашақ. Мысалы, Күннің жасы қазір 

15 млрд жыл деп есептеледі. Ғалымдар 

оның энергиясы әлі 5 миллиард жылға 

жететінін айтады (біреулер Күн с5неді деп 

ақырзаманды т5ндіріп жүр). &рине, бұл 

5те алыс мерзім, оған адам санасының 

жетуі де қиын. Қазір ақырзаман туралы 

мифтер к5п, экстрасенстер әлемнің, 

адамның құритыны туралы к5п айтады. 

Бірақ олардың нақты ғылыми тұжы-

рымдамасы жоқ. Жалпы футуристік бол-

жамдарды екіге б5леміз: жасампаздық 

және пессимистік болжамдар (тіршілік 

құриды, Антарктида еріп, жер бетін су 

басады, т.с.с.). Бұл қазақта да бар, мы-

салы зар заман ақындары Шортанбай, 

Дулат, Бұқар жырау ақырзаман келе 

жатқанын айтты. Бірақ олардың айтқаны 

адамзаттың ықтимал құруы емес, батыстан 

келетін құндылықтардың біздің рухани 

құндылықтарымызға сәйкес келмейтіні, 

к5шпелі 5ркениеттің ақыры туралы 

тұжырымдар болатын. Бұлардың к5бі 

шындыққа айналғанына куәміз. 

Дина Имамбаева: Америкалық футу-

ролог Э.Тоффлер «Билік метаморфозасы» 

атты кітабында ең прогресшіл ақпараттық 

технологиялардың иесі ретінде АҚШ-

тың қолында бұдан әрі де әлемдік би-

ліктің шоғырлануын күмәнсіз санайды. 

С.Хантингтон да батыс құндылықтарын 

прогресшіл деп есептейді және оны 

басқаларға таңады. Екеуі де бүкіл әлемді 

америкалық құндылықтар тұрғысынан 

қарастырады. Яғни бұл салада Батыс 

зерттеушілерінің үні үстем. Қазақстандық 

ғалымдар бұл ж5нінде не дейді? 

Жомарт Симтиков:  Шындығында 

саясаттану, әлеуметтану бойынша ба-

тыстың ой-тұжырымдары үстемдік құрып 

отырғаны рас. Бұл тек батыс мүддесін 

қор ғағандықтан емес, олар жалпы дүние-

жүзілік деңгейде аймақтардың да мәселесін 

қамтиды. Футурология ғылымының ба-

тыста дамыған теориялық әдістемесіне 

сүйене отырып, біз оны 5зімізше қолдана 

аламыз. Mйткені бұл сала бойынша біздің 

5з мектебіміз қалыптасқан жоқ. Батыстың 

саяси, әлеуметтік болжамдарына қарсы 

пікір айтып, сенімді дәлелдер келтіру 

үшін батыстың 5ткерген мектебін біз 

де бастан кешуіміз керек. Ол үшін бізге 

теориялық та, практикалық та тәжірибе 

керек. Сол себепті саяси болжам жасауда 

еуропалық ғалымдардың болжамдарына 

сүйенеміз. Елімізде билікте, саясат арена-

сында жүрген азаматтар саяси болжамдар 

жасап жүр. Жоғары оқу орын дарындағы 

оқытушы мамандар негізінен теориялық 

жағына к5ңіл аударады. 

Дина Имамбаева: Бұл негізінен практи-

калық ғылым ғой. 

Жомарт Симтиков: Практикалық бол-

ған мен, теория мен тәжірибенің арасы 

к5бінесе үйлесе бермейді. Сол себепті 

 саясаттануда кейбір болжамдар дәл 

шықпай жатқаны рас. 

Дина Имамбаева:  Сіз басқаратын 

 кафедра саясаттанушылары елдегі және 

халықаралық жағдайларға қатысты бол-

жамдар жасай ма? 

Жомарт Симтиков: Иә, қазіргі қалып-

тасқан халықаралық және ішкі жағдайға, 

к5рші мемлекеттерде, аймақтарда болып 

жатқан дүмпулі 5згерістерге байланыс-

ты 5зіміздің саяси болжамдарымыз 

бар. Біз негізінен 5згерістердің жүру 

алгоритмін есептеп, ғылыми жағынан 

негіздеуге ұмтыламыз. Оның ішінде 

сұрау салу, интервью, сауалнамалар 

арқылы сарапшылардың, қоғамның 

пікірін білуге тырысамыз. Магистратура-

интернеттің қарқынды дамуына, жалпы 

тілдік барьердің бірте-бірте жойылуына 

байланысты ақпаратты шектеу қиын. Сол 

себепті ақылға қонымсыз теориялар халық 

арасында таралып кетеді, кейде ол қоғамда 

үрей, қорқыныш туғызады. Жер бетіндегі 

адам санын азайту деген ақылға сыйымсыз 

теория деп есептеймін. Бірақ биологиялық 

соғыс жүріп жатыр деуге негіз бар. Ол 

бел гілі бір мемлекеттердің мүддесінен 

туын дауы мүмкін. Мұны экономикалық 

ұлт үшін жоғалмайды. Ұлттық негіз сақ-

талмаса діл мен діннің, салт-дәстүрдің 

к5мескіленуіне әкеп соғады. 

ХХ ғасырда қазақ қалаға ағылды, ХХІ 

ғасырда агломерация күшейді, ауылда 

жастар азайды. Егер біз қазір әлеуметтік 

саясатты дұрыс құрмасақ, бірнеше жылдан 

кейін ауылды жоғалтып аламыз. Бұл біздің 

іргетасымыз шайқалды деген с5з. Қалада 

білім, ақпарат алу жағынан мүмкіндік мол. 

Мүмкіндік болған сайын біз жеңіл 5мір 

Дина Имамбаева: Қарқынды ғылыми-

техникалық даму, жаһандық эконо-

микалық және әлеуметтік 5згерістерге 

байланысты табиғат ресурстарын тиімді 

пайдалану мәселесі туды. &лем халқын 

экологиялық апаттан құтқару үшін дәстүрлі 

техникалық-экономикалық парадиг-

маның орнына «Тұрақты даму» парадиг-

масы ұсынылды. Себебі планетамыздың 

ресурсы шектеулі, халық саны 5скен 

сайын оны қамтамасыз етуге қабілетсіз, 

сондықтан адам санын саналы түрде азай-

ту, 5ндірістің дамуын қысқарту керек дейді 

сарапшылар. Бұл «Рим клубы» қозғаған 

планета халқын реттеу мәселесімен де 

ұштасып жатыр. Бұл ж5ніндегі ғылыми 

пікірлер қандай? 

Берік Аташ: 1970 жылдары Рим клу-

бының философтары Д.Форрестер, 

Д.Медоуз жер бетінде адам санын реттеу 

керек деп 5з тұжырымдарын ұсынды. Ал 

ғалымдар И.Пригожин мен И.Стенгерстің 

айтуынша, табиғат – 5здігінен реттелетін 

жүйе. Олар «Бейберекеттіктен туған 

тәртіп» деген еңбегінде табиғат 5зінен-

5зі рет теліп отырады, оны сырттан 

реттеу дің қажеті жоқ деді. Осы тұрғыдан 

қарағанда, бала туу санының азаюы табиғи 

эволюцияның заңдылығы болуы ықтимал. 

Балықтар, дельфиндер қырылып жатса, 

бұл да табиғаттың 5зін 5зі реттеуі. Ал 

керегі жоқ болады. Меніңше, адамдар 

бейсаналы түрде Құдайға сенеді, архетипте 

солай сақталған. Бірақ оны мойындағысы 

келмейді. Кезінде қазақтар зороастризмді 

де, тәңіршілдікті де бастан 5ткізді, ислам 

дінінің де 5зіне тиімді нұсқасын жасап 

алды.

Дина Имамбаева: Негізі, футурология 

қазаққа жат емес. Бұқар жырау, Асан 

Қайғы сынды сәуегейлердің ел болашағы 

жайлы терең толғамдары белгілі.  Үш 

ғасыр бұрын 5мір сүрген сұңғыла жырау 

М5ңке би келешектің кескін-кейпін дәл 

болжаған екен: «Құрамалы-қорғанды үйің 

болады, Айнымалы, т5кпелі биің болады... 

Алашұбар тілің болады, Дүдәмалдау дінің 

болады». Бағзыда ханға кеңес айтқан дала 

данышпандары сияқты, қазіргі к5ріпкел, 

бақсы, жауырыншыларды қоғам мақсаты 

үшін пайдалануға бола ма?

Берік Аташ:  Ғылыми болжау бар, 

к5ркем шығармашылық болжау бар. 

Мәселен фантаст-жазушылар қиялмен 

болжап жазады,  ғалымдар ғылыми 

матема тикалық модельдер құрады. Негізі 

құмалақ салу, бал ашу, жауырынмен 

қарау деген кез келгеннің қолынан 

келмейді. Асан Қайғыдан бастап М5ңке 

би,  Шортанбай мен Бұқар жырау жай 

адам емес, аруақ қонған арқалы адамдар. 

Белгілі бір деңгейде рухтармен үндестігі 

болды, әр с5зін ойланып-толғанып 

 шы ғарды. Сондықтан айтқандары келді. 

Қазіргі экстрасенс, к5ріпкелдердің бір 

кем шілігі – заманның тез дамып бара 

жат қанын түсінбейді. Барған  сайын 

ақпарат тығыздалып барады. Бүкіл 

құжатың бір чипте сақтаулы. Бірақ біздің 

к5ріпкелдердің болжау қасиеті болғанмен, 

5згерістерге бейімделмей жатыр. Олар 

адамның жеке 5мірін болжап береді және 

ол сәйкес келуі мүмкін, ал бүкіл қоғамға 

болжау жасаймын деп жауапкершілік ала 

алмайды. Оған к5п білім керек. 

Жомарт Симтиков: Біреулер даму-

ды прогресс десе, екіншілер регресс 

деп қабылдайды. М5ңке бидің айтқаны 

регресті болжау, сондай болмаса екен де-

ген қауіппен айтқан. Кез келген қазақтың 

ақсақалы ұрпағының болашағын ойлап 

жақсы тілек тілеп отырады. Халқымыздың 

қиял-ғажайып ертегілерінде адамның 

ұшқыр қиялынан туындағанның бәрі 

жүзеге асты. К5ріпкелдік қабілетке ие 

адамдар қазір де бар. Тек оларды ерте-

рек байқап, мемлекет тарапынан к5мек 

к5рсетіп, қабілеттерін ғылыммен ұштас-

тырып пайдалансақ, қоғамның алға жыл-

жуына септігі тиер еді. 

Дина Имамбаева: Белгілі футуролог 

Ф.Фукуяма «Технократтар ғана дамушы 

елдерде 5згеріс жасай алады» дейді. Таяу 

болашақта Қазақстан үшін ғылым мен 

техниканың, білімнің даму бағыттары 

қандай болуы тиіс? 

Жомарт Симтиков: Мемлекеттік дең-

гейдегі стратегиялық жоспар лардың 

бәрі футурологиялық іс-шараға жатады. 

Мәселен, 2014 жылы елімізде «Интеллек-

туалдық ұлт қалыптастыру» бағдарламасы 

қабылданды. Оны жүзеге асыру үшін 

 интеллектуал адамдардың талантын қоғам 

игілігі үшін пайдалану, оларға жағдай  жасау 

керек. «Мәңгілік ел» бағдарламасының да 

негізінде сол адами капитал идеясы жатыр. 

Берік Аташ: Футурология ілімінде 

 ретроспекция, интроспекция,  перспектива 

деген бар. Болашақты болжау үшін біз 

5ткенімізге үңілеміз, тарихи дамуымызды 

талдаймыз, ертеңге жоспар жасаймыз. 

Интеллектуалдық ұлт қалыптастырудың 

қазақ халқында тарихи-әлеуметтік берік 

негізі бар. Мысалы, дәстүрлі 5нерді 

алсақ, жыршылар 30-40 жырды күн-түн 

 демей жатқа айтады. Жүздеген жылқыны 

түсіне қарап танитын азаматтар бар. 

Яғни қазақтың есте сақтау қабілеті, жады 

 керемет. Би-шешендердің с5зі, жұмбақ-

жаңылтпаш, мақал-мәтелдер – бұның 

бәрі қазіргі заманның логикалық ойлау 

жүйесіне сай келеді. Демек, біздің генімізде 

сақталған қасиеттер интеллектуалдық 

ұлт қалыптастырудың перспективасы зор 

екенін к5рсетеді. Мен бұған сенімдімін. 

&рине, бұл идея ретінде бар, бірақ жүзеге 

асыру тетіктері жасалған жоқ. Бағдарлама 

жақсы, енді оны іске қосу керек. Мысалы, 

«Жүз оқулық» жобасы осы бағыттағы 5те 

тиімді жоба. 

Дина Имамбаева: Футурологияда гео-

саяси болжамдар ерекше маңызды. Еліміз 

егемендік алған күннен бастап сыртқы 

саяси басымдықтарын айқындап, к5п век-

торлы бағыт ұстанды. Бұл саясат осы уақыт 

ішінде 5зін-5зі ақтады, деген мен алдағы 

уақытта оған 5згеріс енуі мүмкін бе?

Жомарт Симтиков: Қазақ стан эконо-

микалық әлеуеті мол әрі геосаяси стра-

тегиялық аймақ болғандықтан осындай 

үлкен территорияға ие болу, оны ұстап тұру 

оңай емес. Сондықтан мемлекетіміздің 

қазіргі саясаты 5те дұрыс. Алдағы уақытта 

экономикалық дамуда табысқа жетіп, 

қуатты мемлекетке айналса, ұлттық мүдде 

басымдық алатыны с5зсіз. 

Берік Аташ: Шетелдегі сияқты біздің 

жоғары оқу орындарында футурология 

мамандығын ашып, талантты  жастарды 

оқыту керек. Бұл тұрғыда  рационалды 

к5зқараспен жақын және алыс болашақ-

тағы қауіп-қатерлерге сәйкес лайықты 

іс-әрекет етсек, мемлекетіміз де орнықты 

дамиды. Футурология ілімі қауіпсіздік 

үшін де, жетістікке жету үшін де керек. 

Дина Имамбаева:  &ңгімелеріңізге 

рақмет! 

Д�ңгелек үстелді жүргізген
Дина ИМАМБАЕВА,

«Ақиқат» ұлттық қоғамдық 
саяси журналы бас редакторының 

орынбасары, әлеуметтанушы 

БОЛАШАҒЫН 
БОЛЖАҒАН ЕЛ ҰТЫЛМАЙДЫ

Қазақта «Шаңырағың биік, терезең тең болсын!» деген тілек бар. Бұл жеке адамға ғана емес, мемлекетке 
де қатысы бар мағыналы сөз. Әлемнің өзге елдерімен терезесі тең болуды көксеген тәуелсіз қазақ елі ал-
дына ауқымды мақсат-міндеттер қойып, Мәңгілік ел болу жолын таңдады. Мұндай асқақ арманды іске 
асыру үшін таяу және ұзақ мерзімдік болашақтағы ішкі және сыртқы жағдайдың қалай құбылатынын дөп 
басып, дәл анықтау қажет. Міне, осы ақпараттық технологиялардың көмегімен саналуан деректер мен 
оқиғаларды талдап-таразылау арқылы сұңғыла болжам жасау ғылымы футурология деп аталады. Бұл 
сала қазір жеке ғылым ретінде әлеуметтік, саяси, мәдени, техникалық және басқа бағыттарды қамтиды. 
Жаһандық күрделі болжамдар жасаумен айналысатын халықаралық ұйымдар, АҚШ университеттері, Фран-
ция мен Германиядағы институттар, «Стратфор» орталығы бар. Осы ғылымды өз елімізде дамыту жайында 
Абай атындағы ҚазҰПУ Тарих және құқық институты Саясаттану және әлеуметтік-философиялық пәндер 
кафедрасының меңгерушісі, саясаттану ғылымының докторы Жомарт Симтиковпен және осы кафедраның 
профессоры, философия ғылымының докторы Берік Аташпен дөңгелек үстел басында әңгімелескен едік.

тыс құндылықтарының апологеттері 

таяу болашақ дамыған елдер үшін ғана 

 жа ғымды, оңтайлы қалыптасатынын 

мең зейді. Олай болса, қазақ сияқты құн-

ды лық тары мүлде б5лек халықтардың ал-

дағы жаһандық кеңістіктегі орны қандай 

болмақ? 

Берік Аташ: С.Хантингтонның «Mрке-

ниеттер қақтығысы», О.Шпенглер дің 

«Еуропаның құлды рауы» деген еңбегі 

бар. Бірақ олардың адамзат қоғамының 

дамуы ж5ніндегі кейбір болжамдары 

сәйкес келмеді, мысалы Шпенглер «ХІХ 

ғасырда Батыс Еуропа қоғамында руха-

ни, моральдық, экономикалық құлдырау 

болады, Еуропа мемлекеттері 5зінің 

5мір сүру дәуірін аяқтайды» деген бола-

тын. Ондай белгілер әлі байқалмайды, 

демек болжам абсолютті сәйкес емес. 

Ал Хантингтон айтқан 5ркениеттер 

қақтығысы қазіргі  заманда идеологиялар 

қақтығысына айналды. Mркениеттер 

қақтығысы деген міндетті түрде қарумен 

соғысу емес, мәселен қазір америкалан-

дыру, арабтандыру, т.с.с. идеология-

лар арасында белгілі бір қақтығыс бар, 

яғни Хантингтонның болжамы сәйкес 

келді. Саяси болжамның бәрі 100 пайыз 

шындыққа айнала бермейді. Мен 5зім 

жасампаз футурологияны қолдаймын, 

осы тұрғыдан қарасақ, Қазақстанның даму 

мүмкіндігі к5п. Халқымыздың орташа 

жасы Еуропаға қарағанда т5мен, 5сіп-5ну 

әлеуетіміз зор. 

Дина Имамбаева: Еліміздегі халық саны 

ж5нінде қандай жағымды демографиялық 

болжамдар бар? Батыс елдеріне қарағанда 

қазақтың отбасылық дәстүрі мейлінше 

сақталып отыр ғой. 

Берік Аташ: Негізінде халық саны 5су 

үшін әр отбасында 3-4 бала болуы керек, 

біреуі әкесінің, екіншісі шешесінің ор-

нын басады, үшіншісі 5сім береді. Mлім-

жітімді есептегенде, халық саны 5су үшін 

ең дұрысы – 4 бала. Қазақтың дәстүрлі 

отбасында к5п бала болған, бұл ұлттың 

қорғаныш тетіктерінің бірі. Ата-баба-

мыз ұл туса ел қорғайтын жауынгер деп 

қуанған. Ауылдық жерде қазір де бала туу 

деңгейі жоғары, халықтың материалдық 

жағдайы айтарлықтай болмаса да к5п бала 

туып отыр. Ал қалада әл-ауқат жоғарылау 

болса да бала саны аз. Дәл қазір біздің 

хал қымызға сандық 5сім керек. 2030 

жылы адам саны неше миллион болады, 

2050 жылы қанша, соның бәрін есептеп, 

модель құру керек. Түрлі індет, қатерлер 

бар, соның алдын алу, зиянын азайту үшін 

де болашаққа болжам жасап, соны іске 

асырудың тетіктерін табу маңызды. 

Дина Имамбаева: Коронавирус індеті 

басталғанда қоғамда әлемдегі халық санын 

вирус арқылы азайту туралы жағымсыз пі-

кірлер тарады. Осы с5здердің негізі бар ма? 

Жомарт Симтиков: Қазіргідей ора-

сан зор ақпарат ағынында ақпаратты 

талдау, синтездеу оңай емес. Дәстүрлі 

газет-журнал, радио, теледидардан б5лек 

да,  докторантурада оқитын ізденушілер 

қоғамдағы 5зекті мәселелерді зерттеумен 

айналысады. 

Дина Имамбаева: Материалдық игі-

лік терді алға шығарған тұтыну шылық 

қоғам орнап, білім индустриясы, техно-

тронды дәуір қарқын алған кезеңде 5мір 

сүріп отырмыз. Д.Белл, З.Бжезинский 

сынды зерттеушілердің болжамы шын-

дыққа айналды. Жаһандану процесі 

шар пымаған ел жоққа тән. Қазір де ба-

үстемдік, нарық үшін күрес деп те айта-

ды. Дегенмен, «алтын миллиард» деген 

қауесеттің ғылыми негізі жоқ. 

Дина Имамбаева: Футурологиялық 

болжамдар бойынша ұлттық мемле кет-

тердің болашағы қандай бол мақ? Муль-

тикультурализмнің, диаспо ра ланудың 

ұлт-мемлекет үшін қаупі бар ма?

Берік Аташ: Адамзат эволюциясында 

талай ұлт жойылып кетті, қазір де қаншама 

ұлт жойылудың алдында тұр. Тарихтың 

даму үрдісі солай, бір ұлт құрып, бір ұлт 

гүлденіп жатады. Мемлекеттердің ұлттық 

болмысы және олардың мәдениеттері 

қашанда 5зін-5зі сақтап қалуға ұмтылуы 

– күрделі тарихи-әлеуметтік процестің 

бірі. Егер ұлт жойылып бара жатса оның 

рухы күшейе түсуі немесе керісінше 

әлсіреуі мүмкін. Бұл халықтың ділінің, 

архетиптерінің к5ріністері. Біз тіл, діл деп 

жанталасып жүрміз, соның бәрі жойылып 

кетпеудің қамы. Бергі заманғы отарлау 

саясатын айтпағанда, тіпті ғұндар за-

манында оларды құрту үшін жан-жақтан 

талай шабуыл жасалды. Одан кейін түркі 

мемлекеті құрылды, сосын ол да ыдыра-

ды, Шыңғыс ханның шапқыншылығы 

тұсында қыпшақтар жер бетінен жойыла-

ды деді. Міне, осылай қазақ халқы талай 

қатерден 5тті, 1930 жылдары да жер бетінен 

жойылуға шақ қалдық. Шүкір, тіріміз, бар-

мыз, тәуелсіздік жарияладық. Бұл да елдің 

ұлттық рухының, пассионарлығының 

к5рінісі. &р ұлттың 5зінің ішкі қуаты 

мықты болса сол ұлт сақталып қалады. 

Егер қандай да бір ұлт, халық дүниежүзі 

х а  л ы қ т а р ы н ы ң  қ а у ы м д а с т ы ғ ы н д а , 

мәдениеттер диалогында тіршілік ету-

ге бейімделмесе 5зінен 5зі жойылып 

кетеді. &рине, тілін ұмытқан ұлт басқа 

ұлттың құрамына сіңіп, жоғалып кетеді. 

Бірақ мультикультурализм ұлтты жоюға 

бағытталған құрал емес, ол сол мемле-

кетте тұратын барлық ұлт 5кілдері 5з 

мә дениетін, дәстүрін, тілін сақтасын, біз 

де 5з тілімізді сақтайық деген мақсатта 

құрылуы тиіс модель. 

Дина Имамбаева: Бұл «бір мемлекет 

– бір ұлт – бір тіл» деген қағидаға қайшы 

келмей ме? 

Жомарт Симтиков: Қазақтардың кешегі 

5мір сүру стилі мен бүгінгі 5мірінің арасын-

да үлкен айырма шылық бар. &лемде қазір 

шекаралар да шартты, ауылда туған бала 

қалада 5сіп, шетелде жұмыс істеуі мүмкін. 

Жастар жақсы 5мір сүру үшін ғылым мен 

техниканың тілін меңгеру керек екенін 

біледі. Осы тұрғыдан қарағанда, ұлттық 

салт-дәстүрімізді, шыққан тегімізді, 

тіліміз бен ділімізді ұмытпайтындай, 

сақтайтындай жағдай жасау керек. Ол үшін 

сәби кезінен бастап азаматтық к5зқарасы 

қалыптасқанға дейінгі аралықты дұрыс 

пайдалансақ, тілі қазақша шықса, отба-

сында ұлттық тәрбиемен 5ссе, болашақ 

азаматтың іргетасы жақсы қаланады. 

Ұлттық іргетасы мықты болса кейін қай 

елде тұрса да, қай тілде с5йлесе де ол адам 

сүруге, жайлы тұрмысқа к5п к5ңіл б5леміз, 

бұл жағдайда ұлттық құндылықтарға 

қажеттілік болмай қалуы да ғажап емес. 

Сол себепті халықтың әлеуметтік ахуалын 

жақсартуға мемлекеттік тұрғыдан к5ңіл 

б5лу керек. 

Дина Имамбаева: Қазір қоғамда ұлттық 

салт-дәстүріміз туралы қым-қиғаш пікір-

лер бар. Қоғам неғұрлым дамыған сайын 

тек 5зінің болашағына жақсы ықпал ететін 

дәстүрді ғана сақтап, оларды ұрпақтан-

ұрпаққа берудің жауап кер шілігін терең 

ұғынуы тиіс қой. Осы тұрғыда, алдағы 

уақытта қандай дәстү рімізді сақтап, 

қайсысынан арылуымыз керек? Дамуға 

кедергі болатын әдеттеріміз қандай? 

Жомарт Симтиков: Бүкіл әлем бойын-

ша алғанда біздің ең жақсы қасиетіміз – 

қан тазалығы, «жеті ата» феномені. Тағы 

бір қасиетіміз – түркітілдес халықтар 

ішінде қазақ халқының қабілет-қарымы, 

зеректігі ерекше. Негізінде бұл гендік 

тазалықтан болса керек. 

Берік  Аташ:  Салт-дәстүр,  әдет-

ғұрып – психологиялық типіміз, діліміз 

 бойынша құрылған дүниеге к5зқарас. 

Қазір оларға рационалды тұрғыдан вери-

фикация  жасап, қайсысы дұрыс, қайсысы 

теріс, зиянды жағы мен жағымды жағын 

 саралау, ара-жігін ажыратып алу қажет. 

Даму үшін қажетті, пайдалы дәстүрді 

қалдыруға  болады. Мысалы, Абай қазақ 

қоғамын қатты сынады, соның ішінде 

кейбір дәстүріміз де бар. Бірақ бұл жердегі 

түйткілді мәселе – қазір керегі жоқ деп 

табылған дәстүр бір кезде қайтадан қажет 

болуы ықтимал, ал қазір тиімді,  пайдалы 

дегенді кейін зиян деп шығуымыз мүмкін. 

Мысалы, кезінде отыз күн ойын, қырық 

күн той жасады, үш жүзге сауын ай-

тып ас берілді. Бұл дәл қазіргі жағдайда 

тиімсіз. &рине, дәстүрдің мынауы оң, 

 мынауы теріс деп кесіп айту қиын, сонда 

да бізге тиімді дәстүрлердің тізбесін  жасап, 

соны қайта жандандыруға мүмкіндік бар. 

Қазақта ұл мен қызды сәби шағынан атас-

тыру деген болды, бұны Кеңес үкіметі 

ескіліктің сарқыншағы, адамды байлап-

матау, құқын бұзу деді. Бірақ сол атас-

тырылып үйленген адамдар салиқалы, 

парасатты ұрпақ тәрбиеледі. Меніңше, бұл 

5те дұрыс. Ал қазір ше? &леуметтік зертте-

улер бойынша, үйленген жастардың үштен 

бірі үш жылға жетпей ажырасып кетеді. 

Mйткені олар бір-бірін жетік танымай, 

кездейсоқ үйленген. Егер атастырылған 

болса, ұл әкесін, қыз шешесін тыңдайды, 

жар іздеп жүріп адаспайды, бірін-бірі 

сыйлайды. 

Жомарт Симтиков: Бір 5кініштісі, жеті 

ата деген желеумен ру-тайпаға б5ліну, 

тамыр-таныстықты пайдалану белең алды. 

Оның себебі, қазақ халқы баланы шектен 

тыс әлпештейді, оқуын да, мамандығын 

да 5зі таңдайды, жұмысқа орналастырады. 

Бұл қоғамдағы жемқорлыққа, инфанти-

лизмге әкеп соғады. Міне, осындай теріс 

әдетті тыю керек. 

 вирусты адамзат санын реттеу үшін саналы 

түрде қолдану ж5нінде әзірше нақты пікір 

айту қиын. Ақпараттың анық-қанығына 

жетпей сенуге болмайды. Биологтардың 

айтуынша, бұл вирус түрлі формаға ауы-

сып отырады, мына түріне ем тапқанда 

ол басқа түрге айналып кетеді. Оның 

қауіптілігі сонда. Қазір атом қаруын 

қалқан қылатын мемлекеттер бар, бірақ 

онымен вирусты жоя алмайсың, оны 

трансгипноздау, психологиялық әсер ету 

мүмкін емес. Ол мүлде басқа форматтағы 

нәрсе. Меніңше, келешекте адамдар мен 

вирустар арасында үлкен қайшылықтар 

туады. Себебі Жер планетасында адамның 

5зі басты қатерге айналып, экологиялық 

дағдарыс туғызды. Ал вирус табиғатқа зиян 

келтірмейді. Міне, осының 5зі «табиғатты 

қорғайық, экологиялық баланста 5мір 

сүрейік» деген ескерту. Адамдар жоғары 

сана биігіне жеткен уақытта ғана біз вирус-

тан құтыламыз. 

Дина Имамбаева: Бізге жоғары сана 

деңгейіне жетуге әлі алыс сияқты, тіпті 

мына індет кезінде тәубеге де келе қойған 

жоқпыз ғой. 

Берік Аташ: Ондай сана биігіне вирус-

тың 5зі мәжбүрлеп, еріксіз түрде жеткізеді. 

Басқа жол жоқ. 

Жомарт Симтиков: Сана 5суі үшін 

сол дәрежеге жететіндей білім болуы 

керек. Мәселе адамның 5зінде, шектен 

тыс эгоизмінде, объективті ойламауында. 

Мәселен, ІІ дүниежүзілік соғыста ойсырай 

жеңілген Германияны 50 жылда ең озық 

елге айналдырған олардың білімі мен 

мәдениеті, сана деңгейі. 

Дина Имамбаева: Қазір әлем бо йынша 

дін саяси сипат алып, идеологиялық қару-

дың бір түріне айналды. Бізде де қазір 

түрлі діни ағымдар бар, бұл идеологияның 

кемшіндігінен емес пе? Қоғамдағы идео-

логиялық хаосты дін толтырып отырған 

жоқ па? 

Берік Аташ: Иә, біз түрлі идеология-

лар қайшылығында 5мір сүріп отырмыз. 

Дегенмен, елде идеология жоқ деу қате 

түсінік. Осыдан 20 жыл бұрын «қазақ 

жастары бұзылған, бетімен кеткен, 

олардың болашағы жоқ» деген пікірлер 

болды. Бірақ олай болмай шықты. Осыдан 

бірнеше жыл бұрын қыздарымыз хиджаб 

киіп, жігіттер сақал 5сіре бастағанда да 

«елімізде діни фанатизм орнайды, ілім-

білімнен бас тартамыз» деген с5з к5бейді. 

Тіпті де олай емес, бұл уақытша құбылыс. 

Дина Имамбаева: Меніңше, дін ұста-

натынын сырт бейнесімен де білдіретін 

жастар тобын осы субмәдениеттің 5кілдері 

деген дұрыс. 

Берік Аташ: Иә, солай. Бұл к5рініс 

те бірте-бірте жойылады немесе олар 

азшылық қалпында  қалады.  Бұны 

қоғамға қауіпті үрдіс деуге болмайды, егер 

халықтың 70-80 пайызы діни фанатизмге 

беріліп кетсе, сол қауіпті. 

Жомарт Симтиков: Адам еркін болған 

сайын түрлі ауытқулар болады. Бұл 

 мә селені к5піртіп айтудың керегі жоқ, дін 

әр адамның жеке мәселесі, «мен тәңір-

шілмін немесе нағыз мұсылманмын» деп 

ай ғайлау дінді де, 5зін де сыйламаудың 

белгісі.

Берік Аташ: Антика дәуірінде адамдар 

мифке сенсе, қазіргі адамдар Құдайға 

сенеді. Бұл адамзат дамуының белгілі 

бір кезеңіне тән құбылыс. Жер бетіндегі 

 ха лық тың шамамен 98%-ы діндар, бірақ 

неге қылмыс к5п, адамдар неге зұлым-

дық жасайды? Демек, дін 5зінің тәрбие-

леушілік, рухани дамытушылық функ-

циясынан айырылып бара жатыр. Егер 

тұтастай айырылса оның абсолютті түрде 

Жомарт Симтиков Берік Аташ Дина Имамбаева
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– Қап.., – деді Күреңбел асуына 

к5теріле бергенімізде күйгелектене тіл 

қатқан орманшы Дүйсенбай. – Жо... 

Жоқ. Бара алмаймыз... Бүгін 5ту қиын бұл 

жерден.

– Неге?

– Т5менде шекарашылар жүр.

«&ттеген-ай!.. – дедік мына с5зді 

естігенде ішімізден біз де. – Сонша жерден 

келіп тұрып... Қарашы енді... Қодас баққан 

қырғыздарды к5ре алмайтын болдық-ау».

С5йттік те к5ліктен түсіп, т5менге к5з 

салдық. Алқам-салқам тау б5ктеріндегі 

кең аңғар. Оны бойлай аққан дүлей де 

долы 5зен. Адуындылығы соншалық, 

арқыраған үні асудағы бізге анық естіліп 

тұр. Соның бер жағындағы жазықта бір 

нәрсе қарауытқандай ма, қалай? Байып-

пен бағдарлап қарасақ, қарағайдан қиып 

салынған аңшылар үйі екен. Бала кезден 

білеміз, бұл біз жақ – Қазақ елінің Хан 

Тәңірі аумағындағы ең шеткі нүктесі. Ал 

5зеннің арғы қабағында... Иә, онда ше? 

&скери киімді екі адам астындағы аттарын 

жүре шалдырған күйі 5рге қарай аяңдап 

кетіп барады. Ол – Қырғыз жұртына 

қарасты жер. К5зімізге к5рінген анау екеу 

сол елдің шекарашылары.

Ертеректе Сырт жайлауы деп аталатын 

бұл 5ңірде бәрі басқаша еді. Жаз шыға 

бере екі жақтың малшылары мұнда асыға 

к5шіп келетін. С5йтетін де бір-бірімен 

қауқылдаса қауышып, қоңыр күзге дейін 

мына аңғарды к5кпар мен бәйге дүбіріне 

б5леп жататын. Сонда ғой, ш5п шаба-

тын бригадаға к5мекке келген мектеп 

оқушылары біздің қонаққа шақырылған 

ағаларымызға ілесіп, қырғыздардың қодас 

фермасына баратынымыз. Ол анау тұрған 

Құзғынұя текшесінің үстіндегі алаңқайда-

тын.

Арада к5п жылдар 5ткенде... Иә, жар-

ты ғасырға жуық уақыттан соң... Болмысы 

мен бітімі б5лек осы таулы аймақ есімізге 

түскен. Мұндағы к5з жанарыңды суы-

рып әкетердей сұлулыққа ие  шырышы 

бұзылмаған тұмса табиғат оқтын-оқтын 

ойымызға орала берген. С5йтіп, оның тыл-

сым күшке толы т5скейлері түсімізге еніп, 

сынап сағым сырғанаған сілемдер сиқыр 

күшпен 5зіне тартқан да тұрған. &сіресе 

5здерін қырғыздармыз дейтін сартқалмақ 

тайпасы, олардың бала күніміздегі 

есімізде сақталып қалған  ерекше салт-

д ә с т ү р л е р і  м е н  а т а л м ы ш  а й м а қ т а 

бұлардан басқа ешкім айналыспайтын 

қодас шаруашылығы... Астанадан ауылға 

аңсарымыз ауғанда: «Шіркін, сол Сырт 

жайлауына тағы бір рет барсақ, к5рсек» 

деп армандайтынбыз. С5йтіп жүріп ақыры 

биылғы жаздағы жолға шыққан бетіміз 

ғой. Бірақ, амал қанша, аяқ астынан 

бәрінің де 5згеріп кеткені. Бұған себеп: 

екі ел арасына ала баған орнатылғалы бері 

анда-санда жүріп 5тетін к5рші мемлекет 

шекарашыларының патруль күніне тап 

келгеніміз еді. &йтпегенде...

...Ойға алған жоспарымыздың орын-

далмай, қабағымыздың кірбің тартқанын 

б а й қ а ғ а н  Д ү й с е н б а й д а  м а з а  ж о қ . 

К5ңілімізді аулау үшін ол бізді біресе 

асудың Қытай жақ бетіндегі Тұйықаша 

шатқалына, келесіде сонау Хан Тәңірі 

баурайынан бастау алатын екі-үш 5зеннің 

ерекшелігіне назар аудартумен әлек. 

Оның алғашқысын біз білетінбіз. Бұл 

осы 5ңірдегі 1928-1932 жылдардағы 

аласапыранға қатысы бар әңгіме-тін. 

Атап айтқанда, тау нояны Мергенбай 

батыр елді қызылдардың қырғынынан 

құтқару үшін оларды шекараның арғы 

бетіне алып 5туге бел байлайды. Сол 

оймен к5шті Қақпақ аңғарымен жүргізіп 

отырып Сулысайға жетеді. Одан ешбір 

шығынсыз Тұйықаша шатқалына 5теді. 

Ақырында Асут5рге аяқ басқанда аттап 

жүре алмас ақ қар, к5к мұзға тап бола-

ды. Бұл қиындықтан шығу үшін батыр 

к5штегі еркек кіндіктінің бәрін беткей-

ге жауып жіберіп, оларды жалғыз аяқ 

жол сұлбасын жасауға жұмылдырады. 

С5йтіп, қасат қардан аршылған мұзды 

жер үстіне қарағайдың қордасы мен 

киізден жасалған мүлік-мүкамалды 

аямай т5сеттіреді. Сол арқылы мал-

жан атаулының бәрін қияметтің қыл 

к5піріндей соқпақпен аман-есен 5ткізіп, 

қуғыншылардан құтылып кетеді. Мұны 

ертеректе біз «Тянь-Шаньның ков-

бойы» атты мақаламызда егжей-тегжейлі 

жазғанбыз. Тарихи-к5ркем фильмге 

сұранып-ақ тұрған тақырып...

Ал орманшының тау 5зендерінің 

ерекшелігі ж5нінде айтқан екінші әңгімесі 

назар аударарлық нәрсе дер едік. Бұл 

бұрын біз естімеген тың дерек. Соны 

мағлұмат. Дүйсекеңнің с5зіне қарағанда, 

мұндағы шың-құздан құлай аққан сулар 

түсінің к5гілдір болуы оның құрамында 

алтын қиыршықтары бар деген ұғымды 

білдіреді. Бұл жай с5з емес, әлмисақтан 

бергі әңгіме. Оған жүгінсек, сонау пат-

ша заманында мұндағы тау қазақтары 

Хан Тәңірі баурайындағы 5зендерде 

бар алтын құмын Сібір тайгасындағы 

немесе  Америка аляскасындағы стара-

тельдер секілді 5ндіріп отырған. Атап 

айтқанда ол сондағы құм-тастарды 

с а р қ ы р а м а д а ғ ы  н а у а ғ а  ж у у  ж ә н е 

иірімдерге құрым киіз тастап барып алу 

дер едік. Мұндағы бірінші, яғни науамен 

жұмыс істеу тәсілі жұртшылыққа жақсы 

таныс. Ол Мамин-Сибиряк пен Джек 

Лондон шығармаларында жеткілікті 

жазылған. Ал екінші әдіс... Бұл нендей 

нәрсе? Жолбасшымыздың түсіндіруінше, 

бабаларымыз 5зеннің су айналып ағатын 

мүйістеріне киіз текеметті шым-шым 

 батырып, ағыс алып кетпес үшін шеттерін 

таспен бастырып тастайтын болған.  Содан 

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

т5мендегідей әңгімемен аяқтады. Mзіміз 

с5з етіп отырған құстың қанаттары о бастан 

5те қысқа жаратылады екен. Сондықтан ол 

к5п ретте ұзындығы 40-45 сантиметрлік, 

салмағы 2-2,5 килограмдық дене тұрқына 

сай тепе-теңдікке қол жеткізе алмай, еркін 

ұшып-қонуға орашолақтық танытатын 

болып шықты. Оның к5к жүзіне сирек 

к5теріліп, қанатын қақпай қалықтауы міне 

осындай жағдайға байланысты сияқты. 

Бұдан 5зге аналығы 4-8-ге дейін жұмыртқа 

тауып, бір ай м5лшерінде балапан басып 

шығаратын ұлар етінің емдік, адамға 

күш-қуат берерлік қасиеттері де назар 

аударарлық. Ол иен таудың ешкім аяқ 

баспаған жерлеріндегі сирек 5сімдіктер 

бойындағы дәрумендер нәтижесі ғой. 

Сондай-ақ ұлар онша семіз болмайды 

екен. Оның етінде май 5те аз м5лшерде 

кездеседі дейді әңгіме иесі. Мұны: «Бұл 

құстың тыным таппайтын қозғалысына, 

атап айтқанда қиядан қияға жорғалап 

жүретін мазасыз қимылына байланысты 

жағдай» деп түсіндірді ол.

– Мана сіз осы т5ңіректен бірдеңені 

іздеп тауып, оны к5рсетуге ишара жа-

сап шақырғандай болып едіңіз ,  – 

дедік біз к5лікке мініп, қайтуға жина-

лып жатқанымызда. – Сол кезде ұлар 

шиқылдап... Назарымыз соған ауып кетті 

емес пе? Ал ол...

– Е, мұны жақсы еске салдыңыздар. 

Бұл мына нәрсе. Жүріңіздер к5рсетейін.

Осылай деген орманшы беткейге 

келіп, бір ш5пті түбімен жұлып алды. 

«Бұл – сарыкүйік, – деді. – Осы Сырт 

аймағында ғана 5седі. Басқа жерде жоқ. 

К5ріп тұрсыздар, бәкене бойлы, сирек 

ақшыл сары ноқат гүлі бар, бір-бірімен 

тұтаса 5скен елеусіз ш5п. Мұны жылқы 

керемет сүйсініп жейді. Қыстан азып 

шығып, ал к5ктемде бұған аузы тиген 

қылқұйрық атаулының қай-қайсысы да 

тез қунап шыға келеді. Желідегі сауым ара-

сында сарыкүйікке жайылған биелердің 

қымызы да күшті. Ұйқыңды келтіріп, ұрып 

жығады.

Дүйсекеңнің мына с5зін естігенде к5з 

алдымызға жыр дүлдүлі Ілияс Жансүгіров 

елестеді. Ол кісі 1927 жылы атақты 

Қарқара жайлауына келіп, осы 5ңірді 

түгел аралаған. Нәтижесінде «Жетісу 

суреттері» атты бірнеше цикл дан тұратын 

поэзиялық туындыны 5мірге әкелген. 

Сонда «Жер түгі» деген тарау бар. Мұны 

б5ле-жара айтып отырғанымыз, 54 

жолдық осы 5леңде Кеген, Нарынқол 

5ңірінде 5сетін тоқсаннан астам ағаш 

пен 5сімдік түрлерінің аттары аталған. 

Солардың қатарында қазір мына біз 

тұрған Сырт жайлауындағы сарыкүйік те 

бар. Атап айтқанда мұны қазақ 5леңінің 

хас жүйрігі: «...Биікте бітед ш5птен 

сарыкүйік, Тістеніп жатыр жұлып мал 

сүйсініп. Қымызын сарыкүйіктің ішеміз 

деп, Албандар жайлайды екен құстай 

биік» деп т5гілтеді. Сол 5сімдік, міне, осы. 

Мұны  қазір к5п ешкім білмейді. Бұлай 

дейтініміз, кеңестік кезеңді қойшы, оның 

аты тәуелсіздіктен бері жарыққа шыққан 

к5п түсіндірме с5здіктердің 5зінде жоқ. 

Ғалымдар енжарлық танытқан немесе 

ұмытқан. Сондықтан Жетісу жеріндегі 

ерекше бір 5сімдіктің атын атап, түсін 

түстеп, қағаз бетіне қалдырып кеткен 

Ілияс ағамызға «Рақмет!» дейміз.

Осыны ойлап асудан т5мен түсіп 

келеміз. Мақсатымыз – аңғарды бой-

лап кері қайту. Жолшыбай орманшы 

 досымыз к5рсетуге уәде берген бір жерге 

соғып, сондағы 5те сирек табиғат туынды-

сын тамашалау. «Ол не нәрсе екен?» деп 

қоямыз ішімізден. Mстіп отырып үлкен 

Қақпақ 5зеніне келдік. Оны жағалаған 

күйі Бозымбай сайы бұрылысына жеттік. 

Сәлден соң Атабайдың ақ тасынан 5ттік 

те Сарықолатқа жете бере к5ліктен түстік. 

С5йтіп шығыс жағымыздағы жолбарыс 

жонды жота үстімен 5рге қарай жаяу 

тарттық.

Осы кезде күнгейден «әңгүшік-әңгү-

шік» деп суыр шәңкілдеді. «Бар екен-ау, 

таудың бейкүнә мақұлығы. Жоғалып 

кетпегеніне шүкір!..» дедік Дүйсенбайға 

қарап. «Иә, бар, – деп тіл қатты біздің 

т а ң д а н ы с ы м ы з д ы  т ү с і н г е н  о л .  – 

Бұрынғыдай болмаса да қайтадан 5сіп-

5не бастады ғой». С5йтті де бұл жағдайды 

білмейтін біздің жанымыздағы «National 

Geographic» журналы жігіттеріне оның 

тарихын айтуға к5шті. «60-жылдары, 

– деді, – Мәскеудегі ғылыми-зерттеу 

институттарының бірінен жіберілген ар-

найы бригада осы Сырт жайлауына келді де 

шатырларын тігіп тастап, жаз бойы жатты 

да қойды. Тірліктері – сай-саладағы суыр 

індеріне дәрі тастау. Момын мақұлықты 

5лтіру. Қыру. Себебін сұрағандарға ай-

татындары – бұлар оба ауруын таратады, 

сондықтан осылай істеп жатырмыз деген 

уәж. Аталмыш науқанның етек алғаны 

сонша, кейін жоғарыдағы бригадаға 5з 

адамдары жетпей, олар бұған жергілікті 

жердегі қолы бос зейнеткерлерді жалдай 

бастады. Осылайша айналасы 4-5 жылдың 

ішінде Сырт жайлауындағы күнгейлерде 

еш алаңсыз жүрген бейкүнә мақұлық 

к5рінбейтін, даусы да естілмейтін болды. 

Оларды орталықтан келген ғылыми-

зерттеу мекемесінің мамандары неге 

 жойды? Үкімет жоғарыдағы әрекетті 

бірнеше жыл бойы неге тоқтатпады? 

Оған сол кезде де, одан кейін де жауап 

болған жоқ. Тек ел-жұрттың ұзынқұлақтан 

естігені: «Ешқандай да обаның алдын 

алу емес. Сол уақытта жаңадан бір дәрі-

препарат табылған екен. Соны мамандар 

суырлар арқылы сынақтан 5ткізіп к5ріпті» 

деген күңкіл с5з ғана. Жарайды. Mткен 

оқиға 5зімен кетсін. Арада к5п жыл-

дар 5ткенде суырлардың қайтадан 5сіп-

5ніп, дауыстарының жарқын-жарқын 

шыққанына шүкір дейік. Иә, барға 

қанағат. Ал.., жоққа салауат.

Осыны айтқан жолбасшымыз кезекті 

бір т5беден асып түсіп, келесісіне қарай 

к5терілгенімізде, қысқа-қысқа тағы екі 

хикаяға ерік берді дейсіз. Оның алғашқысы 

2500-3000 метрлік биіктіктен т5менге 

к5з салғанымызда байқалған ойдым-

ойдым қара жерлер еді. Ерте замандағы 

қыстау орындары ғой. «Баяғыда, орыс 

пен қытай саудагерлері, мұнда келмей 

тұрғанда, – деді соларды нұсқаған орман-

шы, – аңшы бабаларымыз 5здеріне қажет 

мылтық оғының дәрісін 40-50 жылдық 

ескі қой қоралары астынан алатын болған. 

«Қалай?» дейсіздер ғой. Mзіміз қыста отқа 

жағып жүрген к5ң қабаты бар емес пе? 

Алдымен олар, міне, соны қопарады екен. 

Оны текшелеп, басқа жерге үйген соң 

соған ұқсас, бірақ к5птен бері жиналған 

сары суға шыланған екінші жер қыртысын 

аршуға кірісетін болып шықты. Осыдан 

кейін үшінші кебу қи қабатына жеткенде, 

оның табанында құмшекер сияқты аппақ 

тұз ұнтақтары құп-құрғақ күйде жата-

тын болған. Аңшылар, міне, соны 5здері 

білетін әдіспен жинап алып, одан мылтық 

дәрісін жасаған. Ол ақжол деп аталған.

Х о - о - ш ,  е н д і  е к і н ш і  ә ң г і м е м е 

к5шейін. Бұл мына қарсы қапталдағы ақ 

тасты шоқыға қатысы жайт. Mткен за-

манда мұнда Атабай атты қырғыз аңшысы 

5мір сүріпті. Ол мергендігінде шек жоқ 5те 

қырағы адам екен. Міне, сол кісі бір күні 

Сырт жайлауының теріскейінен үлкен 

таутекені атып жаралайды. Соны қуа-қуа 

осы маңайға келгенде ақ бұршақ аралас 

жаңбыр жауып, құз-қия атаулының бәрі 

ақша қарға оранғандай болып шыға келеді. 

Осы мезетте аңшы 5зі ізіне түсіп келе 

жатқан таутекені жақын мүйістен к5ріп 

қалады. Жараланып, әбден әлсіреген 

 жануар екі бүйірін соға дамылдап тұр екен. 

Сол сәтте оны қарауылға алған Атабай 

алға аттай бермей ме?.. Бірақ қапталдағы 

ақ тас пен оны жапқан ақ бұршақтан 

ештеңені ажырата алмай қалған аңшының 

аяғы оқыстан тайып кетіп, құздан ұшады 

да кетеді. С5йтіп, оның беткейдегі әр 

тасқа бір соғылған денесі етектегі сай 

табанынан барып шығады. Содан бері 

мына шоқы Атабайдың ақ тасы аталып 

кеткен екен».

Осы оқиғаларды айтып бола беріп: 

«Міне, келдік! Анаған қараңыздар!» деген 

Дүйсекеңнің қуанышты үнін естіген біз ол 

нұсқаған жаққа жалт қарадық. С5йтсек... 

Сенейік пе, сенбейік пе?!. Алдымызда 

алып жартас тұр. Ол таудың қыр желкесіне 

міне орналасыпты. Ғажабы сол, ақ тастан 

құралған оның қабырғасының ортасы 

үңірейген тесік. Үлкен ойық. Одан к5к 

зеңгір аспан м5лдірей к5рініп тұр. Кәдімгі 

қақпа.., иә, аспан қақпасы! Немесе к5к 

жүзіне к5з тігер табиғат терезесі дерсің 

мұны. Сонда бұл қай заманда 5мірге кел-

ген? Және оны кім тесіп жасаған? Адам ба, 

жоқ әлде табиғаттың 5зі ме?

– Бұл жерді ешкім білмейді, – деді 

орманшы. – Mйткені орналасқан жері 

5те биік, жүретін жолы да қиын тау 

сілемі ғой. Суретке жақсылап түсіріп 

алыңыздар. Себебі елге әлі беймәлім 

жер болғандықтан, фотосы да газет-

журналдарға шыққан емес.

– Солай деңіз. Жартастағы тесік... 

Анау ойықты айтамыз да. Ол неден пайда 

болған? Соны білесіз бе?

– Бұл сан жылдар бойғы батыстан 

соққан жел мен жауынның әсері. Басқа 

ештеңе де емес. К5ріп тұрсыздар, жар-

тас биік тау қыраты үстінде орналасқан. 

Ол Тянь-Шаньдағы күз бен қыс және 

к5ктемнің алғашқы айларында пайда 

болатын 5кпек желдің 5тінде тұр. Екпіні 

адамды ұшырып әкетердей күшке ие ол 

5зіне кесе к5лденең тұрған тас қабырғаны 

мүжіп, теспегенде қайтеді. Бұл күндер мен 

айлар және жылдар бойғы әрекет емес. 

Ғасырға тең уақыттың әсері.

. . . Т а у д а н  т 5 м е н  т ү с і п ,  қ а й т у ғ а 

жиналдық. Ойымыз ояу. К5ңіліміз тоқ. 

Жүзіміз жадыраңқы. Жүрісіміз де ширақ. 

Бұған себеп о бастағы жоспарымыз жүзеге 

аспағанымен, оның орнын орманшы 

жерлесіміз Дүйсенбай Сіләмжанұлының 

Сырт аймағы туралы бүгінгі айтқан тың 

да соны деректерге толы әңгімелері 

мен табиғаттың тосын құбылыстарын 

к5рсеткен жерлерінің әсері. Солар бәрін 

артығымен толтырғандай. Иә, Таянь-

Шаньдағы бір асу, бір аңғар. Оны бойлай 

аққан бір 5зен. Және солар орналасқан 

бір тау жүлгесі.  Осылардың 5зінде 

жоғарыдағыдай қаншама сыр жатыр. Ал 

Нарынқол атты аруақты аймақтың бұдан 

басқа Байынқол, Қайшы, Ойқарағай 

атыраптарында қаншама құпия жатыр 

десеңізші... Алдағы уақытта Алла енді сол 

жерлерді к5руімізге жазсын дейік.

Алматы облысы

Райымбек ауданы

Нарынқол ауылы

ралы әңгіме мәнісін осылай десек, енді 

оның мына біз тұрған жер үсті – тау 

жүлгелеріне қатысты айтылар с5з тіпті 

б5лек. Соның бірі мәселен сонау 1941-

1945 жылдарғы соғыс кезіндегі елдің 

қорғаныс қуаты қажеттілігі үшін ашылған 

Жарбұлақ алтын кені. Тау жүлгелерінен 

табылуы мен алынуы тез оның сол кез-

де қандай зор маңызға ие екенін бір-ақ 

нәрседен байқауға болатын. Ол – аудан 

орталығы Нарынқолдан Хан Тәңірі 

етегіндегі Мәрмар қабырғаға дейінгі ит 

тұмсығы 5тпес ну орман мен жойдасыз 

тау-тасты бұзып-жара отырып салған 

74 шақырымдық күрежол. Егер аса бір 

күйіп тұрған қиын іске керек етілмесе 

мемлекет сол кездері мұндай қадамға 

бармас еді. Демек, солай болған ғой. 

С5йтіп, оның пайдасын алғашында атал-

мыш рудниктегі кенші, геолог,  шофер 

қауымы к5рсе, одан кейінгі 75 жылда 

ол жайлаудағы шопандар мен қарағай 

дайындаушы бригадаларға, шыңдарға 

жорыққа аттанған альпинистер мен 

 шекара заставаларындағы жауынгерлерге 

мінсіз қызмет к5рсетіп келеді. Ал ГРП 

деп аталатын геологиялық барлау пар-

тиясы бекетінің биік беткейіндегі соғыс 

жылдарында үңгіп салынған забойлар 

ше? Жарты ғасыр үнсіз тұрып, жұмысы 

осы бертінде ғана қайта жанданған 

оның штректерінде жоғарыда айтылған 

қаһарлы кезеңде 150 жұмысшының 

т5рт ауысымымен күндіз-түні тынбай 

еңбек еткенін қазір ешкім білмейді. 

Бұл  тек  архив с5релеріндег і  шаң 

басқан қағаз беттерінде ғана сақталып 

қалған сирек дерек. Олардың 1941-

1945 жылдардағы, яғни батыста жүріп 

жатқан соғыс уақытында жұмыс істеген 

ата-әкелеріміздің қатарында бұғанасы 

бекіп, қабырғасы қатпаған 16 жастағы 

жас5спірім, болашақта қазақ әдебиетінің 

классигі атанатын жазушы Бердібек 

Соқпақбаев та бар-тын. Кейін атақты 

қаламгер 5зінің к5птеген туындыла-

рында иен таудағы осы Жарбұлақ алтын 

кенін, ондағы суық та сұрқай барак 

үйлері мен күнгейдегі қауіпті қия жолмен 

руда тасыған жерлестерінің азапты 5мірін 

асқан бір аяушылық сезіммен жазған 

еді. Оны, әсіресе Бекеңнің «Mлгендер 

қайтып келмейді» атты 5мірбаяндық 

трилогиясындағы бірінші кітап тараула-

рынан анық байқауға болады.

...Асу үстінде, міне, жоғарыдағы жайт-

тарды с5з етіп тұрғанымызда т5ңіректі 

тінткілеп жүрген жолбасшымыз іздеген 

жоғын тапты-ау деймін, бізді 5зіне қол 

бұлғап шақырғандай болды. С5йтті де іле-

шала: «Тыныш... Қозғалмаңдар!» деген 

ишарамен қалт тұра қалды. Бұған себеп: 

т5беміздегі т5ніп тұрған жақпартас жақтан 

шыққан үн еді. Шиқылдаған белгісіз 

 дыбыс, б5где құс даусы.

к5кке к5терілгені! Дене тұрқы кіші  жабайы 

қазға ұқсай ма, қалай?.. Ғажабы сол, 

шоқыдан ұшып шыққаннан бастап ол 

қанатын қақпады. Құдды бір парашют 

дерсің. К5к жүзінде қалқыда да отырды. 

С5йтіп, аңғардың қарсы бетіндегі арша 

арасына барып қонды.

Жолбасшымыз күнгейден түсіп, 

жанымызға келгеннен кейін ұлар құстың 

қимыл-қарекетіне қызыққан біз ал кеп 

оны н5пір сұрақтың астына алдық дейсіз. 

Дүйсекеңнің соларға қайтарған жауапта-

рынан ұққанымыз: бұл қанаттылар 5кілі еш 

уақытта етекке түспейді екен. Таудың ұшар 

басында ғана жүреді. Қорегі беткейден 

жиі-жиі к5шетін қорымтастар арасындағы 

аң-құс аяғы тимеген алаңқайдағы ұлар 

ш5п пен тау шайы атты 5сімдік, сондай-

ақ тобылғының гүлді жапырақ сабақтары 

және арша діңінен шығып, сол ағаш 

қабығына пышақ қырындай ғана боп 

жиналған с5л майы. Ара-тұра құз-қиядағы 

қалақтастар арасындағы қыналарды да 

шоқып қояды дейді. Онда да олардың 

бәрін емес, кейбіреулерін ғана. Ал қыс 

кезіндегі күн ашықта бұл құстар таутекелер 

тобының артынан ілесіп отыратын болып 

шықты. Себебі ол аңдар қарды бұзып, 

жылқы сияқты тебіндемесе де, соған 

ұқсас әрекет жасап, шиырлай жайылады 

екен. Міне, ұларлар сондағы із түсіп, 

ашылған жердегі бұта, ш5п арасынан 5з 

нәпақасын тауып жеуді инстинкті түрде 

жақсы меңгерген.

– Ұлар – 5те сақ құс, – деді с5з етіліп 

отырған тақырыпқа байланысты біздің 

ерекше қызығушылығымызды білгеннен 

кейін шешіле с5йлеген орманшы. – 

Ол адамды 1-1,5 шақырым жерден-ақ 

байқап, шиқылдай бастайды. Жақындай 

түссең, одан әрі мазасызданады. С5йтіп, 

бүкіл  тобымен мүлгіп тұрған тауды у-шу 

қылады. Қазақта: «Ұлардай шулады» деген 

с5з бар емес пе? Бұл соған орай айтылған 

ба деп ойлаймын. Содан соң ол ешкімге 

ұстатпайды және қолға да үйренбейді. 

Ақиқатын айтсам, алпыстан асқан осы 

жасыма дейін айласын асыру арқылы 

оны аулап алған аңшыны к5ргенім жоқ. 

Егер қапелімде мылтық оғынан топшысы 

үзіліп, аяғы сынған, соның кесірінен ұша 

да, жүре де алмай амалсыз қолға түскен 

ұлар болса, ол к5п 5мір сүрмейді. Тез 5ліп 

қалады. Қасиетті құс қой. Серті солай. 

&йтпесе зоопарктерде ұлар неге жоқ? 

Себебі – жоғарыдағыдай. 

Осылай деген Дүйсекең с5зінің соңын 

КӨГІЛДІР 
ТАУЛАР

белгілі бір уақыт 5ткенде оны иірім түбінен 

қалқыта алып шығып, жиекке әкеп 

сорғытқан. Осыдан кейін кепкен киізді 

тақыр жердегі арнайы жайылған қара 

мата үстіне т5ңкере қаққанда, оның бетіне 

құм секілді ұсақ алтын қиыршықтары 

жылтырай түсіп отырған. Осылайша 

жергілікті қазақтар тау 5зені суындағы 

5здері жайған текемет не туырлықтағы 

жүн қабаттары ұстап қалған бағалы 

металдың ине  жасуындай ш5гінділерін 

асқан т5зімділікпен мысқалдап жинаған. 

Ғажабы сол, жоғарыдағыдай 5те қиын 

қарекетпен 5ндірілген алтын құмын 

сақтау да оңай емес екен. Сондықтан 

ешқандай мата түрлеріне тоқтамайтын 

оны бабаларымыз артель кеңсесіне ірі 

қара терісінен тігілген кішкентай былғары 

дорбаларға салып апарып 5ткізетін 

болған.

Тянь-Шаньның Сырт, Байынқол 

аңғарларындағы к5гілдір сулы 5зендер- 

де кездесетін алтын қиыршықтары ту-

– Ұлар!  – деді  қуана тіл қатқан 

Дүйсекең. – Білесіңдер ме, мұны?

– Жоқ. Естігеніміз болмаса, к5рген 

емеспіз.

– Ендеше бері қараңдар. Мен анау 

қырға барамын да үркітемін. Сонда оны 

к5ретін боласыңдар.

Осылай деген ол жоғарыға қарай адым-

дай ж5нелді. Қия беткейді 5рлеп, бізден 

150 метр биіктікке к5терілгенде, қалың 

тобылғы арасынан әлдебір құстар бой 

к5рсете бастады. Түрлері қоңыр мен 

сұр түс 5ңдес. Бір к5рген жан оларды 

беткейдегі бозғылт тастардан ажырата ал-

май қалары анық. Пошымдары да б5лек. 

Үлкенді-кішілі дегендей әртүрлі. Біреуі 

аталығы немесе аналығы, екіншісі осы 

к5ктем мен жазда 5сіп жетілген балапан-

дары ма деп ойлайсың. Байқағанымыз, 

к5п ұшпайды екен. Mрге қарай зымырай 

жорғалап барады. Осы кезде... Иә, оларға 

Дүйсекең таяй берген уақытта қалың 

қорымтастардың арасынан бір ұлардың 
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Сыңар сырға

П О Э З И Я

Әбубәкір СМАЙЫЛОВ

Бізден соң да таң атып, күн шығады,

Кеудемде 5ксік (әлде 5лең) тұншығады.

Астарсыз-ақ тұп-тура мағынада,

Біздерді де біреулер сағына ма?..

ҚАЗАҚ ЖАСТАРЫНА

Жасып кеткен екенбіз к5п қайралып,

Е-е-ең шешуші кезеңде 5тпей қалып –

Ел сенімін жоғалттық, енді бізге

Қарамаңдар, лаулаңдар отқа айналып!

Құлай сүйсе құшағы – мейір қазақ,

Құрбаның да болуға бейіл қазақ.

Алды – тұйық, арты – жар, 

алып шықсаң

Айта жүрер аңыз ғып кейін қазақ!

Басы болсын 5рлеудің осы күндер,

Ескі Ордаға 5зінің есімін бер.

Ендігі үміт сендерде, кейінгі жас

Біздің қолдан келмеді, КЕШІРІҢДЕР!

ҰЛЫ ДАЛА УАЙЫМЫ 
немесе ғасырлар тоғысындағы 

толқын туралы

Сыртынан сынап, 

айта алмай бетіне батыл,

Сипай қамшылап әйтеуір, елуден астық.

86-ның қысында... шетінен батыр

Шейіт боп кеткен екен ғой шеруде жастық!

Немересіне с5зі 5тпей, не баласына

Ішкен «ағына», мәз болып жеген асына

Жем берген қолдың мақтауын 

шебер асыра

Тағы бір толқын айналды Елағасына!

Бізде жоқ әдет біреудің бетіне келу,

Енді кім жауап береді ертеңіне елдің?

Жетсе екен дейсің ертерек 2050,

Соңы бір ғажап болушы ед Ертегілердің:

«С5йтіп бәрі де бақытты ғұмыр кешіпті!»

Ел күткен бақыт тағы да бүгін кешікті...

Ел күткен бақыт, ол қандай? Түбі бола ма?

Ұшып барады зымыран Ұлы Даладан –

«Байқоңырдағы» байғұс ел тезек теріп жүр,

Күні қараған бес-алты ірі қараға!

Mнер-білімі бар жұрттар жеткізер емес,

Марсқа кетсе Масктер жұртта қаламыз –

Ұлы Далада!..

МЕНІҢ ПАНТЕОНЫМ 
 

Халық б5лек, бұл күнде билік б5лек,

Жағу үшін билікке қулық керек.

Шамам келсе басымды имес едім

«Шалқайғанға шалқайғын, илікпе» деп.

Амал қанша, мен оны күнде к5рем,

Үлде к5рем үстінен, бүлде к5рем.

(Бұл халыққа ескерткіш қою керек

Бәріне де шыдаған, үндемеген).

Оның б5лек асы да, астауы да

К5зін сүзіп тоқалдың жастауына –

Той жасаса құдай-ау, шаш-етектен

Құлайтындар шалынып шашбауына!

Шамасы да жоқ елдің, шарасы да

Не айтамын баламның баласына?

Астауы да, асы да б5лек еді

Енді б5лек болады моласы да!

Ең алдымен ел-жұртын, халқын ойлар

Туады әлі, туады ҰЛ алтын айдар!

Есімдері ерлердің сақталатын

Ел жүрегі дейтұғын ПАНТЕОН бар!

Сол ПАНТЕОН ешқашан ш5п баспайтын

Ал қалғаны бос тірлік боққа аспайтын!!!

ҚАЙДА МЕНІҢ ҚАЗАҒЫМ 
ҚАСҚЫР ЕМГЕН?

Қаймығатын дұшпаны қарсы келген,

Қайда менің қазағым қасқыр емген?!

Қайсарлықтың, Ерліктің дәстүрі 5лген

Қайғыңды айтсам тамаққа тас тірелген.

Қайда менің қазағым ер к5ңілді,

Серттен тайса – ұяттан жерге кірді.

Сен тірі деп сенейін жер бетінде,

Естіртпесін ешқашан 5лгеніңді!

Құлдай ғұмыр кешкенше құныстанып,

Намыс деген наркескен қылышты алып –

Ұрыс салып к5рейік...

Бізден кейін

Кетер ме екен дүние дұрысталып?!

ұрғылт қоңыр күз. Қазанның 
алтысы. Момышұлы көшесі 
мен Аманат көшелерінің 
қиылысында Мадинаны күтіп 
тұрмын. Бұрындары қазан 
айында Елордада ауа райы 
бұндай жып-жылы бола 
қоймайтын еді. Бүгін күн 
жоғары көтеріле қоймаса да 
шақырайып төбемнен өтіп 
бара жатқанын қарашы. Күн 
жарықтықтың жылуы жақсы-
ау, бірақ бір жерде тапжылмай 
тұрған адамның бүкіл күш-
қуатын тартып алып, бейжай 
етіп әлсіретіп тастайтыны да 
бар. Айналамнан уақытша 
көлеңкелей тұратын жер 
іздедім. Жан-жағыма қайта-
қайта қарап қоям. Көшеде 
бірен-саран болмаса, сапыры-
лысып жүріп жатқан адам жоқ. 
Бүгін күн жексенбі, қаланың 
халқы түске дейін ұйқысын 
қандырып дем алып жатқан 
болар. Мынау бір кейуана  ғана 
болмаса. Көп қабатты үйдің 
алдында оңды-солды, ерсілі-
қарсылы жүруін  бір тоқтатар 
емес. Жасы сексеннен асқан-ау, 
шамасы. Cонда да жүрісі жеңіл. 
Тап бір жарысқа дайындалып 
жүрген спортшылар сияқты. 

С

Ащы даусың шықпайды ашынғанда

Тілің де жоқ. 

Басың ше, басың бар ма?

Бассыз үйдің бұл күнде иті осырақ,

Жұрт білмейді дейсің бе жасырғанда?

Бас білдіріп асауды бала кезден,

Бас к5терсең жаншыған және де езген...

Mшкен Рух қайтадан жанады ма,

Айтшы, Бассыз салт атты дала кезген?!

ОН СЕГІЗ МИЛЛИОН ҚАЗАҚ

Қазақстан – ортақ үй, ортақ Отан

Он сегіз миллион отырмыз алқа-қотан...

Қоныс тепті небір ұлт жеріме кеп,

Ешбіріне демедім еліңе кет.

Олар – т5рде, ал 5зім босағада

Менікі ме осынау мемлекет!?

Қарайтұғын қалған жоқ еліме бет,

К5з аларта к5рмеші жеріме тек.

Мемлекеттік тілді ешкім менсінбейді,

Менікі ме осынау мемлекет!? 

Ұйтқи соғып заманның желі кенет,

Ел басына күн туса мені демеп,

Тұрасың ба қасымда мекендесім:

«Менікі – деп – осынау мемлекет!?»

Бәрі бекер беркініп Ту алмасаң,

Менімен бір қайғырып, қуанбасаң.

Мекендеген осы елді әрбір адам

«Мен – қазақпын!» дейтін 

     күн туар қашан!?

ҚЫШТАҒЫ ЕСІМ, 
АЙДАҒЫ ІЗ...

&лімсақтан осы Жер, осы мекен 

Нәсілі адам болғасын несі б5тен?

Тарихта алғаш есімін тасқа жазған,

К5не шумер тұрғыны К5шім екен!

Топан суға жұтылмай, к5шкін құмға

Бізге жеткен бұл есім бес мың жылда.

Бес мың жылда 5згермей сол қалпында

Сақталмаған ешбір СMЗ, 

ешбір жыр да!

Кім болды екен бағалап СMЗДІ алтынға,

Ең бірінші есімін жазған тұлға?

Арамызда жоқ бүгін Армстронг

Айдағы ізі әлі тұр қаз-қалпында!

Қыштағы есім, Айдағы із арасында

Бір байланыс бар тылсым, нанасың ба?

Екі аяқты пенденің ізгі арманы –

Із қалдыру адамзат санасында!

Айтып жүрер аузынан тастамастан,

СMЗ 5лмейді деп сендік тасқа басқан.

– СMЗ қадірі қалды ма осы күнде?

Қапқан да мені 5з итім,

Сатқан да мені 5з итім,

Атқан да мені 5з итім,

Таққан да медаль 5з итім!

Қайтемін босқа кектеніп,

Білем ғой иттің Иесін!

Mлердей оны жек к5ріп,

(Mз итің...) қайта сүйесің.

Тағы да келді Желтоқсан,

«Алаң да алаң, алаң жұрт».

Осы ма бақыт ел тосқан,

Жүгіріп жүрміз жалаңбұт!..

EЛЕҢ КІМГЕ ҚОНДЫ ЕКЕН 
МЕНЕН КЕТІП?

Шіркін, уақыт! Қарай ма ол артына,

Шыққан бетім он бестен он алтыға –

Алабұртып Алатау баурайында:

«Ар ма, – дедім – Алматы!» сәл алқына.

Аңқылдап ем ауыл боп, 

қала салқын

амандасты (белгілі шама-шарқым).

Асқар таулар асқақтай берсінші деп,

Алматыда мен талай аласардым.

Жыр жазғаным болмаса тиіп-қашып

Ұлылармен жүрмедім иықтасып.

Алдына да бармадым – 

аласартып

алам ба деп Қадырдың биік басын.

Mзімді-5зім жүргенде т5мендетіп,

Mлең кімге қонды екен менен кетіп?

...К5рдім к5ктен құлаған мүсәпірді 

Ал, 5лең ше? 

Болған жоқ 5леңге түк.

Қанаты жоқ демесең ұшатын-ды,

К5рдім к5ктен құлаған мүсәпірді.

Аспан тұрды к5зінде шетсіз-шексіз

Және түпсіз тұңғиық құса тұрды.

Mзі білер 5леңсіз тұра алмаса 

Мен де «ауырғам», 

айықтым құлан-таза.

Менде бә-ә-рі тамаша! Тек, таң алды

Жүрегіме бермейді бір ән маза...

БІЗ ЕКЕУМІЗ

Mшуде 5ткен күндердің дерегі естен,

Қайтқан кезде таяқ жеп т5белестен,

Қалған кезде қараңғы түнде жалғыз –

Серік болған жаныма сен емес пе ең?

Кейін талай қазанда бір қайнадық,

Ғашық болып қалғанда тіл байланып –

Сен келгенсің тағы да таң алдында,

Ару қызға арналған жырға айналып.

Дәл қай күні екені есімде жоқ,
Есімде тек – жаздың бір кешінде кеп
жұбатқаның...
(Содан соң мені тастап
кеткен қызды екеуміз кешірген ек).

Шықпады дос, алайда менен адал
Не істе дейсің, күн кештім кереғар, ал!
Mлең жазбай 5зімді жылдар бойы
Жазалаппын, 
жасаппын және де обал.

Кеш болса да кеш мені, Mлең досым
Алады әлі уақыт сенен де 5шін.
Басқа к5збен оқиды басқа адамдар,
&рбір әрпің сарғайып к5нергесін.

Келер ұрпақ кем десін, кемел десін
Оны 5здері біледі Mлең досым.
Шым-шым қайнап жүректен 

шыққан ыстық
Сезім бар-ды бойыңда, сол – 5лмесін!!!

ТАБЫЛДЫ ДОСЫМОВ 
ДЕНДЕРГЕ ОРАЛҒАНДА

Сен мен едің о баста, мен сен едім –
Mлең қуған бозбала 5ңшең 5рім.
Біздер қайдан білейік, қу тағдырдың
Кімге қандай дәм-тұзды 5лшегенін.

Біздер н5кер болғанда сен – сері едің,

Серттен тайып кетпейтін семсер едің!

Отыз жеті жылдан соң оралдың ба,

Ескерткіш боп еліңе, еңселі ерім?

Орнатар деп ескерткіш халқым бірде,

Ойладың ба жас дәурен, сал күндерде?

Бас имедің ақыры, әкім болып

&кесін де ұмытқан әркімдерге!

&лгі әркімдер ж5н еді енді ойланса,

Таланттарды қор қылдық сендей қанша!

Бәрі 5ткінші...

Ең үлкен ескерткіш сол –

Ел есінде есімің 5лмей қалса!!!

ДОСҚА СЫР
(Арман Сқабылұлына)

Бірге жүрген жігіттер күні кеше

Бірі ЕСКЕРТКІШ болып тұр, 

бірі – КMШЕ.

К5не альбомды парақтап тағы да біз,

Қайта оралмас күндерді сағынамыз.

Соны ойласам тамаққа тас тығылып,

Кейде оянам таң алды бастырылып.

Қайда сайдың тасындай сол жігіттер,

К5кжал болды ер жетіп б5лтіріктер.

Mткен 5мір к5рген түс секілді ме,

Күн де таяп қалыпты-ау екіндіге.

БАССЫЗ САЛТ АТТЫ

Бас туралы с5зімді бастамастан,

Ескертейін, бұл б5лек басқа бастан.

Бас туралы аңызды жел жеткізді,

Басқа халық мұндайды тасқа басқан.

Дастарқанда отырмыз, әлі маспыз

&й, біз түбі басқа бір жарымаспыз.

Ер Махамбет, 

Хан Кене, 

Кейкі мерген

Шейіт болған шетінен бәрі бассыз!

Ер Махамбет,

Хан Кене, 

Кейкі мерген

Бәрі Бассыз салт атты кейпіне енген!

Мен білмеймін, бірақ та жел біледі

Қайталанбас тұлғалар қайтіп 5лген!

– Ол б5лек жыр,

ол мүлде басқа дастан...

ТАҒЫ ДА КЕЛДІ 
ЖЕЛТОҚСАН

Тағы да келді Желтоқсан,

Тағылар т5ске орден боп.

Осы ма бақыт ел тосқан,

«Mзенде» ешкім 5лген жоқ!

Қуылып анау Алаңнан

Қысында 86-ның,

Мен емес итке таланған

Бәрін де ұмыт, жарқыным.

...Түңілме деймін бұл елден,

Түбінде жанар шамшырақ.

Сыр бермей сыртқа күлем мен,

Сыздайды жүрек қан жылап:

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық �нер 
академиясында «Ұлттық аударма бюросы-
мен» бірлесіп, «Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық» жобасы аясында қазақ мәдениеті 
және �нер саласының болашақ білікті 
 мамандарын дайындауда әлемдік тәжірбиені 
пайдалану мәселелерінің �зектілігін мақсат 
еткен «Жаһандану жағдайындағы �нер мен 
мәдениеттің даму тенденциялары» атты 
халықаралық онлайн-д�ңгелек үстел �тті.

 Д5ңгелек үстелге Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және спорт, Ақпарат және қоғамдық 

даму министрліктері, «Ұлттық аударма бюросы» 

қоғамдық қоры, шетелдік және отандық жоғары 

оқу орындарының 5кілдері, ЖОО ректорлары 

және жобаның жүзеге асырылуына атсалысқан 

жетекші мамандар қатысты.

Елбасы Н.&.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласында гуманитарлық 

саланың білікті мамандары қазіргі заманда ауадай 

қажет екендігі баса айтылған болатын. Осы орай-

да 5нер мен мәдениеттану ғылымдары бойынша 

да жастарға заманға лайықты білім беру қажеттігі 

жүктелді. Осы міндетті іске асыруға мүмкіндік беретін 

негізгі тетік ретінде елімізде «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы қолға 

алынып, бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры құрылды. 

Аталған жоба аясында ұлттық 5нер мен мәдениетті 

қалыптастыратын театртану, кинотану, 5нердің 

түрлі салалары бойынша әлемдегі ең үздік деген 

оқулықтар бірнеше тілден қазақ тіліне аударылып, 

студенттердің дүние жүзіндегі таңдаулы үлгілердің 

негізінде білім алуына мүмкіндік туды. Ұлттық 5нер 

мен мәдениетті қалыптастыратын оқырмандар үшін 

қажеттілігі жоғары 77 аталым (3243 дана) кітап акаде-

мия кітапханасының қорынан орын алды. Осы орай-

да бұл кітаптарды аудару мен 5ңдеу ісіне академия 

ұстаздарының орасан еңбек сіңіргенін айта кеткен 

ж5н. Академия ректоры А.&бдуалиев: «Бұл аударма-

лар мен ғылыми еңбектер шәкірттеріміздің кәсіби 

кемелденуіне тәбетін аштыратын жақсы  бастама 

болды. Сонымен қатар қазақ тілінің қолдану аясын 

кеңейтіп, мәртебесін к5теруге бағытталып отыр» деді 

5з с5зінде. 

Шетелдік һәм отандық озық ойлы авторлардың 

тың пікірлерімен қаруланған дарынды да білімді 

жастарымыз 5з 5нерлерімен берісі Отанды, әрісі 

әлемді сүйсіндіре мойындатады деп сенеміз.

Э.ТҮТІБАЕВА,
академия кітапханасының 

басшысы

ана ешкімді аямайтыны түсінікті ғой. 

Орындық беріп қалбалақтап әлек. Кіп-

кішкене аудандық аурухана. Мұнда 

қандай жағдай болсын. «Орталықта 

болғанда тірі қалар ма еді?» деген ой 

келді. Mкініштен 5зегім 5ртеніп, к5з 

жасыма ерік бердім. 

Алла Тағалам қандай шебер, сол 

күні осы екі дәрігер де кезекшілікте 

 болыпты. Құдайдың құдіреті, бүгін екеуі 

де осында кезекшілікте екен. Қазақ 

дәрігер жағасын ұстап  жатыр. Стакан-

мен су беріп болған соң, т5рде отырғаны 

хирургия б5лімінің  меңгерушісі 

 Зеленов Геннадии  Владимирович: 

«Қы зыңыздың құлағында сырғасы 

бар ма еді?» деп сұрады. «Иә, ромбик 

сияқ ты кішкентай бриллиант сырғасы 

болатын» дегенім сол еді, «Мынау ма?» 

деп, үстелдің тартпасынан қызымның 

сырғасының бір сыңарын шығарып 

бергені. К5зіме оттай  басылды. Мынау 

Ақеркемнің сырғасы. Қолым дір-дір етіп 

сыңар сырғаны әрең ұстадым. Сыңар 

сыр ғаны бір сүйдім, бір иіскедім, соңғы 

демінің куәсі болған сыңар сырғаны 

си палап біраз отырдым. Екінші сыңары 

қайда түсіп қалды екен? Сұрауға шама 

жоқ. К5з алдыма 2012 жылдың шілдесі 

елестеді.

Калифорнияда қызым мектепті 

бітірді де, қызымды алып кетуге 5зім 

барған болатынмын. Бір айға жуық 

МӨЛТЕК СЫР

БАСҚОСУ

П О Э

«100 жаңа оқулық» жобасы аясында 

Ақерке екеуміз Американың біраз жерін 

араладық қой. Осы сырғаны Голли-

вудтың қасындағы Онтарио қаласынан 

бірге барып алған едік. Жалпы қызым 

жылтыраққа құмар емес еді. Бижутерия 

тағып жүре беретін. Анда-санда ғана 

алтын тағатын.

Ауруханада отырғаным есіме енді 

түсті. Ой шіркін қандай жүйрік еді. 

Жансақтау б5ліміне қарай бет алдық. 

Аяғым тәлтіректеп әрең басып келемін. 

Жансақтау б5лімі к5п болса, ені 5 шар-

шы метр, ұзындығы 6 шаршы метр-ау, 

шамасы. К5зіме заманауи жабдықтар 

ілінбеді, ондай жабдықтар қайдан бол-

сын кішкентай аудан орталығында. 

Орталықта болса тірі қалар ма еді деген 

ой тағы келді.

Бұл жерде екі науқас жатыр екен. 

Дә рігер: «Мынау Сіздің қызыңыздың 

жатқан кереуеті» деп, есіктің аузындағы 

кереуетті к5рсетті. Кереуеттегі бір 

науқас су сұрап жатыр. Медбике басын 

сүйемелдеп, су ішкізді. Менің қызым 

да су ішкісі келген шығар, ана болып 

су да бере алмадым-ау деп егіліп қоя 

бердім. Даусымды шығармай Құран 

оқыдым да орнымнан тұрып кереуеттің 

бас жағын, аяқ жағын сипалап 5ттім. 

Қолдарым дірілдеп қоя берді. Дауыс 

шығарып жылауға мүлдем болмайды, 

науқастар жатыр. Қызымды сағындым, 

кереуетті құшақтағым келді. Mзімді 

әрең ұстадым. Мені жансақтау б5ліміне 

алып келген Айтбақ Қожамсейтұлы 

тесіліп қарап тұр екен. Ұзақ аялдауға 

болмайды, аурулардың мазасын алар-

мын деп орнымнан әрең тұрдым. 

Құр сүлдерім. Уысымда сыңар сырға. 

Қатты қысқанымды енді байқадым. 

Алақаныма ізі батыпты. 

Ақеркеден айрылғалы үш жылға 

тақау уақыт болыпты. Қарағанды туралы 

шатты-пұтты түстерді к5п к5ретінмін. 

Осы ауруханаға барғым келетін де 

тұратын. Бірнеше рет баруға оқталсам 

да бір нәрсе жібермей тұратын, дәтім 

шыдамайтын. С5йтсем уақытысы енді 

келіпті. &лгі екі дәрігердің қызымның 

сырғасын әлі күнге дейін сақтап 

отырғанына, адамгершіліктеріне, Гип-

пократ антына нағыз адалдығына риза 

болдым. Неге біз, адамдар, осындай 

жандарды бағаламаймыз, қит етсе 

болды айғайға басып, кінәліні іздеуге 

дайын тұрамыз? Соңғы минуттарын-

да қызымның жанында адал жандар 

болыпты. Рақмет Сіздерге, ақ халатты 

абзал жандар. Халаттарыңыз қандай 

аппақ болса, жүректеріңіз де сондай 

кіршіксіз таза екен. 

Мені осы жерге екі жарым жыл 

бойы сыңар сырға шақырыпты. К5р-

ген түстерімнің шешуін енді таптым. 

Сыңар сырғаға тағы да үңіліп қарадым. 

сыңар сырғаның алақаныма батқан 

іздері әлі кетпепті. Қызым-ау,  мынау 

Сыңар сырғаңды сағынышыңды маған 

жеткізу үшін тастап кеттің бе? Сыңар 

сырға? Мені мауқын бассын дедің бе? 

Сыңар сырғаны к5ріп суысын дедің 

бе? Не істесем екен? Сыңар сырғаны 

таға алмайсың. Жоқ, осыдан бара са-

лып әжемнен қалған күміс білезіктің 

дәл ортасына сенің сыңар сырғаңды 

шегендетемін де тастамай тағып 

жүремін. Сыңар сырғаң сенің маған 

қалдырған сағынышың.

Қалыйма ЖАНТEРЕЕВА
Түркістан облысы

К5з алмай қарап тұрғанымды сезді, 

білем, маған қарай бет алды. Мен тұрған 

жерге он қадамдай қалған кезде даусын 

шығарып, «Сенімен амандасайын деп 

едім» дегені. Үстіндегі қазақы ұзын 

камзолы 5зіне шап-шақ, басындағы 

жаулығы тап-таза, бірақ жуыла- жуыла 

5ңі кетіңкірепті, аяғындағы етігі мәсіден 

аумайды екен. Тосыннан «сенімен 

амандасайын деп едім»  деген с5зді 

күтпеген басым сасқалақтап қалдым. 

Іле-шала танитын адамның ыңғайын 

танытуға тырысып, кейуанаға қарай 

адымдадым. Таяғанда «Амансың ба? 

Сенімен амандасайын деген едім» деп 

қайталап екі қолын созды. Амандасып 

болды да бата бере бастады. Қол дары 

тарамыс тартып, мүлдем ет қалмаған. 

Жа нарының нұры кетіп, қарашығы 

әбден сұр тартыпты. &демі қазақи 

кәрілік. 

С5йтіп тұрғанда Мадинаның қарасы 

да к5рінді-ау. Іле-шала бізді апаратын 

к5лік те келіп тоқтады. &лгі кейуана 

қайда екен? Міне, қызық. Кейуана 

темір шарбаққа шоқиып отырып алып-

ты. Тура түздің кәдімгі қоңыр үкісінен 

ау майды. Үкіні әжем киелі құс деп 

айтып отыратын. Кейуана бізден к5зін 

алмай ұзатып салды. Кейіннен бекер 

сурет ке түсіріп алмаппын деп іштей 

5кіндім. 

Астана мен Қарағандының арасы 

екі сағаттан асатын жол. Мадинаға шет 

жағасын білдірген болатынмын, ондағы 

ойым – қайтар жолда Аршалыдағы 

ауруханаға соғу. Қарағандыдан так-

си жалдап Аршалы арқылы Астанаға 

қайтпақшымын. Лажы болса ешкімге 

салмағымды түсіргім жоқ. Мадина 

айтты-ау деймін, жігіттер мені алып 

баратын болды. Аршалы кенті ықшам 

ғана екен, лезде аурухананы тауып 

алдық. Ішім алай-дүлей. Аққұсым-

баққұсым Ақеркем елестеді. 

Ақерке туғанда басқа нәрестелердей 

қызылшақа емес, шашы қап-қара 

құлағын жауып тұратын, қасы қиылған, 

бет-аузы жып-жинақы болатын. &лі 

есімде, Ақерке перделі болып туылған 

еді, шалалық жасап акушеркадан сол 

пердені сұрап та алмаппын. Палатаға 

нәрестелерді емізуге алып келгенде 

медбикелер «Мамаша, мамаша две-

надцатая красавица идет» деп айтушы 

еді. Аңғал басым перзентхана пер-

зетхана болғалы он екінші рет қана 

әдемі нәресте дүниеге келген екен деп 

ойлаппын. С5йтсем, он екінші дегені 

кереуетімнің н5мірі екен. Медбике-

лер әр үш сағат сайын шақалақтарды 

ұзын дәліз арқылы палаталарға әкеліп, 

нәрестенің білегіне тағылған н5мірлері 

бойынша аналарына емізуге береді. 

Нәрестелердің біреуі шыр етіп дауыс 

шығарса болғаны, қалғандары қосы-

лып іліп алып кетеді. Перзентханадағы 

нә рес телер хоры дерсің. Қандай тәтті 

дауыс,  5н бойың шымырлап қоя 

береді. Тура бір маңыраған лақтар 

сияқты. Медбикелер ерекше әдемі құн-

дақтайды, тура қасықтай етіп қолыңа 

ұста тады, ана сүтіне сылқиып  тойып 

алған шақалақтар балбырап тәтті 

ұйқыға басады.

Енді міне, сол Ақеркемнің ақыр-

ғы демі шыққан жерін к5руге келдім. 

Ақырғы рет аузына кім су тамыз ды 

екен? Сол дәрігерлерді қазір кездес-

тірсем ғой деп іштей ойлап келемін. 

Ау руханаға да жеттік-ау. Екін ші қа-

баттағы дәрігерлер б5лмесіне кірсек, 

екі дәрігер отыр екен. Біреуі к5зәйнекті 

орыс кісі, екіншісі қазаққа ұқсайды. 

«2016 жылғы 13 қарашада жол апаты-

нан қайтыс болған студент қыздың 

анасы едім» деген кезімде әлгі екі 

дәрігер орындарынан ұшып-ұшып 

тұрды. Түрлері сұп-сұр болып, зә-

релері қалмады. Арызданып келді деп 

ойлады, білем. Баласынан айрылған 
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&
кесінен жастай жетім қалып, 

тағдыр тәлкегін к5п к5рген 

Тәкең 5мір к5рігінде әбден шың -

далып 5сті. &кесі Рәсіл Екінші дүниежүзілік 

соғысқа аттанғанда іште қалған ағамыз, 1943 

жылдың 5 сәуірінде дүниеге келген екен. 

Атын да келешегі еш к5леңкесіз,  тамаша 

болсын деп «Тамаша» қойыпты. Алайда 

балалық шағы шуақты бола қойған жоқ. 

&кесі қан майданнан оралмады. Тіпті оның 

қай жерде жерленгені де белгісіз. &йтеуір, 

бар дерегі ерлікпен қаза болды деген «қара 

қағаз» ғана. Оны да кейін анасынан естіді. 

Сол кездегі ел басына түскен ауыртпалық 

бала Тамашаның да отбасын айналып 

5тпеді. Дегенмен, қиын тірлік ашқұрсақ 

баланы қайсарлық пен т5зімділікке үйретті.

1959 жылы Шу ауданы орталығындағы 

қазақ орта мектебін бітірген соң, Абай 

атындағы шаруашылықтың малын бағып, 

малсақтығымен әрі жұмысқа деген ынта-

жігерімен, қағылездігімен басшылардың 

к5зіне түседі. Малдан шығын бермей, оның 

басын түгел аман сақтап, мақтауға да ілігеді. 

С5йте жүріп, бір жылдан кейін, 5зінің етінің 

тірілігінің арқасында, қой фермасына 

есепші болып орналасады. Қай жұмысты 

болсын барын салып орындайтын Тәкең, 5з 

міндетіне үлкен жауапкершілікпен қарап, 

есепшілікті таза, адал атқарады. 

Кейіннен ол істейтін б5лімше «Ново-

тройцк» кеңшарынан б5лініп, 5з алдына 

Абай атындағы кеңшар болып аталды. Бұл 

бе сінші мақала – ҚазҰУ ғалымдарына 

тиесілі. 

Біздің мемлекет студенттерді жайлы 

жатақханамен қамтамасыз ету мәселесін 

шешуге ерекше к5ңіл б5ліп келеді. Бұл аса 

маңызды міндетті Елбасы бес әлеуметтік 

бастаманы жүзеге асыру аясында айрықша 

атап к5рсетті. Білім ошағы осы бағытта 

жүйелі түрде жұмыс істеуде. Бүгінгі таңда оқу 

ордамыздың инфрақұрылымы 50 пайызға 

жуық 5сті. Мәселен, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-де бес әлеуметтік бастаманы жүзеге 

асыру аясында 1250 орынға арналған 

жайлылығы жоғары жаңа студенттер үйінің 

құрылысы бастау алды. Қолға алынған 

жаңа студенттер үйінің құрылысы бір жыл 

ішінде аяқталады. Жалпы к5лемі 22,5 мың 

шаршы метрді құрайтын тоғыз қабатты 

ғимаратта асхана, компьютерлік сыныптар, 

демалыс орындары, мәдени-тұрмыстық 

нысандар болады. Соңғы жылдары біздің 

қара шаңырақта оқуға ынта білдірушілердің 

саны күрт артуда, олардың қатарында 

к5птеген шетел азаматтары да бар. &рине, 

бүгінгі күнде студенттер қауымы тұрғын 

үйге мұқтаж екендігі белгілі, ал жаңа жайлы 

жатақхана салу – бұл мәселені шешуге мол 

мүмкіндік беретіндігіне күмән жоқ. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімімен 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ к5птен бері 

БҰҰ-ның тұрақты даму ж5ніндегі «Ака-

демиялық ықпал» бағдарламасының 

Жаһан дық хабына басшылық етеді. Бұл 

– қазақ стандық жетекші университеттің 

ха лықаралық деңгейде мойындалуының 

дәлелі.

ҚазҰУ Жаһандық хабты басқара оты-

рып, «Университет 4.0» – жаңа буын ЖОО 

моделін жүзеге асыруда. Ол тех но логиялық 

және рухани-адамгершілік платфор-

малардың симбиозына негізделген және 

әлемнің жауапкершілігі мол азаматын 

қалыптастыруға бағытталған. Бұл модель 

«Mркениеттер Альянсымен» бірлесе оты-

рып, Нью-Йорк қаласындағы БҰҰ штаб-

пәтерінде таныстырылып және болашағы 

зор әрі 5зекті де кемел бастама ретінде 

әлемнің жоғары оқу орындары арасында 

кең таратуға ұсынылды.

QS жаһандық рейтингі – әлемдегі ең 

беделді рейтингтердің бірі. Дегенмен, 

ҚазҰУ-дың әлемдік білім беру және 

ғылыми кеңіст іктег і  к5шбасшылық 

ұста нымдарын басқа да халықаралық 

рейтингтік агенттіктер мойындайды. 

ҚазҰУ әлемдегі ең экологиялық топ-200 

және технологиялық дамыған топ-50 

ЖОО қатарына кіреді. Еуропалық ғылыми 

5неркәсіптік палатасының «АА+» жоғары 

бағасын ала отырып, Еуропаның ең жетекші 

жоғары оқу орындарымен терезесі тең. Осы 

жетістіктердің барлығы ҚазҰУ-ды түркі 

және ислам әлемінің үздік университеті деп 

тануға ерекше ықпал етті. 

ҚазҰУ – №1 университет! Он жылдан 

астам уақыт бойы академиялық рейтинг 

және халықаралық обсерватория (IREG) 

сарапшылары мақұлдаған ұлттық рейтингте 

к5шбасшы орынға ие болды. &л-Фараби 

атындағы ҚазҰУ ЖОО-ның, сондай-ақ 

сарапшылар мен жұмыс берушілердің 

ғылыми-білім беру қызметінің кең спектрін 

кезде Тамаша Рәсілов есеп-қисап жұмы-

сын ұршықша үйіріп, нағыз білікті маман 

 болып алған-ды. Нәтижесінде 1966 жылы 

 омырауына «Еңбектегі ерлігі үшін» медалін 

қадап, елдің ыстық ықыласына б5ленді.

1968 жылы сырттай оқып, зоотехник 

мамандығын алады да к5ршілес жатқан 

Мойынқұм ауданына келіп, 5зінің туған 

жеріндегі «Айдарлы» кеңшарының сиыр 

фермасын басқарады. Мұнда да жұ-

мысқа жастық жігермен кіріскен Тәкең 

шаруа сы шайқалып, тірлігі кері кеткен 

ферманың барлық к5рсеткішін к5теріп, 

жақсы деңгейге жеткізе білді. Мал басын 

5з т5лі есебінен 5сіруді батыл қолға алып, 

қоңдылығын к5терудің нәтижесінде әр 

сиырдан сауылған сүттің майлылығын 

жоғарылатты. Осылайша, шаруашылықтың 

экономикасын арттыруға үлкен үлесін 

қосады. Жалпы Тамаша аға Мойынқұм ауда-

нында жүргенде біраз шаруашылықтың бас 

есепшісі қызметін, тіпті Жамбыл ауылдық 

кеңесінің т5рағасы қызметін атқарып, айта 

жүрерлік атақ-абыройға ие болды. &сіресе, 

1995 жылы Шу ауданына қайта оралып, 

ауданаралық мемлекеттік архивтің дирек-

торы қызметіне бекітілген соң атқарған 

жұмыстарының 5зі бір т5бе. Мәселен, 

Қордай, Шу, Мойынқұм аудандарының 

 тарихын дәйекті құжаттармен қайта зерде-

леп, жұртшылыққа жария етуі талай-талай 

құпия сырдың пердесін сыпырды.

Ал 2013 жылдан бастап Тамаша ағамыз 

қазақ руларының шежіресін (атап айтқанда, 

Дулаттың Шымырынан тарайтын Жиембет, 

Күнту, Бестерек) жинап, к5лемі үлкен үш 

кітапты жарыққа шығарды. Сонымен қатар 

Күнтудың Намаз батыры жайындағы кітабы 

да бар. Бұл еңбектерінің де жас ұрпақтың 

ата-тегін танып білуіне, ұлтымыздың салт-

дәстүрін, мәдениетін, жалпы ел тарихын 

зерделеуіне к5п к5мегі тиетіні анық. 

...Бір қызығы, ағамыздың осы еңбе-

гімен егжей-тегжейлі танысқан Ре-

сей Феде рациясындағы Чуваш елінің 

жазушы лары 2016 жылы оны 5здерінің 

Одағына мүшелікке қабылдапты. Мұны аз 

десеңіз, үстіміздегі жылы Болгар-Чуваш 

халқының тарханы деген атақ беріп, «Тар-

хан» ор денімен және Искеев атындағы 

медальмен марапаттапты. Бұл, әрине, 

үлкен құрмет!

Қазақ тарихының атасы атанған Мырза 

Мұхаммед Хайдар Дулатидың «Тарихи-и Ра-

шиди» деген кітабында (2003 жылы қазақша 

аударылып басылған. Парсы тіліндегі 

қолжазба нұсқасынан тәржімалаған Ис-

лам Жеменей) Шу 5зені алабындағы 

Қазақ хандығының туы тігілген жер – 

Қозыбасы жайында да атап айтылатыны 

белгілі. 2015 жылы, Қазақ хандығының 

550 жылдығы кезінде белгілі ғалым Ислам 

Жеменейді алып барып, Мойынқұм ауданы 

аумағындағы Қозыбасы биігін к5рсеткен 

де осы кісі. &рине, Қозыбасы туралы әлі де 

таласты пікірлер бар екені мәлім. Аталған 

кітап кейін қайта басылғанда оның ішінде 

 Тамаша ағаның суреті де беріліпті. 

Тамаша ағамыздың айта жүрерлік 

АЛДЫҢҒЫ ТОЛҚЫН АҒАЛАР

к5рсететін барлық параметрлер бойынша 

жоғары баға алды. 

БҰҰ-ның тұрақты даму ж5ніндегі 

«Акаде миялық ықпал» бағдарламасы – 

 се гізінші Бас хатшы Пан Ги Мунның 

 бастамасы. 2014 жылдан бастап әлемдік хаб-

ты басқарған ҚазҰУ – халықаралық деңгейде 

осындай жоғары мәртебеге ие болған ТМД-

дағы тұңғыш және жалғыз жоғары оқу орны. 

ҚазҰУ-дың Хаб басшылығындағы қызметі 

БҰҰ-ның жоғары бағасын иеленді. Оны 

осы халықаралық ұйымның басшысы Рама 

Дамодаран бірнеше рет атап 5тіп, соңғы 

«Ғылым к5шбасшысы – Web of Science 

Awards – 2019» халықаралық сыйлығы – ең 

беделді сыйлық. Ғалымқайыр Мұтанұлы 

бұл тәуелсіз марапатты «Web of Science 

Core Collection» ғылыми жұмыстардың 

әлемдік дерекқорына енген ғылыми 

монографияның авторы ретінде алды. 

 Марапаттау рәсімін Алматыда беделді 

« C l a r i v a t e  A n a l y t i c s »  х а л ы қ а р а л ы қ 

ғылымометриялық компаниясы 5ткізген 

болатын. Оған ҚР БҒМ, ҚР Ұлттық Ғылым 

академиясының, жоғары оқу орындарының, 

Қазақстанның Ғылыми-білім беру және 

іскер топтарының 5кілдері, сондай-ақ 

белгілі отандық және шетелдік сарапшылар 

қатысты. К5рнекті қазақстандық ғалымның 

«Экономикалық жоспарлау, басқару және 

бюджеттеудегі математикалық әдістер мен 

үлгілер» атты ғылыми еңбегі экономика 

саласындағы  Нобель сыйлығының  лауреаты 

Джон Нэштің жоғары бағасына ие бол-

ды. Монография әлемдегі ең ірі «Springer 

Nature» баспасын да басылып шығып, ең 

к5п сұранысқа ие кітаптардың қатарына 

енді. Оның электрондық нұсқасын 15 

мыңға жуық қолданушы жүктеп алғандығы 

– еңбектің аса құндылығына дәлел бола-

ды. Жуырда Жэньминь университетінің 

сы университетті  бітіргеннен кейін, 

түлек тердің жұмыс іздемеуіне, ал 5здері 

шағын инновациялық кәсіпорындар ашу 

арқылы жаңа жұмыс орындарын құруына 

ба ғытталған. ҚазҰУ-дың барлық білім 

беру бағдарламалары әлемнің жетекші 

уни верситеттерімен бірге 70 қос диплом 

бағдарламасы іске асырылуда. 

Еліміз бойынша алғаш рет ҚазҰУ-да 

жоғары тиімділікті к5рсеткен постдок-

торантура бағдарламасы енгізілді. Уни-

верситет басшылығы био және нанотех-

нологияларды, жасанды интеллекті, вир-

туалды шындық технологияларын және 

басқаларды дамытуға баса назар аударып, 

ресурстарды шоғырландыру қажет деп 

санайды. Экономиканың жаңа моделін 

қалыптастыру мақсатында технологиялық 

алаңдар, ірі кәсіпорындар жоғары оқу 

орындарымен және ғылыми-зерттеу 

 институттарымен байланыстырылуда. Бұл 

мақсатқа қол жеткізу инновациялық эко-

номикасы дамыған елдерде сынақтан 5ткен, 

мемлекеттің, бизнес пен университеттердің 

тығыз ынтымақтастығына негізделген «үш 

спиральдың» тиімді моделін пайдалану 

кезінде мүмкін болады. 

ҚазҰУ ғылыми кеңесінде Жолдауды 

іске асыру бойынша кешенді жол карта-

сы қабылданды. Ол Президент тапсыр-

ма ларын орындауды,  соның ішінде 

ғылыми зерттеулердің нәтижелерін нақты 

секторға енгізуді, «Жасыл» экономика 

мен IT саласын дамытуды, пандемия 

жағдайында сапалы білім беруді және 

білім алушылардың жоғары кәсіби құзы-

рет тілігін қалыптастыруды, студенттер 

мен оқытушыларды әлеуметтік қолдауды 

қам тамасыз етуді к5здейді.  Жетекші 

елдердің тәжірибесіне сүйене отырып, 

ҚазҰУ ғылыми жаңалықтарды генерация-

лау мен алмасуға бағытталған және ғылыми 

5зін-5зі басқару, экономикалық 5зін-5зі 

қамтамасыз ету және ғылыми ізденістермен 

бағдарламалар қордаланған секторға инвес-

тициялар тарту қағидаттарына негізделген 

ғылымды басқарудың жаңа үлгісін іске асы-

руға бағытталған «&л-Фараби» ғылыми-тех-

нологиялық алқабын құруға негіз қалады. 

&л-Фараби атындағы ҚазҰУ қызмет-

керлерінің «Парасат» кәсіподағы уни-

верситеттің барлық бастамаларына атса-

лысып, белсенді түрде қатысып келеді. 

&рбір 3 жыл сайын жұмыс беруші мен 

университет қызметкерлері ұжымы ара-

сында әлеуметтік әріптестік шеңберінде 

құқықтық акт болып табылатын ұжымдық 

шарт жасалады. Оның негізінде еңбек 

және әлеуметтік-экономикалық мәселелер 

5 з  ш е ш і м і н  т а б а д ы .  О с ы  м а ң ы з д ы 

құжаттың негізінде әлеуметтік мәселелерді 

шешуге бағытталған 5ндірістік және 

қаржылық мәселелер бойынша шешімдер 

қабылданады. Ұжымдық шарттың іске 

асырылуын бақылауды бірлескен комис-

сия жүзеге асырады, оның отырысында 

барлық ағымдағы шешімдер қабылданады. 

Түрлі жанжалды жағдайларды, еңбек 

 дауларын шешу мақсатында еңбек ұжымы 

мен жұмыс берушінің шешімімен жеке 

еңбек дауларын сотқа дейінгі тәртіппен 

қарау ж5ніндегі ымыраласу комиссия-

сы құрылады. Құрылатын комиссияның 

құрамына тепе-тең негізде еңбек ұжымы 

мен жұмыс берушінің 5кілдері сайланады. 

«Университет 4.0» үлгісі аясында іске 

асырылатын әлеуметтік жауапкершілік 

саясаты мен практикалық қағидаттар 

негіз інде ұлы ойшыл әл-Фарабидің 

«Қайырымды қоғам туралы» ілімі жатыр. 

Оның тұжырымдамасы бойынша әрбір 

тұрғын бір-біріне 5зара к5мек к5рсету 

негізінде жалпыға ортақ игілікке, бақытқа 

қол жеткізуге ұмтылуы тиіс. &леуметтік 

жауапкершілік тәжірибесі ҚазҰУ-да бір-

неше қоғамдық деңгейде жүзеге асы-

рылуда. Бастапқы деңгейде универси-

тет қоғамдастығының әрбір мүшесі ішкі 

және сыртқы ортаны жақсарту бойын-

ша жауапкершілікті 5зіне алуы қажет. 

Бұған «Айналаңды нұрландыр», «ҚазҰУ 

– Гринкампус» және басқа да жобалар 

бағытталған. Студенттерді парасаттылыққа 

оқыту бағдарламасы енгізілді. 

&леуметтік жауапкершіліктің аймақ-

тық және ұлттық деңгейлері ҚазҰУ-

дың жергілікті қоғамдастықпен жалпы 

қоғамның 5зекті әлеуметтік мәселелерін 

шешуге қатысуы арқылы жүзеге асыры-

лады. Бірқатар жобалар халыққа қажетті 

құзыреттерді беруге және оның әлеуметтік 

к5ңіл күйін жақсартуға бағытталған. ҚазҰУ 

зертханаларында коронавируспен күрес 

бойынша ғылыми зерттеулер жүргізілуде, 

бұл зерттеулер ІСЕЅСО халықаралық 

ұйы мы нан қолдау тапты. Университет 

 ме ди цина қызметкерлері халыққа қызмет 

к5р сету үшін 5зінің инфрақұрылымын 

– жатақ ханалар мен диагностикалық 

орта  лықты ұсынды. Ерікті студенттер 

колл-орталықтарда, халықты қолдау және 

дәрі-дәрмек жеткізу қызметтерінде жұмыс 

істеуде. 

ҚазҰУ БҰҰ-ның Жаһандық Хабы 

 ре тінде «Университет 4.0» моделін БҰҰ-ның 

Mркениеттер альянсымен бірлесіп жүзеге 

асырады. Бұл – заманауи университеттердің 

басты миссиясы. Оны жүзеге асыруға 

әлемнің 12 жетекші ЖОО-дағы әл-Фараби 

орталықтары қосылды.

& б у  Н а с ы р  ә л - Ф а р а б и д і ң  1 1 5 0 

жылдық мерейтойын атап 5ту шаралары 

қара шаңырақ қабырғасында басталуы 

– біз үшін үлкен мәртебе. Мерейтойлық 

іс-шаралар «&л-Фараби орталығының» 
тұсаукесерінен және Елбасының мәдениет 

саласындағы мемлекеттік стипендия-

сын тапсырудан басталды. Жолдасбеков 

атындағы студенттер сарайындағы ресми 

іс-шара ұлы ғалымның мұрасын зерттеуге, 

оның біздің елімізде және шетелде әлемдік 

5ркениеттің дамуындағы орнын айқындауға 

қуатты серпін берді. Университетімізге 

ұлы ғалым, ойшыл және энциклопедист 

есімі берілгеніне 30 жылдай уақыт болды. 

Ежелгі ата-бабаларымыздың тарихы мен 

мәдениетін үлгі ете отырып, студенттер 

мен жас ұр пақты Отанға деген адалдық 

 рухында тәрбиелеу үшін әл-Фараби есімінің 

маңызы аса зор. &л-Фараби сынды Қазақ 

даласының ұлы тумасының еңбектері – 

тек түркі және қазақ философиясының 

 дамуына ғана емес, сонымен бірге Батыс 

пен Шығыс мәдениеттерін байланыстыру-

шы алтын к5пір. 

&л-Фараби атындағы ҚазҰУ ұйымының 

мақсаты – әлемдік деңгейдегі зерттеу уни-

верси тетіне айналу және ТОР-100 үздік 

ЖОО-ның жаһандық рейтингісіне ену. 

Бұл ауқымды мақсатты ректор, академик 

Ғалымқайыр Мұтанов халық алдындағы 

жыл сайынғы есептік кездесу кезінде атап 

5тті. 

Талғат МЕКЕБАЕВ,
 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың

 «Парасат» кәсіподағының 
т�рағасы, профессор

тағы бір үлкен жұмысы – ол бүгінде Шу 

қаласының отбасылық және т.б.  даулы 

м ә с е л е л е р д і  ш е ш е т і н  б і т і м г е р ш і с і , 

 татуластырушысы, нақты айтқанда, биі. 

2011-2020 жылдар аралығында 600-ден аса 

даулы мәселелерді қарап, әділ шешімін 

айтқан екен. Иә, шаңырағы шайқалған 

қаншама отбасын татуластырып, қаншама 

ерлі-зайыптылардың ризашылықтарын 

алды десеңізші! Басқасын былай қойғанда, 

2019 жылғы ақпанда болған «Бірлік 

үстем» ауылы мен «Жаңа жол» ауылының 

жігіттері арасындағы т5белестің үлкен дау- 

дамайсыз басылуына да Тамаша ағамыз 

 барынша ықпал етті. Жанжалды әрі қарай 

ушықтырмай, ж5німен баса білу де оңай 

емес. Бұл үшін ақыл-парасат, 5мірлік үлкен 

тәжірибе керек. 

...Шу қаласы әкімдігінің ғимаратында 

жеке б5лмесі бар. Осы жерде отырып, талай 

ортақ оңды шаруалардың орындалуына 

қадірлі қария ретінде үлесін қосып жүр.

Марқұм әйелі Саракүл екеуі екі қыз, бес 

ұл тәрбиелеп 5сірді. Бүгінде барлығынан 

жиырма шақты немере, ш5бере сүйіп 

отырған ардақты ата.

Міне, Шу ауданының Құрметті  азаматы, 

Жамбыл облысының еңбек сіңірген 

ардагері, шетелдік, отандық орден-ме даль-

дардың иегері –Рәсілов Тамаша ағамыз 

осындай тамаша істерімен танылған жан. 

Берікбай ҚАДЫҚОВ

Біздің айналамызда тек адамдықтың ақ жолымен жүріп қана алға басатын, әрдайым 
әділдігімен, адалдығымен танылатын, айтқаны жаныңа жағатын, жүзінен иман нұры 
төгілетін, үнемі игі істерімен көрінетін, жалпыға жаққан жандар бар.
Осындай кісілердің қатарына тамаша адам – Рәсілов Тамаша ағаны да жатқызар едік. 
Тәкеңнің есімі Мойынқұм, Шу өңіріне жақсы белгілі. Жасы біразға келіп, сексенге иек  
артып қалса да ана шаруа, мына мәселе деп, жас баладай шапқылайды да жүреді. Жеке 
басының қамымен емес, әрине, көпшіліктің игілігіне арналған қоғамдық істермен. 
Бұл ағамен сөйлесе, пікірлесе қалсаңыз бар назарыңызды аударып,  өзіне еріксіз баурап 
алады. Жас ұрпаққа айтар ұлағатты сөзі де көп, атқарған жұмысы да аз емес. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті – Quacquarelli Symonds (QS) 
агенттігінің жаһандық рейтингінде әлемдегі үздік 200 университеттің қатарына 
кірген алғашқы қазақстандық жоғары оқу орны. Бұл рейтингте біздің алдымызда 
бұрынғы посткеңестік жоғары оқу орындарынан тек М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу 
мемлекеттік университеті ғана көш бастап тұр. ҚазҰУ – жетістікке жеткен Орталық 
Азиядағы жалғыз университет. Бұл – университет ректоры, академик Ғалым қайыр 
Мұтанов бастаған ұжымның атқарған ұтымды да ұтқыр һәм ізгі істері мен ерен еңбегі. 
Еңбекті оңтайландыруға бағытталған кластерлік тәсіл арқылы кешенді құрылымдық 
жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ көшбасшы университеттермен бірлесе 
отырып, қос диплом және ағылшын тілінде білім беру бағдарламалары жүзеге асы-
рылды. Соның нәтижесінде Қазақстан бойынша ең көп шетелдік студенттер ҚазҰУ-да 
білім алуда. Тек соңғы жылдың өзінде олардың саны 15 есеге дейін өсті.

Жолдауында ризашылығын білдірді. Бұл 

– жетекші қазақстандық университеттің 

халықаралық деңгейде мойындалуының 

нақты айғағы.

Ағымдағы жылы ҚазҰУ әлемнің тұрақ-

ты дамуының 5зекті мәселелерін шешуге 

бағыт талған бірқатар ірі халықаралық іс-

шаралардың бастамашысы болды. Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың «Жасыл к5пір» 

және «G-Global» бастамаларын қолдау 

мақсатындағы ҚазҰУ – «RIO+20» Жаһан-

дық саммитінде секция ашқан ТМД-дағы 

жалғыз жоғары оқу орны. Осыған орай уни-

верситет тұрақты даму мәселелері бойынша 

Азия университеттері ректорларының III 

форумын ұйымдастырып, табысты 5ткізді.

Қазіргі уақытта университетте тұрақ-

ты даму бойынша ЮНЕСКО, сон дай-ақ 

халықаралық журналистика және қоғамдағы 

медиа кафедралары жемісті жұмыс атқаруда. 

Бұдан басқа, Колумбия университетімен 

бірлесіп «MDP Global Classroom» тұрақты 

даму бойынша маман дарын даярлау 

бағдарламасы жүзеге асырылып келеді. 

 Сонымен қатар уни верситетіміз «БҰҰ 

үлгісі – Жаңа Жібек жолы» дүниежүзілік 

студенттік жобасының бір б5лігі. 

&лемге әйгілі «Times Higher Education» 

(THE) агенттігінің зерттеу қорытындысы 

бойынша әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университеті үздік менеджменті 

бар АЗИЯ жоғары оқу орындарының 

топ-10 к5шбасшыларының қатарына 

кірді. Жетекші қазақстандық универси-

тет «The Asia Award – 2020» рейтингінде 

«К5шбасшылық пен басқарудағы үздік 

команда» ретінде атап 5тілді. Осы жетіс-

тіктердің заңды нәтижесі, нақты к5рсет кіші 

ретінде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ рек-

торы, академик Ғалымқайыр Мұтановтың 

«UNION» Халықаралық университеттер 

қауымдастығының президенті болып сай-

лануы екенін атап 5ткен ж5н. Атап айтсақ, 

«UNION» Халықаралық университеттер 

қауымдастығы – әлемнің 35 елінен 100-ден 

астам жетекші ЖОО-лар кіретін жаһандық 

желі. Бұл Ұйымның президенті конкурстық 

негізде сайланады.

Б и ы л ғ ы  ж ы л ы  Д е л и д е  5 т к е н 

INBUSHERA – 2020 дүниежүзілік самми-

тінде уни верситет ректоры жаһандық дең-

гей дегі ғылым, менеджмент және кәсіп-

кер лік саласындағы к5шбасшыларға, 

жаңа шылдарға және к5рнекті ғалымдарға 

берілетін «Amity Global Academic Excellence 

Awards» халықаралық сыйлығына ие 

болғанын атап 5ткен ж5н. Ректор иеленген 

жанындағы ҚХР жетекші баспасы моногра-

фияны қытай тіліне аударып, оны әлемдегі 

ең ірі Пекин халықаралық кітап к5рмесінде 

таныстырды. 

&лемдік Сovid-19 пандемиясы уни-

верси теттің жоспарланған жұмысына 

5згеріс енгізгенімен, оқу ордасы 5з 

бағыт-бағ  дарынан айныған жоқ. Биылғы 

оқу жы лының алғашқы айларында әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ғылыми 

кеңе сінің онлайн-отырысында Прези-

дент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жолдауы 

талқыланып, университет ректоры, ака-

демик Ғалымқайыр Мұтанов пандемия 

кезінде оқытушылар мен студенттерге 

шығар машылық ізденіс, перспективалық 

ғылыми жобалармен жұмыс істеуге және 

заманауи қашықтан оқыту технология-

ларын қолданудың жаңа тәжірибесін 

алуға жақсы мүмкіндік беретінін атап 

5тті. ҚазҰУ алғашқылардың бірі  болып 

 жедел әрі еш қиындықсыз толық қашықтан 

оқытуға к5шті. Бұл шараларды жүзеге 

асыруда «Универ 2.0» және «Moodle» 

ақпараттық-білім беру платформала-

рын пайдалану қолданысқа енгізілуде. 

Бұл «Универ 2.0» жүйесі – ҚазҰУ-дың 

инновациялық  бастамасы. Ол талапкерді 

оқуға қабылдаудан бастап, оның оқуын 

аяқтағанға дейін оқу үдерісін сүйемелдеуді 

қамтамасыз етеді. Бағдарламалық кешен 

пәндердің курстары мен оқу-әдістемелік 

кешендерінің базасын қалыптастыруға, 

жеке немесе топтық дәрістер 5ткізуге, 

тапсырмалар беруге, студенттердің тап-

сырманы орындауын бақылауға, курстың 

даму дәрежесін бағалауға мүмкіндік береді. 

Сонымен бірге біздің университеттің IT 

мамандары «Универ 2.0» жүйесінің әлемдегі 

ең танымал «Moodle» қашықтан оқыту 

жүйесі мен интеграциясын жүзеге асыр-

ды. Бұл жүйенің артықшылығы – онлайн 

тыңдаушылардың үлкен ағынын қолдау 

үшін оны жылдам масштабтау, оқытушымен 

жеке хабар алмасу құралдарын қолдану, 

топта талқылау, кез келген форматтағы 

файл алмасу мүмкіндігінің молдығы. 

Қ а ш ы қ т а н  о қ ы т у м е н  у н и в е р с и -

тетіміздің барлық 16 факультетінің сту-

денттері түгелдей қамтылған. Пандемияға 

қатысты карантиндік шектеулерінде ҚазҰУ 

кампусының аумағында бұқаралық-мәдени 

іс-шаралар мен кездесулер 5ткізу түгелдей 

тоқтатылды. Барлық корпустар мен студент-

тер үйлерінде індеттің алдын алу  бойынша 

ақпараттық парақтар мен стендтер орна-

ластырылып, дезинфекциялау құралы бар 

дозаторлар орнатылғанымен, студенттік 

5мір тоқтаған жоқ. Мысалы, биыл «Мен 

жастарға сенемін» республикалық байқауы 

онлайн форматта басталды.  Республика 

студенттерінің еліміздегі және әлемдегі 

күрделі жағдайға қарамастан, белсенді 

жастар форумының 5міршеңдігін  танытып 

отыр. «Фараби әлемі» атты студенттер мен 

жас ғалымдардың дәстүрлі халықаралық 

ғылыми конференциясы да онлайн фор-

матта 5тті. Конференцияның секциялық 

отырыстарына республиканың және 

алыс, жақын шетелдердің универси-

теттері мен институттарының ғылыми 

орталықтарының студенттері, магистрант-

тары, докторанттары мен жас ғалымдары 

белсенді түрде қатысып, жаңашыл ізде-

ністерін ғылыми орта талқысына сал-

ды. «ҚазҰУ студенті оқуы тиіс 100 кітап» 

 жобасы – бүгінде  ерекше мәнге ие жастарды 

к5ркем шығарма оқу мен кітап құндылығын 

арттыратын рухани шара. 

К5птеген факультеттер мен кафедралар 

індетпен күресуге белсенді атсалысуда. 

Медицина факультетінің барлық кли-

никалық кафедраларының оқыту шы-

лары науқастарды емдеу, олардың 5мірі 

мен денсаулығы үшін күресуде. Алматы 

қала сының медициналық мекемелерінде 

инфекционистер, пульмонологтар мен 

реани матологтар тәулік бойы жұмыс істеп 

келеді. Эпидемиологтар блокпосттарда 

және карантиндік объектілерді қоршау 

орындарында жұмыс істеді, науқастармен 

байланыста болған адамдарды тасымал-

дады, 20 интерн ҚазҰУ медициналық 

диагностикалық орталығында және №1 

қалалық ауруханада еріктілер ретінде 5з 

үлестерін қосты. Денсаулық сақтау сая-

саты және ұйымдастыру кафедрасының 

оқытушылары жедел түрде қайта пайда-

лануға болатын маскаларды тігуді ұйым дас-

тырды, дезинфекциялық және қорғаныс 

құ рал дары бар арнайы пакеттер жина-

ды, олар ды әріптестері мен студенттеріне 

 таратты. 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауында кәсіби 

білім беруде кәсіпкерлердің жаңа толқынын 

дайындауға басымдық берілуі тиіс екенін 

атап 5ткендей, «кәсіпкерлік негіздері» 

пәні мектептерден бастап, жоғары оқу 

орындарында оқытылуы тиіс. Осыған орай 

бүгінде ҚазҰУ-да 20-дан астам студенттік 

бизнес-инкубаторлар жұмыс істейді, онда 

75 студенттік стартап пен инновациялық 

жоба іске асырылуда. Оқу траектория-

Қ
азіргі  кезде ҚазҰУ-да к5п-

теген әлем ге әйгілі  жоғары 

т е х н о л о г и я л ы қ  к о р  п о  р а -

циялардың ғылыми білім беру орта лық-

тары жұмыс істеп келеді. Яғни «идея-

ны генерациялаудан бастап, оны ком-

мер цияландыруға дейінгі» толыққанды 

ғылыми-технологиялық үрдісі құрылды. 

Оны тиімді пайдалану – ҚазҰУ-ға бес жыл 

ішін де ғылыми жобалар к5лемін 2,5 есе 

арт тыруға мүмкіндік берді. Қазақстандағы 

жоғары оқу орны арасында халықаралық 

ғы лыми журналдардағы жарияланған әрбір 
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«ӨЛЕҢ – СӨЗДІҢ 
ПАТШАСЫ»

(Басы 1-бетте)

Хан ордасы аталатын жер де бар. 

Mткен ғасырлардан осылай аталып келе-

ді. С5йтіп бүгінге жеткен. Осының бәрі 

жайдан-жай емес. Түбінде негіз, шындық 

барын аңғартады. Қазір бұл жерден нені 

байқайсыз? Т5ртбұрышты алқаптың 

жиегі т5бешіктермен қоршалған. Бір 

кездері бұл т5бешіктердің орнында 

 дуалдар немесе қорғандар болғаны анық. 

Арада қаншама жылдар тізбектеліп 5тті... 

Қашанғы шыдас берсін. Биік қоршаулар 

жермен-жексен болған. Т5бешіктердің 

айналасында арықтың ізі сайрап  жатыр. 

Кезінде іргедегі 5зеннен арыққа су 

тартылғаны байқалады. 

Ұлттың жақсылары мен жайсаңдары 

осы жерде бас қосып, болашақ хан 

 болатын адамды ақ киізге к5теріп, 

ұлықтау салтанатын 5ткізген. Осыдан-

ақ кешегі уақыттары Ұлытаудың  саяси 

орталық, ел астанасы болғандығы 

дәлелденер еді. 

Қарт Ұлытауды аспан астындағы 

Ақсақ Темірден қалған белгіні 

алғаш тауып, оны дүйім жұртқа жария 

еткен ғұлама ғалым Қаныш Сәтбаев 

болатын. Ол 1941 жылы жазылған 

 «Доисторические памятники в Джезказ-

ганском районе» деген мақаласында бұл 

 туралы айтып 5теді. «Алтын шоқыдан 

табылған мемориалды тас плитаның 

тағдырына Ленинградтағы Эрмитаждың 

 д и р е к т о р ы ,  а к а д е м и к  О р б е л и 

қызығушылық  танытты. 1936 жылдың 

күзінде Қарсақбайға Эрмитаждың аға 

ғылыми қызметкері Морозов келіп, 

плитаны Ленинградқа алып кетті. 

Кейін (1937 жылдың басында) Морозов 

тастағы жазуды профессор Поппэнің 

анықтағанын және ол қандай мағына 

беретінін хабарлады» дейді Қаныш. 

Алтын шоқыдағы қазіргі жазу – 

бұл к5шірмесі. Ал түпнұсқа қазіргі 

күні Санкт-Петербордағы Эрмитажда 

сақтаулы. 

Т а р и х қ а  б а й  Ұ л ы т а у  к 5 р к е м 

табиға тымен де жаныңа жылы шуақ 

құяды. Жалғыз Ұлытау ғана емес, 

бұл т5ңіректе Кішітау, Арғанаты, 

Ж е л д і а д ы р ,  М а й т 5 б е ,  А қ м о л а , 

Суықт5бе, Қарауылшы аталатын таулар 

да кездесетінін еске салғымыз келеді.

Қасиетті қоныс 5зендерден де кен-

де емес. Қаракеңгір, Сарыкеңгірді 

айтпағанда, ел-жұртқа  Терісқаққан, 

Жезді, Байқоңыр, Білеуті, Қияқты, 

Mскелең ұрпақты отансүйгіштікке 

тәрбиелеп, олардың таным-талғамын 

ұлт руханиятына бағыттауды к5з-

дейтін с5з зергерлері сайысының 

а л  ғ а ш қ ы  а й н а л ы м ы н а  1 4  а д а м 

 қа тысып, ақтық кезеңге 4 студент 

жол  дама алды. Олардың қатарында 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің студенті Нұрбол 

 Жауынбаев, С.Аманжолов атындағы 

Шығыс Қазақстан университетінің 

студенті Ардақ Адалбек, С.Бәйішев 

атындағы Ақт5бе университетінің 

студенті Злиха Наурызалина және 

Х.Досмұхамедов атындағы  Атырау 

университетінің студенті  Жасар 

Нұрданбекұлы бар.

Шара Қыздар университетінің 

ректоры Гаухар Алдамбергенованың 

құттықтау с5зімен ашылды.

Айтыс барысында ақындар «Абай – 

дана, Абай – дара», «Рухани жаңғыру 

– басты бағдар», «Туған жер – тұрған 

жермен 5лшенбейді», «Ана тілім – 

ардағым», «Тәуелсіздік – тұғырым» та-

қы рыптары бойынша с5з жарыстырды.

Ұлттың ұлылығын ұлықтап, т5л 

мәдениетіміздің мерейін арттыруға 

сеп болған с5з сайысында Нұрбол 

Жауынбаев үздік атанып, байқаудың 

бас жүлдесін қанжығасына байлады. 

Бірінші орын Жасар Нұрданбекұлына 

Қимықы және басқа да 5зендер жақсы 

таныс.

Ұлытау т5ңірегі к5лдердің саны 

жағынан да есе жібере қоймайды. 

Олардың ішінде к5лемділері Қарақойын 

мен Шұбар  теңіз к5лдері. Ары қарай 

жалғастырсақ – Барақк5л, Ащык5л, 

Қоск5л, Обалы, Дәнсары, Бұршақтык5л, 

Бозбайтал...

Ұлытаудың сай-салаларында қарақат, 

бүлдірген, жиде секілді жемістер мол 

ұшырасады. Шоғыр-шоғыр қайың-

терек, топ-топ тоғай – дала сәні. Тау 

арасы қызылды-жасылды гүлдерге тұнып 

тұрады. Жаз күндері үйрек пен қаздан 

к5з алмайсыз. Кешегі уақыттары құлан, 

бұлан, сілеусін, қоян, қасқыр сияқты 

аңдар тау б5ктерінде 5ріп жүретін.

Ұлытаудың биіктігі теңіз бетінен 1150 

– 1200 метрге жетеді. Таудың негізі гра-

ниттен жаралған.

...Ұлытаудың даңқы әйгілі болған-

дықтан бұл жерге келуге әркім де құштар. 

Олардың арасында шетелдіктер де бар. 

Еліміздің бірегей тұлғаларының ішінде 

осылай қарай ат басын бұрмағандары 

кемде-кем.

Еліміздің Тұңғыш Президенті – 

 Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 5зі 

бірнеше рет болып, Ұлытаудың қазақ 

тарихындағы орны ж5нінде, ел бірлігі 

туралы  ой-толғаныстарымен б5ліскен. 

Нұрекеңнің бұл жаққа алғашқы сапары 

1993 жылдың қыркүйек айында түсті. Сол 

жылы Ұлытау селосына тақау тау етегінде 

қазақ халқының тұтастығын бейнелейтін 

болашақ ескерткіш орнына белгітас  

қойылған еді. Елбасы белгітасқа беттеп 

гүл шоғын қойды. Ұлытаудың құдіреті 

 буын-буынын босатты ма Нұрағаң 

к5ңілін толқытқан ойларын жиналған 

қауым алдында жайып салды:

– Mткенде Ордабасыда бүкіл халықты 

жинап, үлкен мерейтой 5ткіздік. &рине 

Ұлытаудың 5зінің орны басқа. Кешегі 

уақытта қазақ халқының үш дана биі 

ортақ жауға қарсы тұру үшін елдің басын 

қосып, бас сардарды сайлап, жауға қарсы 

қойып, қант5гіс қырғында еліміздің 

тәуелсіздігін сақтап қалды.

Ал оның басы осы Ұлытауда басталған 

болатын. Тарихты ж5ндеп бүгін таласып 

жататын уақыт емес. Осы күні неше түрлі 

әңгімелер айтылып жүр. &р ауылда, әр 

облыста 5здерінің жағдайымен айтады. 

Ата-бабадан қалған деректер бойынша 

ең бірінші қазақтың басы қосылған жер – 

осы жер. Мұның 5зінің тарихи мағынасы 

б е р і л с е ,  е к і н ш і  о р ы н  З л и х а 

 Наурызали наға бұйырды. Ал жүлделі 

үшінші орынға Ардақ Адалбек лайық 

деп танылды.

Жеңімпаздар мен жүлдегерлер 

Қыздар университетінің ректоры 

Гаухар Алдамбергенованың «Алғыс 

хатымен», арнайы дипломдармен 

және «Атамұра» корпорациясының 

президенті Рақымғали Құл-Мұхамед 

п е н  « T a s g r o u p »  к о м п а н и я с ы -

ның  бас қарушысы Дулат  Тастекеев 

 т а  ғ а  й ы н д а ғ а н  с ы й а қ ы л а р м е н 

 марапатталды.

Аламан айтысқа қатысушылардың 

5нерін Талант Арынғали, Саят Қам-

шыгер, Ләззат Игісін сынды таны-

мал ақындар бағалап, жыр додасына 

қазылық жасады.

Осы орайда айта кетейік, 5нер 

сайысының жоғары деңгейде 5туіне 

Қыздар университетінің Филоло-

гия институтының қосқан үлесі мол. 

Институт директоры Тыныштық 

Ер мекованың айтуынша, хәкім ме -

рейтойына арналған 5нер жары сы ның 

мақсаты – Абай мұралары арқылы 

ұлт әдебиетінің табыстарын және 

тәуелсіздік жылдары қол жеткен жетіс-

тіктерді дәріптеу.

Нұркен ЖАНД=УЛЕТҰЛЫ

бар. Ұлытаудың басына ылғал жина-

лып, т5ңірегі к5герген кезде бүкіл қазақ 

жайлауға келеді екен. Шақырып жатудың 

ешқандай қажеті жоқ. Mздері жиналады. 

Осы жерде сол халықтың – әр рудың, әр 

тайпаның, әр елдің әкімдері жиналып, 

5здерінің басшыларын сайлаған. Сондай 

сайлаудың ең басы ХІ ғасырдың басында 

осында болған дейді. Халық жиналып, 

5зінің ханын сайлап, ақ киізге салып 

к5терген жері осы жер екен. Қазақтың 

басы қосылып, ел болып отырғаны мың 

жыл бұрын десек, ешқандай қиянаттық 

болмайды. Есім ханнан кейінгі деректер 

бойынша Едігені хан сайлаған   – Ұлытау. 

Тоқтамыс ханды сайлаған да – Ұлытау.

Біздің тарихымыз үзілмейді, ары 

қарай жалғаса береді...

Сол жолы баяғыдан келе жатқан 

дәстүр бойынша жиналғандар Нұрекеңді 

хан ордасындағы Хан тағына отырғызып, 

«Елбасымыз аман болсын!», «Нұрлы 

 заман болсын!» деген ақжарма тілектерін 

айтты. 

Нұрсұлтан &бішұлы осыдан алты жыл 

бұрын Ұлытауға тағы да соғып, тарихи 

жердің маңызы ж5нінде кең к5лемде 

сұхбат бергені к5пшіліктің есінде. 

Mткен жылдың жазында қазіргі 

Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев та 

Ұлытауға арнайы атбасын тіреп, осында 

5ткен халықаралық туристік форумға 

қатысты. Мемлекет басшысы жиындағы 

с5зінде Ұлытаудың халқымыз үшін ала-

тын орны ж5нінде ерекше тоқталған еді: 

«Ұлытау – ұлтымыздың алтын бесігі, 

тағлымды тарихымыздың куәсі. «Үш 

жүздің басын қосқан Ұлытауда» ба-

баларымыз ұлттың келешегін ойлап, 

бірліктің туын желбіреткен. Қалың қауым 

осы киелі 5лкеде ел билеген хандарды 

ақ киізге к5теріп, таққа отырғызған. 

Сондықтан біз Ұлытау жеріне хан ор-

дасы, қазақ жерінің кіндігі деп, ерекше 

құрметпен қараймыз. Қасиетті мекеннің 

қадыр-қасиетін барша әлемге танымал 

ғұлама ғалымдар да мойындаған. Бұған 

әйгілі Геродоттың жазбалары дәлел.

Ұлытау топырағы – алып тұлғалардың 

рухы тоғысқан жер. Халық бұл  жерге 

Жошы хан,  Алаша хан,  Домбауыл 

кесенелерін, Хан ордасы мен &улие 

 таудай киелі орындарды к5ру үшін келеді. 

«Азияның арыстаны атанған» атақты 

Ақсақ Темір де осы 5ңірге ат шалдырған. 

Ұлытау аңыздарында ұлттың ұйысуы, 

жұрттың жұмылуы айқын к5рініс 

тапқан. Тірлігінде егескен, топырағы 

теңескен батырлар туралы әңгімелер осы 

мақсаттан туған. Бір-бірін дауға қиса да, 

жауға қимаған халқымыз береке-бірлікті 

бәрінен жоғары қойған. Бабалардан 

қалған салт-дәстүрлерді бүгінгі ұрпақ 

лайықты жалғастыруы тиіс. Тарихы 

терең Ұлытаудың қадыр-қасиетін бағалай 

білу – баршамызға ортақ парыз» деді 

 Президент. 

Ұлытау дегенде ел бірліг і ,  ын-

тымақ, татулық ұғымдары ойға ора-

лады. Ел  басына ауыр күн туғанда  

бабаларымыздың осы жерге жиналып, 

ақылдасып, ой-пікірлерін ортаға салып, 

тұйықтан шығудың жолын қарастырған. 

«Үш жүздің басын қосқан Ұлытау» деген 

с5здің сыры осында.

Ұлытаудың қадыр-қасиеті ж5нінде 

ұлтымыздың ұлы перзенті, ғұлама ғалым 

Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың мынан-

дай с5зі бар: «Орыстарға Кремль қандай 

қадірменді болса, меніңше қазақ елі үшін 

Ұлытау да соншалықты қастерлі». Бұдан 

артық теңеу  табу да қиын болар. Осы 

тұжырым к5п нәрсені аңғартады.

Ұлытау ж5нінде бұған дейін де 

жазылған. &лі де жазыла беретіні анық. 

Mйткені ол біздің мәңгілік қастер тұтар, 

бас иіп тағзым етер қасиетті де киелі орда-

мыз, тірлігіміздің, бірлігіміздің бастауы, 

қайнар к5зі.

ҰЛЫТАУ
 тарихи мұражай деп толық сеніммен айта 

аласыз. Мұндай 5ңір елімізде некен-саяқ. 

Аяқ басқан жерің 5ткен замандардан сыр 

шертіп, түрлі деректер мен оқиғаларды 

алдыңа тартады. 

Алаша хан, Жошы хан мазарларының 

жазылудан кемдігі жоқ. &йгілі Орда Базар 

қаласының орны әлі сақтаулы. Сәулеттік 

құрылысы ерекше Домбауылдың, 

Шыңғыс ханның қатыны Құланның, 

Жошының қызы Болған ананың мазар-

лары. Неолит, энеолит, қола дәуірлерінің 

таңбалары сақталған Теректі әулие 

ескерткіші. Орта ғасырлардың куәгері 

– Басқамыр, Аяққамыр қалаларының 

орындары. Сол заманның тағы бір дара 

белгілері Айбас дарасы мен Н5гербек 

дарасы. Ежелгі кен 5ндіру орталығы  – 

Талдысай... Осылай жалғаса береді. 

Алтыншоқы аталатын жердің орны 

тіптен б5лек. Мұның да 5з тарихы бар. 

Азияның азулы барысы атанған атақты 

Ақсақ Темір Тоқтамысты жаулауға бара 

жатқанда Ұлытаудың үстімен жүріп, 

осы жерге сан мың әскерімен аялдаған. 

Ұлытаудың таңғажайып табиғатына 

таңырқаған. Биік таудың басына шығып, 

айналаны к5зімен шолып, сұлу к5рініске 

сүйсіне таңдай қаққан. Сірә, к5гілдір 

к5ктемнің іші болуы керек. Жап-жасыл 

дүние к5здің жауын алып, жұтынып 

тұрғаны анық. Содан әмір бұл жерге 

ертеңдері жұрт естеріне алып жүрсін 

 дегендей, бір белгі  қалдыруды ж5н 

 санайды. &скерлеріне тас жидыртып, 

бір жерге үйдіртеді. Екі жүз мың әскер 

жұмылғасын қойсын ба – таудай болмаса 

да әжептәуір биік шоқы қаланады.  Осыдан 

кейін бұл т5бе Алтын шоқы аталып кетеді. 

Ш о қ ы  п а й д а  б о л ғ а н н а н  к е й і н 

 шеберлер әмірдің нұсқауымен  тасты 

ойып,  жазу  қалдырады.  Бұл  жазу 

кейініректе анықталғандай, араб және 

шағатай тілдерінде болған. Арабшасы: 

«Рақымды да шапағатты Алланың аты-

мен! Жер жүзінің әміршісі, шындықтың 

шамшырағы, берік қорғаушы, бәрінен де 

күшті, бәрінен де құдіретті 5мір мен 5лім 

сыйлаушы данышпан Алла» деп оқылса, 

шағатай тіліндегісінде Тұран сұлтаны 

Темір бектің 793 жылы, яғни 1391 жылдың 

жазында екі жүз мың әскермен Тоқтамыс 

ханға жорыққа аттанғаны, әмірдің бұл 

жерден 5тіп бара жатып, белгі болсын деп 

осы жазуды қалдырғаны айтылады. 

Ұлы ақын, ойшыл, дала кемең гері Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына 
орай «Өлең – сөздің патшасы» атты республикалық жас ақындар айтысы өтті. 
Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің мұрындық болуымен 
ұйымдастырылған жыр бәйгесіне жоғары оқу орындарының студенттері 
қатысып, бағы мен бабын сынады.

АТАДӘСТҮР

КИІЗ БАСЫП, 
ҚАМШЫ ӨРГЕН...

« М а л д ы ң  т е р і с і н е н  т 5 с е н і ш 

 дайындау үшін, алдымен теріні 

дайындап аламыз. &уелі сойылған 

малдың терісін тұздап алу қажет. 

Содан соң кептіреді. Кейін ыстық 

су және айранмен жуып лас терісін 

алып, иісін кетіреміз. Кеуіп, жұп-

жұмсақ тері дайын болғанда пайда-

ланады. Малдың терісі, жүні, сүйегі, 

ішегі – бәрі пайдаға асады. Терісінен 

кезінде тымақ, ішік пішетінбіз. Қазір 

жұмсақ, адам ағзасына пайдалы теріні 

балаларға жылылыққа т5сеймін. 

Бұдан б5лек, түйе жүнінен к5рпе 

тігіп, қойдың жүнінен киіз басамыз. 

Жүнді тазалап жуып, жіп етіп шұлық, 

жемпір, ешкі жүнінен түбіт орамал 

тоқимыз. Кезінде ішегін домбыраға 

пайдаланатынбыз. Осындай қолдан 

жасалатын табиғи  дәстүрлі қол5нер 

бұйымдарын кейінгі ұрпаққа үйрету 

мақсатымыз» дейді Елейхан Егізбаева.

Ал отағасы Мусахан Егізбаев  болса 

қамшы 5ріп, сүйектен сабын жасайды. 

«Алдымен түйенің терісін тұздап, 

тазартып, айранмен илеп, пайдаға 

асатындай жұмсарған соң алты, сегіз, 

тіпті он екі 5рімге қарай тілінеді. 

Жыңғыл ағашын жонып бес тұтам 

етіп дайындап, т5рт тұтам басына 

теріден қамшы етіп 5реді де тарамыс-

пен тігеді. Тарамыс дегеніміз – ірі 

қараның сіңірінен алынған берік жіп. 

Тарамыс әзірлеу үшін күзде соғымға 

сойылған ірі қараның желке, жіліншік 

сіңірлерін етсіз сылып алу керек. 

Сылынған сіңірлерді к5леңкеге іліп 

қойып,  бабымен кептіреді. &бден кеп-

кен тарамысты балғамен жұмсартады. 

Қамшы секілді теріден жасалатын 

бұйымдарды осы тарамыс пен тігеді. 

Ал малдың сүйегін әбден қайнатып 

 сабын дайындайды. Сүйек майы толық 

қайнаған соң сүйекті алып тастап, 

итсигек ш5бін қосып қоюланғанша 

қайнатып әртүрлі қалыппен  сабын 

жасауға болады» дейді Мусахан 

Егізбаев.

Смайыл БАЗАРБАЙ

Маңғыстау ауданының Үштаған ауылында қазақ халқының қолөнері мен 
тұрмыста жиі қолданылатын бұйымдарын жасаудың ерекше үлгісі дамып 
келеді. Ауылдың байырғы тұрғындары Мусахан Егізбаев пен Елейхан Егізбаева 
білгендерімен бөлісіп, жастарға үйретіп жүр. Шеберлердің айтуынша, киіз 
үй жабдықтарын тоқу, киіз басу мен қамшы өру олар үшін күнделікті жұмыс. 
Ескірген жабдықтарды жаңартуға, өрмек тоқу мен көрпе тігу жұмысына қыз-
келіндері мен немере-жиендері де қолғабыс етеді. Бірі ұршық иірсе, бірі тоқыма 
тоқиды, енді бірі киіз басу үшін жүн сабайды.

Алаша хан мазары

Теректі әулие

Домбауыл кесенесі


