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АҚЖОЛТАЙ АҚПАРАТ

ЗИЯЛЫНЫҢ СӨЗІ

ТІЛДІК ОРТАНЫ ҚҰРУ – 
ТІЛДІ ДАМЫТУДЫҢ 
БАСТЫ ШАРТЫ

Смағұл СӘДУАҚАСОВ

Қазақ тілінің жайы үнемі күн тәртібінен түспейді. «Қазақ тілінің 
мәртебесін к�теру» ұранын әр басшы �зі басқаратын мекемесінде нақты 
ісімен бекітіп отырғаны абзал. 

Мысалы, мен Ақт�бе медициналық институтына ректор болып 
тағайындалған шағымда осындай қазақ ұлты қалың шоғырланған �ңірде 
қазақ студенттерінің саны аз екенін к�ріп қайран қалдым, жағдайды 
ж�нге келтіруді дереу қолға алып, бұл к�рсеткішті бір жыл ішінде 37 
пайыздан 63 пайызға �сіруге атсалыстым. Жан-жақтан қазақтілді білікті 
мамандар жұмысқа тартылып, қазақ оқытушыларының саны 16-дан 23 
пайызға артты. Қазақтың к�пшілігі ауылды жерде қоныстанғандықтан, 
оларды емдеу мақсатында ауылға да к�бінесе дәрігер болып баратын 
қазақ баласы. Осыны жан-тәніммен түсініп, жоғарыдан к�рсетілген 
қысымды елеместен, жағдайды оңалтуға тырыстым. Бұл Кеңес Одағы 
тұсында, 1968-1969 жылдар аралығында орын алған жайт, қаншама 
қиындықтар мен кедергілерді жеңуге тура келді.

Тілдік ортаны құру – тілді дамытудың басты шарты.

(�леуметтік желідегі жазбаларынан)

«Ана тілі» газетінің өткен жылғы №50 (1570) 10-23 желтоқсанындағы санында белгілі 
қаламгер Жанболат Аупбаевтың «Балалық бейнеміздің белгісі» атты мақаласы жарық 
көрген болатын. Онда негізінен жазушы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» 
 туындысы арқау болды. Автор шығарманы тілге тиек ете отырып, бүгінгі балалар бойынан 
кітап кейіпкері Қожаға тән адалдықты, қайрат-жігерді, қайырымдылық пен қамқоршыл 
қасиеттерді көргісі келетінін әңгімелеген. Сондай-ақ мақалада өркениетті елдердегідей 
кішкентай Қожаға символдық образ тұрғысында ескерткіш орнату жайы да қозғалған еді. 

Төрегелді ШАРМАНОВ, 
ҚР ҰҒА және РМҒА академигі, 
Қазақ тағамтану 
академиясының президенті:

ПРЕЗИДЕНТ ТАПСЫРМАСЫ

Алдағы нөмірден оқитындарыңыз: 

«МЕНІҢ АТЫМ ҚОЖА» 
КЕЙІПКЕРЛЕРІНЕ ЕСКЕРТКІШ ОРНАТЫЛАДЫ

ЖЕР – ЖАН ЖАРАСЫ
ҚАЗАҚҚА ЕШКІМ 

ЖЕР СЫЙЛАҒАН ЖОҚ

Жер мәселесі дүниедегі қай ұлтта, қай 
мемлекетте болсын, ешқашан, жай, қатардағы 
к�п проблеманың бірі болған емес. Адам-
зат тарихын дағы небір жантүршігерлік 
қырғын соғыстың к�бі жерге таластан 
басталған. Адам баласының асыраушысы 
жер – қай-қашанда шетін мәселелердің 
қатарында. Оны тіпті бүгінгі �мірімізден, 
шекарамыз әлдеқашан белгіленіп қойса да 
кейбір шет мемлекеттердің керауыздарының 
сандырақтарына Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» атты мақаласында: «Қазаққа осы-
нау ұлан-ғайыр аумақты сырттан ешкім сыйға 
тартқан жоқ. Бүгінгі тарихымыз 1991 жылмен 
немесе 1936 жылмен /лшенбейді». «Қазір кім 
не айтса да біздің екі жақты келісімдермен 
бекітіліп, халықаралық деңгейде таныл ған 
 шекарамыз бар. Аумақтық тұтас тығымызға 
күмән келтіріп, тату к/ршілік қатынастарға сына 
қаққысы келетін кейбір шетел азаматтарының 
арандатушылық іс-әрекеттеріне ресми және 
қоғамдық деңгейде тойтарыс бере отырып, 
ағартушылық жұмыстарын ұстам дылықпен 
жүргізген ж/н» деп толыққанды жауап бергені 
белгілі. Президент айтқандай құрлықтағы ғана 
емес, Каспий теңізіндегі тиесілі аумағымызды 
да заңдастырып алғанымыз, �зін-�зі ақтаған 
тарихи қадам болғаны анық. 

Алайда Тәуелсіз болсақ та шетел діктер к�з 
тіге беретін сол қасиетті жерімізді қалай пайда-
ланып отырмыз дегенге келгенде толғандырар 
мәселе к�п. Президентіміз Қ.Тоқаев биылғы 
25 ақпанда �ткен Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесінде ауылшаруашылығына арналған 
жер шетелдіктерге сатылмайды, жалға да 
берілмейді деп түпкілікті саяси шешім 
қабылдағанын жария етті. Оның бір себебі 
– 2016 жылы Президент Жарлығымен «Жер 
кодексінің» жекелеген баптарына енгізілген 
мораторий 2021 жылдың 31 желтоқсанында 
аяқталады. Сондықтан «Жер кодексіне» 
енгізілетін �згерту, толық тырулар қазір Пар-
ламентте талқы лануда. Аталмыш заң жобасы 
еліміздегі қоғамдық ұйымдар мен жекелеген 
азаматтардың да қызу пікірталасын тудыруы 
әбден орынды. 

Осыған орай мақала авторының 
атына жолдаған хатында Қазақ-
стан Республикасы Прези денті нің 
Баспас�з хатшысы Б.Уәли былай 
дейді:  

«Құрметті Жанболат >лиханұлы!
С і з д і ң  « А н а  т і л і »  г а з е т і н е 

10.12.2020 ж. (№50) жарияланған 
«Ба  лалық бейнеміздің белгісі» деп 
атал ған мақалаңыздың негізінде 
ҚР Президентінің баспас�з қызметі 
Мемлекет басшысына қызметтік хат 
жазған еді. Онда Сіз к�теріп отырған 
Б.Соқпақбаевтың «Менің атым 
Қожа» шығармасының кейіпкеріне 
ескерткіш орнату туралы мәселемен 
қоса, қазақ балалар әдебиетін да-
мыту, балалар жазушыларын ын-
таландыру, оларға мемлекет тара-
пынан жүйелі түрде қолдау к�рсету 
мәселелерін де қоса жазған едік.

Сіздің мақалаңызда к�терілген 
мәселені Президент Қасым-Жомарт 
Кемелұлы қолдап, Мемлекеттік хат-
шы Қ.К�шербаев арқылы Үкіметке 
және салалық министрліктер мен 
Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігіне 
тапсырма берген болатын.

Сіздің мақалаңызда 
көтерілген мәселені Пре-
зидент Қасым-Жомарт 
Кемелұлы қолдап, 
Мемлекеттік хатшы 
Қ.Көшербаев арқылы 
Үкіметке және салалық 
министрліктер мен Нұр-
Сұлтан қаласының әкімдігіне 
тапсырма берген болатын.
Жуырда вице-премьер 
 Ералы Тоғжановтан аталған 
хатта көтерілген мәселелер 
бойынша атқарылып жатқан 
жұмыстар  туралы жауап 
келді.
Хатта: «...Нұр-Сұлтан 
қаласының әкімдігі 
Б.Соқпақбаевтың «Менің 
атым Қожа» шығармасының 
кейіпкерлеріне елордада 
ескерткіш орнатуға 2021 
жылғы жергілікті бюджет-
тен немесе демеушілердің 
есебінен қаржы 
қарастыру мәселесін 
пысықтауда» 
деп жазылған.

ЕСТЕН КЕТПЕС 
ЕСІМДЕР

«БАЙДЫҢ АСЫН 
БАЙҒЫЗ ҚЫЗҒАНАДЫ»

Себебі жер шыр етіп туғаннан о дүниелік 
болғанға дейін әрбір адамға қатысты. Жал-
пы әр отбасына «он жүздік жер» дегенді кім 
шығарғанын білмейміз, қалалы жерде ол 
жеткілікті деуге болар, ал ұлан-асыр жері бар 
Қазақстандағы ауылдарға тым аз. «Байдың 
асын байғыз қызғанады» демекші, кеңестік 

кезеңдегі бір-біріне мінгестіріп салынған 
үйлер әлдеқандай қаскүнемнің қысастық 
әрекетіндей к�рінетіні бар. Ол да Еуропаға 
еліктеуден пайда болған шығар деп түюге 
болар. Оған ренжиміз, Тәуелсіздік алған 
соң са лынған үйлердің ауласын екі есе 
кеңейтейік, халық пайдасын к�рсін, деген 
бастаманы да естіген емеспіз. Рас, әр азамат 
он жүздік жер алуға құқылы деген заңды 
шешім бар. Бірақ жылжымайтын, күн де 

к�бейіп жатқан сол кезекте де 1,5 млн адам 
бар к�рінеді. Алматы мен Нұр-Сұлтанның 
ай на ласы н дағ ы ау ы л шаруаш ы л ы ғ ы на 
арналған жер, заңда тыйым салынғанына 
қарамай, тұрғын үй салуға беріліп жатқаны 
да еш құпия емес. Заңның саяжай салуға 
рұқсат етілген бабын пайдаланып, бәзбір 
пысықтар «ақша жасауда». 

(Жалғасы 3-бетте)

Дағжан БЕЛДЕУБАЙ         
«Ana tili»

Жуырда вице-премьер Ералы 
Тоғжановтан аталған хатта к�те-
рілген мәселелер бойынша ат қа-
рылып жатқан жұмыстар туралы 
жауап келді.

Хатта: «...Нұр-Сұлтан қаласының 
әкімдігі Б.Соқпақбаевтың «Менің 
атым Қожа» шығармасының кейіп-
керлеріне  елордада  ескерткіш 
орнатуға 2021 жылғы жергілікті 
бюд жеттен немесе демеушілердің 
есебінен қаржы қарастыру мәселесін 
пысықтауда» деп жазылған.

Сонымен қатар балалар жазу-
шыларына қолдау к�рсету мақсаты-
мен 2021-2023 жылдарға арналған 
кешенді іс-шаралардың жобасы 
әзірленіпті.

Яғни Сіздің қазақ баспас�зі 
арқылы к�теріп отырған мәселеңіз 
Мемлекет басшысының назары-
нан тыс қалмай, тиісті мемлекеттік 
органдарға тапсырма беріліп, нақты 
шешімдер қабылданып, ауқымды 
жұмыстар атқарылып жатыр.

Сіздің ұлттық құндылықтар, 
жадыда к�мескіленіп бара жатқан 
жәдігерлерді жаңғырту, к�ненің 
к�зіндей естеліктерді қайта еске 
салу бағытындағы ерен еңбегіңізді 
жоғары бағалаймыз. Жоғарыдағы 
мақалада к�терген мәселе де қазақ 
оқырманының санасын қайта 
жаңғыртып, балалар әдебиетін 
насихаттауға үлкен үлес қосатынына 
сенімдімін.

Сіздің қажырлы еңбегіңізге мол 
табыс, деніңізге саулық, отбасыңызға 
береке тілеймін!»

Айтары жоқ. Елді елең еткізер 
жаңалық. Енді сол ескерткіш ашыл-
ған күннің куәсі болайық.

Беттің бетке айтары
«...Орыстың білімін алуға, өнерін білуге, 
жақсы жағын жаттауға еліктеу дұрыс 
та... Естеріңізде болсын: қара халықтың 
мәдениетті болуынан мәдениетті кісінің 
қазақ болуы қиын, баласына осы бастан ұлт 
рухын сіңіріп, қазақ өміріне жақындатып 
тәрбиелеу керек. Орыс тәрбиесін алған бала 
ұлт қызметкері бола алмайды»

Жүсіпбек АЙМАУЫТҰЛЫ

БҮГІНГІ САНДА:

Өзімізді өзіміз 
кемсітуге неге 
құмармыз?

Бас оркестр

8-бет

12-бет

ОЙ КЕШУ

ҚАРА ШАҢЫРАҚ

Азаматтың суреті

ЕСТЕН КЕТПЕС 
ЕСІМДЕР
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МІНБЕР

Жақында Үкімет отырысында Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрі Серік Шәпкенов өзекті мәселені ортаға салды. 
Ведомство басшысы Солтүстік Қазақстан облысы тұрғындарын 
жұмысқа орналастыру, сондай-ақ аймақтағы демографиялық 
ахуалды жақсарту шаралары жөнінде айтты. 
Министрдің сөзіне қарағанда, аталған облыста 2025 жылға 
дейін 97 мың жұмыс орнын, оның ішінде 59 мың тұрақты жұмыс 
орнын ашу жоспарланып отыр. Сондай-ақ Үкіметтің 2021-
2025 жылдары Солтүстік Қазақстан облысының әлеуметтік-
экономикалық дамуы жөніндегі кешенді жоспары аясында 16 
мың тұрақты және 10 мың уақытша жұмыс орнын ұйымдастыру 
көзделуде. 

2021 жылғы 31 наурызда Қазақстан 
Республикасының Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен 
«Түркістан – түркі әлемінің рухани 
астанасы» тақырыбында Түркітілдес 
мемлекеттердің ынтымақтастық 
кеңесінің бейресми саммиті өтті. 
Саммит қорытындысы бойынша 
Түркістан декларациясы қабылданып, 
ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың ұсынысы бойын-
ша Түркістан қаласы Түркі әлемінің 
рухани астанасы деп жарияланды. 
Бұл күллі Түркі әлемі халықтарының 
бірігуіндегі Түркістан қаласының 
рухани маңыздылығы мойындалды 
деген сөз. Қазақ халқының руханияты 
мен мәдениетінің символы Абайдың 
айтуынша, қоғамдық санаға дұрыс 
әсер етіп, оның дамуына ықпал ететін – 
рухани деңгей, зиялылық.

СОЛТҮСТІКТІ 
«ИГЕРУ»

Алаштың ақ жолыменІНДЕТТІҢ ЕМІ – 
ВАКЦИНАЦИЯЛАУ

РУХАНИ 
ТЕМІРҚАЗЫҒЫМЫЗ Тағы бір жағымды жаңалық – «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы 

шеңберінде кәсіпкерлікке бет бұрған 300 мың жас оқытылады. Тілге 
тиек етілген бағдарлама негізінде жыл сайын 25 мың адам жұмысқа 
орналасады. Шәпкеновтің нығарлап айтқан ендігі бір с�зі – СҚО-
ға жерсіну үшін осы уақыттары он мың адам қоныс аудармақ. 

Бәрі дұрыс-ақ. К�ңілге шуақ құятын-ақ с�здер. Бар мәселе осы 
айтыл ғандардың с�з жүзінде қалмай, толық мәнінде жүзеге асуында 
ғой. 

Жалғыз Солтүстік Қазақстан облысы ғана емес, біздің 
теріскейдегі Қостанай, Павлодар облыстарында тұрғындар саны 
басқа аймақтарға қарағанда азырақ. Мұның �зі жұмыс күшінің 
тапшылығына әкеліп соғатыны айдан анық. Сарапшылардың айту-
ына қарағанда 2025 жылға қарай оңтүстік �ңірдің халқы бес жарым 
миллионға дейін жетіп жығылмақ. Есесіне солтүстіктегілер қатары 
бір милилионға дейін кемитін к�рінеді.

Мұны ескерген мемлекетіміз жұмыс күші тапшы аймақтарға 
халқы тығыз орналасқан �ңірлерден еңбекке қабілетті отбасыларды 
к�шіру жайын назардан тыс қалдырмауға күш салуда. Осы мәселеге 
байланысты қабылданған маңызды құжаттардың бірі – «Жұмыспен 
қамту – 2020 жол картасы» бағдарламасы. Бұл бағдарлама  Елбасы 
Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған «Қазақстанның 
Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауы-
нан бастау алады. Онда «басы артық жұмыс күші бар �ңірлерден 
басқа жерлерге, сондай-ақ ауылдардан қалаларға жұмыс күшін 
ұтымдылықпен тартуға қолдау к�рсету керектігі» айтылған еді. 
«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту» бағдарламасының к�здегені де аты айтып тұрғандай еңбек 
ресурсының теңсіздігін реттеу. 

Үкімет қабылдап жатқан осындай оң шешімдерге қолдау 
к�рсеткеніміз абзал. Мұндай бағдарламалардың елдік маңызы зор. 
Экономикалық жағын айтпағанда, ұлттық қауіпсіздігімізді сақтауда 
да алар орны ерекше. 

Еліміздің солтүстік �ңірлерінде �зге ұлт �кілдеріне қарағанда 
қандастарымыз сиректеу. Оның да 
себебі бар. Елдің басынан �ткен 
небір зұлмат халқымызды қынадай 
қырды. >йтпесе, қазағымыздың 
қалың ормандай тұтасып отыратын 
ж�ні бар еді. 

Nзіміз аз, ал жеріміз ұшқан құс-
тың қанаты, жүгірген аңның тұяғы 
талатындай ұлан-ғайыр болғаннан 
кейін осыны қызға натындар, оны 
айтасыз, к�ре  алмайтындар бар. 
>сіресе батыс жақтағы к�ршіміздің 
к�з тігетіні – солтүстік �ңіріміз. Бұл 
жақта қазақтың аздығы, к�птеген 
елдімекендер атауларының �з 
тілдерінде аталуы мойын бұрғызбай 
қоймайтындай. Осыған іштері 
қара қазандай қайнап, бір бәлені 
к�здеп тұрады. «Кезінде сыйға 
бергенбіз» деп іштегі жаман ой-

ларын жалпақ әлемге ашық айтатындары да бар. Бұлай тон 
пішетіндер мемлекеттік думадағы депутаттар ғана ма десек, мем-
лекет басшысының �зі де солардың қатарынан ба деп қалдық. 
Бұлай деп отырғанымыз, Ресей президенті таяуда Қырым 
аннексиясының жеті жылдығына арналған шарада Ресейдің 
Кеңес Одағы құрамында болған елдерге жер беріп, «мол сыйлық» 
жасағанын, сол себептен к�птеген аумақтан, геосаяси кеңістіктен 
айрылып қалғандарын айтып қалды. 

>лгіндей сыртқы к�зқарас, қала берді, теріскей жақтағы 
тұрғындар санының к�ңіл толтырмайтындығы мемлекетіміз 
қабылдаған «Оңтүстіктен – Солтүстікке» жобасының ойдағыдай 
жүзеге асуын талап етеді. С�з жоқ, әбден үйреніп қалған тұрғылықты 
жерден басқа �ңірге қоныс аудару оңай емес. Алайда туған Отан, 
туған ел үшін бұл іс маңызды болғаннан кейін түсіністік танытқан 
дұрыс. Оның үстіне мемлекет осы мәселеге барынша қамқорлық 
к�рсетуге әзір. К�шкен кездегі жол шығынына, үй алуға, т.б. 
қатысты берілетін к�мек бар. Жұмыспен қамтылу жағы ескеріледі. 
Жұмысқа адам алатын жұмыс берушіге де қаржылай қолдау 
к�рсетілмек.

Қоныс аударушылар барған жерінде алаңсыз тіршілік етіп 
кету үшін екі жақтағы байланыстың алар орны б�лек. Бір кездері 
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі  қоныс аудару жайына 
байланысты Шымкент қаласына келіп, жергілікті басшылықпен, 
адамдармен кездесіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізгенін білеміз. 
Жұртшылықты толғандырған барлық мәселе ортаға салынды. Осы-
дан кейін Шымшаһардың әкімі солтүстікке барып, осында к�шіп 
келген жерлестерінің жағдайын білуді к�здеген. Міне, екі арада 
осындай қарым-қатынас болса, қоныс аудару ісінде түсінбеушілік, 
�кпе-реніш болмайтындығы анық. Солтүстік �ңірдегі бос жұмыс 
орындарына арналып түстікте еңбек жәрмеңкелерін жүйелі �ткізіп 
отырудың да пайдасы зор. 

Осы жерде «Серпін» бағдарламасының да адамдарды 
қоныстандыруда тигізер ықпалы айрықша екенін айта кеткеніміз 
ж�н. Негізі жаңа жерге жастардың орналасқаны жақсы. Олар 
үлкендердей емес, тез қалыптасады. Шаңырақ к�теріп, сол жердің 
тұрғылықты тұрғынына айналып кететіні күмән тудырмайды. Бұл 
бағытта «Серпіннің» жастарға жасар жақсылықтары жетерлік.

Nткен ғасырдың елуінші жылдарында әйгілі «тың игеру» де-
ген бастаманың болғандығынан хабардармыз. Оның ұлтымызға, 
халқымызға жасаған қиянаты ж�нінде бұл жолы с�з етпей-ақ 
қоялық. Ол �зінше, басқа әңгіме. Сол «тың игеру» деген секілді 
елімізде «солтүстікті игеру» деген патриоттық қозғалысты �мірге 
әкелсек қалай болар екен. Мүмкін сол кезде бұл елдік іс ерекше 
қарқын алып, діттеген мақсатымызға жетерміз. 

Біз солтүстік, батыс, шығыс дейік. Олардың бәрі де қазақтың 
жері, атажұртымыз. Сондықтан �ңірдің қай пұшпағын да жетім-
сіретпей, қағажу қалдырмай кең жайыла мекен ету – парызымыз.

Түркістанның рухани астана ата-
нуы Қазақ станның туризм мен қажылық 
орталық тары деңгейінде әлемге танылған 
рухани, мәдени және туристік орталығы 
ретінде қалыптасуына септігін тигізері анық.

Түркістан облысы құрылған соң-ақ 
Түркістан қаласын әлемнің мәдени-рухани 
орталығы ретінде дамыту ж�ніндегі бас 
жоспардың тұжырымдамасы бекітіліп, оған 
сәйкес ел үкіметі облыс әкімдігімен бірлесіп, 
Түркістанды дамыту ж�ніндегі іс-шараларды 
іске асыруға кірісіп кетті. Қазірдің �зінде 
кешегі Түркістан мен бүгінгі қаланы 
салыстыруға келмейді. Түркістан �ңірінде 
рухани-мәдени саланың дамуына ерекше 
жағдайлар жасалып келе жатқанын атап 
�туге болады. Түркістанның жаңартылып 
және жаңадан салынып жатқан қалалық 
сәулеті ескі құрылысты қамтып қана қоймай, 
тарихи құрылыстың тұтастығын сақтауды 
ескере отырып, заманауи сәулетке сай 
үйлесімді бола түсуде. Түркістанда туристік 
кешендердің ұсынылып отырған дамыған 
жүйесі отандық және шетелдік туристердің 
тарихи, рухани, мәдени, спорттық бағыттағы 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілетті. 
Рухани астанада бұдан былай да қалыптасқан 
туристік аймақтар және к�пбейінді құры-
лымдар ретінде оларға кіретін кешендерде 
функционалдық маманданумен қатар (та-
рихи, рухани, танымдық, мәдени-ойын-
сауық, спорт, транзиттік және т.б.) қажылық 
қызмет к�рсетудің, ойын-сауық пен уақыт 
�ткізудің алуан түрлерін таңдауға мүмкіндік 
беретін туристік индустрия объектілері ор-
наласатын болады.

Орта ғасырдың аты аңызға айналған 
күре жолы – Ұлы Жібек жолын жаңа 
технологиялық және экономикалық бейнеде 
жаңғырту идеясына қайта оралу қолға алы-
нуда, себебі Еуразия кіндігінде орналасқан 
Ұлы Жібек жолының маңызы сауда мен 
экономикалық байланыстарды қамтамасыз 
ету ғана болған емес. Оның арқасында 
мәдени, ғылыми және дипломатиялық бай-
ланыстар жолға қойылды. Бастапқыда сауда 
жолы ретінде пайда болған жол адамзаттың 
техникалық, ғылыми және рухани прогресінің 
аса маңызды факторына айналды. Жібек 
Жолының бойында, Дешті Қыпшақ пен 
Орта Азияның аралығында орналасқан 
Түркістан қаласы тарихы тереңде жатқан 
ең к�не қалалардың бірі екенін археологтар 
дәлелдеп отыр. Қаланың қалыптасу тарихы 
біздің дәуірімізге дейінгі II мыңжылдықтың 
басынан бастау алатыны белгілі. 

Түркістанның қала ретінде алғашқы 
аталуы XV ғасырға Есім хан билік жүр гізген 
жылдарға (1598-1628 жж.) жатады және ол 
қазақ билеушілерінің ордасы мен шетел 
елшілерін қабылдайтын жер орналасқан 

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ana tili»

Өткен ғасырдың елуінші 
жылдарында әйгілі «тың 
игеру» деген бастаманың 
болғандығынан 
 хабардармыз. Оның 
ұлтымызға, халқымызға 
жасаған қиянаты жөнінде 
бұл жолы сөз етпей-ақ 
қоялық. Ол өзінше, басқа 
әңгіме. Сол «тың игеру» 
деген секілді елімізде 
«солтүстікті игеру» деген 
патриоттық қозғалысты 
өмірге әкелсек қалай 
болар екен. Мүмкін сол 
кезде бұл елдік іс ерекше 
қарқын алып, діттеген 
мақсатымызға жетерміз. 

сауда-саттық қызметі септігін тигізген бо-
латын. 

Түркістан қаласы ХІХ ғасырға дейін 
Қазақ хандығының астанасы болып қалды. 
1864 жылы патша әскері қаланы қоршап, 
жаулап алды, хандық пен халықтың �мірі 
түбегейлі �згерді. ХХ ғасырдың екінші 
жартысынан бастап Түркістан қаласы 
ірі �неркәсіп, білім беру және мәдени 
орталығы, ішкі және шетелдік туризмнің 
орталығы.

2000 жылы ЮНЕСКО шешімімен 
Түркістан қаласы 1500 жылдығын атап 
�тті. 2003 жылы ЮНЕСКО-ның >лемдік 
мұралары тізіміне енгізілді. 2017 жылы 
Түркі мәдениетінің халықаралық ұйымына 
(ТҮРКІСОЙ) мүше елдердің Мәдениет 
министрлері тұрақты кеңесінің 34-ші оты-
рысында Түркістан қаласы түркі әлемінің 
мәдени астанасы болып белгіленді. 

Иісі  түркінің рухани астанасы – 
Түркістанды Қожа Ахмет Ясауисіз б�ле-
жара қарастыру  мүмкін емес. XII ғасырда 
�мір сүрген бүкіл Шығысқа аты әйгілі к�не 
түркі ақыны, сопылықты уағыздаушы Ахмет 
Ясауи (Яссыдан шыққан деген мағынада) 
кесенесі орта ғасырлық сәулет �нерінің 
к�рнекті ескерткіштерінің бірі. Қожа Ахмет 
Ясауи қайтыс болған соң оның қабірі бүкіл 
Орта Азия мұсыл ман дарының зиярат әрі 
тәуәп ететін орнына айналды. >мір Темір 
қабір үстіндегі кесенені 233 жыл �ткен соң 
тұрғызды.

Алашорда автономиялық 
үкіметінің т/рағасы, ғалым, 
публицист, аудармашы, /з 
заманының аса к/рнекті қай-
раткері – ?лихан Б/кейхан қазақ 
елінің білім деңгейін, ұлт тық 
құндылықтарымызды к/теруді 
қашан да бірінші орынға қой-
ғанын ерекше атап /ткіміз келеді.

Жалпы қазақ халқының едәуір 
б � л і г і  ү ш і н  б а л а л а р д ы  о қ ы т у 
мәселесінің маңыздылығын, XIX 
ғасырдың аяғы – XX ғасырдың басын-
да халқына қызмет еткен тұлғалардың 
барлығы дерлік атап к�рсеткен. XIX 
ғасырдың екінші жартысынан  бастап, 
патша үкіметі қазақтардың білімі 
туралы �зінің к�зқарастарын күрт 
�згертті. Қазақ даласындағы басқару 
туралы ережелер жобасын жасаушылар 
«қазақ балаларын оқыту діндарлық 
рухында, оны басқа халықтардан 
оқшаулау рухында тәрбиелейтін 
молдалардың қолында қалып отыр» 
деп жазды. >.Б�кейханов мектептерді 
ашуға және мешіттер салуға рұқсат 
берілмегендіктен олар оқуды «жасы-
рын ұйымдастырғандығын» айтады. 
Сол себепті де, Алаш зиялысы Алаш 
партиясының бағдарламасында білім 

беру ісін жетілдіруді �зінің басты 
мақсаттарының бірі етіп қояды.

«Алаш» партиясының бағдарла-
м а с ы  ж а л п ы  б і л і м  б е р у  б а р ш а 
жұртқа: «Қазақтарға да, орыстарға 
да, жұмыс шылар мен шаруаларға да, 
кәсіпкерлерге де және басқаларға да 
таратылатын. Мектеп автономиясы, 
оқу үрдісіне үкіметтің араласпауы, 
мұғалімдер мен профессорлар сайла-
нып қойылуы тиіс. Оқу ордаларының 
есігі кімге де болсын ашық һәм ақысыз 
болу, жұртқа жалпы оқу жайылу, баста-
уыш мектептерде ана тілінде оқу, қазақ 
�з тілінде орта мектеп, университеттер 
ашу, оқу жолы �з алдына автономия 
түрінде болу, ел ішінде кітапханалар 
ашылу ...» және т.б. ұсынды. Бұл идея-
лар қазіргі уақытта да �з құнын жойған 
жоқ. 

Қазақ жерінің дамуына септігін 
тигізген Омбы қаласының қазақ 
халқының мәдениеті мен ғылымына, 
әдебиеті мен �неріне �зіндік да-
мына әсер еткенін айтып �ткеніміз 
ж�н. Ертістің жағасындағы бұл қала 
ұлтымыздың талай біртума ұлдарының, 
оның ішінде >лихан Б�кейханның 
да қанатын қатайтты. Тек тілі мен 
діні б�лек, қылығы мен ырымы басқа 
мұсылман батасын Омбы секілді ірі 

қалаларда орыс қоғамы құшақ жая 
қарсы алып жатпады. Қазақ халқының 
мәртебесін к�теру, оқу-ағартуды дамы-
ту, қазақ жерінде қазақ балалары еркін 
білім алу мүмкіндігіне ие болуын, мек-
тептер мен қазақ кадрларын даярлай-
тын жоғары оқу орындарының ашы-
луын армандаған Алаш зиялыларының 
ой-армандары енді жүзеге асты. 

Тәуелсіз Қазақстанда казақ бала-
лары орта мектептерде тегін білім алу 
құқығына ие, қаншама қазақ баласы 
жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру мекемелерінде, 
тіпті шет елдерде білім алуда. Алаш-
тың, Алаш қайраткерлерінің, >лихан 
Б�кейханның бастауымен ХХ ға-
сырдың бірінші жартысында талай оқу 
орындары есігін айқара ашып, қазіргі 
кезде Қазақстанды әлемге танытуда. 
Сондай ғылым мен білімнің ордасы 
– әл-Фараби атындағы Қазақ ұлт тық 
университеті бүгінде ел ішінде ғана 
емес, шет мемлекеттер мойындай тын 
алдыңғы қатарлы жоғары оқу орын-
дарының біріне айналып отыр.

Р.ЖАРҚЫНБАЕВА, 
тарих ғылымының докторы,

Н.БЕКЖАНОВА, 
магистрант

2021 жылдың 14 сәуірінде Қазақстанда 435 393 адам 
коронавирусқа қарсы вакцина салдырды. Оның ішінде 
І компонентпен екпе алған адамдар саны 435 393, ІІ 
компонентпен екпе алған адамдар саны – 107 121. 

Осы орайда вакцинаның адамды белсіздікке ұшыратуы 
мүмкін екені туралы да алыпқашпа әңгімелердің шыға 
баста ғаны белгілі. Медицина ғылымының докторы, 
 профессор Ләззат Ералиева коронавирус вакцинасының 
белсіздікке ұшырататыны туралы әңгіменің негізсіз екенін 
айтады. «Кез келген вакцина қолданысқа енгізілмей 
тұрып, терең зерттеледі. Мәселен, Спутник V вакци-
насы репродуктивті функцияға еш әсер етпейді. Тұмау 
немесе басқа да ауруларға қарсы вакциналар белгілі бір 
дәрежеде жыныстық функцияға әсер етуі мүмкін. Бірақ 
олар да, коронавирусқа қарсы вакцина да белсіздікке 
ұшыратпайды» деді Ләззат Ералиева Орталық ком-
муникациялар қызметінің алаңында �ткен баспас�з 
мәслихатында. 

Бұл орайда халық арасында вакцинациялаудың 
маңыздылығы және жалған ақпаратты теріске шығару 
 туралы ауқымды ақпараттық-түсіндіру жұмыстары 
жүргізілуі керек. «Вакцинациялаудың маңыздылығына 
назар аудара отырып, барлық телеарналар мен баспас�з 
басылымдарын тарту, оң мысалдарды к�рсету үшін пікір 
к�шбасшыларын, сарапшыларды және медиа тұлғаларды 
тарту, фейктерді теріске шығару және олармен күресу үшін 
шынайы ақпаратты жариялау жоспарлануда» дейді ҚР 
денсаулық сақтау министрі А.Цой. 

пәрменді қадам жасап келген. «Бірлік бар 
жерде тірлік бар» деген халықтың қанатты 
с�зінің терең даналық мағынасы бар. Ұлт 
ретінде, халық ретінде �зінің ішкі бірлігін, 
біртұтастығын жоғалтқан қауымдастық 
әлеуметтік жағынан әртүрлі қиындыққа 
 душар болады, береке мен бірлікті ту етіп,  
айрандай ұйып отырған халықтың да сан 
қырлы бағыттағы қатынастарына нұқсан 
келуі мүмкін. >лемдік саяси тәжірибеде 
бұған к�птеген мысал келтіруге болады (араб 
елдеріндегі саяси жағдайларды мысалға 
алуға болады.) Сондықтан �зінің бірлігін, 
ынтымақтастығын шынайы әлеуметтік 
маңыздылыққа, ерекше құндылыққа айнал-
дырған халық қана �мірдегі талай асуларды 
алуға к�бірек мүмкіндіктерге ие болады және 
басқалардың алдында �зінің біртұтастығы 
жарасқан қадірлі ұлтқа айналары хақ. 

«Тарихы бар халық тарихын таспен 
жазады, тарихы жоқ халық аспен жазады» 
дегендей, біздің түркілік ата-бабаларымыз 
бай тарихын, мәдениетін, ерлік дәстүрлері 
мен қаһармандық жорықтарын «Тастағы 
жазудан тағылым алғайсың!» деп, кейінгі 
ұрпаққа тасқа қашап жазып қалдырып 
отырған. Ежелгі түркілердің қоғамдық, 
әдеби, мәдени �мірін бейнелейтін к�не түркі 
ескерткіштері қатарында: «Күлтегін», «Білге 
қаған», «Тонык�к» жырлары және т.б. бар. 
Ел бірлігі, бабаларымыз аңсаған тәуелсіздік, 
бірлік жолындағы еңбек оны ұстап қалу үшін 
ұрпаққа аманат қып қалдырған ұлағат – мем-

лекетті ыдыраудан сақтандырып, алауыз дық 
пен шиеленістен сақ болуға шақыр ған 
даналық ой мен к�регендік тұжырымдар. 

Атамекеннің азаттығын, ата-тегінің 
тазалығын, түрік ұлтының рухани дәстүрін, 
тілдік тәуелсіздігін басты қасиет ретінде 
ұстап, «Түркі халқы жойылмасын, ел бол-
сын!», «Пәк ұлдарың құл болмасын, пәк 
қыздарың күң болмасын!» деп күресті, 
яғни татулық, бірлік мәселесі, түркілерді 
бірлестіру мәселесі тарих сахнасынан қай 
кезде де түскен емес. 

Ежелгі түркілік қай жырды алып қарасақ 
та, күшті мемлекеттің кепілі к�реген басшы, 
мықты заң екендігі, сол заңды қатаң ұстай 
білу керектігі айтылады. «Елді әділ заңмен 
басқару арқылы елді ұйытуға, құтқа, береке-
бірлікке бастауға болады» дейді ортағасырлық 
ғұлама >бу Насыр әл-Фараби. Бұл дегеніміз, 
халқының қамын жеген ақылды басшы 
елінде бостандық пен тәуелсіздік орната 
алады, мемлекетті дамыту мен нығайтуды 
�зінің  басты міндеті етіп қояды. Мемлекетті 
нығайтуда ірі тұлғалардың ерекше р�л 
атқарғаны айтылады. Түркі мемлекетінің 
бірлігін сақтауда зор табысқа жеткендердің 
бірі Білге қаған мен Күлтегін батыр еді. 
Күлтегін тақтың мүддесінен г�рі елдің 
мүддесін жоғары қойды. Білге мен Күлтегін 
қосылып, ақылг�й Тонык�ктің к�мегімен 
халықтың бар күш-жігерін бірлестіру, ба-
сын қосу мәселесіне бар �мірін сарп етті. 
Т�рткүл дүниені дүр сілкіндірген түркілердің 
мықтылығы олардың бірлігінде еді. Алай-
да бір ліктің осал кездері де болды, оған 
түркілердің шығыс және  батыс қаға наттарға 
б�лінгені куә. Бұл  туралы «Орхон» жыр-
ларында түркі елінің қалай ыдырағаны, 
жойылғаны ж�нінде  былайша баяндалған:

«Соңындағы інісі ағасындай болмады,
Ұлдары әкесіндей болмады.
Біліксіз қағандар отырған екен,
Жалтақ қағандар отырған  екен, 
>міршілері де біліксіз екен
Жалтақ болған екен. 
Бектерінің ымырасыздығынан, 
Табғаш халқының тепкісіне 

к�нгендіктен,
Түркі халқы елдігін жойды».
Осы орайда баса айта кетерлік жағдай: 

тәуелсіздік алған жылдардағы негізгі идео-
логия – тарихи-мәдени және рухани мұраны 
сақтау және дамыту, жаһандану кезеңіндегі 
сын-қатерлер мен қазіргі заманның күрделі 
үдерістерін парасатпен жеңу, мейірбандық 
пен кемелдікті дәріптеу екені с�зсіз.

Түркітілдес мемлекеттерді, қалаларды 
және  түркі  ұлтын дамыту  бойынша 
егеменді елдерді біріктіру түркі халқының 
бірегейлігін, мәдениеті мен тұрмысын 
сақтауға, түркі мемлекеттерінің жаңа 
 саяси доктриналарының және ұлттық 
қозғалыстардың құрылуына септігін тигізеді.

Тұтастай алғанда, Қазақстан, атап 
айтқанда Түркістан қаласы Түркі әлемін 
біріктіруге мүмкіндік беретін тиімді 
географиялық жағдайға, зор  рухани-тарихи 
құндылықтарға, материалдық игілікке 
ие. Еліміздегі ең к�не қалалардың бірі 
– Түркістан ежелден-ақ әлемге әйгілі 
шаһар. Түркістан – жұртымыздың рухани 
темірқазығы тәрізді тарих пен тағылымға 
толы күллі түркі-мұсылман халықтарының 
киелі мекені, қазақ хандығының астанасы. 

Қасиетті Түркістанның қақпасы кімге 
болса да ашық. Ол >зербайжан, Қазақстан, 
Қырғызстан, Мажарстан, Түрікменстан, 
Түркия және Nзбек стан үшін ортақ мұра. 
Бұл ж�нінде «Түркістан – барлық түркі 
халықтары үшін қастерлі қара шаңырақ, 
құтты мекен және аңсарлы атажұрт. Біздің 
мақсатымыз – түркі әлемін XXI ғасырда 
маңызды экономикалық және мәдени-
гуманитарлық кеңістіктің біріне айналдыру» 
деп атап �тті Президентіміз Қ.Тоқаев кешегі 
�ткен бейресми Саммитте. Сондықтан да 
Мемлекет басшысы алға қойған мақсаттың 
орындалуы нәтижесінде ұлылардың ордасы, 
гүлденген Түркістан болашақта білім мен 
ғылымның, �ркениет пен сауданың, туризм 
мен логистиканың түркі әлеміндегі астана-
сына айналары с�зсіз. 

Мансұрхан МАХАМБЕТҰЛЫ, 
Парламентаризм институтының

 директоры

Қазақ хандығының астанасы болды. 
Мұнда маңызды мемлекеттік мәселелердің 
басы ашылатын қазақ ақсүйектерінің 
құрылтайлары да �ткі зілді. К�не мәдениет 
бесігі, сәулет �не рінің кең сарай к�рінісі, 
небір ұлы ақындар ордасы болған бұрынғы 
Тұран, қазіргі  Түркістан туралы ұлы ақын, 
ұлт азаматы М.Жұмабаевтың:

Түркістан – екі дүние есігі ғой,
Түркістан – ер түріктің бесігі ғой.
Тамаша Түркістандай жерде туған
Түріктің Тәңірі берген несібі ғой – 

деп болашақты болжағандай етіп жырлауы 
бекер емес екен! 

XVII-XVIII ғасырлардағы Қазақ ханды-
ғының басына келген ауыр жағ дайларға 
(жоңғарлар шапқыншылығы мен қоқан 
�ктемдігі) қарамастан, қала �зінің маңызын 
жоғалтпай, құрылысын жалғастыра берді. 
Оған қаланың қоғамдық �мірінің ажырамас 
б�лшегі болып табылатын �ңірдегі дамыған 

Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің сәулеті 
�те ерекше құрылыс, оған түрлі үй-жай: 
орталық зал (қазандық), к�рхана, мешіт, 
кітапхана, жиналыс залы (үлкен және 
кіші ақсарай), асхана, қажыларға арналған 
тұрғын жай кіретін нақты әрі үйлесімді жо-
спары бар. Сондықтан Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесінсіз Қазақстандағы туризм саласын 
к�зге елестете алмаймыз.

Адамзат тарихында түркі мәдение-
тінің әлемдік �ркениетке қосқан үлесі 
мол деп айтуға болады. Сондықтан сан 
ғасырлық тарихы бар мәдениетіміз бен 
әдебиетімізді жаңғыртып, адамзаттың ру-
хани кемелденуіне тың серпін беретін 
құндылықтарымызды зерделеп, жаңаша 
пайымдағанымыз ж�н. 

>лемнің к�птеген елдері мен қауым-
дастықтары қазіргі заманауи тарихи кезеңде 
�здерінің ертеңгі болашағы үшін ел бірлігі 
мен оның біртұтастығын сақтап қалу үшін 
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Исламиятта  мұсылмандық  бес 
парызды ұстау қандай міндетті бол-
са, Абайда  «Руза, намаз, зекет, хаж 
–  талассыз іс». Бірақ 38-ші қара 
с�зінде: тағрифатқа (дін жолына) 
адам еріп кетсе, дүниенің ойран 
болатынын да ескертеді. Ақын жер 
бетіндегі пенденің к�руге, орындауға, 
сезуге тиіс  нәрселерді, егер ол дінге 
беріліп кетсе, кім істейді деген  сауал 
тастап, ойдың сергектігіне мән 
беруді ұсынады. Абайдың діни және 
ұлттық фанатизмге жол бермеуі адам-
ды құдайдың сүйген құлы ретінде 
 тануымен түсіндіріледі. 

Ұлы Абайдың «мың түрлі діннің 
бәрі – ғаделет, махаббат, құдайға 
лайықты», «…Алланың хикметін 
біреуден біреу анығырақ сезбек-
пен артылады» деуі – қазақ �лкесі 
ақындарының Алланы – хақ, Тәңіріні 
– Ұлы деп тануымен үндестік тапқан. 

 «Құдай Тағаланың жолы ниһаят-
сыз болады. Оның ниһаятына ешкім 
жетпейді. Бірақ сол жолға жүруді 
�зіне шарт қылып кім қадам басты, ол 
таза мұсылман, толық адам делінеді». 
Міне, таза мұсылман кім, толық 
адам кім? Ақынның адамгершілік 
бағасы. Алланы беріле сүю, адамзат-
ты бауырым деп жақын тарту – Абай 
шығармаларының �зегі. 

Ыбырай Алтынсариннің діни 
тақырыпқа арнайы арнаған еңбегінде 
де,  этнографиялық әңгімелерінде 
де дін мәселесіне айрықша к�ңіл 
б�леді. «Мұсылмандық тұтқасы» 
еңбегінде, «Жаратты неше алуан 
жұрт бір құдайым» �леңінде де береке 
мен сабыр сақтаудың амалы – пенде 
баласының тәубасына келуі екенін 
атап к�рсетеді. 

Отбасындағы тазалық,  жан 
сұлулығы, имандылық, қайы рым-
дылық, бауырмалдық, ағайын-
гершілік, к�ңілдің ақтығы, мұсыл-
манмын деген әр пенденің бойындағы 
ақ-адал сезімнің кіршіксіздігі иман 
арқылы Құдайды тану, Хақты бір деп 
санаудан келіп шығатын моральдық 
құндылықтар. 

Абайдың «қайрат, ақыл, жүректің» 
�зара с�з таластыруында да осы 
құндылықтар к�рінеді: «...билеуші, 
әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл, 
сенің қырың к�п, жүрек сенің ол 
к�п қырыңа жүрмейді. Жақсылық 
айтқаныңа жаны-діні құмар болады. 
К�нбек түгіл қуанады. Жаманшылық 
айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл 
жиреніп, үйден  қуып  шығарады». 

ЖЕР – 
ЖАН ЖАРАСЫ

АБАЙ АРМАНЫ 
ЖОЛЫНДА...

Дәстүрлi поэзияда бұл сұраққа жауап 
табу қиын емес. Ақтамберді, Шал, 
Сүйiнбай, Жамбыл, Шортанбай, тағы 
басқа с�з зергерлерiнің �нернамалық 
туындыларына зер салсаңыз, бұл 
қасиеттерге санамалап баға беріледi. 

Жыраулардың жақсы мен жаманға 
сипаттама беруінде халық дидактика-
сымен үндестік молынан байқалады. 
Бұл да жыраулар шығармашылығының 
басты бір ерекшелігі. Бұл игі дәстүр 
кейінгі ақындар легіне де жалғасады. 
Сүйiнбай: «Жақсының с�зi майда, 
жүзi жылы, орыстың күймей пiскен 
б�лкесiндей, жаманның к�кiрегi к�р, 
к�зi соқыр, жанбай қалған ағаштың 
шаласындай, сиырдың тентек тана-
сындай, жаманның ешкiмге жұғымы 
жоқ, жылқының қотыр болған ала-
сындай» дейдi. Адамгершiлiк қасиет-
тердi  құрайтын басты белгiлерi 
жақсылық пен жамандық туралы айта 
отырып, жыраулар мен ақындар  бай 
мен кедей, баршылық пен жоқшылық, 
аштық пен тоқтық, кеңдiк пен кемдiк 
секiлдi әлеуметтiк теңсiздiк мәселесiн 
де к�тередi.

Абай халқының ұйқыда жатқан 
с а н а с ы н  ә н м е н ,  « ж ұ п - ж ұ м ы р 
келісті с�зімен» оятуға тырысты. 
Тіптен ақын «жан құмарлығын – 
білмекке құмарлық» деп жастарды 
қызықтырып, білімге құлшынысын, 
ғылымға ұмтылысын оятқысы келді. 

Ғылымға аңсары ауу, білімге 
ұмтылу Абай ізденісінде соны си-
паттармен анықталады. «Ақыл-
мизан, �лшеу қыл», «Ақыл сенбей 
сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз,…кім 
болса мейлі, сол айтты, ақылменен 
жеңсеңіз». Nмірде Абайша �нер мен 
ғылым, білімді арқалап, «кірпіш 
дүниенің кетігін  тауып қалану» – 
зерделі, ынталы жанның ғана қолынан 
келмек.  Абайдың махаббаты да 
ғылым-біліммен суарылып, ақылға 
бағындырылады. «Ғылым – Алланың 
бір сипаты, ол хақиқат, оған ғашықтық 
�зі де хақлық һәм адамдық дүр». 
Ғылымға апаратын ізденістің алды 
– талап. Nйткені талапсыз ниет етіп, 
к�ңіл қоюсыз – ғылымның шығуы 
мүмкін емес.

Ыбырай Алтынсариннің  де 
«үміті – жастар», ол «батасын – 
білім қуған жастарға» береді. «Қазақ 
хрестоматиясының» алғы с�зінде:

«Қазақ халқы азбаған халық, 
оның талабы біреу салып берген тар 
шеңбердің қыспағына сыя алмайды; 
оның ой-пікірі еркін, оның келешегі 
үшін оған тек сана-сезім жағынан 
жалпы білім мен пайдалы �нерді 
үйрену керек болып отыр» деп жазды. 

Ғалым >.Дербісәлин ХХ ғасыр-
дың қазақ даласына жаңалық ғасыры 
боп енуін сол ғасырдың �нер мен 
білім ғасыры болғанымен байланыс-
тырады.  

Жалпы алғанда, қазақ әдебиетінің 
туып, қалыптасу кезеңінің негізгі 
арнасы − поэзиялық мұраларға 
келіп саяды. Nйткені қазақ поэзия-
сы арқылы, оның к�рші елдердің 
әдебиетімен байланысы арқылы 
жалпыадамзаттық байланыстың 
�зекті жалғастығына жол ашылады. 
Бұл арада поэзия – байланыстырушы 
қызмет  атқарады.

Адамгершілік құндылықтардың 
негізі – дін, білім-ғылымды игеру, 
жақсы мінез, жамандықтан жирену. 
Кісілік, кішілік қасиеттер есебінде 
ұғынылатын бұл түсініктердің 
 поэзия атты ұлы құнды мұра арқылы 
жетуі, ұрпақ санасына жыр �зегімен 
дәйектелуі �те маңызды. Ұлы Абай-
дың к�ркем проза тілімен жазылған 
қара с�здерінің �зі тағылымдық, осы 
адамгершілік құндылықтардың бар 
сипатын бойына жиғанымен бағалы, 
сонысымен мәңгі. 

Анар БҮРКІТБАЕВА,
Ш.Есенов атындағы КТЖИУ-дің

Қазақ филологиясы 
кафедрасының доценті

Әр қазағын адамгершiлiкке үндеу, ғылымға, бiлiмге жетелеу озық мәдениетке 
жеткiзу – Абай арманы, мақсаты. Абай «ғылым таппай мақтанбау, орын таппай 
баптанбауды» ұсынды. Рас, Абайдың қазақ еліне жаңа ықпалды өзгеріс әкелуі 
оңайға соққан жоқ. Шығыс пен Батыстың озық ойлы білімі мен ғылымына ын-
тамен, инемен құдық қазғандай жолмен жүріп жан-жақты  ізденген Абайдың 
айналасына оқыған, ғылымды керек ететін жастарды жинауы да құрметке 
лайық қадам. Ендеше, сол Абай арманы осы күні орындалды ма? Оны бүгінгі 
ғылым-білімді тәрбие арқылы сіңіріп өскен ұрпақтың саны мен сапасына қарап 
бағамдармыз.

сол т�рт облыстың �зінен пайдала-
нылмай бос жатқан 8,3 млн гектар 
жер анықталған. Демек, атқарушы 
органдардың �з беттерімен берген 
мәліметтері шындықтан тым алшақ. 
Барлық облыстарға ғарыштық монито-
ринг жасалса, әлгі 15,4 млн гектар бер 
жағы болып қалады. 

2003 жылдан бастап жер 49 жылға 
жалға беріле бастаған. 2015 жылы «Жер 
кодексіндегі» сол ұзақ мерзімге беретін 
бап алынып тасталған. Бүгінде елімізде 
азды-к�пті жер иеленген қожалықтар, 
фермерлер, тіпті млн-даған гектарға ие 
латифундистер де бар. Анығырағы – ел 
ішінде айтылатындай, сіз айдалаға апа-
рып, иен жатыр ғой деп қазық қағып, 
үй емес-ау, шатыр тігіңізші, ертесінде-
ақ сол жердің егесі табыла кетеді. 
Жер кімдерге және қанша гектардан 
екендігі беймәлім болса да, үлестіріліп 
қойылғаны анық. Иелігінде млн-
даған гектар жері бар бәзбіреулер �зге 

бұрын үлестірілген жердің мәселесін де 
қайта қарау керек пе? ?ділеттілік орнату 
үшін қайта қараған абзал. Шаруашылық 
жүргізем деген азаматтарға белгілі бір 
шектен асырмай (мүмкін бес жүз гектар-
дан) жер беру қажет деген секілді сауал дәл 
қазір күн тәртібінде тұр. 

>лемжелідег і ,  �зге  де  ақпарат 
құралдарындағы жер десе дабырласып 
кететін қазекемнің с�з ләміне құлақ 
түрсеңіз; аудандарда құрылған жер 
 комиссиялары заңды белінен басыпты. 
Алдымен сол комиссияның т�рағасы 
болған аудан әкімінің орынбасары, 
�зге де әкімдер, ауылшаруашылығы 
б�ліміндегі қызметкерлер, тіпті  комиссия 
мүшелері, қысқасы, қолында билігі 
барлардың барлығы және олардың 
туғандары жермен қамтамасыз етіліпті. 
З а ң г е р л е р д і ң  а й т у ы н ш а ,  м ұ н д а й 
жағдайда «Жер кодексіндегі» «мүдделер 
қақтығысы» бабына, комиссия шешімін 
заңсыз деп танитын �згеріс енгізу қажет. 

беру туралы» заң қабылданған. Ол 
бойынша жергілікті �зін-�зі басқару 
ұйымдары,  атқарушы органдар 
халықпен кеңесіп, үйлестіру шара-
ларын қолдануы тиіс. >р ауылдың 
аумағындағы жер мемлекеттікі болса 
да, сондағы халықтың мен шігіндей 
қаралуы тиіс. Ауыл маңынан жер алған 
кей кәсіпкерлер қоршап алған немесе 
ор қазып тастаған секілді  деректер 
ақпарат құралдарында жиі айты-
лады. Оның барлығы жаңа заңмен 
реттелуі қажет. Жер  инспекторлары 
әкімдіктерге қарасты.  Содан да 
қауқарсыз. Сондықтан Жер комитетін 
министрліктен алып,  Президентке 
тікелей бағынышты агенттік құру 
 керек деген бастама да орынды.

«ЖЕРДІҢ АРТЫНДА 
ТІЛ ТҰР»

Иә, бір азаматымыздың малына 
/ріс, екіншісіне шабындық, үшінші 
біреуге егістік жер жетпей жатқанда, 
айдаладағы Ресей Федерациясына 
8,6 млн гектар жер жалға беріліп отыр 
екен. Т/лейтіндері жылына небәрі 
20 млн доллар. Олардың барлығы 
әскери полигон, жеріміз бен ауамызды 
улап жатқаны /з алдына б/лек әңгіме. 
Бәлкім, депутаттары мен шенеуніктері 
Қазақстанды әлі күнге отарындай к/ріп, 
аузына келгенін с/йлейтіні біздің осын-
дай к/ршінің к/ңілін қалдырмайтын 
ақк/ңілділігімізден шығар. Демек, бұл 
мәселені де халық болып күн тәртібіне 
шығаруымыз қажет.

Біз �стіп жер мәселесін отыз 
жыл бойы әрі тарт та, бері тарт 
қылып жүргенде, жеріміз 50-55 пай-
ыз азып-тозып кеткенін мамандар 
дұрыс ескертіп келеді. Ол тұрғыдан 
ойлағанда, жер иелі болғаны ж�н 
секілді. Соған да байланысты шығар, 
жерге иелік етіп алып, пайдаланбай 
отырғандарға салық оннан  жиырма 
есеге дейін к�бейтіліпті. Бұл шара 
қаншалықты нәтиже берері әзірге 
белгісіз. >р ауылдың жерінің салығы 
сол ауылдың бюджетіне түссін 
 деген талап та орынды. Фермер-
лер үшін жердің кепілдік бағасын 
�сіру қажеттіліг і  айтылуда.  Ол 
фермерлердің қомақты несие алуына 
жол ашпақ. 

Бұл  салаға  маман дайындау 
мәселесі де к�терілуде. «Жерге ор-
наластыру» бағы тында екі түрлі 
мамандыққа оқытылып келсе, кейінгі 
жылдары ол тоқтатылған. Саланы 

білмейтін, мамандығы жоқ адамдар да 
істің ілгері басуына кедергі келтіруде 
екен. 

Дамыған елдерде жердің рен-
та бельділігіне, турасы – пайда-
лылығына, қанша табыс әкелетініне 
маңыз береді. Ол үшін шаруалардың 
ісі сақтандырылған, арзан несиемен 
қамтамасыз етілген, дамуы тұрақты, 
жері құнарлы болуы шарт. Біздегі 
секілді шегіртке қаптап жеп кеткен-
нен кейін дәрі шашпай, бәрі алдын-
ала ойластырылған болуы керек. 
Сонда ғана инвестиция келмек. 

«Жердің артында Тіл тұр» деп 
>лихан Б�кейханов айтқандай, 
азаматтық беруді де �згерту қажет-
ақ. Шетелдердің тәжірибесінде бар 
себепті  Қазақстан азаматтығын 
алғысы келетін қандастарымыздан 
басқалар,  Мемлекеттік  т ілден, 
 тарихтан емтихан тапсырса және 
 Қазақ станда кемінде 5 жыл тұрған 
 болуы шарт делінсе, біз алаңдайтын 
к�п мәселе азая түсер еді.

Ыбырай Алтынсариннің 
де «үміті – жастар», ол 
«батасын – білім қуған 
жас тарға» береді. «Қазақ 
хрес томатиясының» алғы 
сөзінде:
«Қазақ халқы азбаған 
халық, оның талабы 
біреу салып берген тар 
шеңбердің қыспағына 
сыя алмайды; оның ой-
пікірі еркін, оның келешегі 
үшін оған тек сана-сезім 
жағынан жалпы білім мен 
пайдалы өнерді үйрену 
керек болып отыр» деп 
жазды. 

Ғылымға аңсары ауу, 
білімге ұмтылу Абай 
ізденісінде соны сипат-
тармен анықталады. 
«Ақыл-мизан, өлшеу қыл», 
«Ақыл сенбей сенбеңіз, 
бір іске кез келсеңіз,…кім 
болса мейлі, сол айтты, 
ақылменен жеңсеңіз». 
Өмірде Абайша өнер мен 
ғылым, білімді арқалап, 
«кірпіш дүниенің кетігін 
тауып қалану» –зерделі, 
ынталы жанның ғана 
қолынан келмек. Абайдың 
махаббаты да ғылым-
біліммен суарылып, ақылға 
бағындырылады. «Ғылым 
– Алланың бір сипаты, ол 
хақиқат, оған ғашықтық 
өзі де хақлық һәм адамдық 
дүр». Ғылымға апаратын 
ізденістің алды – талап. 
Өйткені, талапсыз ниет етіп, 
көңіл қоюсыз – ғылымның 
шығуы мүмкін емес.

(Басы 1-бетте)

Бұл ғана емес, тереңірек үңілсек, 
мәселе шаш-етектен. Мысалға, Ауыл 
шаруашылығы министрлігіне жергілікті 
атқарушы органдар берген мәліметтер 
бойынша, Қазақстан к�лемінде иелі, 
бірақ пайдаланылмай бос жатқан жер 
15,4 млн гектар. Оның 5,4 млн  гектары, 
бәлкім, иелері �згертіліп, әлде ескерту 
жасалып, пайдалануға қайта берілген. 
5,6 млн гектары мемлекет меншігіне 
қайтарылған. 4,4 млн гектары сот 
арқылы қайтарып алуға жолданған. Ол, 
ол ма, аталған министрлік 2020 жылы 
Ақмола, Маңғыстау, Қостанай, Шығыс 
Қазақстан облыстарының жеріне 
ғарыштық мониторинг жасағанда, 

Заңның саяжай салуға рұқсат 
етілген бабын пайдаланып, бәзбір 
пысықтар «ақша жасауда». 

Ол, ол ма, аталған министрлік 
2020 жылы Ақмола, Маңғыстау, 
Қостанай, Шығыс Қазақстан 
облыстарының жеріне ғарыштық 
мониторинг жасағанда, сол төрт 
облыстың өзінен пайдаланылмай 
бос жатқан 8,3 млн гектар жер 
анықталған. 

Израиль секілді елдердің 
тәжірибесіне сүйеніп, ауыл 
шаруашылығына арналған жер 
толықтай мемлекет меншігінде 
болғаны жөн деген уәж 
айтушыларға қосыламыз. 

Жер мемлекет меншігінде 
болғандықтан, жалға алушы 
азаматтардың ол жеке басының 
құпиясы емес. Сондықтан оны 
жариялау адам құқына қайшы 
келмейді.

...Қазақстанда 32 млн гектар 
жайы лым жетіспейді. 

Жер инспекторлары әкімдіктерге 
қарасты. Содан да қауқарсыз. 
Сондықтан Жер комитетін 
министрліктен алып,
 Президентке тікелей 
бағынышты агенттік 
құру керек деген 
бастама да
орынды.

Біз өстіп жер мәселесін отыз жыл бойы әрі тарт та, бері 
тарт қылып жүргенде, жеріміз 50-55 пайыз азып-тозып 
кеткенін мамандар дұрыс ескертіп келеді. Ол тұрғыдан 
ойлағанда жер иелі болғаны жөн секілді. Соған да 
байланысты шығар, жерге иелік етіп алып пайдалан-
бай отырғандарға салық оннан жиырма есеге дейін 
көбейтіліпті. Бұл шара қаншалықты нәтиже берері 
әзірге белгісіз. Әр ауылдың жерінің салығы сол ауылдың 
бюджетіне түссін деген талап та орынды. Фермерлер 
үшін жердің кепілдік бағасын өсіру қажеттілігі айтылу-
да. Ол фермерлердің қомақты несие алуына жол ашпақ. 

мемлекеттердің азаматтығын ала баста-
ды, енді жерді банкілерге кепілдікке 
қойып, млн-даған қаржыны қалтаға 
басып, шетелдерге қашып кетуі мүмкін 
деген де қауіп айтушылар жоқ емес. 

Е л і м і з  а у ы л ш а р у а ш ы л ы ғ ы н а 
арналған жер к�лемі ж�нінен әлемде 
а л т ы н ш ы  о р ы н д а ,  ж а н  б а с ы н а 
шаққандағы егістік жер к�лемі бойын-
ша Австралиядан кейінгі екінші орын-
дамыз. Яғни жеріміз ұлан-ғайыр. Адам 
аз. Сондықтан бұл ұлттық қауіпсіздік 
мәселесіне тіреледі. Израиль секілді 
е л д е р д і ң  т ә ж і р и б е с і н е  с ү й е н і п , 
ауылшаруашылығына арналған жер 
толықтай мемлекет меншігінде болғаны 
ж�н деген уәж айтушыларға қосыламыз. 

«МҮДДЕЛЕР 
ҚАҚТЫҒЫСЫ»

Шешуі қиын кезекті түйін, қандай жол-
мен болса да ат т/беліндей адамдар жер 
иеленді. Sз азаматтарымызға да 49 жылға 
жалға беру жаңа заңда рұқсат етілмесе, 

Ол дау-дамайдың дені комис-
сияның жұмысында жариялылық 
жоқтығынан екені түсінікті. Жер 
кадастры ашық болуы тиіс. Жер 
мемлекет меншігінде болғандықтан, 
жалға алушы азаматтардың ол жеке 
басының құпиясы емес. Сондық тан 
оны жариялау адам құқына қайшы 
келмейді. Тіпті он жүздік жерге кім, 
қай �ңірде кезекте тұр, сол 1,5 млн 
азаматтың тізімі де сайттарда тұруы 
тиіс деген заманға сай талап орынсыз 
дей алмаймыз. 

Ілкіде пайдаланылмай бос жатқан 
жер к�птігі айтылды. С�йте тұра, 
сенсеңіз де, сенбесеңіз де Қазақстанда 
32 млн гектар жайылым жетіспейді. 
Халықтың айтуынша, оның сырын 
жерді үлестіру, қадағалау құқықтарын 
әкімдерге беріп қойғаннан іздеу керек. 
Олар оңды-солды үлестіргендіктен әрі 
жер қойнауын дұрыс пайдалану ту-
ралы заңдылықтарды сақтамауынан, 
малының �рісі тарылған ауылдар аз 
емес. Рас, елімізде «Жайылымдар 

?л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің Журналистика факультеті 
Баспа ісі және дизайн кафедрасының 
ұйымдастыруымен к/рнекті ғалым, ұстаз, 
жазушы, публицист, тарих ғылымының кан-
дидаты, профессор ?білфайыз  Ыдырысовты 
еске алуға арналған «Баспа ісі және медиа-
дизайн: қазіргі трендтер, проблемалары және 
келешегі» деген тақырыпта «Ыдырысов 
оқулары» /тті. 

Конференцияны Журналистика факультеті 
деканы Сағатбек Медеубекұлы ашты. Ұстаз 
>білфайыз Ыдырысовтың еңбек жолына, әсіресе 
Баспа ісі және дизайн кафедрасының ғылыми 
негізін бір жолға салып кеткен ғалым ретіндегі 
еңбегіне үлкен баға берді. Қазіргі таңда кафедра-
да Ыдырысов ұрпақтары тағайындаған арнаулы 
шәкіртақы бар. Бұл шәкіртақыны алуға к�птеген 
жастар ынталы екенін атады. Бұл байқауға құнды, 
мағыналы жұмыстар келіп түскенін, атсалысып 
қатысқан әр қатысушыға �з тарапынан алғыс 
айтты. 

Келесі с�з Баспа ісі және дизайн кафе-
драсының меңгерушісі Айгүл Рамазанға берілді. 

Ол >.Ыдырысовтың ұстаздық, адамгершілік, 
 қа  рапайымдылық қырларын еске  алып, 
>білфайыз ұстаздың айналасына мейірім шуағын 
т�ге білген ізгі жан, ұстаз бен шәкірт арасын-
да  керемет құрметті сезіндірген абзал ғалым 
екендігін үлкен сағынышпен атап �тті. 

Баспа іс і  және дизайн кафедрасының 
оқытушысы Қоңыр Мұқатаева �з с�зінде: 
«Бүгінгі оқуларға біраз студент қатысты. Бәрінің 
шығармаларымен  танысып шықтық. Бәрі тал-
пыныпты, ізденіпті, оқыпты. Негізі жаңадан 
басталып жатқан оқу болғаннан кейін келешегі 
зор деп білемін. Осы оқулармен >білфайыз 
Ыдырысовтың екінші ғұмыры басталды деп 
түсінемін. Ғылымдағы мұрасын зерттеу басталып 
жатыр, бұл оқулар жыл сайын жалғасып отыра-
тын дәстүрге айналады деп сенемін» деген ойын 
білдірді. 

Баспас�з бағыты бойынша әділ қазылар 
алқасының мүшесі ретінде «Алаш» халықаралық 
сыйлығының лауреаты Нұржан Қуантайұлы с�з 
алып, >білфайыз Ыдырысовтың жол к�рсеткен, 
теориямен қатар тәжірибені бірге алып жүруге 
септігін тигізген ұстамы мықты ұстаз екенін атады. 
Елу жыл бойы қызмет етіп, шәкірт тәрбиелеп жол 

к�рсеткен ұстаздың, ғалымның атын �шірмейтін 
шәкірттері, сол шәкірттердің атсалысқан еңбегін 
бағалаудың �зі бір құрмет екеніне тоқталды. 

Дизайн бойынша әділ қазының мүшесі, 
 Дизайнерлер одағының т�рағасы Қамбар 
К�шенов: «16 жұмыс келіп түскен екен, тиісінше 
саралап, лайық бағасын бердік. Дизайнер 
одағының атынан осы қатысушыларға ынта-
ландыру дипломын қарастырдық. Жастардың 
байқауларға қатысуы қуантты» деген лебізін 
білдірді.  

«Дизайн �нерінің үздік туындысы» номинация-
сында 3-орын 3 курс студенті Жігер Жұмахметовке, 
«Үздік ғаламтор жарияланымы» номинациясында 
3-орын 3 курс студенті Данагүл Майдарханға, 
«Үздік мультимедиялық жоба» номинациясында 
3-орын 1 курс студенті Баян Мейірбекке, «Үздік 
ғылыми жұмыс» номинациясында 2-орын 2 
курс студенті Жібек Құдайбергеноваға, «Дизайн 
�нерінің үздік туындысы» номинация сында 
2-орын 1 курс магистранты Жазира Жұмашеваға, 
«Үздік ғылыми жұмыс» номинациясында 1-орын 3 
курс студенті Даяна Дарбаеваға берілді. 

Шынар ?БІЛДА

Ғалымның аты өшпейді
Осы арада мінез деген не? Ол 

адамда тумысынан ба, әлде �мірге 
араласу барысында қалыптаса ма? 
Бұл ж�нінде ғұлама Абайдың �зі 
«Он тоғызыншы с�зінде»: «Адам 
ата-анадан туғанда есті болмайды: 
естіп, к�ріп, ұстап, татып ескерсе 
дүниедегі жақсы-жаманды таниды-
дағы, сондайдан білгені, к�ргені к�п 
болған адам білімді болады... >рбір 
естілік жеке �зі іске жарамайды. 
Сол естілерден естіп, білген жақсы 
нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен 
сақтанса,  сонда іске жарайды, сонда 
адам десе болады» деп қорытынды 
жасайды да, «адам баласын заман 
�сіреді, кімде-кім жаман болса, 
замандасының бәрі виноват» дейді. 
Осылайша, ақын жаман мінездің 
қалыптасуы, жалпы адам мінезінің 
бітісіне әсер етуші заман, �з ортасы, 
қоғамы екенін ашық айтады.

Мұндай топшылауды Шығыс 
ақыны >лішер Науаи де айтады. 
Ендеше, жақсы адам, жаман адам 
кiм? Жiгiт жақсысы қандай болмақ? 
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Ғалымдығы айтыла қалғанда, кешегі 
кеңестік кезеңнің �зінде небәрі 36 жасын-
да докторлық диссертация қорғап, қазақ 

тіл білімінің терең зерттеушісі ретінде танылуы тілге 
тиек етіледі. Қазақ әдеби тілінің тарихын нақты 
деректер арқылы зерттеп-зерделеу нәтижесінде  
бірнеше ғасырға тереңдете талдаған жаңалыққа толы 
зерттеулері оны жастайынан бедел биігіне к�терді. 
«Қазақ әдеби тілінің совет дәуірінде дамуы», «Қазақ 
әдеби тілінің қалыптасып даму кезеңдері», «Қазақ 
әдеби тілінің тарихы» атты еңбектері айтқанымызға 
дәлел болады. 

Иә, шығармашылық шеңбері кең, зерттеу сала-
лары сан алуан екенін 200-ден астам монография, 
оқулық, оқу-әдістемелік құрал, с�здік пен ғылыми 
мақалалары айғақтай түсері анық. Академиктің 
ерекше екпін түсіріп зерттеген салалары – қазақ 
тілінің тарихы, қазақ әдеби тілінің қалыптасып, 
даму кезеңдері, с�з тіркесінің дамуы мен лексика-
лану процесі, с�здердің грамматикалық құрылымы 
ғылыми ортада ерекше бағаға ие болған зерттеу-
лер екені белгілі. >сіресе қызыл империяның 
қылышынан қан тамып тұрған кездің �зінде, 
ғалымның қазақ әдеби тілінің тарихы Қазан 
т�ңкерісінен де емес, ХІХ ғасырдың екінші жарты-
сынан да емес, тіпті ХVII ғасырдан да емес, одан әрі 
хандық дәуірден басталатын академик С.Исаевтың 
сонау ХХ ғасырдың 70-жылдары зерттеулерінің 
 нысаны етіп алуы – к�зсіз батырлық деп бағаланғаны 
белгілі. Құр с�збен емес, ғылыми негізде қазақ әдеби 
тілін дәуірлеу мәселесінде де �зіндік ұстанымын та-
нытып, талдау нәтижесінде тұщымды тұжырымдар 
ұсынғаны ғылыми зерделігін танытқан зерттеулер 
қатарынан табылды. Нәтижесінде, әдеби тілдің 
қалыптасуының негізгі үш жолының болатындығы 
тілдік дәйектермен дәлелденді. 

Қазақ тілінің грамматикалық құрылысы мен 
қазақ тілінің тарихи грамматикалық мәселелері 
« Г р а м м а т и к а л ы қ  т а л д а у  т ә с і л д е р і »  ( қ о с 
авторлықпен), «Қазіргі қазақ тіліндегі ұғымдар» және 
«Қазіргі қазақ тіліндегі с�здердің грамматикалық 
сипаты» атты зерттеулерінде ғалымның с�здің 

Айдарды
жүргізетін 
Кәрімбек 
ҚҰРМАНӘЛИЕВ, 
академик, 
филология 
ғылымының 
докторы, 
профессор

(Ұлттық Ғылым 
академиясы мен «Ана тілі» 

газетінің бірлескен жобасы)

лексикалық, грамматикалық мағынасы  туралы 
терең талдағанын байқаймыз. >ртүрлі түсіндіріліп 
жүрген грамматикалық мағынаның сырын 
ашып, грамматикалық мағынаның түрлері мен 
беру жолдары, грамматикалық категорияның 
мәні, грамматикалық формамен арақатынасы 
анықтамасын айқындағанының �зін зор жетістік 
деп қабылдауға әбден болады. 

Реті келгенде, ғалымның с�зжасам сала-
сын зерттеуіне байланысты с�з қозғағанда, бір 
оқиғаны еске ала кеткенді ж�н к�рдім. Ол кез-
де мен неміс және қазақ тілдерінің с�зжасамы 
 туралы докторлық диссертацияма материал жинап, 
теориялық негіздемелеріне к�ңіл б�ліп жүрген 
кезім болатын. Институттың ректоры Сейілбек 
Мұхамеджарұлында кафедра жетекшісі ретінде 

с�зжасамның басты белгісі – жаңа мағыналы с�з 
тудыру» деген ойы �те орынды пікір екенін �мірдің 
�зі дәлелдеп отыр. 

Ғалымның синтаксис саласында,  атап 
айтқанда, с�з байланысы мен с�з тіркесінің 
арақатынасы, с�з тіркесін жіктеу мәселесі 
«Қазақ әдеби тілінің совет дәуірінде даму» атты 
монографиялық еңбегінен  бастау алғаны белгілі. 
Ол тілдегі тіркесімділік с�здердің тек қана 
грамматикалық қызметі емес, лексикамен, с�здегі 
ішкі мағына сыйымдылығымен және семасиоло-
гиямен де байланысты екенін байыппен дәлелдей 
түседі. Ғалымның с�йлемді с�з тіркесі мен с�з 
байланысы деп екі топқа б�ліп қарастыруы да 
тұщымды тұжырым екені ғылыми ортада жоғары 
бағаланғанын айта кеткеніміз ж�н.

Р е к т о р  д е г е н н е н  ш ы ғ а д ы ,  С е й і л б е к 
 Мұхамед жарұлы ректорлық қызметке оп-оңай 
жоғарыдан тағайындала салмағанын біреу білсе, 
біреу білмес. Сонау �ткен ғасырдың 80-жылдары 
соңында, кеңестік кезеңде, жариялылық, «қайта 
құру», демократия жолы таңдалып, әр ұжым �з 
басшысын �здері сайлап алу мүмкіндігін беретін 
қағидалар күн тәртібіне к�терілген болатын. Міне, 
Қазақтың қыздар педагогикалық институтына рек-
тор сайлау науқаны да жүріп жатқан кез еді. Елге 
белгілі, «атынан емес, атағынан ат үркетін» тұлғалар 
конкурсқа қатысып, бағын сынаған болатын. 
Сегіз кандидатураның ішінен академик Сейілбек 
Исаевтың ректор болып сайлануы – сенсация 
емес, ұжым таңдаған, бағдарламасы оқытушы-
профессорлар құрамын қанағаттандырған тұлға 
еді. Тағайындалған емес, сайланған ректормен 
жұмыс істеу әрі жеңіл, әрі жауапкершіліктің жоғары 
болғанын Секеңмен қызметтес болғандар аңыз 
қылып айтып жүргені де рас. 

Ғылым жолын �зінің шамшырағы қылып 
алған ректор, қызметке кіріскен бірінші күннен 
бастап, қолға алған шаруасы институт тарихында 
болмаған аспирантура ашу болғанынан-ақ к�п 
нәрсені аңғаруға болатын сияқты. Қазіргідей 
емес, тәуелсіздікке қолымыз жетпей, Мәскеуге 
жалтаңдап отырған кез болатын. Білім саласына 
байланысты пайымды шешімдер сол жақтан қолдау 
тапқанда ғана іске асатын. Алайда ешкімге иілмеген 
Исаев Алматы мен Мәскеудің арасында шауып 
жүріп, әйтеуір бес мамандық бойынша ашылған 
аспирантура мамандықтарының санын �зі �мірден 
�ткенше жиырмаға жуықтатқаны к�ңілге жұбаныш 
болғанын несіне жасырайық. Аспирантураға 
келешегінен үміт күттірер институттың үздік 
түлектерін тартуды тапсырма етіп қойды, с�йтіп, 
жоғары оқу орнының ғылыми-педагог кадрларын 
тәрбиелеуге үлкен мән беріп қана қойған жоқ, 
 сонымен бірге олардың диссертация қорғап, ғалым 
атануы үшін кандидаттық диссертация қорғау 
кеңестерін ашқаны ғылымға, жоғары білімге деген 
қамқорлықтың к�рінісі екені анық байқалған бола-

тын. Осылай институт ғылыми әлеуетінің артуына 
айрықша к�ңіл б�луінің арқасында ғылым доктор-
лары мен кандидаттарының қарасы к�бейгенін 
аңғаруға болады. 

Айдардың форматына сәйкес, тіл білімпазда-
рының ғылымнан қолы қалт еткенде шұғылданған 
істерінен де ақпарат беруді  мақсатымызға 
айналдырғанымыз оқырманның ойында болса ке-
рек. Ендеше, Секеңнің серілігіне тоқталудың сәті 
түскендей болып отыр. 

Оның ақынжандылығы, әдебиетке құштарлығы, 
сондай-ақ тамылжытып күй тартып, әдемі үнімен 
сезімге толы әндерді шырқайтынын замандастары 
күні бүгінге дейін айтудан жалыққан емес. Оның 
тасадағы сан түрлі таланттарының ашылуына 
Омбы педучилищесінде бірге оқыған достары осы 
оқу орнының үлесі болғанын, яғни �нерге баулуда 
орасан зор әсер еткенін әдемілеп айтқанын талай 
естідік. Жиын-тойларда және отбасылық отырыс-
тарда жан-жары Қызсұлу апамен бірігіп, Сейілбек 
ағаның домбырада сүйемелдеуімен  сызылтып 
ән салғанына сан рет куә болған едік. >сіресе 
біздің үйдегі отбасылық отырыста «Баянауылды» 
орындап болып, әннің �н бойындағы айтай-
ын дегенін шешендерше шешіліп, к�семдерше 
к�сіліп: «К�рдіңіздер ме, қанша қиын болса да 
қыздың қылығына сүйсінбей тұра аласыздар ма? 
Nлердей ғашық қыздың махаббатын, ғашығын 
қимай тұрған қыздың сүйіктісін к�зімен шығарып 
салып тұрғаны – бүкіл әннің философиясы мен 
мән-мағынасын жеткізіп тұрған жоқ па?» дегенде 
қонақтар оның жүрегінің нәзік, к�ңілшек, сезімтал, 
адамгершілігінен адалдығы аңқып тұрғанын 
байқап, кейін талай-талай әңгіменің �зегіне айна-
лып еді. 

«Ол нәзік жанды, сезімтал, ішкі мәдениеті 
телегей-теңіз, ешкімнің бетіне қатты келмейтін, 
ызадан келіп қалған ашуын ішке сақтап, кейін 
�зін-�зі қинайтын тым сыпайы азамат еді. Жоқ, ол 
соншалықты жуас та болмайтын, бірақ оның біреуге 
дауыс к�теріп, қатты с�з айтқанын естіген емеспін. 
Ол қуана да, ренжи де білетін. Бір қызығы, осы екі 
сезім қатар келіп қалса, екі к�зінде жас м�лдірейтін 
шағын талай к�ргенмін» деп Ахмет Мұса аға еске 
алғанда, мен де академиктің жүрегінің нәзіктігіне 
таңырқай отырып, ерік-жігерімді ұстай алмай, 
эмоцияға беріліп кетіп, к�зіме қалай м�лтілдеп жас 
келгенін байқамай да қалған едім... 

Сондай-ақ ғалымның қолының ебі бар екенін, 
үйіндегі майда-шүйде құрылыс жұмыстарын оп-
оңай істей салатынын, машинасының тетіктерін 
ж�ндеуді де меңгерген маман екенін, ағаш, темір 
ұстасы болғанын, бір кісідей білгір бағбан екенін 
к�зк�ргендер келістіріп айтқанын ұмыта қойған 
жоқпыз.

Міне, к�рнекті ғалымның ғылымнан қолы 
қалт еткенде немен айналысатынынан хабардар 
етуіміздің мақсаты – оқымыстыларымыздың зерт-
теуден басқа да жастарға үлгі болып, кәдеге жарар 
кәсіптері бар екенін тілге тиек ету болатын.

Ірі ғалым, іскер басшы академик Сейілбек 
И с а е в т ы ң  е л і н е  е т к е н  е р е н  е ң б е г і ,  қ а з а қ 
руханиятының алтын ұясына айналған Қазақ  ұлттық 
қыздар педагогикалық университетінің  мамандарын 
даярлаудағы майталмандығы әрқашан ел есінде 
сақталары с�зсіз. Оның ғалымдық, ұстаздық, 
тұлғалық тағылымы тәуелсіз еліміздің әр тұсында 
еңбек етіп жүрген шәкірттеріне үлгі болып қала 
бермек. Мектеп пен университеттерде оқушылар 
мен студенттер оның жазған оқулықтарын пайдала-
нып, білім мен ғылым нәрімен сусындап жатқанда, 
академиктің екінші �мірі жалғаса бермек...

Қазақ тіл білімінің көрнекті өкілдерінің 
бірі – Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Ғылым академиясының мүшесі, филология 
ғылымының  докторы, профессор Сейілбек 
Мұхамеджарұлы Исаев. 
Жалпы академик С. Исаевтың есімі 
аталғанда көпшілік оны ірі ғалым әрі 
ұлттық тәрбие берудің ұстаханасына 
айналған – Қазақ ұлттық қыздар 
педагогикалық университетінің ректоры 
ретінде еске алатыны анық. 

ЕШКІМГЕ 
ИІЛМЕГЕН ИСАЕВ

ҚАЗАҚ ДЫБЫСТАРЫНЫҢ 
ЕРЕКШЕЛІГІН САҚТАЙЫҚ

«Ал Секеңнің ғалымдығына келсек, бұл 
жағынан да оның к�з алдымызда �сіп жетілген 
к�п ғалымдардан �зіндік айырмашылығы бол-
ды. Ол, біріншіден, �зінің зерттеу объектісін 
жүрдім-бардым емес, тиянақты да терең талдап, 
тәптіштей зерттейтін ғалым; екіншіден, тілдің 
әр саласынан жүргізген зерттеулерінің ішінде, 
әсіресе морфология проблемалары бойынша 
�зінің айтар ойы, ұстанған �зіндік концепция-
сы бар ғалым; үшіншіден, біреудің жазғанын 
жалғастырып, айтқанын мақұлдап, келісе салу 
к�п ғалымның әдетінде болса, Секең кез келген 
мәселені �зінше түсініп, �зінше талдап-таратуды, 
пікір айтуды және сол пікірін әрқашанда дәлелдеп 
шығуға солдаттай дайын тұратын мінезді ғалым 
еді» деген академик >бдуәли Қайдардың берген 
бағасы отандық оқымыстылардың ортақ ойы 
екенін, ғалымның ғылыми еңбектері күні бүгінге 
дейін к�кейкестілігі к�мескіленбеген к�пшіліктің 
к�ңілінен шыққан зерттеулер екенін жастарға 
жеткізуді ж�н к�рдік. 

«Тіл тарландары» айдары кейіпкерлерінің 
кезінде кімнің шапағатын к�ріп, ғылым жолына 
түсуіне жол сілтеген қайраткер-ғалымдар туралы 
да тілге тиек етуді дәстүрге айналдырғанымызды 
к�зі қарақты оқырман ұмытпаған болар. Алаш 
ардақтыларының �негесін үлгі еткен акаде-
миктер І.Кеңесбаев, М.Балақаев, Ғ.Мұсабаев, 
Н.Сауранбаев, А.Ысқақовтар �зінен кейінгі 
болашақ ғалымдардың қалыптасуына айрықша 
к�ңіл б�лгенін к�реміз. Міне, сондай келешегінен 
үміт күткізген, Омбыдағы педагогикалық оқуын 
бітіріп, аз-маз уақыт ұстаздық етіп, тәжірибе 
жинақтай келген филология факультетінің 
студенті Сейілбек Исаевтың ғылым жолына 
түсіп, бүгінгі күні к�рнекті ғалымдар қатарынан 
к�рінуіне академик Ғайнетдин Мұсабаевтай 
ғұлама ғалымның ықпалының зор болғанын, 
�зінің бойындағы ғылымға деген адалдықты, 
еңбекқорлықты, ынта-жігермен зерделеп-зерт-
теу қасиеттерін сіңірудің үлесі мол болғандығын 
 мойындауымыз керек сияқты. 

кейбір мәселелер бойынша қабылдауында  болып, 
шаруаны бітіріп, орнымнан тұра бергенімде, 
докторлық жұмысымның қалай жүріп жатқанына 
к�ңіл аударғанын әлі күнге дейін ұмыта алар 
емеспін. С�зжасам мәселесін зерттеп жүрген әрі 
қазақ және орыс тілдерінің типологиясынан кітап 
жазған ғалым ретінде ол кісімен алғашқыда бір-екі 
рет ақылдасқанымда, с�зжасам саласын дербес 
сала ретінде зерттеу қажеттігін қолдайтындардың 
қатарында екенін әрі керек кезде ақыл-кеңесін ая-
майтынын да айтқан еді. Жалпы неміс тілі сияқты 
қазақ тілінің с�зжасамы да жеке тіл білімінің саласы 
ретінде танылудың ж�ні бар деп қолдау білдіргені 
ғалымның с�зжасам жеке сала ретінде қаралмаса, 
тілдің теориялық пікір ала-құлалықтары таусыл-
майтынын айтып, салыстырмалы-салғастырмалы 
түрде осы бағытты негіздеуге күш салуға кеңес бер-
ген еді. Айтса айтқандай, бүгінгі күні қазақ тілінің 
с�зжасамының жеке сала ретінде қалыптасып, 
дамуына атсалысқан ғалымдар қатарында академик 
С.Исаевтың аты дериватолог ғалымдар арасында 
ғана емес, күллі тілші-ғалымдардың тарапы-
нан құрметпен аталатынын айтқанымыз абзал. 
Ғалымның: «...с�зжасам с�з таптарын жасау емес, 

 «Қазақ тілі латын графикасына 
к�шуі керек» деген идея шыққаннан 
бастап, бұған қатты қуанғандар-
дың бірі мен едім. Сондағы ойым: 
к е ң е с т і к  с о л а қ а й  с а я с а т т ы ң 
 ке сірінен орыстанып, былығып 
кеткен қазақ тілінің грамматикалық 
ережелері мен с�здерінің жазы-
луы енді дұрыс жолға қойылатын 
болды деп үміттенген болатын-
мын. Мүмкін, сондықтан болар, 
қоғамның бір мүшесі ретінде мен 
бұл мәселеге басынан бастап-ақ 
белсенді түрде қатысып келе жа-
тырмын. 

 Латын графикасына к�шуге 
байланысты бірінші мақалам – 
«Жаңаша латын-қазақ әліпбиі» 
деп аталды. Бұл мақала 2003 жылы 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Ғылым Академиясының Хабарла-
рында (№3, Тіл, әдебиет сериясы) 
жарияланды. Онда мен ұлттық т�л 
дыбыстарымызды (>, N, Ү, І, Ғ, 
Ң) қос таңбамен белгілеген едім. 
Кейбір әріптестерім «қос таңба с�здің 
тұрқын ұзартып жібереді» деген пікір 
айтты. Миға қонатын пікір болған соң, ол 
ойымнан айныдым. 

Екінші мақалам – «Латын әліпбиіне 
негізделген қазақ әліпбиі» деп аталады. 
Бұл мақала 2012 жылы жарық к�рді. Онда 
менің қазақ-латын әліпбиі ретінде Ұлттық 
комиссияға ұсынған екінші нұсқамның 
жайы сипатталған болатын. 

Ол нұсқа мынау (>дейі фоток�шірмесін 
беріп отырмын):  

Мен латын графикасына негізделген 
қазақ әліпбиінің жобасын әзірлейтін 
Ұлттық комиссияның мүшесі болған 
емеспін. Комиссия мүшелері алғашқы 
мәжілістеріне басқа да мамандармен 
бірге мені де шақырып тұратын. Сол 
мәжілістердің бірінде мен �зім жасаған 
қазақ-латын әліпбиі ж�нінде ойларым-

салыстырған болсаңыздар, �з-
деріңіз де байқаған боларсыздар, 
соңғы бекітілген латын негізді 
жаңа қазақ әліпбиіндегі бекітілген 
нұсқаның менің сол нұсқамнан 
к�п айырмашылығы жоқ. Мен 
ұлтымызға ғана тән алты дыбыстың 
т�ртеуін (ә, �, ү, і) умлаутпен 
(әріптің үстіне қатар қойылған 
қос нүктемен), екеуін (ғ, ң) бре-
виспен (әріптің үстіне қойылған 
айшықпен) белгілеген болатынмын 
(Кестеге қараңыз).

 Бекітілген жаңа нұсқада әлгі 
алты дыбыс т�рт диакритикалық 
белгілермен (умлаут, бревис, седиль, 
макрон) белгіленіпті. Бұл т�рт белгі 
әліпбиді үйренуші бүлдіршіндерге 
қ и ы н д ы қ  т у ғ ы з а д ы  ж ә н е  о л 
таңбаларды жас балаларға үйрету 
де оңайға соқпайды. Сондықтан 
жаңа әліпбиге олардың т�ртеуі емес, 
алдыңғы екеуі де жеткілікті болар 
еді деп ойлаймын. 

Менің пікірімше, бекітілген 
жаңа әліпбидің бірінші кемшілігі – қазақ 
тілінде жоқ В, Ф және И дыбыстарды 
әліпби құрамында қалдырып, оларға ла-
тын графикасынан жеке-жеке таңбалар 
берілгендігі (V, F, I). >сіресе И-ді жаңа 
әліпби құрамында қалдыруға тіпті де бол-
майды. Себебі мұндай дыбыс қазақ тілінде 
мүлде жоқ. Бұл таңба – қазақ тілінде ЫЙ/
ІЙ, ҰЙ/ҮЙ деген жуанды-жіңішкелі 
т�рт дыбыстың қосындысын белгілейтін 

бекітілген жаңа әліпбидің соңғы жағында 
берілген мына бір ескертпе: «Латынның 
C, X, W таңбалары цитаталық прин-
циппен жазылатын шетелдік с�здерде 
қолданылады» деген жазу. Сонда қалай? 
Дәйекс�з (цитата) алмайтын адам жоқ. 
>рбір дәйекс�з алушы �зінің жазбала-
рында ескертпеде к�рсетілген латынша 
әріптерді қолданатын болса, онда жаңа 
әліпбиімізде 31 әріп емес, 34 әріп болғаны 
ғой.

 Мен ұсынған нұсқада Х дыбысынан 
басқа латынның бізге керекті әріптерінің 
бәрі де бар. Егер «жаңа әліпбиге Х-ны 
алмасақ болмайды» деген шешім болса, 
онда менің кестемде к�рсеткен Һ-ның ор-
нына осы Х-ны алмастыра салуға болады.

Жаңа әліпбидің екінші кемшілігі 
– И, Й, І дыбыстары латыншаның 
бірінің үстінде нүктесі бар, екіншісінде 
ол жоқ, бір-ақ әріппен, атап айтқанда, 
I таңбасымен белгіленгендігі. Орыс 
тіліндегі И әрпі туралы (кино деген с�здегі) 
«оны әліпби құрамынан шығарып тастау 
керек» дегенді жоғарыда айтқанбыз. Егер 
солай істеген болсақ, латынның І әріпі 
қазақтың Й дыбысына таңба болып қалар 
еді. 

Қазақ тіліндегі І дыбысының �зіне 
(іні деген с�здегі) жеке тоқталсақ, бұл 
дыбыс атам заманнан бері қазақтың Ы 
дыбысының жіңішке сыңары (екеуі де – 
бірі жуан, екіншісі жіңішке қысаң дауыс-
тылар) ретінде қолданылып, әліпбиімізде 
ылғи жарыстырыла қатар алынып келген 

болатын. Жаңа әліпбиде І дыбысы �зінің 
жуан сыңары Ы-дан алыстатылып, мүлде 
басқа таңбамен белгіленіпті. Қазақтың Ы 
дыбысын латынның Y әрпімен белгілеген 
екенбіз, ендеше, осы әріптің үстіне ум-
лаут белгісін қойсақ, ол Ы-ның жіңішке 
сыңары болып шыға келмей ме?! А, О, 
Ұ жуан дыбыстарын солай жіңішкертіп 
алған жоқпыз ба?! 

Латын графикасының негізінде жасал-
ған жаңа әліпбидің үшінші кемшілігі 
– кириллицадағы  У, Ұ, Ү дыбыстары 
ла тынның бір-ақ таңбасымен (U-мен) 
берілгендігі. Рас, олардың бірінің үстіне 
умлаут, екіншісінің үстіне макрон (әріп 
үстіне қойылған к�лденең сызық) белгісі 
қойылған. Тіпті бұл таңбалар бір-бірімен 
әбден шатастырылған десек те болады. 

М е н  « ш а т а с т ы р ы л ғ а н »  с � з і н 
білместікпен айтып отырған жоқпын. 
Латын тілінің �зінде U (үстінде ешқандай 
белгі жоқ) әрпі қазақтың Ұ деген дыбы-
сына сәйкес келеді. Ендеше, қазақтың 
Ұ дыбысын таңбалау үшін латынша U 
әрпінің үстіне неге макрон белгісін қоюға 
тиістіміз? Егер макронды қоймасақ, 
латынның бұл әрпі  қазақтың Ұ дыбысын 
таңбалаған болар еді де, ал латындық осы 
әріптің үстіне умлаут белгісін қойсақ, ол 
қазақ тіліндегі Ұ-ның жіңішке сыңары 
– Ү болып шығар еді  (Жаңа әліпбиде ол 
осылай белгіленген). 

Бар гәп орыс тілінен келген, бірақ 
қазақ тілінде жоқ У дауысты дыбысында 
(бу, су деген с�здердегі У) болып отыр. 
Мақалаларымда мен У қазақ тіліндегі ҰУ, 
ҮУ, ЫУ, ІУ деген т�рт дыбыстың қосын-
дысын таңбалайтын әріп дегенді ылғи 
айтып келемін. Мысалы,  ҰУ (жұл+ұу), 
ҮУ (күл+үу), ЫУ (қыр+ыу), ІУ (кір+іу). 
Егер қазақ тіліндегі У дыбысы біздің 
нұсқамызда к�рсетілгендей, латынның 
W әрпімен белгіленсе, бәрі де �з орнына 
келген болар еді. Мысалы, baw, taw, т.б. 

Жаңа әліпбидегі т�ртінші кемшілік 
(егер оны кемшілік деуге болатын болса) 
– қазақ тіліндегі  Ң дыбысын белгілеу 
үшін латынның N әрпіне, қазақ тіліндегі 
Ш әрпін таңбалау үшін латынның S 
әрпіне арнайы құйрық салынғандығы. 
Біздің ойымызша, әріптердің сыртқы 
т ұ р п а т т а р ы н ы ң  т ү р л е р і н  к � б е й т е 
бергенше, N, S әріптің үстіне айшақ 
белгісін қойсақ та жарар еді. Немесе 
жоғарғы мақаламызда біз ұсынған-
дай қазақ тіліндегі Ш дыбысын латын 

ТІЛ ТАРЛАНДАРЫ

Латын негізді жаңа қазақ әліпбиінің бекітілгеніне екі айдың жүзі болды. Қоғамдық 
ақпарат құралдарының бетінен бұл нұсқаны жақтаушы пікірлерден басқа  «мына 
жері қалай болар екен?», «ана жерін әлі де ойластыра түссек қайтеді?» деген 
сияқты пікірлерді кездестіре алмадық. Жаңа әліпби бекуін бекіді ғой, оған қарсы 
емеспін. Қарсы болмақ түгілі, екі қолымды тік көтеріп, жақтаймын. Әлі де «ойласа 
тұрайық» деп қашанға дейін жүре бермекпіз. 1928 жылы арап әліпбиінен латын 
әліпбиіне көшкенде – үш ай, 1941 жылы латыннан кириллицаға көшкенде – екі ай 
ғана жеткілікті болған.

әліпбиінде бар C әрпімен таңбаласақ та 
болатын еді (>ріптің шартты таңба екенін 
ұмытпайық). 

Егер жаңа қазақ-латын әліпбиіне 
сонау 2012 жылы мен ұсынған нұсқа 
негізге алынатын болса, онда Ахмет 
Байтұрсынұлы белгілеп берген 28 дыбысты 
құптаған, жақтаған, мойындаған болып 
табыламыз. Менің «қазақ дыбыстарының 
ерекшеліктерін сақтайық» деп айтып 
жүргендегі наным-сенімдерім осы.

Мен �з атымнан 29-ыншы дыбыс 
ретінде аһ, оһ, үһ деген сияқты одағай 
с�здерде кездесетін ерекше дыбысты 
таңбалау үшін Һ әрпін алған ж�н дегенді 
айтқанмын. Жаңа әліпбиде Һ мен Х 
әріптерін қазақ тілінде қатар қолдануды 
ұсыныпты. Одағай с�здерді дұрыс жазу 
үшін бұл екі әріптің біреуі де жетпей ме? 
«Екеуін бірдей қатар алудың не қажеті бар 
еді?» деген ой мені мазалай береді (Мұны 
тағы да сол баяғы орыс тіліндегі Х дыбы-
сынан айырылмаудың амалы шығар деп 
топшыладым).

Қорыта айтқанда, соңғы бекітілген 
қазақ-латын әліпбиі бұрынғы нұсқаларға 
қарағанда әлдеқайда жаңартылған және  
жетілдірілген. Егер келешекте оның 
осы мақалада айтылған олқы тұстары 
ескерілсе, жаңа әліпби жетілген үстіне 
жетіле түскен болар еді және мұндай 
әліпби қазақ тілінің заңдылықтарына 
сәйкес келер еді.  Сондай-ақ жаңа 
әліпбиді жасаушылар тек «тіліміздегі 
с�здерді қалай жазамыз» дегенді ғана 
к�бірек ойлай бермей, олардың «ол 
әріптерді қайтсек оқушыларға үйрету 
оңайға түседі» дегенді де есте ұстағаны  
абзал болар еді. 

Шындығына келгенде, жаңа әліпбиді 
түзушілердің И мен У-дан қол үзе алмай 
жүрген себебі – тілімізге осыған дейін 
еніп үлгерген сан мыңдаған орыс с�здерін 
қалай дұрыс жазамыз деген  уайым 
ғана. Одан г�рі, «қазақ тілінің о бастан 
қалыптасқан дыбыстық заңдылықтарын 
қайтсек сақтаймыз» деп ойласа ғой, 
шіркін, онда олар бекітілген жаңа қазақ-
латын әліпбиіндегі И мен У дауысты-
сын (У дауыссызын емес) және B, Ф, Х 
әріптерін әліпби құрамынан баяғыда-ақ 
шығарып тастаған болар еді. 

Байынқол ҚАЛИҰЛЫ,
филология ғылымының докторы, 

профессор

ды айта келіп, осы нұсқаны қолдарына 
ұстатқан болатынмын. Бірақ олар бұл 
ұсынысты қолдаған жоқ. Алайда к�ңілге тоқ 
санайтын нәрсе –  комиссия мүшелерінің 
араға 10 жыл салып барып, мен ұсынған 
әлгі нұсқаға қайта оралғандығы.

Егер жаңа бекітілген қазақ-латын 
әліпбиін менің 2012 жылғы нұсқаммен 

орыс тілінің әрпі. Мысалы, қый (қи), кій 
(ки), бұлтұй (бұлти), м�лүй (м�ли), т.б. 
С�йтіп, жаңа қазақ әліпбиін жасаушылар 
қазақ тіл білімінің іргесін қалаған Ахмет 
Байтұрсынұлы �мірге әкеліп, к�п жылдар 
бойы қазақ мектептерінде оқытылып кел-
ген 28 дыбыстың санын 31-ге жеткізіпті.

 Оқырманды шошытқан нәрсе – 

Сейілбек Мұхамед жарұлы ректорлық 
қызметке оп-оңай жоғарыдан 
тағайындала салмағанын біреу білсе, 
біреу білмес. Сонау өткен ғасырдың 
80-жылдары соңында, кеңестік 
кезеңде, жариялылық, «қайта құру», 
демократия жолы таңдалып, әр 
ұжым өз басшысын өздері сайлап алу 
мүмкіндігін беретін қағидалар күн 
тәртібіне көтерілген болатын. 
Міне, Қазақтың қыздар 
педагогикалық институтына 
ректор сайлау науқаны 
да жүріп жатқан 
кез еді.
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Теңлік МӘСӘЛІМҚЫЗЫ: 

Қара сөздің қадірін қырық 
нардың нарқынан артық 
көретін қазақта «жазушы» 
 деген бір қауым бар. Қалың 
ел қалам ұстағандарды 
«дуалы ауыз деп» біледі. 
Халқымыз күні кешеге 
дейін кітап қылып түзіп, 
мұқабамен түптеп, тасқа 
басылған сөзді желге 
ұшырмай, жерге түсірмей, 
қадағалап оқитын. 
Қастерлеп, алты қанат ақбоз 
үйдің керегесінің басына, 
уықтың байланар тұсына 
жағалай тізіп қоятындары да 
кездесті. Ел ішінде екінің бірі 
үйіне кітап сөресін қалап, 
оған кітаптарды текшелеп 
жинайтын-ды... Қаламгерді 
құрметтеп,   «бойына 
кие қонған сөз иесі» деп 
қадірледі. Осы орайда, жазу-
шыны жұртшылыққа барын-
ша танытатын, жазғандарын 
жағымды, жақсы көрсететін, 
сыншы және әдеби сын 
 деген ұғым былайғы жұртқа 
беймәлімдеу. Өйткені көркем 
дүниеге, деректі мақалаларға 
дағдыланған қарапайым 
оқырман әдеби сынға аса 
мойынсұна қоймайды. 
Ақиқатында, әдеби сын 
мен сыншының мақсаты 
– оқырман аудиториясы 
мен қаламгер қауымының 
арасын жалғайтын тұлға. 
Демек, сынның  тарихы 
һәм оның әлеуметтік 
салмағы мен ықпалы, 
сондай-ақ сыншылардың 
еңбегі мұқият зерттеліп, 
сыншылардың өзін де, 
еңбегін де таныту артықтық 
етпейді. Осы тұрғыдан 
алғанда, сын саңлағы 
ғалым, аудармашы, марқұм 
 Баламер Сахариевтің 
тұлғасы менмұндалайды. 
Оның өзіндей, көзіндей 
өмірлік жары, осы күні жасы 
тоқсанға таяп отырған апа-
мыз Теңлік Мәсәлімқызымен 
әңгімелестік. 

СЫНШЫ – ЖАЗУШЫНЫҢ 
ЖАН ДОСЫ

– Қоғам да, талғам да құбылған осы бір 
күндері кітап пен қағаз-қалам кейін қалып 
тұр. Жазушының стилінің де, бұқараға 
ұсынатын дүниесінің де сипаты ауысты. 
Бұрынғы қат-қат қағаздың орнына ком-
пьютер келді. Бойына бір емес, бірнеше 
мың роман, повестерді, әңгімелер мен 
/леңдерді сығындап сыйғызатын электрон-
ды сандықшаның бір қызығы, екі бүктеп, 
қолға ұстап, қажет кезінде түймесін түртіп 
ашып оқи беретін болдық. Қарекет, тіршілік 
осылай /згерсе де,  ай орнында, күн ор-
нында, оқырман, ол да орнында. Осынау 
ауыспалы-т/ңкермелі заманда әдебиет 
әлемінде /згермеген бір-ақ нәрсе бар. Ол – 
сыншылық, әдеби сын.  Сіз қазақ әдеби сын 
әлемінде орны б/лек, сардар сыншы Бала-
мер Сахариевке жар болдыңыз. Біреулер 
«/ткен күнде белгі жоқ десе, басқалары 
/ткен күннен белгі бар» дейді. Баламер Са-
хариев кешегі ғасырда әдебиет майданының 
бел ортасындағы бірегей сыншы болды. 
Ендеше, бүгінгі буынға ол кісінің әдеби 
сынның бастауына қашан, қалай келгені 
турасында, алдымен, аз-кем естелік айтып 
/тсеңіз.

– Қарағым, �ткен күннен белгі бар 
ғой. Оның барлығы тасқа басылып, 
 тарихта қалды. Тек, �зің айтқандай, 
�мірдің �згеріп кеткені к�пшіліктің 
бұрынғыдай бас алмай кітап оқымайтыны 
болмаса, тұр ғой бәрі. Баламер де бала 
болған, жас болған. Оқуға, білімге �те 
құштар еді. Мектеп бітіріп, Алматыға 
келгенде, сол кездегі Абай атындағы 
Қазақ педагогикалық институтына оқуға 
ынталанды. Келсе, қабылдау емтихан-
дары аяқталып кетіпті. Баламер кешігіп 
қалған. Кім білсін, сол күні басынан күн 
�тті ме, әлде, �кініш �тті ме, Алматының 
к�шесінде келе жатып, күтпеген жерден 
мұрнынан қан сау ете қалады. Ол кезде 
Алматыда арық к�п, жол шетіне шығып, 
арыққа еңкейіп, мұрнының қанын жуып 
отырғанда, жанынан �тіп бара жатқан кісі 
тоқтап, ж�н сұрапты. Ол кездің адамдары-
ай, шіркін, мейірімді ғой, екі бүктетіліп 
отырған уыздай жігітке танымаса да, 
б�гелгенін қарамайсың ба! Бұл, Құдайдың 
құдіреті ме, б�тен қалада бір ауылда туған 
адамдарды Жаратқанның жолықтарған 
жерін к�рмейсің бе, ж�н сұраса келе, екеуі 
де, Шығыс Қазақстан облысы Қатон-
қарағай ауданындағы Еңбек ауылынан 
болып шықты. Ол �зі Алматыға ертерек 
келген, зиялы ортаға қадірлі бір кісі екен. 
Жағдайын білгеннен соң, Баламерді жа-
нына ілестіріп, ҚазПИ-ге келеді. С�зін 
�ткізіп, Баламерді қазақ тілі мен әдебиеті 
факультетіне қабылдатқызады... 

...Баламер институтты үздік бітіріп, 
жұмысын 1951 жылы «Халық мұғалімі» 
журналында әдеби қызметкер болып 
 бастады. Кейінірек қазақ тілі және 
әдебиеті б�лімінің меңгерушісі болды. 
Меніңше, Баламердің сынға бет бұруы осы 
журналда басталды-ау деймін. Nйткені тіл 
мен әдебиетті зерделеп оқи жүріп, оған 
�зінің к�зқарасы қалыптасқан болу керек. 
Содан болар, соңыра, бес жыл «Жұлдыз» 
журналында істеді. Ғылым Академия-
сына қызметке тұрды. Ол жерде >дебиет 
және �нер институтында еңбек етті. 
Институт басшысы – Мүсілім  Базарбаев. 
Мүсілім екеуі 10-сыныпқа арналған 
«Қазақ Совет әдебиеті» оқулығын жа-
зып шығарды.  Баламер – 60-жылдарғы 

ең алғашқы кәсіби сыншылардың бірі. 
Сыни мақалалары орыс, �збек, қырғыз 
тілдерінде де жарияланып тұрды.

Осыншама жан-жақты қаламгерді 
ж а з у ш ы д а н  к е м  д е п  к і м  а й т а д ы . 
Сыншылығы мен ғалымдығын былай 
қойғанда, Баламер жақсы аудармашы. 
Иван Буниннің, Ованес Туманянның 
әңгімелерін, Арсений Поповтың «Семья», 
Иван Корнейчуктің «Днепр айдынында» 
пьесаларын және тағы да басқа бірнеше 
аудармалар жасады. 

С�йте тұра, Баламердің бүйрегі қайтсе 
де сынға, әдеби сынға бұра берді. Ал жал-
пы сыншылдық бәріміздің бойымызда 
бар. Жазушының шығармасы түгілі, кез 
келген жаңа нәрсеге сын к�збен қарап, 
оның артық-кемін іліп-шалып, жақсысы 
болса сүйсініп, жаманы болса жиреніп, 
реті келсе, тезге саламыз. Тіпті біреудің 
бойындағы соған ғана лайықты нәрселерді 
де аңдап қаламыз. «Ата – балаға сыншы», 
�йт-бүйт деп жүріп, қайтсек жақсы адам 

– Ойын-шыны аралас әзіл-қалжыңды 
біреу к/тереді, біреу к/термейді. Ренжіп 
қалғандары болды ма екен, айтпайтын ба еді?

– Иә, кейбіреулер ренжіп те қалатын. 
Ондайда, екінші рет қайталамайды немесе 
кешірім сұрап, мұның мысқылдау, әлде 
мұқату емес екенін, керісінше, �згелерге 
ұқсамайтын мінезіңізге тәнті болғаным  
ғой деп, к�ңілін тауып қоятын. >сіресе 
осындай сынға мәз болған Серке ағасына 
ризашылығын айтатын. «Себебі, – дейтін 
ол, – менің бұл әдетімді артистер жақсы 
түсінеді. Nйткені олар �здері де сахна-
да �зге болып ойнайды, олардың дауыс 
ырғағын салады, мәнерін қайталайды. 
Мен салып берген, �зі ойнаған р�лді 
к�рерменнің к�зімен қарап, түсіне біледі» 
дейтін. Бұл, демек, оның бойындағы 
кез келген нәрсеге,  қырағылықпен 
қарай білетін қағілездігі ғой. Nзі ғалым, 
оқымысты адам, артық-кемді, жақсы-
жаманды назары тез шалатын сергек еді, 
жарықтығым...

Бес жылдан соң, 1955 жылы институтты 
аяқтап, Семейдегі былғары-тері комби-
натына инженер болып келдім. Бұл кезде 
Баламер Алматыда, «Халық мұғалімі» жур-
налында қызметкер. Бір-біріміздің хаба-
рымызды білген соң, хат алмасып тұрдық. 
Келесі жылы ол Семейге келіп, с�з салды, 
маған үйленгісі келетіні туралы к�ңілін 
білдірді. «Азаматым осындай-ақ болсын» 
деген жігіт еді, әрі бұрыннан бір-бірімізге 
б�тен емеспіз. Келісімімді бердім.  

– Сіздер бойжеткен шақта ірі қалалар-
дағы қазақтың қыздары ұзын шашын 
желкесінен қиып, білтелеп, күлтелеп 
бұйралап тастайтын. Сіз де с/йттіңіз бе?

– Жо-жоқ қарағым, білектей бұры-
мым ды тоқпақтай етіп желкеме түйіп 
қоятынмын. Күні кешеге дейін бұры мымды 
ұшынан алып, бір �ріп, бір тарқатып жүрдім 
ғой. Осы кешегі жаздағы пандемиядағы аты 
жаман  пәлекеттен сескендім бе, тітіркендім 
бе, шашым біраз сиреп, түсіп қалды. 
Міне, жасым 88-де. Сексенге толғанша, 
денсаулығым сыр берген емес. Азаматым – 
жайлы, балаларым жақсы, �негелі, білімді, 
қызметім �зіме ұнайтын. Жақсылармен 
бірге жүрдім. Жақсы жерде жүрдім. Алтайда 
тудым, Алатауда тұрдым. Nзіммен бірге 
туған Фаузия деген жалғыз әпкем бар еді, 
ол қайтыс болды. Ананың алақанында, 
әкемнің жоқтығы білінбей, аялы �стім. 

– Сіздер еңбек еткен заман – халық 
шаруашылығының дәуірлеп тұрған тұсы еді. 
Біз шет-жағасын білеміз, сіз бел ортасында 
жүрдіңіз... Сол жылдар есіңізде ме?

– Шырағым-ай, несін сұрайсың, несін 
айтайын. Қазақстан, бүкіл Одақты былай 
қоя тұрғанда, қайнаған қызу еңбектің 
қазаны еді ғой. Біздің ел жеңіл �неркәсіптің 
алып алаңы болатын. Совет Одағы бойын-
ша, Қазақ КСР-і жеңіл �неркәсіп ж�нінен 
15 республиканың ішінде 3-орында тұрдық. 
Бес-алтауын айтып �тейінші, �зім іші-
бауырын аралаған жерлер ғой. Бәрі к�з 
алдымда жайнап тұр. Алматыдағы «1-Май 
тігін фабрикасы», Алматы облысындағы 
«Қарғалы шұға комбинаты», «Қарағанды 
ш ұ л ы қ - ұ й ы қ  ф а б р и к а с ы » ,  А л м а т ы 
«Жетісу» аяқ киім фабрикасы, Жамбыл 
«Жүнді алғаш �ңдеу-жуу фабрикасы», 
Шымкент «Жіп иіру фабрикасы», сол 
қаладағы ерлер киімін тігетін «Восход» 
фабрикасы. Бір ғана Шымкентте ондаған 
тігін, тоқу, былғары-галантерея фабри-
касы болды. Одан басқа Қазақстанның 
барлық қалаларында осындай он-сан жеңіл 
�неркәсіп орындары жұмыс істеп тұрды. 
Ал енді, ірі кәсіпорындарды айтсаңшы. 
Бір �зі бір ауыл «Алматы мақта-мата ком-
бинаты», «Алматы кілем фабрикасы», 
«Алматы тері комбинаты», «Алмагүл» 
тігін фабрикасы... Осыншама �ндіріс, 
кәсіпорындары бар болған соң, Жамбылда 
технология институты, бірнеше тоқу, тігін 
училищелері, қысқа мерзімді курстар к�п 
еді. Ал бәрінен бұрын, Алматыдағы Халық 
шаруашылығы жетістіктерінің к�рмесін 
айтсаңшы. Мен �зім сонда 25 жыл аға ин-
женер, аға әдіскер болып еңбек еттім. Жыл 
сайын, қаншама халықаралық, шетелдік 
жеңіл �неркәсіп к�рмелері, оқу, семи-
нарлар �тті. Nз еліміздің �неркәсіпшілері 
күнде осында. Беу, заман-ай!.. Бүгінде осы 
саладағы шағын және орта кәсіпорындар 
к�п деседі. Болғаны жақсы-ау, бірақ қуаты 
да, �нім �ндіруі де, халықты жұмысқа тарту 
да, сол кезге жету қайда...

– Халықаралық к/рме дегенде, жетекші 
маман ретінде /зіңіз қай елдердегі ірі 
к/рмелерде Қазақстанды таныттыңыз?

 жарылып, алпыс екі тамырдан ақтарылған 
қан таңертеңнен бастап түнге дейін 
тоқтамай, ақыры, түгел сарқылды. Амалы-
мыз қайсы, енді қатарға қосылмайтынына 
к�зіміз жетті. 

ТSРІМДЕ ЫСТЫҚ ОРНЫ, 
ТАБАЛДЫРЫҒЫМДА ТАБАНЫНЫҢ 

МSРІ ҚАЛДЫ

– Ол кісінің к/зін к/ргендер, к/нек/здер 
күні кешеге дейін арамызда жүрді ғой. 
Жазушылар одағы деген үлкен ауыл бар. 
К/зк/ргендермен араласып, барып-келіп 
тұратын шығарсыздар? 

– Баламер кеткеннен кейін, ауыл-
елдің азаматтары хабар алып тұрды. Жа-
зушылар одағында жыл сайын, қандай да 
бір мереке, мейрам болса да, Баламердің 
жары деп еш уақытта мені қалдырған емес. 
Сый-сыяпаттарын алдыма тосып, қадірлеп 
тұрады. Баяғы, �зі к�зі тірісінде араласқан 
Мұзафар >лімбаев ағаның, ол кісінің 
үйіндегі Шапау жеңгеміздің орны б�лек. 
Біз үйленіп, Алматыға алғаш келген кезде, 
мені Баламер Мұзафар ағаның үйіне алып 
барды. Сол күннен бастап, сыйластығымыз 
Мұз-ағаңның �зі кетсе де, әлі күнге дейін 
үзілген емес. Кей күндері Баламер жұмыста 
отырып, үйге телефон соғады, «балалар-
ды киіндір, Мұзафардың үйіне қонаққа 
барамыз» дейді. Анар мен Алтайды ала 
ж�нелемін. Сыйластығымыздың күштілігі 
сондай, Шапау жеңгей Баламердің �зін де, 
атын да жақсы к�ріп, Арнұр мен Жаннұрдан 
кейін туған ұлына Баламер деп ат қойды. 
Мен үшінші баламды босанғанда, Мұзафар 
ағай: «Мен сенің атыңды балама қойдым. 
Енді кішкентайыңа менің атымды қой» деді 
әзіл-шыны аралас. Сонда  Баламер: «Ойбай-
ау, ертең келініңіз Мұзафар ж�ргегін су-
лап қойды, Мұзафар �йтіп қойды, бүйтіп 
қойды...» деп атыңызды батпандай етіп атап 
жүре ме, одан да, үлкен ұлыңыз Арнұрдың 
атын алайық деді.  Сонымен, үшінші 
баламыздың есімі Арнұр болды. Айтпақшы, 
Мұзафар ағамыздың Баламері Тұрсынбек 
Кәкішовке күйеу бала болды, қызын алды. 

– Баламер Сахариевтің балалары бүгінде 
қай салада, қайда?

– Құдайға шүкір, үш баламыз да жақсы 
ержетіп, бойжетті. Тұңғышымыз Анар  
ҚазҰУ-дың қолданбалы математика 
факультетін бітірген. >кесі кеткеннен 
кейін, 1994 жылы Анарым артына бірі 8 
жасар, бірі 5 жасар Дәрия, Дархан деген 
балаларын қалдырып, дүниеден мезгілсіз 
�тіп кеткені жанымды қариды.

Екінші анасы келгенше, екі бала екі жыл 
қолымда болды. Бүгінде олар да жетілді. 
Заманы солай болған соң, олар да кейбір 
қатарластары секілді  шетелде оқыды. Осы 
күні Америкада тұрады. Қызметтері бар.

Екі ұлым да үйлі-баранды. Баламер 
балаларының бейімін зерделеп жүретін. 
 Алтай деген ұлымызға «Сен әскери 
қызметкер болуға лайықсың» дейтін. 
 Алтайымыз әскерде жүргенде, әкесі қайтыс 
болып, топырақ салуға да үлгермеді... 
 Алтай әкесінің айтқанын орындап, әскери 
салада, қауіпсіздік қызметінде еңбек етіп, 
45 жасында зейнетке шықты. Арнұрым заң 
саласының маманы. Бүгінде Арнұрдың от-
басымен тұрамын. Баяғы Баламерден қалған 
құтты шаңырағымызда отырмыз. Бізден 
басқалар түгел дерлік к�шіп кетті. Біраз жыл 
бірге тұрған қадірлі замандастардың �здері 
де, әйелдері де о дүниелік болды. Кейбірінің 
балалары немесе немерелері осында қалды.  

– Немерелеріңіздің ішінде атасына 
ұқсайтын қайсысы?

– Арнұрымның Сұлтан деген ұлы ата-
сына ұқсайды. КИМЭП-ті бітірді. Атасы 
сияқты білімдар, тиянақты, қатарының 
алды, айналайын...

Біз жазушыларға арнап алғаш салынған 
үйге  ең  алғашқылардың б ір і  болып 
қоныстанып едік. >лі күнге дейін сол үйде 
тұрамыз, Баламердің босағасы орнында. 
Осы бір құтты шаңырақтағы қалам ұстаған 
жақсы-жайсаңдармен к�п араластық. Ау-
лада балаларымыз құлын-тайдай тебісіп 
�сті. Олардың арасынан айтулы азаматтар 
шықты. Рахметолла Райымқұлов деген жа-
зушы, ол да біздің үйде тұрған. Бірақ кейін 
к�шіп кетті. Жақсының аты �зінен бұрын 
жүреді ғой, қызының �зін к�рмесем де, 
атын естіп жатырмын. Ақтоты Райымқұлова 
Мәдениет және спорт министрі болыпты. 
Оны �зім газеттен оқып, білдім. «>кесінің 
атын шығарып жүр екен ғой» деп қуандым. 
Осылайша, осы үйдің тұрғындары түгілі, 
заман да ауысты, ұрпақтар да ауысты. Ал 
біз осы бір жылы ұямызды, жылы орны-
мызды суытпай отырмыз. Босағам �зіме, 
бала-шағама керегем де, шаңырағым да 
қадірлі. Осы құттыханада талай жақсы-
жайсаң қонақ болып, талай тамаша естелік 
айтылды. Ағайын-туыс, жекжат-жұрағаттың 
абитуриент балалары, студенттер арылып 
к�рген емес. Соның барлығы шаңырағымда 
жылма-жыл қаттап қойған Баламердің 
�зінің кітаптары мен ғылыми жазбалары 
сияқты к�рінеді. Қайда барайын, онсыз да 
Баламердің тіршілігінде курорт, санаторий 
дегенге бармаппыз. Демалыс болса, Алтайға 
тартамыз. Саяжайымыз да жоқ. Баламер 
қызметіне осы үйден жаяу қатынайтын. 
Кіріп-шыққан ізі, жүріп �ткен жолы әлі 
сайрап жатқан сияқты маған. Т�рімде 
Баламердің ыстық орны, табалдырығымда 
табанының м�рі қалды.  

– Алматыда, Алтайда ол кісінің атында 
к/ше, мектеп, мәдени орындар бар ма?

– ...Баламердің туған жері Еңбек ауылы 
– �те к�ркем �лке. Бір жағында – Алтай 
таулары, бір жағында – Бұқтырма �зені. 
К�ктем туса, айнала-т�ңірек гүл-гүл жай-
нап кетеді. Бірақ ол �зі Алматыны �те 
жақсы к�рді. Алматыда жерленді. Сүйікті 
Алматысында бұрынғы Красногвардейск 
к�шесін Баламер Сахариевтің атына берді. 
Қатон-қарағайда �зі туған Еңбек ауылында 
бір к�ше оның атымен аталады. Осы-
лайша, Алатау мен Алтайдың бауырында 
Баламердің аты таңбаланып тұр.

?ңгімелескен 
Раушан ТSЛЕНҚЫЗЫ

– Моңғолияда бүкіл Дүниежүзілік 
жеңіл �неркәсіп �ндірісшілерінің к�рмесі 
болды. К�рме қырық күнге созылды.  Совет 
Одағы атынан, басқа республикадағы жеңіл 
�неркәсіпшілердің ішінде Қазақстан да 
қатысты.  Біздің к�рмеміз �те бай болды.  
Сол кездегі Партия басшыларының бірі  
Алексей Николаевич Косыгин бізге жақсы 
с�здерін арнап, рақметін айтты. Сол за-
манда Кремльдегі басшылардан мұндай 
мақтау есту зор абырой болатын. С�йтіп 
жүрсек те, �зім – к�рмеде, ойым – үйімде. 
Балалы-шағалы, отбасында күйеуі күтіп 
отырған әйелге соншама уақыт жырақта 
жүру де оңай емес. Бір жақсысы, анам үйге 
келіп, бала-шағаға бас-к�з болды.  Деген-
мен,  Баламер �зі қызметке адал болған 
соң, менің жолыма кесе-к�лденең тұрған 
емес. Nз еліміздегі қалаларға, ондағы 
�неркәсіптердің жұмысын к�руге барып-
келіп жүрдім. 

КSП ПІКІРІ АЙТЫЛМАЙ 
ТІРЕЛІП, ТАМАҒЫНДА КЕТТІ

– Бір отбасында бірі – оқымысты, бірі – 
жетекші маман, екі бірдей қызметкердің үйді 
де, түзді де қатар алып жүруі некен-саяқ... 

– Қарағым, біле-білгенге бір-бірін 
қадірлей білген ерлі-зайыптыға ең  бастысы 
�зара сыйласып, құрметтеп �ткен жандарға 
үйді де, түзді де қатар алып жүру аса 
қиын емес. Адамгершілігіңді, кісілігіңді 
жоғалтпасаң болды. Бала-шағаны асы-

БАЛАМЕРДІҢ 
БОСАҒАСЫ ОРНЫНДА

рап, нан тауып жүрген, к�пке қадірлі 
еткен қызметіміз неге кедергі болсын?! 
Үйлі-баранды болғанға дейін де қызметте 
едік қой. Екеуміз де �з ісімізді білеміз. 
Үш  балалы болдық. Балалардың алды – 
естияр, кейінгілеріне қамқор бола алатын 
жасқа жеткенде ғана жұмысқа шықтым. 
Сол  заманда к�птеген ата-ана балалардың 
�здерін қалдырып, қызметін істеп жүрді. 
Сынның соңында жүріп, �зінің жеке 
дүниелерін жазып та үлгермеді ғой. Бар-
жоғы «Уақыт тынысы», «Күрескер тұлғасы» 
деген кітаптарын шығарды. 

Негізі, Баламер Мұхтар >уезов музей-
үйіндегі қызметіне музейдің �зі ашыл-
май тұрып кірісіп кеткен. Екі-үш жыл 
бойы дайындық жұмыстарын жүргізіп, 
>уезов мұраларының әрбір әрпіне дейін 
қанығып алған. Сондықтан да бұл музейдің 
алғашқы экскурсоводы да Баламердің �зі 
болды. Ең бірінші Қауіпсіздік қызметінің 
мамандарының сүзгісінен �тіп, олардың 
рұқсатын алғаннан кейін жан-тәнімен 
беріле кірісті.  Ауылда туып-�ссе де 
зеректігінің арқасына орысшаға жүйрік 
болды. Сондықтан музей-үйге келген 
«үлкен» адамдарға, басқа ұлттың алдында 
экскурсияны орыс тілінде  Баламер ғана 
жүргізетін. Ол жерде Алматы қалалық 
қазақ әдебиеті  мен �нерінің халық 
университеті болды. Ректоры – Рахманқұл 
Бердібаев, проректоры – Баламер. Ол 
Ләйлә >уезовамен  де қызметтес болды. 
Ләйлә Мұхтарқызы жауапты хатшы еді. 
Баламер сол музейде қызмет ете жүріп, 
Мұхаң шығармаларын зерттеуде �те к�п 
еңбек сіңірді, Абайды терең таныды, тал-
дады. Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин 
туралы монографиялар жазды. 

– Апа, әңгімені жазушылардан бастап 
едік, Баламер Сахариевпен қатар жүрген 
сыншылар туралы есіңізде не қалды?

– Соғыстан кейінгі жылдарды елдің 
бәрі біледі, әдебиетшілер, жазушылар 
к�птеп шықты. Айқын Нұрқатов, Мүсілім 
 Базарбаев, Серік Қирабаев,  Зейнолла 
Қабдолов, Қалжан Нұрмаханов, Зәки 
 Ахметов, Мырзабек Дүйсенов, Тұрсынбек 
Кәкішев, Сейділдә Ордалиев, >нуар 
Дербісалин деген азаматтар Баламермен 
қатар жүрген жігіттер еді. Ұмытпасам, 
о с ы л а р .  Б а л а м е р  с о л  а д а м д а р д ы ң 
біразы мен сыйлас болды. Үйге келіп, 
талайы дәм татты. Дастарқан дайын-
дап, кіріп-шығып жүргенде еститінім 
– әдебиет, сын туралы әңгімелер еді. 
Рас, арасында әзіл-қалжыңдары да бола-
тын. Жарың жазушылардың қатарында 
жүргендіктен, саған да с�з жұғады екен. 
Біраз нәрсеге қанық сияқты едім, мына 
88 жасымда к�п нәрсені ұмыттым ғой. 
Бірақ күйеуімнің қасында жүрген жазу-
шылар мен сыншыларды неге есімнен 
шығарайын. Мекемтас Мырзахметовты 
қатты қадірлейтін. Кейбіреуі қона жатып, 
әсіресе Қайнекей Жармағамбетов екеуі 
ұзақ түнге әңгімелесетін. Солардың біразы 
дүниеден �тіп те кетті. Баламер осылардың 
к�пшілігінен ертерек кетіп қалды. Бар-
жоғы бір жарым жыл ауырып, қайтты.

Тамағынан «жаман ауруға» шалдықты. 
Емделді. Болмады ғой... Біз бала-шағамен 
д а с т а р қ а н  б а с ы н д а  о т ы р ғ а н д а ,  о л 
 жанымызда жай отыратын. Тамағынан ас 
�тпейді. Соңғы кездері қатты жүдеді. 1979 
жылдың күзі, қараша айы еді... Тәуір болып 
қалған сияқты к�рінген. Бір күні, қатты 
әлсіреп жатып қалды... Жағдайы т�мендей 
берген соң, дәрігер шақырдық. Бір кез-
де аузынан қан кетті. Тамағындағы ісік 

Әдебиет әлемінде әдеби сынның тарихы аса бай емес, әрі толыққанды 
талдана қоймаған. Негізінде, әдеби сын – әрі  ғылым, әрі әлеуметтік-
бұқаралық һәм қоғамдық идеология. 
Сын, табиғатында, публицистикамен үндес. Оның өн бойында көркемдік 
те, ақиқат та қатар өрбіп, өріліп жатады. Сынның негізгі нысана-
сы көркем әдебиет болғанымен, белгілі бір деңгейде бұқараға, яғни 
оқырманға арқа сүйеп, оның рухани-әлеуметтік қажеттілігіне сүйей 
отырып, қызмет етеді. Демек, әдеби сынның бұқаралық сипаты басым. 
Яғни сын, негізінде, халықтың атынан сөйлейді деген сөз. 
Әдеби сын оқырман қауымға тарихи-рухани және қоғамдық 
өзекті мәселелер турасында ой түюді мегзейді, қоғамдық сананы 
қалыптастыруды көздейді. Солайша әлеуметтің, қоғамның оң өзгеруіне 
бағыт береді. Олай болса, сын, сыншы, қаламгерден қоғам мен оқырман 
нені күтетіндігін, қандай көкейкесті мәселені қозғағаны жөн екендігін 
аңдатады. 

етіп тәрбиелейміз, қайтсек дұрыс жолға 
саламыз деп әуреміз. Ендеше, сын неге 
жаман болсын, шырағым.  

– Сыншылдық бәрімізде де бар дедіңіз 
ғой,  әдебиет сыншысы Сахариевтің 
/мірдегі, жайшылықтағы сыншылдығы 
қандай еді? 

– Жалпы Баламер табиғатынан сын-
шыл. Бірақ міншіл емес. Ешкімді кекетіп, 
мінеп, түйрегенін немесе біреуге қырын 
қарағанын �з басым білмеймін. Бірақ ол 
кісі жақсы пародист болатын. Жора-жол-
дастарын, тіпті �зінен жасы үлкен кісілерді 
де жүріс-тұрысын, с�зін, мәнерін айныт-
пай салатыны бар еді. >сіресе >бділда 
Тәжібаевтің жүрісін, с�йлеу мәнерін 
салғанда жұрт қыран-топан күлкіге бата-
ды. Оны Баламерді танитындардың бәрі 
біледі. Nзі ол кезде >уезов музей-үйінде 
аға ғылыми қызметкер. Мұхаңның музей-
үйіне ақын, жазушы, ғалымдар �те к�п 
келеді. Себебі ол жерде қазақ әдебиеті 
тарихынан, ауыз әдебиеті, фольклор, 
тіл білімі мәселелері туралы сабақтар 
�ткізіліп тұратын.  Баламер соның басы-
қасында. Бір жолы тіл мәселесіне бай-
ланысты жиынды жүргізіп отырған 
академик Ісмет Кеңесбаев Баламерге: 
«Сен біреулерді айнытпай салады дейді 
ғой. Қане к�рсетші» деп �тініпті. Nзін 
және басқа белгілі адамдардың даусын, 
қылығын, жүріс-тұрысы мен с�йлеу 
машығын айнытпай салып, отырғандарды 
күлкіге қарық қылыпты. Тіпті мына 
>уезов театрындағы атақты артис Серке 
Қожамқұлов ойнаған Қоңқайды Сері-
ағаңның �зіне қаз-қалпында салып беріп, 
риза еткен екен.

ЖЕҢІЛ SНЕРК?СІПТІҢ 
АЛЫП АЛАҢЫ ЕДІК

– Сіз /зіңіз де қара жаяу емессіз. Сол 
заманғы қазақ қыздарының арасында 
Мәскеуден оқу бітіріп келген инженерсіз. 
Екеуіңіз екі қалада оқыдыңыздар, қайдан 
танысып, қалай табыстыңыздар? 

– Екеуіміз екі б�лек республикада 
болғанымызбен, �нген топырағымыз бір. 
Алтайдың бауырында туып-�стік. Мен де 
сол, Шығыс Қазақстан облысы Қатон-
қарағай ауданында оқыдым. Ол Еңбектен, 
мен к�рші Жаңаүлгі ауылынанмын. Черно-
вая орыс орта мектебінде 7-класқа дейін 
орысша, қалғанын Шыңғыстай орта 
мектебінде 1950 жылы қазақша оқып, 
бітірдім. Баламермен менің мектеп бітіру 
кешімде таныстық. Ол тура осы кезде ауылға 
демалысқа келген к�рінеді.

Мектепті бітірген соң, Алматыға оқуға 
аттандым. Сол жылдарда Орталық партия 
Комитетінің жергілікті жерлерде ұлттық 
кадрлар қатарын к�бейту туралы қаулы 
шыққан. Соған сәйкес, қыз-жігіттерді 
Мәскеудегі  жоғары оқу орындарына 
жіберіп жатыр екен. Мен сәл кешігіңкіреп 
қалыппын. Маған Мәскеу технология 
және жеңіл �неркәсіп институты бұйырды. 
Аттестатымды соған тапсырдым. Мектепті 
күміс медальмен бітіргендіктен, емтихансыз 
қабылдандым. Мәскеуге келген соң, оқуға, 
еш нәрсеге алаңдамастан, ынты-шынтым-
мен кірістім. Бір жолы, ойымда ештеңе жоқ, 
Алматыдан Баламер хабарласты. Мәскеуге 
келіп-қайтпақ ойы бар екен. Алайда сол 
екі арада әкесі қайтыс болып, бізге жүздесу 
бұйырмады...
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 АДАМНЫҢ ЖАНАРЫ – 
ЖАРАТҚАННЫҢ ТАБИҒИ 

ФОТООБЪЕКТИВІ

Сәл шегініс жасап, фото�нердің 
даму тарихын к�ктей шолып, экс-
курс жасасақ. Бүгінгі таңда фото-
графия �мірдің барлық саласын-
да қолданылатыны құпия емес. 
Ғылымның қарыштап дамуына 
фотографияның қосқан үлесі сан 
қилы. Жердің үсті, судың асты, 
ғарыш кеңістігіндегі таңғажайып 
құбылыстарды, қоршаған ортадағы 
т іршілік  атаулының �су,  даму 
эволюциялық ерекшеліктерін зерт-
теп, зерделеу де фотографиясыз 
к�зге елестету еш мүмкін емес. 
Жасампаздық ойдан туған тылсым 
дүниені фотографияның құдіреті – 
айнадан к�ргендей бейнелеп беруге 
�те қабілетті. Фольклордағы «жер 
теңгедей, аспан тебінгідей» немесе 
«аспан алақандай, жер тебінгідей бо-
лып к�рінді» дейтін фразеологиялық 
оралымдарды сыншылар атадан 
балаға, ауыздан ауызға жалғасқан 
әдеби к�ркемдік, метафоралық 
әсерлеу мағынасында деп пайым-
дайды. Дәл осыған ұқсас «Жаратқан 
дүниенің к�зі мен құлағы бар» дейтін 
тәмсіл құр бекер айтыла салмаған. 

Асылы, жұмыр басты пенденің 
к�ру к�кжиегі табиғи шектеулі. Алай-
да аспан денелерін танып білуге 
байланысты жұлдызшылардың небір 

АҒАЛАРЫН
аспасөздің өмірдегідей қарапайым да, көркем безендірілуі 
мен ақпараттық ерекшелігіне фототілшінің қосар үлесі шексіз. 
Фототілші белгілі бір оқиғаны немесе кейіпкерін суретке құр 
түсіріп қана қоймайды, оның объективіне іліккен нысана 
табиғилығымен, өмірдің қайталанбайтын қас-қағым сәтін 
мүлт жібермей, көрген жанды тәнті ететіндей сөйлеп тұруы 
шарт. «Жас Алаш» газеті арқылы елімізге танылып, бүгінгі 
буын қазақ фотожурналистерінің алдыңғы легінде тәжірибесі 
мен шеберлігі толысқан Асылхан Әбдірайым ініміз халық 
даналығы «алпыс – тал түс» дейтін жасқа жетті. Бұл елі алдын-
да азаматтың бір қайырылып есеп беретін елеулі белесі. Бір 
ғажабы, Асылханның мерейтойы қазақ фотографиясының 180 
жылдық қалыптасу тарихымен тұспа-тұс келуінде рәміздік сыр 
бардай көрінеді.

Б

Шәңгерей Бөкеев

Ахмет Байтұрсынұлы

Әліби Жангелдин

Ескендір Тынышбаев

Рысқали Дүйсенғалиев

Әзілхан Нұршайықов

Бекмұхамбет Тілекметов

Нұрғожа Жұбанов

Жүнісбек Пайызов

Қайрат Мұстафин

Сиез Бәсібеков

болжамдары мен аңыз-әңгімелері 
х а л ы қ  ж а д ы н д а  қ о р д а л а н ғ а н . 
Зерттеушілер алысты жақындататын 
технологиялық құралдар арқылы 
а с п а н  д е н е л е р і н і ң  қ о з ғ а л ы с 
заңдылықтарын бақылап, ұзақ жылғы 
тәжірибелерге сүйеніп, ғылыми 
жасампаздықпен дамытқанына 
күмән жоқ. Дегенмен, кемі мың 
жыл бұрын «жер теңгедей, аспан 
тебінгідей» немесе «аспан алақандай, 
жер тебінгідей болып к�рінді» 
дейтін халықтық мифтік «байламға» 
бұ заманда сене қою әй, қайдам, 
қиын сияқты болғанмен, ашық 
ғарышқа ұшқан ғарышкерлер Жер 

планетасының Күн жүйесі бойынша 
�з орбитасындағы қозғалысын дәл 
солай – қаз-қалпында фотосын бей-
нелеп адамзатты аң-таң қалдырды. 
Ал сол – Жер планетасы – бүгінгі 
таңда 8 миллиардқа жуық адамзат 
қауымы, аң мен құстың, жануарлар 
мен мақұлықтардың, орман-тоғай, 
�сімдік әлемінің, к�кпен таласқан 
заңғар таулар мен тұңғиық терең 
мұхиттардың, теңіздердің, к�лдер 
мен �зендердің, маң дала мен ш�лді 
�лкелердің құтты мекені. Ендеше, 
Жер планетасын ғарыштан к�ру 
мүмкіндігіне ие болуымыз мифтік 
санадан реалды шындықты тану-
ымыз фотография арқылы жүзеге 

асты. Адамның жанарына күллі 
Жер планетасы толық сыйып 

кету мәнін біреу шын сезінсе, 
ал енді әлеуметтің басым 
б�лігі тіршіліктің күйбең 
тірлігімен басын қатыруға 

тіпті де құлықсыз. 
Ж а л п ы  H o m o 

sapiens, яғни саналы 
пенденің пайда бо-

луы тарихи палеолит, яки алғашқы 
т а с  д ә у і р і н д е  ж е р д і ң  б а р л ы қ 
аймағын қамтыған екен. Біздің 
бағзы бабаларымыздың тіршілік 
етіп, мекендеген географиялық 
ареалдағы жартасқа шекілген бей-
нелеу �нерінің графикалық ілкі 
нұсқалары мен пиктографиялық, 
п и к т о г р а м м а л ы қ  б е л г і л е р д і ң 
конфигурациясының таңбалануы 
– бұған дейін оқулықтардан түспей 
келген «ғылыми байламдарды» 
жоққа шығарады. Бұл ретте ежелгі 
таңбатану ілімі бізге к�мекке келеді. 
Алғашқы саналы пенде тілінің шығуы 
дыбыстық тілден бас талды дейтін жа-
уыр болған ғылыми ұстанымдарды 
қолдаушылардың уәждерін таңбатану 
ілімі жоққа шығарады. Шындығында, 
адам тілінің шығуы қоршаған орта-
ны образбен ойлаудың жемісі. Сол 
қоршаған сыртқы ортаны образбен 
ойлаудың негізінде тұңғыш рет бей-
нелеу �нерінің алғашқы белгілері 
пиктограммалар, пиктографиялық, 
яғни сурет жазуының нышанда-
ры пайда болғаны даусыз. Жабайы 
табиғаттың ортасына түскен хо-
м о с а п и е н с т е р  т і л і н і ң  ш ы ғ ы п , 
бейімделуі мен дамуына қоршаған 
табиғатты танып-білудің, образ-
ды пайымдаудың қорытындысы 
тікелей ықпал етті. Оның нақты куәсі 
бастапқы бейнелеу �нері үлгілері – 
жартастағы суреттер бүгінге жетті. 
Жаратқанның тіршілік атаулыға бер-
ген ауыз мүшесінің негізгі функция-
сы табиғи қажеттілік энергетикалық 
қуаттануға, қоректенуге арналған. 
Хомосапиенстің аң-құс, �зге де 
мақұлықтардан б�ліп тұрған басты 
айырмашылығы ауыз қуысының 
екінші қызметі – ақыл-ой қабілетінің 
белгісі с�йлеу тілінің тууы мен даму-
ына себеп болды. Ендеше, саналы 
пенденің басты құралы – бір-бірімен 
коммуникациялық пікірлесу мен 
ақпарат алмасу рухани күшіне иелік 
етуі ауыз аппаратының қалыптасуы, 
яғни акустикалық-артикуляциялық 
дыбыстардың жүйесін қалыпқа 
түсірді. Сонымен, адамның ең әуелі 
дыбыстық тілі емес, образбен ойлай-
тын графикалық бейнелі тілі, яғни 
сурет тілі шыққан. >лбетте, тілдің 
даму барысында физикалық табиғи 
құбылыстарға, мәселен, желдің уілі 

мен қамыстың сыбдыры, судың сыл-
дыры мен нажағайдың жарқылы, 
күннің күркірі мен жаңбырдың 
сіркірі, аң-құстың түрлі дыбыста-
рына орай еліктеудің әсер-ықпалы 
болғанын жоққа шығармаймыз.

Демек, фотографияның әкесі – 
бейнелеу �нері, яки графика.  Атасы – 
Жаратушының праобразы Адамның 
жанары – КSЗ.  «Сондай-ақ  
идеограммасы – Sз Sзі – Жанары 
ежелгі Египет және Таяу Шығыстың 
алфавитінде табуланбаған т�рүктің 
Ай+іН (Айн) – Айдың + Мәні мағы-
насында қолданылған! Яғни Мәні 
дегеніміз  – ноқат пен шеңбер, 
демек, Анта – Анда, әлбетте, екі 
жарты айды құрайтын екі Кресті 
айқындайды. К/з с�зінің түп-т�ркіні 
– еКі+SЗ – Екі Мән, Екі Sмір – Екі 
Жанар! Демек, Жанар+Жанар не-
месе +  – еКі+SЗ = КSЗ, яғни 
К/з Оның Sзі! Sз с�зі ежелгі т�рүк 
тілінде Мәні, Sзі, Sмір мағынасын 
білдіреді (ДТС., 394-бет). Жанардың 
нақты мәні ;  – Шеңбер ішіндегі 
Крест иероглифтік мағынасында 
Од+Ан – Шеңбер+Крест,  неме-
се Одан, кейінрек Отан! Иә! Бізді 
қоршағанның баршасы – сонда жара-
тылды. От (Жарық) және Аспан ;  
– Анта – Анда, біз де жаратылғанбыз. 
Біздің Отанымыз сонда! Бәлкім, 
біздің, ертелі-кеш бәрінің де сонда 
оралары хақ...» (Досанов Т.С. Тайна 
руники: Графический дизайн в эзоте-
рической рунной концепции бога Тенгри, 
сокрытой в знаках рунического письма, 
в родовых тамгах и в символах геоме-
трического генеза. – Алматы, 2009. 
– 127 стр.). 

Сайып келгенде, таңбатану ілімі 

Ұлы Күнін» к�ршілерімен бірге ау-
лада қарсы алуға шақырды. Күн 
календары бойын ша күн мен түн 
теңескен ғажайып мерекеге Мұхтар 
Шаханов пен моңғол космонав-
ты Жугдәрдәмидин Гуррагчаның 
қатысқаны есімде. Табиғат айрықша 
жылуы мен шуағын шашқан сол 
бір шақтағы бал-бұл жайнаған 
замандастарының бейнесін  суретке 
т а р т ы п  қ а л у д ы  к � з д е г е н  ж а с 
жігіттің фотоаппарат ұстасы маған 
ұнап қалған. Қазақ Елінің ақпарат 
кеңістігінде фото�нерімен танымал 
Асылхан >бдірайым інімізбен алғаш 
жүздесуім осылай басталған.

ТЕГІНЕ ТАРТҚАН 
ТЕГІ ОЗАР

Асекеңнің ататегі – сүйегі Торғай 
топырағынан, Алаштың әйгілі аза-
маты Міржақып Дулатұлының 
тәрбиесінен тарайды. Ұлы атасы 
Байсалбай мыңғырған мал біткен 
бай, қолы ашық, елдегі  жетім-
жесірге қарасып, қамқорлық жасаған 
 жомарт жан болған. Nткен ғасырдың 
басындағы Алаштың атқамінер 
азаматтарының идеялық ұстаным 
к�зқарасына тілектестік білдіріп, 
м а т е р и а л д ы қ  ж а ғ ы н а н  ш а м а -
шарқынша қолдау жасап, к�мек 
қолын созады. Алаш к�семдерінің 
т ә л і м - т ә р б и е с і  с і ң г е н  Т о р ғ а й 
топырағы берісі Ыбырай Алтын-
сарыдан Ахмет Байтұрсынұлы, 
Міржақып Дулатұлы сынды ұлы 
тұлғаларға ұласқан, қазақты руха-
ни оятуға ағартушылық ұранын ту 
қылып к�терген, қасиет қонған ме-
кен. Аумалы-т�кпелі сол бір та-

рихи заманда қызыл империя бар 
күшін салып, Торғайдағы Алашорда 
�кіметін құлатып, жаппай жақсы 
мен жайсаңды қудалау аяусыз жүрді. 
Асекеңнің анасы Шәрбан >бдімәулен 
Сүттібайқызының к�зк�ргендерден 
естіген дерегінше, �ткен ғасырдың 20-
шы жылдары арғы атасы  Байсалбай 
мал-мүлкімен Сарыарқаның Тор-
ғайынан Қаратауды асып, киелі 
Түркістан �лкесіне қоныс аударған. 
Сол тұста Түркістан шаһарынан 
�тетін Транссібір теміржолының 
вокзал құрылысы қызған шағында 
 Байсалбай атасы 200 жылқысын 
демеушілік к�мек ретінде сыйға 
тартқан екен. Қай дәуірде де құнын 
жоймайтын жылқы түлігі еліміздегі 
нарық бағасы бойынша орташа есеп-
пен 3000 мың доллардан кем емес. 
 Демек, 200 жылқының бүгінгі таңдағы 
к о м м е р ц и я л ы қ  б а ғ а с ы  6 0 0 0 0 0 
мың доллар екен. Алайда кеңестік 
қызыл саясаттың 20-шы жылдардың 
аяғында жүргізген байларды тәркілеу 
науқанының қармағына іліккен 
 Байсалбай атасының мал-мүлкі 
түгелімен тартып алынады.

Асекеңнің �з әкесі >бдірайым 
Жүсіпұлы Түркістан қаласының 
әкімшілік құжат б�лімінің (қазіргіше 
Т ұ р ғ ы н д а р ғ а  қ ы з м е т  к � р с е т у 
орталығы, ЦОН) ұзақ жылдар бас-
шысы қызметін атқарған. Nкініштісі, 
әкесі  45 жасында қан қысымы 
к�теріліп, қызмет бабында аяқ асты-
нан қайтпас сапарға аттанады. Анасы 
алты баласымен аңырап жесірлікпен 
тағдырдың ауыр сынына шыдауға 
бекінсе де, күйеуінің мезгілсіз қазасы 
арқасына аяздай батты. 

Б а л а  б о л с а  д а  к � з  а л д ы н д а 
қазақтың игі жақсы 17 ханы  Ахмет 
Ясауи кесенесі іргесіне мәңгі  байыз 
тапқан қасиетті топырақта асыр 
 салып ойнап, ескі шығыс моншасы-
нан шықпай, шомылуға құштар еді. 
>сіресе кесене ішіндегі құдықтан 
ішкен суы зәм-зәм татитындай мейірі 
қанып, күн ұзағына сол маңайды 
т�ңіректеп, үнемі жүріп алатын. 
К�кейіндегі ізгі арманы еміс-еміс 
ұлтына әйтеуір бір қайырымды іс 
тындыруға тартып тұратыны сана 
түкпірінде бұлдыр сағымдай к�лбең-
к�лбең етеді. Ахмет Ясауи кесенесіне 
қарсы беттегі әкесінің мекемесі 

идеясы бойынша ежелгі про то т�рүк 
бабаларымыздың даналық жа сам-
паздығы – �мірдің мәні мен фило-
софиясын ғылыми жүйеге бағын ған 
графикалық чипке салып, шифрлап, 
құлыптап қойған. Бәз біреулер т�рүк-
тектілерге ұрынып, мәселен, қазақ 
ұлты ның тарихи болмыс-бітімін 
шынайы танымағанымен қоймай, 
эгоистік астамшылықпен адамзат 
�ркениетіне қосқан үлесі жоқтай 
сипаттап, «дайын асқа тік қасық» 
�згенің игілігін тұтынуға бейім 
масылдыққа балайтындар таңбаға 
таңылған құпия доктринасын қайдан 
білсін?! Ақиқаты сол – таңбатану 
ілімін ойлап тапқандар заманауи 
цифр лы технологияның идеялық 
авторы. Яғни �мірдің мәні шеңбер 
ішіндегі нүктеден жаралып, уақыты 
келгенде иероглифтік мағынасында 
Анта – , сол нүктеге оралуы шарт 
екен! Демек, заманауи цифрлы 
технологияның күллі дүниетанымды 
тарының қауызына сыйғызғандай 
бір квадраттан [монитордан] шығару 
принципі жапондардың компьютерді 
ойлап тауып, Америка коммерциялық 
жолмен бүтін адамзаттың тұтынуына 
сатылымға қоюының түпкі астарын-
да ежелгі т�рүк руника жазуының 
ғылыми жүйесі мен тұжырымы сақ-
талған. Бұдан шығатын қорытынды, 
таңбатану ілімі бүгінгі сандық техно-
логияның идеялық бастауы – күллі 
дүниені бір терезеге үңілткен, құдды 
�мірді �нер тілімен табиғи бейне-
леген телевизор, компьютер желісі 
жүйе сінің табан тірер мызғымайтын 
негізі.

 
ҰЛЫСТЫҢ ҰЛЫ КҮНІ

>лі есімде,  �ткен ғасырдың 
сексенінші жылдарының аяғында 
бір топ белсенді жастар қатарында 
Алматыда тұңғыш рет бейресми 
«Жерұйық» ұлттық этнографиялық 
бірлестігін құрған едік. Бұл кеңестік-
т о т а л и т а р л ы қ  ж ү й е н і ң  қ и ю ы 
қашып, темір тізгінінің сетіней 
бастаған шағы-тұғын. Сол кездегі 
«Жерұйықтың» атын шығарған «Қыз 
сыны», «Жігіт сұлтаны», «Ұлыстың 
Ұлы Күні» идеясы елдің рухын бір 
сілкінтті. Осындай ізгі ойлы орта-
да Дәурен Сатыбалдиев «Ұлыстың 

Айғырлар айқасыБекет Ата тауешкілері

Меркедегі жартас
петроглифтері
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Рахымбай Ханалы

Есімхан Орынбаев

орналасқан екі ортаны жол қылып, 
әрі-бері сан мәрте кезетін-ді.

Асекеңнің нағашы жұрты – 
а н а с ы  –  Ш ә р б ә н  > б д і м ә у л е н 
Сүттібайқызы қазақтың қабырғалы 
ақыны, Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері Темірхан Медетбектің ет 
жақын әпкесі. Нағашы әжесі Кен-
же, Темағаңның әкесінің туған 
қарындасы. Міне, Асекеңнің ататегі 
– Торғайдан, туған жері – киелі 
Түркістан қаласынан. Ол 1960 жылы 
15 маусымда дүние есігін ашқан. 
Шақалақтың есімін Жүсіп атасы 
жасы сексеннің сеңгіріне шыққан, 
айналасына �те сыйлы, жан серік 
досының құрметіне Асылхан деп 
қойған...

Бозбала Асылхан Түркістандағы 
Сәкен Сейфуллин атындағы орта 
мектепті үздік бітіріп, 1977 жылы 
Ташкенттегі Гидромелиорация тех-
никумына түседі. Аталған оқу орнын 
қызыл дипломмен тамамдап, әскери 
борышын Алманияда �теді. Ол алған 
бетінен қайтпай, су шаруашылығының 
кәсіби мамандығын игеруді к�здеп 
1982 жылы Мәскеудің гидромелиора-
ция институтының студенті атанады. 
Бұл мамандықты таңдауға бала кездегі 
айналшықтап шықпайтын Ахмет Яса-
уи кесенесі ішіндегі құдықтан ішкен 
судың таңдайдан кетпей ш�ліркетіп, 
аңқасы кеуіп тұратын сезімнің әсері 
болар.  Оған оңтүстіктің аптабы 
тұншықтырғандай тіршілік атаулы 
к�леңке сағалап, кеберсіген �лкені 
суландырсам деген аңсары ойына ора-
ла беретін. >йтеуір тіршіліктің �зегі 
– су маманы болу ұйықтаса түсіне 
енетін арманы болды. Екінші курста 
жүргенде анасының денсаулығына 
байланысты Алматыға қазіргі әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-ға ауысуға 
тура келді.

1984 жылы академиялық дема-

Аманқос МЕКТЕП-ТЕГІ,
Шет тілдер және іскерлік карьерасы 

университетінің доценті

лыс алып, «Қазақфильм» киносту-
диясы деректі фильмдер (ТПО-2) 
б�лімінде оператордың ассистенті 
қызметін атқарады.  Бір  жылдан 
соң, Мәскеудегі  ВГИК-ке кино-
студия атынан арнайы жолдамамен 
қабылдау емтихансыз ұсыныс жа-
салады. Алайда анасы баласының 
ұзап кетуіне қарсы болып, ҚазҰУ-
дағы оқуын жалғастырып, 1988 жылы 
кәсіби инженер-гидролог мамандығын 
иеленеді. Университетте жас маман 
ретінде ғылыми жұмыстармен және 
бекітілген кандидаттық диссертация 
тақырыбы бойынша айналысады. 1990 
жылдан апталық экологиялық «Ата-
мекен» газетіне, одан соң «Қазақстан 
әйелдері» журналы, «Заң газеті», 
«Жеті жарғы» баспасы, «Парасат» 
журналы, ал 1999-2016 жылдары «Жас 
Алаш» газетінде фототілші болып 
қызмет етті. 2008 жылы осы газет-
те «Қазақ фотожурналистикасының 
жағдайы нешік?» атты д�ңгелек үстел 

ұйымдастырып, жалпы дауыспен 
қоғам дық ұйым құруды қолға алады. 
2010 жылы «Фото�нер» қоғамдық 
бір лестігі ресми тіркеуден �тіп іске 
кіріседі. 

ИЕСІ БАРДЫҢ, 
КИЕСІ БАР

Бір қызығы, су шаруашылығының 
жоғары білікті маманы инженер- 
гидролог Асылханның бұл салада 
қызмет етуіне қызығы мен шыжығы 
қат-қабат сурет �нері �зіне тартып 
кетті. Қазандай қайнаған �мірдің бел 
ортасында жүріп, сан қилы жаңалықты 
фотосурет тілімен баспас�з бетінде 
бейнелеуден жалықпау – темірдей 
тәртіпке үйретіп, табандылыққа 
тәрбиелейді. Зады, �нер қонайын десе, 
кім-кімнің де бағын ашары шүбәсіз. 
Бір мүшелге толған шағында к�рші 
баланың фотоаппаратына қызығып, 
күні-түні есі кетіп, қызыл фонардың 

Жә, баспас�з тарихын зерттеу-
шілер 1895-1910 жылдар аралығында 
Орынборда орыс тілінде жарық 
к�рген саяси-әдеби-қоғамдық 
«Торғай газетінің» иллюстрациялық 
қосымшасы шығып тұрғанын біле 
бермейді. 1988 жылы Мәскеудегі 
В.И.Ленин атындағы кітапхананың 
«Арнайы қорынан» «Тургайская 
газетаның» 1903 жылғы №25, 26, 28, 
31, 32, 44 сандарында к�шпелі қазақ 
тұрмысын бейнелейтін ғажайып 
фотосуреттерді тамашалағаным әлі 
к�з алдымда тұр. Айтса сенгісіз, 
аталған газеттің к�пшілікке беймәлім 
билік басындағы генерал-губерна-
тор деңгейіндегі жоғары лауазым-
ды ақсүйек азын-аулақ топқа ғана 
арналған құпия иллюстрациялық 
қосымшасын қолмен ұстап, к�збен 
к�рудің бақытына ие болған едім. 
>лбетте, к�шірмесін алудың ол кез-
де еш мүмкіндігін таппадым. Ресей 
идеологиясы патшалық дәуірдегі 
қазақ даласының  тыныс-тіршілігін, 
б і т і м - б о л м ы с ы н ,  э т н о м ә д е н и 
�міріне қатысты тарихи фотосурет-
пен сипаттағанда ұдайы аштықтан 
ыңыршағы айналған кедей-кепшікті, 
к � ш п е л і  т ұ р м ы с т ы ң  с ү р е ң с і з 
тұстарын бейнелейтін кадрларды 
ғана насихаттауға мүдделі. Ал әлгі 
отарлаушы жоғарғы билік �кілдеріне 
арналған иллюстрациялық газеттегі 
қ а з а қ т ы ң  б а й  э т н о м ә д е н и е т і , 
сұлтандардың к�ркем киім үлгілері, 
қол �нері, шаш қойысы, нұрлы 
жүздері, киіз үйлері, түйе �ркешімен 
бірдей биік д�ңгелекті арбаларының 
фотоларын к�ргенде бойымды 
ерекше мақтаныш сезімі кернеп 
кеткен еді. Бұл тарихи суреттерді 
дүйім жұртқа қолжетімді ұсынуға 
 Р е с е й  ц е н з у р а с ы  т а р а п ы н а н , 
 шамасы, рұқсат жоқ сияқты. Дәл 
мұндай иллюстрациялық мерзімді 
басылым қазақта бүгінге дейін болған 
емес. Ал бұл ақпарат тарату стилі 
шетелдік прессада, соның ішінде біз 
білетін Франция, Түркия мерзімді 
баспас�зінде сақталған.

Қазақ фотожурналистикасы арда-
герлерінің шығармашылық шеберлігі 
мен сіңірген еңбегін рет-ретіне қарай 
топтастырған Асылхан >бдірайым 
жарыққа шығарған 4 фотоальбом 
«аманатқа қиянат жоқ» дейтін ата 
дәстүрге беріктігінің нақты куәсі. 
Асыл ханға дейін де небір майтал-
ман фотошеберлер �тті. Қолына 
қаламы мен камерасын қатар ұстаған 
Алаштың арда азаматтары Шәңгерей 
Б�кеев, Ахмет Байтұрсынұлы ізін 
салған, 1930 жылы Мәскеудегі 
Бүкілодақтық мемлекеттік кино-
матография институтына (ВГИК) 
қабылданып, Роман  Карменмен бірге 
оқыған қазақтан шыққан тұңғыш 
кәсіби кинооператор Ескендір 
 Тынышбаев, Рысқали Дүйсенғалиев, 
Бекмұхамбет Тілекметов, Нұрғожа 
Ж ұ б а н о в ,  Ж ү н і с б е к  П а й ы з о в , 
Қайрат Мұстафин, Сиез Бәсібеков, 
Қасымбек Нұрбекұлы, Дендербай 
Егізов, Сайлау Пернебаев, тағысын 
тағы жалғасып кете беретін буын-бу-
ын ұрпақтың талантты �кілдері қазақ 
фото�нерінде �зіне лайықты орнын 
алды. Бірақ олар қазақтың фото�нер 
мектебінің тарихы мен дамуы, 
болашағы туралы ғылыми жүйелі 
мақала жазуға, зерттеу жасауға, ар-
найы альбом бастыруға еш мүмкіндігі 
болмады. Сол кәсіби тұлғалардың 
бірсыпырасының к�зі тірісінде 
еңбектерін энциклопедиялық басы-
лым етіп жарыққа шығаруға Асылхан 
идея тастады. Сол жауапкершілікті 
абыроймен жүзеге асырып, хро-
нологиялық тәртіп бойынша жүйе-
ленген отандық фотография ісіне 
талдау жасалып, баға берілген цикл 
фотоальбомдар тізбегі жарық к�рді.

«Ел мақтаған жігітті қыз жақ-
таған» демекші, Асылхан інісіне 
 деген ризашылық к�ңілін «Жыр 
а қ қ у ы »  М а р ф у ғ а  А й т х о ж и н а 
қолтаңбасы арқылы білдіріпті. Ол 
«Аңсау» поэтикалық жинағына «25/
IV-2004. Аяулы, азамат, адал бауы-
рым – Асылға! 

Сендей адам жүрген жандар, 
қасында,

Шалдықпай-ақ жетеді ғой ғасырға!.. 
Тұлғалардың бәрін жүрсің түсіріп, 
Жанарыңнан жалынды 

ұшқын ұшырып» 
деп қолын қойып ұсыныпты.

Қаламдас достары «Гераға, Білгір» 
деп құрметпен атаған жазушы, ау-
дармашы, сыншы, қазақтың үлкен 
жүректі жанашыры болған неміс 
ұлтының �кілі Герольд Бельгер «Рас-
казы об отце» аталатын кітабына «>рі 
асыл, әрі хан бауырыма. 27.07.09» деп 
қолын қойыпты. Асылханның кәсіби 
шеберлігі мен эстетикалық таны-
мын, азаматтық тұлғасын, ұстаздық 
�негесін әр қырынан ашып к�рсететін 
деректер мен дәйектер жетерлік. 
>рқашан толғаныс үстінде жүретін 
мерейтой иесіне шығармашылық 
табыс тілеп, �нер айдынында самғай 
бер дегіміз келеді! 

 Замандастары «Алаштың» Асыл-
ханы деуінің астарында «Жас Алаш» 
газетіне ат беріп, кіндігін кескен >ле-
кең, Ахаң, Жақаңдардың рухын еске 
түсіріп тұрғандай әсер қалдырады...

Хан Тәңірі шыңы

Академик Асқар Жұмаділдаев

жарығымен арнайы суға езілген дәрі-
дәрмектен қағаз бетіне фотобейненің 
қалай шығуын к�збен к�ру – таным-
түйсігіңді селт еткізген бір ғанибет! 
Баласының аңсары әбден ауғанын 
ана жүрегі сезіп, меселін қайтармай, 
дүкеннен «Зенит» фотоаппаратын 
сатып алып береді. Машақаты шаш-
етектен, ұқыптылық пен нәзіктікті 
талап ететін, кірпияз �нер жолы қым-
қуыт сәтсіздік пен �зекті �ртейтін 
�кінішке толы. Солай бола тұра, 
«үмітсіз шайтан» демекші, намысқа 
тырысу жетістікке жетелейді. Жіберген 
кемшіліктен тәжірибе жинақталып, 
сурет �нерінің қыр-сырын ұршықша 
иіріп, кәсіби машықтануға, шеберлігін 
ұштауға серпіліс туғызатын сабақ 
болары аян. Асекең фотографияның 
арнайы оқуын оқымаса да, �з бетімен 
саналы ғұмырын арнап, «�нерді үйрен 
де жирен» дегендей дәрежеге жетті. 
Сондай-ақ Асылхан >бдірайымның 
шығармашылық �нерімен қатар 
екінші тынысы ашылып, қайрат-
керлік, ұйымдастырушылық, ұстаз-
дық қырлары танылды. Бұл жолдағы 
оның тындырған алып жұмыстары 
нар түйеге жүк боларлық қомақты 
д ү н и е  б о л ғ а н д ы қ т а н  ш а ғ ы н 
мақалада әрқайсысына жеке-же-
ке тоқталып, талдау мүмкін емес. 
Сондықтан фотошебердің бірсыпыра 
шығармашылық қолтаңбасын к�ктей 
атап �тіп, арасында бірлі-жарым 
еңбектеріне тоқталуды ж�н санадық.

1. «Тәуелсіздік тағылымы – 20» 
және «Тәуелсіздік тағылымы – 25» 
екі  фоток�рме Алматы, Шым-
кент, Астана қалаларында сәтті 
ұйымдастырылып, биік деңгейде �тті.

2. Қазақстанның әр аймағын 
қамтыған (атап айтқанда, Хан Тәңірі, 
Ұлытау, Қозыбасы, Түркістан, Ақсу-
Жабағылы, Алтай, Маңғыстау) 7 фо-
тоэкспедиция ұйымдастырылып, оған 
танымал 15 фотошебер маман мен 
 шет елдерден қонақтар шақырылды. 

3 .  Жоғары оқу орындарына 
арналған «Фотожурналистика» оқу 
құралының 2 басылымы жарық к�рді.

4. Қазақ фотожурналис тикасы-
ның даму тарихына үлес қосқан 
фототілшілердің шығармашылығы 
хронологиялық тәртіп бойынша 
жинақталып, 4 фотоальбом (энци-
клопедия) баспадан жарыққа шықты. 

5. Photooner.kz ресми сайтын ашу.
6. >л-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

АПК колледждерінде дәріс оқып, 
ұстаздық ету.

7. Қытай, Моңғолия, Түркия, 
Nзбек стан, Қырғызстан фотоше-
берлерімен арада қарым-қатынас 
орнатылуы.

Бұл айтуға оңай болғанмен, 
шығармашылық тұлғаның жанын же-
ген терең толғаныстан туған, қыруар 
күш-жігер жұмсаған, инемен құдық 
қазғандай ізденіс пен зияткерлік �ре 
деңгейін танытатын әмбебап еңбек.

Нақ осы арада есте тұтатын маңыз-
ды мәселе, Еуразияны жайлаған ата-
бабаларымыздың қолының табы 
қалған «Таңбалы тастар» – Далалық 
галерея к�рмесі. «Таңбалы тастағы» 
бейнелеу �нері  – сол дәуірдің 
иллюстрациялық ақпараты. 
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Қ а з а қ с т а н  � з  т а р а п ы н а н  о с ы н -
дай биік дәрежелерге жетіп отырғанда, 
ендігі жағдайда ұлы мақсат – ашық аспан 
асты Тәуелсіздігіміздің к�к туын биік 
желбіретіп, әлемге к�рсету. Сондықтан 
қасиетті Тәуелсіздігіміз бекітіп берген 
Ата Заңымыздағы құндылықтарды зерделі 
айқындап, жан-жақты терең де жіті түсініп, 
жадымызға шытынамас таза алмастай 
түйіп-сақтап, жасампаздық жолға бет 
алып, әлем елдері арасында лайықты орын 
алу үшін алға қарай екпінді қадам басу – әр 
ұлтжанды азаматымыздың асыл парызы. 

Қазіргі жер бетіндегі адамзат қатарын 
екі мыңдай әртүрлі халық құрайды, ал 
тәуелсіз мемлекет тек 200-ден астам 
ғана. Сонда, саны 1800-дей халық жеке 
мемлекетін құра алмай, арманда қалғандар 
болып есептеледі деуге болады. Сонымен, 
бұл халықтардың к�пшілігі к�пұлтты 
мемлекеттердің санын құрайды. Бұл 
жағдай олардан әдептілік, т�зімділік пен 
жауапкершілікті талап етеді. Біз, қазақтар 
Егемен мемлекетіміздің мемлекетқұраушы 
ұлты болып есептелеміз. Ұлтымыздың әр 
азаматының ұлттық сипаты ойдағыдай 
ма? Ұлттық мүдде, адами қасиет, абырой 
м�лшері қалай қалыптасады? 

Ұ л т т ы қ  қ ұ н д ы л ы қ т а р  қ а т а р ы н а 
х а л ы қ т ы ң  т і л і ,  д і л і ,  м ә д е н и е т і , 
әдебиеті, �нері мен адами қауымдастық 
қалыптасқанда туындаған салт-дәстүрлер, 
ұ ғ ы м - т ү с і н і к т е р ,  о з ы қ  к � з қ а р а с -
ұстанымдар жатады.  Ғалымдардың 
 ойынша, діл – ұлтқа тән дүниетанымдық 
және руханияттық ұғымдар жиынтығы. 
Ол ұлттың басқа ұлттардан оқшауланып, 
болмысына терең сіңген ішкі және сыртқы 
табиғи ерекшелігі сипаты. Ең басты-
сы, қоғами даму құбылыстарынан туа 
отыра, діл – жеке адамның табиғатқа, 
�зіне, �міріне, ортасына, қауымға қатысты 
саналы пайымдауларына негіз болады. 
 Сонымен, діл – мен кіммін, не қадір-
қасиетім бар деген сұрақтарға да жауап 
беруі әбден мүмкін. 

ОРЫСТАР НЕГЕ 
БАТЫСҚА БЕТ БҰРДЫ?

Тақырыпты талдаудан бұрын, қазақ 
халқының әр жылдағы кең-байтақ �з 
еліндегі пайыздық үлесіне к�з салайық. 
Бұл мәліметтер ұлтжанды азаматтарға ой 
салары с�зсіз. 1897 жылғы санақ  бойынша 
қазіргі Қазақстан жерінде 4 млн 333 мың 
адам тұрған. Есепке 60 ұлт �кілі алынған. 
Олардың ішінде қазақтар – 3 392,7 адам 
немесе 81,7 пайызды құраған. Ал аталған 
жылдан кейінгі жылдар санақтарындағы 
к�рсеткіштерінде қазақтың пайыздық 
үлесіне к�ңіл б�лейік: 1926 – 58,5%; 1939 
– 38,1%; 1956 – 30,0 %; 1970 – 32,5%; 
1979 – 36,0%; 1989 – 40,0%; Қазақстан 
егемендік алған жылдар – 1999 – 53,5%; 
2004 – 57,2%; 2009 – 63,1%; ал ең соңғы 
– 2013 жылы �ткізілген халық санағының 
қорытындысы бойынша Қазақстанда 
х а л ы қ т ы ң  э т н о қ ұ р а м ы  м ы н а д а й 
к�рсеткіштермен ерекшеленді: қазақтар 
– 65,2%, орыстар – 21,8%, �збектер – 3%, 
украиндар – 1,8%. Сонымен, қазақтар �з 
�лкесінде басқа ұлттармен салыстырғанда 
енді ғана басым к�пшілігін құрап тұр. 
Ал 2019 жылғы мәліметтерге сүйенсек, 
қазақтар 70,23%-ға жеткен. Қазіргі таңда 
Қазақстанда қазақтар саны 12,5 млн адамға 
жуық. Қуанарлық демографиялық �сім. 
Бас к�теріп, тік жүретін жағымды себеп 
екен. Бірақ к�ршілес �збек халқының 
�сімімен салыстырғанда (олардың саны 
35 миллионнан асты) к�ңіл толтырарлық 
та к�рсеткіш емес. >йтеуір, тәубе дейміз.

Егер қазақтар ежелден �сіп-�нген 
қымбатты елі, кіндік қаны тамған туған 
жері Қазақстанда, тұрғылықты этностар-
мен салыстырғанда, жалпы халықтың 70 
пайызын құраған шақта, Тәуелсіздіктің 
туы желбіреп рух беріп тұрған сәтінде, 
неліктен олардың ұлттық болмысы нығыз 
емес, ал қазақ тілі қолданысы ойдағыдай 
талаптарға сай емес? Осы сұрақтарға 
жауап іздегенде, сыртқы факторлардың 
ықпалына тоқталмай, әуелі тек қазақтың 
�з басы мен болмысы себептеріне к�ңіл 
б�луді ж�н к�ріп отырмыз. >уелі с�з басын 
�зімізден бастайық.

Қазақстандағы қазақтар �здерін 
толыққанды қазақ есебінде санай ма? 
Санаған жағдайда да, олардың к�пшілігіне 
күмәніміз бар. Сондықтан үлкенді-
кішілі қазақ «ұлтың кім?» деген сұраққа, 
«Қазақпын» деп жауап берері ықтимал. 
Nйткені т�лқұжатында ұлты «қазақ» 
болып жазылғандықтан �зін қазақпын 

Қазақстан Республикасы Консти туциясының аса маңызды қағидаттары 
қамтылған кіріспесі салтанатты сипаттағы мазмұны мынадай мәні 
аса жоғары мәтіндермен бастау алған: «Бiз, ортақ тарихи тағдыр 
бiрiктiрген Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерiнде мемлекеттiлiк 
құра отырып, өзiмiздi еркiндiк, теңдiк және татулық мұраттарына 
берiлген бейбiтшiл азаматтық қоғам...». Негізгі Заңымызда қазақ 
халқының сонау ықылым заманнан, көз жетпес көне дәуірден бері 
өз туған Атамекенінде өмір кешіп келе жатқаны айқындалып, 
қазіргі жағдайда берік егеменді мемлекет орнықтырғаны 
еліміздегі ең жоғарғы санаттағы құқықтық актімен нық бекіген. 
Қазақстан 1991 жылдың 16 желтоқсан күні өз егемендігін 
 жариялады және халықаралық қауымдастық тарапынан 120 
елден астам ел Тәуелсіздігімізді толыққанды мойындап, 
дипломатиялық қарым-қатынас орнатты.1992 жылдың  2 
 наурызынан бастап Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) мүшесі 
болып бекіді. Әлемдегі беделі зор аталған ұйымға мүше болу 
республикамыздың әлемдік аренадағы дәрежесін айрықша 
арттырып, халықаралық саяси, экономикалық, мәдени-
гуманитарлық сипаттағы халықаралық мәселелерді 
шешуге және мемлекеттер арасында ынтымақтастық 
орнатуға мүмкіндік берді. Осы айрықша оқиға 
қазақстандықтардың қуанышын аспанға әуелетті.

Харекет қыл, пайдасы көпке тисін.
Абай

деп еріксіз пайымдауы мүмкін. «Қазақ 
тілінде с�йлейсіз бе? Қазақ тілін қандай 
дәрежеде меңгергенсіз? Қазақ тілінде 
қанша кітап оқыдыңыз? Қазақтың қандай 
ақын-жазушыларын білесіз? Қазақтың 
ұлы ақындары Абай, Мағжан, Қасым, 
Қадыр, Мұқағали поэзиясымен таныспы-
сыз, ұлы жазушысы, академик Мұхтар 
>уезовтің «Абай жолы» эпопеясын 
оқыдыңыз ба?» деген сұрақтарға қазақ 
қауымының к�пшілігі қиналатыны анық. 
Nкінішке қарай, оны әрдайым к�зімізбен 
к�ріп, құлағымызбен естіп жүрміз. Аталған 
сұрақтарға социологиялық ғылыми-
зерттеулер қорытындысы қолымызда 
болмаған соң, бұндай жағдайға неліктен 
келгендігінің себептері мен салдарын 
жанама тәсілдерді қолданып, анықтап 
к�рейік. Ден қойған тақырыбымыздың ең 
басты сұрағы: Қазақ неліктен толыққанды 
қазақ болғысы келмейді? Неге қазақ 
ұлтының барлық қасиет-сипатын бойына 
сіңірмеген? Ақыры, қасиетті ананың ақ 
сүтімен даруға тиіс ана тілінде қазақ неге 
с�йлемейді? Осының кейбір себептерінің 
бетін ашып, айқындап к�рейік. 

Осы кемістіктердің айтарлықтай бір 
себебі, қазақтың (бұлай қолдану жалпы-
лама түрінде алынған; шынында ұлттың 
к�пшілігі деген мағынада) ой-санасына 
кемшіндік түсініктің терең сіңіп, орын 
алып келе жатқандығы. Қазақтың басым 
к�пшілігі мұны мойындамауы ықтимал. 
Ол түсінікті де. Жасырғанды ашып, 
«әшкерелегенді» ешкім ұнатпайды. Бірақ 
бұл психологиялық құбылыс адамның жа-
дына терең бойлап, қанына сіңгендіктен 
адамның ажырамас сипаты болып кетеді. 
Бір с�збен айтқанда, орыстар Батысқа 
(Батыс Еуропаға) табынады, ал қазақтар 
орысқа табынады. Орыстардың Батысқа 
табынатын себептері, ертеден бері Батыста 
адамзат тарихындағы елеулі салалардың 

жазылған мақаланың тақырыбымызға 
сай тұстарынан үзінді келтірейік: «Ұлтын 
шын сүйіп, аянбай қызмет қылған азама-
ты к�п жұрт, күшті, �нерлі, білімді жұрт 
болып, күресте тең түсіп, басқаларға �зін 
елетіп отыр. Ұлты үшін құрмет қылмай, 
бас қамын ойлап жүрген азаматтардың елі 
артта қалып отыр. Ұлтшыл жұрттар, әне, 
Германия, Жапония, Англия, Түркиялар, 
олардың баласы жасынан «ұлтым» деп 
�седі. Есейген соң, бар білімін, күшін �з 
жұртының күшеюіне жұмсайды. Олардың 
әр адамы – мемлекеттің керегі. ...Орыстың 
білімін алуға, �нерін білуге, жақсы жағын 
жаттауға еліктеу дұрыс та... Естеріңізде 
болсын: қара халықтың мәдениетті бо-
луынан мәдениетті кісінің қазақ бо-
луы қиын, баласына осы бастан ұлт ру-
хын сіңіріп, қазақ �міріне жақындатып 
тәрбиелеу керек. Орыс тәрбиесін алған 
бала ұлт қызметкері бола алмайды». Осы-
дан қандай тағылым алуымыз керек? 
Ол үшін ұлттық құндылықтарды игеріп, 
дамыту басты парыз. Осыған сай қазақ 
басының абыройын к�теру керек. Абырой 
не үшін керек? Абыройды не қасиеттер 
құрайды? Не жағдайлар т�мен түсіреді? 
Соған тоқталайық. >уелі абырой с�зінің 
қазіргі таңдағы мән-мағынасын ашайық. 
Абырой с�зі парсы тілінен қазақ тіліне 
терең сіңген с�з. Мағынасы: 1.Бедел, 
қадыр, жақсы атақ. 2.Ауыс. К�ңілдегідей, 
ойдағыдай. (Е.Б.Бекмұхамбетов. Қазақ 
тіліндегі араб-парсы с�здері. Түсіндірме 
с�здік. Алматы, «Қазақстан»,1977, 18 бет); 
«Абырой-бедел, қадір, жақсы атақ.Ол ар-
намыстың тазалығы, адамгершілік, еңбек, 
шығармашылық, т.б. арқылы к�пшілік 
тарапынан қадір-қасиетке, сый-кұрметке 
б�лейтін этикалық категория. Жеке адам, 

ұжым, қоғам тіршілікте абырой үшін 
еңбек етеді, сол үшін күреседі» 

( Н . А қ б а й .  Қ а з а қ т ы ң 
д ә с т ү р л і  а т а у л а р ы : 

Энциклопедиялық 
с�здік. –  Алматы, 

«Арда+7», 2013, 
7  б е т ) .  О с ы 
қ ы с қ а ш а 
түсініктермен 
қ а т а р ,  м е н і ң 
� з  п а й ы м ы м 
бойынша: Абы-
рой – жеке тұл-
ғаның адам затқа, 

қоғам мен бүкіл 
елге жасаған елеулі 

де жемісті еңбегі, 
әдепті де �негелі �мірі 

мен бойына адами биік 
қасиеттері айқын к�рініс 

 табуы арқасында қалың қауымның 
құрметі мен қолдауына лайықты адамның 
негізі мен сипаты. Сонымен абырой иесі 
– аса бір қадір-қасиеті мен елеулі еңбегі 
мол тұлға. Абыройлы, қадір-қасиеті мол 
адамдар ұлттың қадір-қасиетін к�теріп, 
мейлінше арттырады. Аса дарындылары 
оны шырқау биікке к�тереді. Қазақтың 
абыройын әлемге к�терген,  қадір-
қасиетін арттырған ұлы тұлғалар қатарына 
 әл-Фараби, Абай, Шоқан, Шәкәрім, 
Мағжан, >лихан, >лімхан, Жақып, 
 Жамбыл, Сәкен, Қасым, Қаныш, Мұхтар, 
Ғабит, Сабит, Бауыржан, Талғат, Рахым-
жан, Қадыр, Мұқағали, Тоқтар, т.б. кіреді. 
Кейінгі толқыннан Оралхан,  Фариза, 
Мұқтар, Жарасқан, Сағат, Ұлықбек,  Дулат, 
Нұрғиса, Шәмші, Ескендір, т.б. атап 
�ту орынды. Бұл тұлғалардың тек қана 
есімдерін атап �ткен себеп, олардың атта-
ры еліміздің абыройын ертеден асқақтатып 
тұрған танымал есімдер, қазіргі тілмен 
айтқанда, жағымды «брендке» айналған. 
Қазақ арасында басқа да аттары аталмаған 
белгілі тұлғалар жеткілікті. Қазіргі кезеңде 
Қазақстанды әлемге кең танытып жүрген 
қазақтың маң дайына біткен жарқыраған 
жұлдыздар Димаш Құдай берген, Динара 
Сәдуа қасова, Жансая >бдімәлік, Элиза-
бет Тұрсынбаеваларды атап �туге болады. 
Бұлар әлемге аттары кең жайылған да-
рынды жастүлек – әр қазақ мақтанышы, 
нағыз биік абырой иелері. Олардың бәрі 
дерлік «...Қазақты к�ргің келсе, міні осы» 
деп, /К�рсетсе жер жүзіне ұялмайтын» 
(С.Мәуленов) бұл жас жеткіншектер, 
жетістіктері қазіргі жастарға үлгі болатын-
дай, келешектері мол жалындаған �рендер 
болып қана қоймай, олар қазақ тілі мен 
ділін қадір тұтқан жандар. 

«ҚАРАДОМАЛАҚ» 
СSЗІ ҚАЗАҚТЫҢ БІРІНШІ 

СИПАТЫ МА?

Бір мысал. Барша қазақтың мақта-
нышы Қажымұқан атамызды (нақты 
аты-ж�ні Мұқан Мұңайтпасұлы) алып 
күш иесі, теңдесі жоқ кәсіпқой палуан, 
күрестің бірнеше түрінен >лем  чемпионы 
атанған тұңғыш қазақ алыбы ретінде 
білеміз. Бірақ атақты жерлесіміздің 
�зіне лайықты дарын-тұлғасын дұрыс 
дәрежеде насихаттап жүрміз бе? Жоқ 
 деуге мәжбүрміз. Nйткені к�біне жұрттың 
назарына ұсынылатын кинохроникада 
(немесе фотода), күш атасы палуанымыз 
егде жасқа толған шағында отыз шақты 
адамдар отырған арбаға жегіліп, тартып 
келе жатқаны есімізде. Кәріліктің аты 
кәрілік: келбет те, күш те бойдан кеткен 

шақ. Осының салдарынан ол жұртқа 
мақтан тұтып к�рсететін халде емес. Ал 
намысқа тартар жанкүйер-насихатшы, жа-
зушы-биограф, музей қызметкері не істеуі 
керек еді? Бұл кинохрониканың бетін 
жауып, бұқараның к�зінен тыс ете, Ресей 
кинофотоархивтеріндегі мол материалда-
рымен танысып, іріктеп, атақты палуан 
атамыздың белгілі әлем палуандарының 
арасында дене бітімі ерекше к�зге түсіп, 
ұтымды к�рініс беріп жүргенін (фото 
болса-тұрғанын) насихаттап, біздің және 
әлем назарына ұсынуы керек еді. Айту 
бір басқа – сендіру бір басқа екені белгілі. 
Күрестен 6 дүркін >лем чемпионы, 56 
медаль олжалаған Қажымұқан атамыз ХХ 
ғасырдың басында түркі халықтарының 
ішінен шыққан жалғыз қазақ еді. Сондық-
тан да атақ-даңқы жер жарған Қажымұқан 
атамызды мақтан тұтайық және бүкіл 
әлемге лайықты түрде к�рсете білейік.

Абырой түсіру оңай. Түскен абыройдың 
қазаққа зардабы аз болмайды. Соның 
бірер мысалын келтірейік. Халқымыздың 
арасында кейбір пенделердің жіті са-
насына салмай, ой сүзгісінен �ткізбей, 
күйініп аузына жиі түсетін мына с�здер 
қазақтың абыройын түсіретіні анық: 
«Е, қазақ  тыныш жүре ме, тасты тасқа, 
басты басқа соғады ғой», «не жамандық 
к�рсем, тек қазақтан к�ремін», «қазақтың 
жауы қазақ» дегендей, т.т. Осындай 
кемістіктер газет, журнал, теледидардан 
да кезігеді. Мысалы, бір газет бетінде, 
Сәкен Сейфуллин жайлы жазылған 
естелікте қазақтардың барлығын дерсің 
қаралағандай былай жазылған: «Қазақ 
қарап жүре ме, алмағайып, аласапыран за-
манда бірінің үстінен бірі арыз жазып, та-
лай азаматты қаматқан». Қалың «қазақты» 
жазғырмай-ақ, тіпті біраз «жұртқа» да тіл 
тигізу күнә, �йткені ауызға алынатын 
«кінәлі» бірді-екілі бейбақтар ғана болуы 
ықтимал емес пе? Сондықтан бүкіл қазақ 
халқын қаралау – әбестік, ж�нсіз абырой-
ын түсіру. Орыстарда керісінше. «Ресей, 
орыс» деген ұғым үшін орыстар бастарын 
оққа тігеді. Nз ұлттарына с�з жуытпайды. 
Мысалы, ел арасы ж�нсіз нәрсені к�рсе, 
оғаш қылықты кезіктірсе, орыс к�біне: 
«Это не верно, это не по-русский» (Бұл 
дұрыс емес, бұл іс орысша емес) дейді. 

Кейінгі кездерде абыройымызды 
к�теріп жүрген тарихи, рухани биік қазақи 
дүниелер мен құндылықтарды жаппай 
жоққа шығару, қаралау үрдісі орын алып 
келеді. Жуырда бір орыс жүргізушісі 
телеарнадан деректі-мыс фильм авторы 
ретінде Мариям Жагорқызының «Дуда-
рай» әнін оның �зі шығармағандығын, 
ол �леңнің мәтінін б�тен біреудің жа-
зып бергендігін дәлелдеуге тырысқан. 
К�рсетілім барысында с�зге тартылған 
бірнеше қазақ азаматтары ел аузындағы 
кейбір жеңіл �секке еріп, жалған жаланы 
растауға тырысқан. Осындайда, қашанда: 
«Намыс қайда, қазағым?» деген сұрақ 
қоямын. Олар орыс қызы Мария мен 
қазақ жігіті Дүйсен (Дудар) арасындағы 
махаббатты жоққа шығарып отыр ма? 
Сонда, олардың түпкілікті айтары, орыс 
қызының қазақ жігітін ешбір сүюі мүмкін 
емес дегенге сая ма? Бұл не, шовинизмді 
жанай дәріптеу ма? Бұл теріс пиғыл, тіпті 
заңға да қайшы.

Тағы бір мақаладан үзінді: «Сыр-
тым – қазақ. Түрім – қазақ. Қап-қара. 
Қарадомалақ. К�зім – қысық. Бірақ с�зім 
– қызық... Менің фамилиям қазақ. Түрім 
қазақ. Бірақ бар ғой, �зім орыс сияқтымын. 
Сияқты емес. Таза орыспын. ...Қазақстан 
Кедендік одаққа кіргенде, ең бірінші бо-
лып қуанған адам мен шығармын. >йелім 
т�рт қыздан кейін ұл тапқанда да дәл бұлай 
қуанғаным жоқ. Кеденге қазақтар барып 
еді, не болды, былық пен шылық. Қалай 
орыстар келді, тәртіп орнады». (Тимур 
Тәниржарылқаған. Сыртым – бүтін, ішім 
– «Путин»... Айқын апта, 25.10.2012). 
Осымен, мақала авторының �зін-�зі, 
қазақты аямай кемсіткеннен кейін қандай 
жас�спірім қазақ баласы қазақ болғысы 
келеді? Тағы да, с�з арасы, теледидар мен 
әлеуметтік желілерде жиі қолданылатын 
«қарадомалақ» с�зі қазақтың бірінші 
 сипаты ма? Осы сипатты қуана қабылдап, 
к�ңілдеріңіз тола ма?! Бұл с�зден мүлдем 
құтылу – тартымды келбетімізді сақтап 
қалу деп түсінген дұрыс.

Ғұлама әл-Фараби былай деген 
екен: «Үнінен, тілінен және дінінен 
айырылған халық жер бетінен жой-
ы л ы п  к е т е д і » .  О ң т ү с т і к  А ф р и к а 
Республикасының тұңғыш қара нәсілді 
президенті, Бейбітшілік саласындағы 
Нобель сыйлығының иегері Нельсон 
 Мандела: «Егер тіл мен мәдениетің жоғалса 
– шекараңды аша сал. Бәрібір неңді 
қорғайсың? Бұл енді сенің елің емес» де-
ген екен. Келіспеске лажымыз жоқ: айдан-
айқын шындық. Жаратқан оның бетін 
аулақ қылсын.

Қашанда абыройымыз бен қадір-
қасиетімізді биіктету үшін білек сыбанып 
кірісетін ісімізге, жұртқа ұсынар ойымызға, 
барша ел к�ңіл б�лер бойымызға мұқият 
және тиянақты болып, пәтуәсіз міншіл 
сырт к�зге – «жақсылығымызды асырайық, 
жамандығымызды жасырайық», ағайын.

Нақыпбек С?ДУАҚАСТЕГІ, 
заңгер-публицист

О Й  К Е Ш У

ның аса маңызды қағидаттары 
ғы мазмұны мынадай мәні
Бiз, ортақ тарихи тағдыр 

азақ жерiнде мемлекеттiлiк 
әне татулық мұраттарына 
Негізгі Заңымызда қазақ
жетпес көне дәуірден бері 

жатқаны айқындалып,
ет орнықтырғаны
ық актімен нық бекіген.
үні өз егемендігін 
астық тарапынан 120
анды мойындап,
ы.1992 жылдың 2
мының (БҰҰ) мүшесі 

ан ұйымға мүше болу 
дәрежесін айрықша
калық, мәдени-
мәселелерді 
тымақтастық
оқиға 

а әуелетті.

пке тисін.
Абай

?ӨЗІМІЗДІ 
ӨЗІМІЗ КЕМСІТУГЕ 
НЕГЕ ҚҰМАРМЫЗ

оқу-ағарту бағыттарына да үлкен к�ңіл 
б�лді. Орта мектептер пайда болып, 
алғашқы к�пшілік театры ашылды. Сәулет 
�нері дамып, архитекторлар алдырылады. 
Сонымен, Ресей патшалығына Батыс 
Еуропаның жан-жақты мәдениетінің 
ықпалы күшейді. Оқуға қол жеткендері 
француз тілін меңгерді. Француз тілі 
 Ресейде кең к�лемде қолданылып, модаға 
айналады. Дворяндар французша с�йлеуді 
үлкен мәртебе санап, �здерін қалың шаруа 
халықтың үстінен қарағандай сезінетін. 
Лев Толстойдың «Соғыс пен бейбітшілік» 
романында француз тілінде жазылған 
бірнеше беттері кезігеді. А.С.Пушкин, 
И.С.Тургенев �здерінің шығармаларында 
француз тілін кең қолданған. Сонымен, 
қарапайым орыстар да француз тіліне 
еліктегені бірқатар әдеби шығармалардан 
белгілі. Ал қазіргі жаһандану процесінде, 
компьютер мен жаңа технология тілі болып 
саналатын ағылшын тілі жер жүзін баурап 
алғаны анық. Жаһандану тақырыбы бүгінгі 
күнгі қоғам мен адамтану ғылымдарының 
�зекті мәселесі. Бұл үрдіс Батыстық 
мәдениет негізінде пайда болса да, қазіргі 
негізі жағынан америкалық (АҚШ) бо-
лып қалыптасуда. Оның түп-т�ркінін 
белгілі бір сипаттағы құндылықтар, 
мәдени ұстанымдар құрайды. >лем енді 
америкалық құндылықтарға еліктеуде. 
>лемде экономикалық пәрмені мол доллар 
үстемдігін жүргізіп отырғандықтан, бұл 
құбылыс түсінікті де.

«ОРЫСТЫҢ Т?РБИЕСІН 
АЛҒАН БАЛА ҰЛТ ҚЫЗМЕТКЕРІ 

БОЛА АЛМАЙДЫ»

Ежелг і  Ресей  империясына бо -
дан болып, орыс тіліне тәуелді болған 
қазақ та осындай жолды кешті. Қазақ 
әлі де бодандық түсінік пен еліктегіш 

тұрған тақырып болып келеді. 
Нәтиже жоқ. Енді 30 жыл 
Егемен мемлекетпіз, 
бірақ елімізде орыс 
тілі нығыз орнынан 
таяр емес: бәрі 
орысша. Неге? 
Б е т к е  ұ с т а р 
к�пшілік Ата 
Заңымыздағы 
н о р м а  м е н 
з а ң  д а р д ы 
«олқы» және 
« д ә р  м е н с і з » 
деп кінәлайды. 
 Дегенмен, қазіргі 
с а я с и  ж а ғ д а й ғ а 
с а й  қ а б ы л д а н ғ а н 
Негізгі Заңы мыздағы 
7 - б а  б ы н д а ғ ы  н о р м а н ы 
талаптарға сай емес деуге бол-
майды. Шешуші мәселе, қазақтың �зінің 
туған Отанында қазақ тілін жіті меңгеріп, 
күнделікті қолдануға құлқы, құрмет қылуға 
ықыласы жоқ. Қай жерде болсын, қазаққа 
қазақша с�йлесеңіз, шіміркене орыс-
ша «дік» ете түседі. Олардың теріс пай-
ымынша мемлекеттік тілде – қазақша 
с�йлесе жоғары дәрежелерінен құлдырап, 
бетмоншақтары сыпырылып түсетіндей, 
�те-м�те жасырып жүрген құпиялары 
ашылып қалатындай шошынады. Сізге 
таңырқай қарап, басқа планетадан түсіп, 
адасып жүрген бейбақтай к�реді. Ең 
 бастысы, қазақта намыс азайып барады. 
Ана тілін ауызға алмай, алалап жүрмін-ау 
деген ой жоқ. Мен де мектепте, институтта 
орысша оқып, бітірдім. Бірақ қазақтың 
ұлттық құн ды лықтарын құрметтеп, қазақ 
тіліне ынта-ықыласым болды. Ниет болса 
қандай да болсын тілді жақсы дәрежеде бір 
жыл м�лшерде игеруге болады. Мысалға, 
Жапонияның Қазақстандағы елшілігінің 
үшінші хатшысы Марико Цунокаке қазақ 
тілін жұмыс арасы бір жылға жуық уақыт 
ішінде �те жақсы деңгейде меңгерген екен. 
Nз басымның мысалы,1998 жылы Алматы-
да мен АҚШ-тың «USID» бағдарламасы 
бойынша «Прагма» компаниясында 
атторней қызметін атқарған кезімде, 
америкалықтармен бірге жұмыс істеуге 
тура келді. Негізгі шет тілім неміс тілі бо-
латын. Жұмыс барысы ағылшын тілін білу 
керек болды. Nзім бір-екі ай талаптандым. 
Содан ағылшын факультетін бітірген таны-
сым Дәнеш >бжановадан к�мек сұрадым. 
Ол бір тәжірибесі мол репетитор орыс 
әйеліне жіберді. Кездескен сәтте мұғалима 
менің ағылшын тілін меңгерген деңгейімді 
білгісі келіп, аздап ағылшынша с�зге тар-
тып, бір кітаптың бір-екі бетін дауыстап 
оқып, аударып беруді талап етті. Тап-
сырманы ойдағыдай орындаған болдым. 
– «Негізгі оқыған шет тіліңіз ағылшынша 
ма?» деп сұрақ қойды. – «Жоқ, неміс тілі» 
дедім. – «Ағылшын тілін қайдан білесіз?» 
– «Аздап �зім талаптандым». – «Иә, мына 
дәрежеге жететіндей �зіңіз талаптансаңыз, 
мен сізге қарап, Лениннің бірнеше тілдерді 
�з бетімен меңгергеніне енді сеніп отыр-
мын» дегені. Содан пұлын т�леп, бірнеше 
рет сабақ алдым. Бірақ, к�п уақыт �тпей, 
америкалық компаниядан кетуге тура 
келді. Енді мен үшін ағылшын тілін білу 
міндетті болмады.

Осыдан бір ғасыр бұрын, белгілі Алаш 
қайраткері Жүсіпбек Аймауытұлының 
1918 жылы «Абай» журналында жарық 
к�рген «Ұлтты сүю» атты мақаласындағы 
«жанды» ой әлі де �зекті. Алаш мұрасы, 
�негесі,  келешекке аманат іспеттес 

Қазіргі жер бетіндегі 
адамзат қатарын екі 

мыңдай әртүрлі халық құрайды, 
ал тәуелсіз мемлекет тек 200-ден 

астам ғана. Сонда, саны 1800-дей халық 
өздерінің жеке мемлекетін құра алмай, 

арманда қалғандар болып есептеледі деуге 
болады. Сонымен, бұл халықтардың көпшілігі 

көпұлтты мемлекеттердің санын құрайды. 
Бұл жағдай олардан әдептілік, төзімділік пен 

жауапкершілікті талап етеді. Біз, қазақтар, 
Егемен мемлекетіміздің мемлекетқұраушы 

ұлты болып есептелеміз. Ұлтымыздың әр 
азаматының ұлттық сипаты ойдағыдай 

ма? Ұлттық мүдде, адами қасиет, 
абырой мөлшері қалай 

қалыптасады?

Егер қазақтар ежелден өсіп-өнген қымбатты елі, кіндік қаны тамған 
туған жері Қазақстанда, тұрғылықты этностармен салыстырғанда, жалпы 
халықтың 70 пайызын құраған шақта, Тәуелсіздіктің туы желбіреп рух 
беріп тұрған сәтінде, неліктен олардың ұлттық болмысы нығыз емес, ал 
қазақ тілі қолданысы ойдағыдай талаптарға  сай емес? Осы сұрақтарға 
жауап іздегенде, сыртқы факторлардың ықпалына тоқталмай, әуелі тек 
қазақтың өз басы мен болмысы себептеріне көңіл бөлуді жөн көріп отыр-
мыз. Әуелі сөз басын өзімізден бастайық.

Ең бастысы, қазақта намыс азайып барады. Ана тілін ауызға алмай, 
алалап жүрмін-ау деген ой жоқ. Мен де мектепте, институтта орысша 
оқып, бітірдім. Бірақ қазақтың ұлттық құндылықтарын құрметтеп, қазақ 
тіліне ынта-ықыласым болды. Ниет болса қандай да болсын тілді жақсы 
дәрежеде бір жыл мөлшерде игеруге болады. Мысалға, Жапонияның 
Қазақстандағы елшілігінің үшінші хатшысы Марико Цунокаке қазақ 
тілін жұмыс арасы бір жылға жуық уақыт ішінде өте жақсы деңгейде 
меңгерген екен.

озық даму поцестері кең етек алғандығы, 
жалпы мәдениет �рістегені  белгілі. 
Ежелден Ресей Еуропадағы жан-жақты 
дамыған Франция, Англия,  Италия және 
т.б. жетекші мемлекеттердің қарқындап 
�су процестеріне қызығып, сан сала-
лы жетістіктерінен үйренуге тырысып, 
солардың ықпалында болғаны тарихтан 
белгілі. Тіпті Ресей патшасы І Петр шет 
елдерді шарлап, 1697-98 жылдары Кенигс-
бергте зеңбірек жасауды үйренді, Голлан-
дияда кеме жасаушылардың арасында, 
тіпті ағаш ұстасы(!) болып істеп, Англияда 
кеме жасаудың тәсілдерін оқып, үйренеді. 
Осы сапарынан оралған соң, І Петр 
Ресейдің дамыған Батыс Еуропа елдерінен 
артта қалуын жоюға бағытталған рефор-
малар жүргізді. Оның тікелей бұйрығы 
бойынша шетелден әрқилы оқулықтар, 
түрлі-түрлі құрал-сайман, жетілдірілген 
қару-жарақ сатып алынды, әрқилы ше-
берлер мен білікті ғалымдар шақырылды. 
Дворян балалары Еуропа елдеріне оқуға 
жіберілуімен қатар, Ресейдегі дворян-
дар балаларын оқытып, тәрбиелеу үшін 
к�птеген француз, неміс «гувернерлері» 
(оқытушы) алдырылады. I Петр мәдениет, 

дүниетанымнан арылмай келеді. Жат 
ықпалға бейім, сырт дүниеге таңсық. 
>рине, дау жоқ, шет тілін білген тиімді: 
кімнің де болысын �рісін кеңейтеді, 
білімін ұлғайтады, жетістіктерге жеткізеді. 
Бірақ ана тілді жығып, аттап �ту, жат 
тілде с�йлеуді дәреже к�ру – түпкілікті 
опасыздық, ж�нсіз шүлдірлеу – тіпті 
асыра тектес мақтаншақтық. Ана тілін 
бұлай қорлау – пенденің �зін-�зі қорлау. 
Бұл саналы патриот азаматтың ісі емес. 
Қазақ орыс болайын десе – түрі келмейді, 
ал қазақ болайын десе – тілі келмейді. 
Сонымен, не онда жоқ, не мұнда жоқ – 
дүбәра. Қазақтың қамқоршысы ұлты неміс 
 Герольд Бельгер: «Қазақ таң ата, ояны-
сымен: мен қазақпын, мен қазақпын деп 
күнде дауыстап қайталауы керек» деген 
екен. Бұл дұрыс ұсыныс. Менің қосарым, 
қазақ осы с�здерді айнаға қарап айтса, 
тиімділігі с�зсіз артар еді.

Қазақстан тәуелсіздік алған 1991 жыл-
дан бері мемлекет тарапынан қазақ тілін 
дамытуға миллиардтаған теңге жұмсалып, 
ондаған ресми бағдарламалар қабылданды. 
«Қазақ тілі» қоғамы да құрылды. БАҚ-
тарда тіл мәселесі әлі де «оты лаулап» 
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Блиц-сұхбат. (10.08.2020ж.) Сұхбат-
тасым – Ғұсман Жандыбаев. Белгілі ақын, 
толғамдары мен трактаттары – терең 
иірімді тұғырлы ойларға шегенделген 
 шебер шайыр, тұғырлы талант. Ақынға 
нақпа-нақ сұрақ қойдым.

– Адам мінезі деген не?
– Жедел жауап күтесің, ә?
– Иә, �з пайымыңызды білгім келеді.
– Айтсам былай... >детте адамдар 

біреулер туралы «мінезі жаман» деп жата-
ды. Жақсы мен жаманның бәрін мінезге 
саятын сияқты. Дұрысында мінез деп 
шектен шықпаған нәрсені ғана айтуға 
болады.  Мысалы, біреу түкке тұрғысызға 
күле салады. Біреу қарқылдап, сыңқылдап, 
енді біреу жымиып күледі. Тіпті осылардың 
�зі де орнын, м�лшерін тапса ғана мінез 
болады. Ал �лшемсіз, м�лшерсіз шек-
тен шыққандық – мінез емес, олардың 
әрқайсысының басқа бір себебі болмақ. 
Мысалға, ашуланбайтын адам жоқ, бірақ 
шектен тыс ашушаңдық – мінез емес, 
психикалық кемістік. Мұны ешкімнің де 
мойындағысы келмейді, бірақ солай.

– Жасанды мінез дегеннің жайы?
– Осыған керісінше, эмоциясыздық 

та – адамға тән емес. Эмоциясын сыртқа 
шығармай, іште тежеп ұстап отыру – жа-
санды мінез. Кейде осылай ету керек те. 
Бұл – ұстамдылықтың бір түрі. Алай-
да барлық уақытта үнемі «ұстамдылық» 
к�рсетуді ақтауға болмайды. Мәселен, 
үйге келген адамға бет бұрып қарамау, 
оған дағдылы ілтипат білдірмеу – осындай 
қылық. Бұл – ұнатпағандықтың белгісі. 
Егер бұл – ол адамның �згермейтін тұрақты 
«мінезі» болса, онда бұл – табиғи мінез 
емес, «саяси мінез» болмақ.

Байыптай білсек әртүрлі ситуацияларда 
к�рініс беретін адамның сәттік әрекеттерін 
мінезге жатқызу қиын. Мұны олардың 
пенделік қарекеттері деп түсінсек лазым.

– Адам мінезіне баға беру ж�н бе? >лде 
оны жаратылысы айтып тұра ма?

– Адам мінезіне баға бергенде к�птің 
с�зіне ере беру де – қате. «Жұрт айт-
са – болды, к�п айтса – к�нді, >деті 
 надан адамның» (Абай). Шындықты бет-
ке айтқанды, әсіресе �зінің кемшілігін 
айтқанды ұнататын адам сирек. К�птің 
с�зіне сайсаң, шындықты айту – нашар 
мінез. Жақсы, жаман мінезге баға бер-
генде мұны да есте ұстамақ керек. Сол 
Абайдың �зі де кезінде оразбайлардың 
к�зінде «мінезі жаман адам» атанды емес 
пе. Ендеше, адам мінезіне баға берем деген 
кісінің бас қаруы – қара қылды қақ жарған 
әділдік болмақ керек. Ал әділдікті ұстанған 
адамның жақсы атануы – қиын нәрсе... 
Осыдан келіп, адам мінезі туралы кесіп-
пішіп бір нәрсе айтудың �зі де оңай емес.

– Рақмет, Ғұсеке!
Ақын жауабы – �з ақиқаты, �з ойы, 

�з с�зі.
Тіпті осы жауабынан да ақын мінезі 

айқын к�рінгендей.
Нақылды, нақты, нұсқалы.
 

2. 
«Адамның мінезін ол саған бастық 

боп келгенде ғана танисың» депті неміс 
жазушысы Эрих Мария Ремарк. Nте дәл 
айтылған тұжырым.

Меніңше, бұл �зіміз де к�ріп-біліп, бас-
тан кешіп жүрген қалыпты жай.

Адам мінезінің бір қыры осындай, оған 
ешкім күмән келтірмейді.

3. 
А қ ы н  ә р і  қ а й р а т к е р  С а д ы қ б е к 

 Хангелдин ағамыз сұңқардай сұңғақ, 
қырандай қайсар, абзал да ардақты жан еді.

«Жақау! Бұл кітапты �зің білетін �мірдің 
�рімдері түзілген. Nзіңе ықыласты ағаң 
Садықбек (17.10.06 ж.)» деп қолтаңбасын 
жазып берген «Құбыла» кітабынан �мір 
ғұмыр-�неге ғұмырды к�ргендей болып 
едім. Ұзақ жыл қызметте жүріп ел �мірінің 
қилы кезеңіне куә болған адал тілекті – 
ақын жүректі азаматтың ғұмырбаяндық 
баяны �те тартымды, тағылымды жазылған 
екен. Сол жазғандарынан Сәкеңнің азамат-
тық ақиқатын, мінез болмысын танып 
тәнті болдым. Ойын әдемі әрмен, сырлы 
шуақпен �рген Сәкең:

Айрықша Сыр еліне күліпті арман –
Бар дәстүр Сыр бойында сұрыпталған.
Сан ғасыр сапар шегіп – Сырға келіп,
Мінезі қарағымның тұнып қалған, – 

деп туған жерге деген жанашырлық пен 
адалдықты қазақтың мінезі деп біліп, 
аңсар с�зін ақжүрегімен ашық айтқандай 
екен. Nз мінезінің – сол қазақ мінезінің 
бір ұшқыны деп білгені әр с�зінен ашылып 
отырады. Асырмай с�йлейді, жасырмай ай-
тады. Бұл азамат ақынның �зіне тән мінезі. 
Nз мінезіне кейде қынжылып қалатынын 
айта кетуі де адалдық үлгісі. Соның бір 
сәттік оқиғасын тілге тиек етіпті. Орталық 
комитеттің мерейлі тойға дайындығы 
болатын. Қарбалас жұмыс кезі. Сейдағаң 
(Бердіқұлов) күнде келіп анау �тті ме, 
мынау �тті ме деп сұрай беріпті. Бір жолы 
жүре жауап қайырып қателік жасағанын 
айтады. «Жақсы к�ретін ағам еді, �те сый-
лас болатынбыз. Елге қадірлі азамат қой. 
Кешке жұмыс аяқталған соң, үйге қайтар 
алдында пәтеріне звондадым. Артық Мінез 
к�рсеткеніме кешірім сұрадым. Ол менен 
мұны күткен жоқ екен. Қуанып қалды. 
Жадыраңқы к�ңілмен тағы біраз мәселенің 
басын жайма-шуақ әңгіме қылдық. Сол 
кісінің бала мінезін, ақ жүрегін күні бүгінге 
дейін аңсаймын» деп ағынан жарылады. 

Міне, мәдениетті жанның мінезі, �з 
мінезіне – жауапкершілікпен қарау да 
мінездің бір қасиетті қыры.

 Садықбек ағаның таза тұрпаты, таза 
танымы, таза тілі, таза �мірі – таза мінезі 
– кім-кімді де тәнті етері с�зсіз болатын.

 Т а н ы с - б і л і с  а з а м а т т а р д ы ң  б ұ л 
ойымызға бек қосыларына сеніміміз кәміл.

4.
 Мінездеме деген түсінік те адамға 

бері летін сыпаттама болғанымен, аты 
айтып тұрғандай оның �мірлік жолымен 

том боп әзір тұр, – деп қаламы қолынан 
түспегенін к�рсеткен еді.

Лекцияда – қатал, �мірде – қарапайым.
Жаны жарқын, бауырмал к�пшіл жан 

екенін таныдық.
Ақын Т�легеннің ардақты ұстазы.
Тұңғыш Оқу министрі.
Ғылым докторы.
Қарымды қаламгер.
М ұ н д а й  ж а н н ы ң  н а с и х а т ы н ы ң 

кемшіндігі, әрине, қынжылтады.
Жанын жасытпай, жігерін қайрап, 

�мірдің сыны мен шынынан шыңдап алып 
шыққан қасиет – елін сүйіп, ердің жүгін 
еңсеріп, еңбегіне сыйынған апамыздың 
ерек мінезі. Құрметтеуге лайық мінез.

Мұндай жанның к�зден кетсе де қазақ 
қауымының к�ңілінен кетпегені ж�н һәм 
айта жүру парыз.

17.
Ғабеңнің (Мүсірепов) ақындарды бы-

лай деп мінездеуі бар екен.
– Манағы кездесуде оқыған �лең де-

ріңнің кейсісі тәуір болып шықты, ақындар, 
бұдан былай бүтіндей тәуір болғаны дұрыс. 
Мынау теңіз сендерді тегін тербетіп келе 
жатыр деп ойламаңдар, – деді Ғабең үлкен 
кеседегі балық сорпасын қасықпен жиі-
жиі алыңқырап жатып, – Ақын дегеннің 
қайсысы болса да, бала мінезді ғой. К�п 
адам оның ақындық к�рсеткен тұсында 
ғана жақсы к�ңіл білдіреді де, басқа 
кезде ұмытып кетеді, тіпті оның �згеге 
ұқсамайтын мінезін де кешіре бермейді. Ал 
бала �зін жұрттың бәрі, әсіресе ата-анасы, 
ылғи да жақсы к�рсе екен деп дәметеді ғой. 
«Ақын да бір жас бала, жұбат, �зің мауқын 
бас...» дегендей... » (Ғафу Қайырбеков. 
«Ақжелкен», 1976 жыл.)

Ғабең айтқан тағылымды мінездеуі 
– Ғафу ағамыздың ғанибетті естелігіне 
айналыпты.

18.
«Заман �згерді ме, адам �згерді ме? 

Қай ғасырда, қай уақытта болмасын, 
әрбір адам әрқилы жаратылыста болады 
емес пе? Кімнің не ойлап тұрғанын аңғару 
әсте қиын. Сондықтан адам болмысының 
тұңғиығына үңіле алмайсың. Кісі мінезі 
бейне бір тұман астындағы иллюзия 
іспеттес. Бірде к�л, бірде ш�л, хамелион 
секілді мың құбылады да тұрады» деп жа-
зыпты шәкірті Тайжан >семай ұстазының 
кітабын оқығаннан кейін.

>р нәрсенің екі жағы барын аңдатқан 
ұстазы Үмбетбай Уайдин:

«Қаталдау болмасаңыз жарамайды
Күлсеңіз к�йлегіне жамау сұрап,
Кітаптың бетін ашып қарамайды» дейді 

сабырмен.
 Екі пайымнын ой-түйіні бір:
– Байқаңдар, хамелеон мінездер бар!

19.
Бірде жақсылық жасауға жаны құмар 

журналист досым: «Бір құдамның кітабы 
бар еді. Соны әкелейін, шығару керек», – 
дейді.

Ал �зінің жазғандарын шығару қапе-
рінде жоқ.

Қазақы мінез дегеніміз осы-ау, тегі...

20.
Қазіргі �мір жүйкенің жауы. Жүйкені 

тоздырар ахуал, қажыған хал. Жұрттың 
бәрінің қан қысымы басына шабатын 
болған. Айналаның бәрі жүйкеге тиеді. С�з 
де, адам да, жұмыс та – бәрі бірінен-бірі 
�теді. Адамдарды бір реніш билеп алған, 
бітпейтін шаруа шырмап алған. Еститінің 
қатыгездік, �кініш, тонаушылық, пирами-
да атанған парықсыздық, парақорлық, түбі 
жоқ тоғышарлық, адамға жат ашк�здік, 
жегі құрт – жемқорлық, алдану мен ар-
балу... Күні-түні теледидардан түспейтін 
келеңсіз к�ріністер, желдей ескен �сектер... 
бәрі-бәрі жаныңды қажайтын, жүйкені 
тесер жайға айналды. Шараң қалмағандай, 
тілің байлағандай, ойың азғандай...

Шаршаған жанның айтары таусыл-
ғандай... «Nмір деген осы» деп қояды.

Бәлкім, бұл �мірдің мінезі болар?
Түсініксіз мінез.
Тұманды мінез.
Біз білмейтін мінез.

21.
К е ң е с х а н  З ә к е н о в т і  қ а т а р л а с -

замандастары аңқылдаған адал, ақк�ңіл 
азамат ретінде біледі. Қаламгерлігі мен 
журналистігін қатар ұстанып, тынымсыз 
тер т�ккен жан. >ріптестері де ағынан жа-
рылып әрдайым айта жүреді.

«Кеңкеңнің мен жақсы к�ретін бір 
қасиеті – бірбеттілігі, не болса да бетіне 
айтатын турашылдығы. Онысымен ол 
біреулерге онша ұнай да бермейтін. Оны-
сын �зі де білетін, с�йте тұра айтқанынан 
қайтпайтын. «Қайтемін, мінезім солай, 
құдай берген жанын құдайдың �зі алар» деп 
отыратын» деп жазады >діл Дүйсенбек...

К�ркем әңгімелерінен де Кеңкеңнің 
�з мінезі жайлы айта кететін тұстары елең 
еткізеді. «Бір кесек ет» әңгімесінде оны 
тілге тиек етіп тұздықтай түседі. «Марқұм 
әкем: «Балажан еркек – әйелінің құлы, 
ондай азаматтан �з басым шешімді ештеңе 
күтпеймін!» деп отырушы еді. Бұл с�здің 
т�ркініне кім үңілген... Қазір әкемнің сол 
бір қатал қолын сағынамын. Бірақ, әкеме 
тартпай балажан болып шықтым. Ол-
ол ма, үйелмелі-сүйелмелі үш қызымды 
�зге тұрмақ, �здерінің шешелерінен 
қызғанатынымды қайтерсің».

Кеңкеңмен к�рші болдық. Күнде 
кешкілік әңгіме-дүкен құрдық.

Айтарын ақтарылып айтады, аңта-
рылып тыңдайды.

Сондай да ақ к�ңілі – балажан мінезі 
с�зінен де, жанары таза к�зінен де к�рініп 
тұрар еді.

(Жалғасы бар)

Жақау Д?УРЕНБЕКОВ,
жазушы, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

Ж ұ м е к е ң  ж а й л ы  о с ы н д а й  б і р 
ықыласты лебізді Құрманбек Жан-
дарбеков: «Nзі режиссер, драматург, 
домбыра тартады, скрипкада ойнайды, 
нота таниды, білімді, сері мінезді сал 
жігіт. Жұматтың жібектей мінезі, адам 
танығыштығы, бауырына тартып баулуы, 
к�рерменді сүюі, �нерпазды құрметтеуі, 
барлығы да �з басынан табылады» деп 
ақпейілімен ақтарыла айтыпты.

«Nнер» баспасынан шыққан «Жұмат 
Шанин. «Арқалық батыр» – атты кітабында 
ұстазымыз, академик Рымғали Нұрғалиев 
ағамыз: «Жұмат Шанин – қазақтың драма, 
опера артистерінің алғашқы буынының 
ұстазы. Актер, театр сыншысы, музыкант, 
драматург. Қазақтың тұңғыш режиссері, 
Қазақстаның тұңғыш халық артисі» деп 
бағаланыпты.

Мұны талғамы биік, талдауы терең 
ұстаздың �релі тұлғаның �нерлі мінезіне, 
берілген резюмесі десек те болар.

14.
А д а м  м і н е з і н і ң  ж а ғ ы м д ы с ы  д а , 

жағымсызы да жетерлік.
Оны әркім �з безбенімен бағалайды, 

�з талғамымен танып біледі.  Қанша 
адам болса – сонша мінездің барлығы 
да ақиқат. Мұның бәрін саралау, сарап-
тау философтардың, психологтардың 
еншісі. Ал біздің к�ріп жүргеніміз күнбе-
күн кездесетін, білетін мінездердің әр-

бірге адами қырларын да ашып к�рсететін 
баян с�з. Оның мәні, меніңше, адамның 
азаматтық мінезін іскерлік-еңбекқорлық 
қасиеттері арқылы к�рсетудің бір түрі 
секілді. >р мінездеме – �зіндік сипатымен 
салмақты, салдарлы. К�пке жайылмай-ақ, 
ертеректе �зіме берілген бір мінездемені 
алға  тартайын. Оқып к�релік.

№ А-19
Қазақстан Пионері
газетінің редакциясы
12 июль 1965 жыл.

МІНЕЗДЕМЕ
 
 «Жақау Дәуренбеков пионер кезінен-

ақ �зі үзбей оқитын «Қазақстан пионері» 
газетіне мектебі, класы, отряды туралы 
алғаш шағын-шағын информациялармен 
қатысты. Ол пионер �мірінің қызықтарын 
таңдай білуі, нені жазуға болатынын 
айыра білуі арқылы �зінің зеректігін, 
байқағыш талғампаздығын танытты.

 Жақау редакциямен 1961 жылдан бері 
үздіксіз байланыс жасап келеді. Ізденгіш 
те қабілетті жас талап бірте-бірте ойлы, 
жатық тілмен жаза білетінімен танылды. 
Оның жазу қабілетінің қалыптасуы үшін 
редакция үнемі қамқорлық жасап келеді. 
Оған танымал жас тілші ретінде қарап, 
жыл сайын заттай сыйлықтар беріп отыр-
ды. Осының �зі жас талаптың �се түсуіне 
себін тигізді.

 Соңғы жылдары Жақау шағын к�ркем 
әңгімелер де жаза бастады. Оның үстіне 
пионерлер мен еңбек адамдары �мірінен 

к�рсету – мінездеме болады, Мінездеме 
�мірбаянның да, заман хатының да, 
тарихтың да ішіне б�лімі есебінде кіреді. 
Мінездеме заманның, дәуірдің халін де 
мінездеп к�рсетеді. Адамды мінездегенде 
�мірбаянның б�лімі боп кіреді. Жұртты, 
ұлтты, заманды мінездегенде тарихтың 
б�лімі боп кіреді. Nмірбаянның аяқ жағы 
ылғи мінездемеге айналып кетеді. Мәселен, 
Шоқанның жәт дерегін, Абайдың, Ақан 
серінің �мірбаяндарын қарасақ, к�п 
жерінде-ақ мінездемелері бар».

 Ұлт ұстазының пайымы – шынайы 
талдаудың үлгісі-ұлағаты іспетті. 

7.
Абдулхамид Мархабаев  – қазақ 

фантастикасының негізін қалаушылардың 
бірі. Қиялгер қаламгердің жазғандарын 
тұңғыш рет Арал аудандық (бұрынғы 
«Социалистік Арал», кейін аты �згерген) 
«Толқын» газетінен оқыған едім. Газетке 
шығып тұратын.

Жылдар �тіп студент болғанымда 
>бекең КазГУ-дің журналистика факуль-
тетінің оқытушысы ретінде алдымнан 
шықты. Бұл кезде ол фантастикалық по-
весть, әңгі мелер авторы еді. Ол Амангелді, 
Ш�мішбай үшеумізді к�ріп:

– Сендер бәрің к�шіп келгенсіңдер 
ме? – деп алды да, – үшеуің бірдей бір 
ауданнан, бір аудандық газеттен қалай 
түскенсіздер, – деп таңданыс білдіргені 
әлі есімде.

>бекең жанашырлығын мысқылмен 
білдіріп:

– Иектерің қышымай-ақ қойсын, 

іздегеніміз ж�н» дейді ақын, философ, 
аудармашы >убәкір Нілібаев.

Демек, әр ұлттың �з �мір ғұрпы, �з 
мінез-құлқы болады екен.

Тәлімдік түйіні – ұлт мінезі – ұрпақ 
мінезі.

10.
 «Дене дерті �зіңді, мінез дерті басқаны 

қинайды» (Ғабиден Мұстафин нақылынан). 

11.
Қуанбек Боқаевты к�біміз журналист 

деп білеміз. Ал оның ақындығын ешкім 
еске ала бермейді. Мынаған қараңыз: 
ол он жыл «Қазақ әдебиетінде» істеген, 
б�лім меңгерушісі, алқа мүшесі. Nткір 
проблемалық мақалалары, сұхбаттары 
үзбей жарияланды, ілтипатқа б�ленді. Ал 
жас тайынан жүрегінің жаңбыры болған 
ақжауын поэзиясы – дастандары мен �лең-
дері қоржынында жата берген. Nзі істейтін 
газетке де ұсынуды мақсат етпепті. Поэзия 
алдындағы сынның қасиетін қадір тұтып, 
жүрексіне бергені бар. Бұл оның мінезі 
екен. Nмір бойы сол мінезінен айнымаған.

Тағдыр-ай жанарымның нұрын бұрып,
Сала к�рме түнекке сүріндіріп.
Деп кей сәтте �зіңмен сырластым ба,
Nз отымнан �зімді түңілдіріп.
Жоқ мен бұлай ешкімге жалынбағам,
Жалынбай-ақ жолымнан жаңылмағам.
Адастырып келесің әйтеу мені,

отты очерктер, корреспонденциялар 
жазып, �з қабілетінің тағы бір қырымен 
танылды. Оның редакцияға жіберген 
материалдары шимайланып �нделмей 
пайдаланылып келеді. Мұның �зі жас 
талаптың бір жүйеге түсе бастағанын 
байқатады.

Жақау пионерлік істермен жақсы 
таныс. Ол Бүкілодақтық В.И.Ленин 
атындағы пионер ұйымы тарапынан 
к�терілген мәселелердің мән-мағынасын 
түсіне отырып, бұл салада үнемі нақты 
істерді жазумен үн қосып отырды.

Жақау Дәуренбеков болашағынан 
сенім мен зор үміт күттіретін жас талап. 
Жақау дың сезімталдығы, байқағыштығы, 
тіл байлығын орнымен қолдана біле-
тін дігі, ойлылығы �з білімін жетілдіре 
келе қабі летті журналист болатындығын 
дәлелдейді».

Жауапты секретар: С.Жиренов.

Меніңше, мұны қабілет-мінездің 
 сипаттамасы деуге болады.

5.
Менің таңғалатыным, есімі елге мәшһүр 

адамдардың қарапайым болатыны. Ойлап-
пішіп жүресің іштей. Пәленше деген белгілі 
жанның аты әйгілі, атағынан ат үркердей, 
онымен жүздеспек тұрмақ, с�йлесудің 
�зіне жүрек дауаламайды. Ал �мірде, тіпті 
олай болмай шығатынын қайтерсің. Сон-
дай азаматтың бірі – >нуарбек  Байжанбаев 
ағамыз еді. Ресейдің Юрий Ливитаны 
қандай атақты болса, қазақтың >нуарбек 
Байжанбаевын білмейтін жан жоқ елде. 
Кезінде диктор, шәкірті боп тәрбиесін 
к�рген журналист Қуанбек Боқаевтың 
5 қыркүйек күнгі (2020ж.) телефонмен 
тілдескен сұхбатымызда >нуарбек ағасы 
ж�нінде былай деп әңгімелегені бар еді.

– Мінезі жібектей жан еді. Тіпті шек-
тен тыс қарапайым, ұсақ-түйек шаруаға 
араласпайтын. Ол кезде бізге үлкен кісідей 
к�рінетін. Сонда ағамыз елулер шамасын-
да еді. Ақ-к�ңіл адам бәрімен теңіндей 
с�йлесетін. >ңгімесін де әдемі айтатын. 
Бәріміз >неке дейміз. Бірде кезекті мәтінді 
оқып болған соң дикторлар б�лмесіне 
келсем >некең отыр екен. Даусымның сәл 
құрғап, тамағым бір түрлі болып тұрған 
айтып ем, >некем стакан су әкеліп ұсынып 
жатыр. Сол бір балажан, бала мінезі мәңгі 
есімде қалыпты, – дейді Қуанбек тебірене 
еске алып, – жұмысымызға әркез тілеулес 
боп отыратын. Сынап, ақыл айтып, түзету 
жасап жатпайтын. Бәрі дұрыс, әлі т�селіп 
кетесің деп демеп жүретін. Режиссерлердің: 
«Біздің >некең мұз шайнаса да дауысы 
қарлықпайды» деп отыратыны да бар 
еді. Дауысы зор, әр күнді ақ тілекпен 
қарсы алумен, жақсылықты жар салумен 
шығатын >некеңнің жансезімі жұмсақ-
ты. С�зі мейірімге толы, ақпейіл ашық-
жарқын жүзі, байсалды болмысы, бала 
мінезі – дара мінез екен-ау деп ойлай-
мын осы күні, – деп Қуанбек ұстазының 
мінезіне қайран қалады.

Қайран қала отырып, атақты адамның 
біз білмейтін бір қырын – қарапайым 
 сырын ашқанына рақмет дейік.

6.
А х м е т  Б а й т ұ р с ы н ұ л ы н ы ң  м і н е з 

 туралы айтқаны қаперде боларлық қағида. 
>лқиссасы: «Адамның, елдің, жұрттың, 
таптың, ұлттық сырын, Мінезін танып 

үшеуіңе де бестің т�бесі к�ріне қоймас, – 
деп үркіте с�йлеп, сессия соңында �зі сол 
бесті қойып беретін.

Факультеттегі бәрімізге солай еді. 
Қыңырлау с�йлеп қытығыңа тиіп, абыр-
жытып алу стилі секілді, үріксек те тез 
үйреніп кеттік. 

Кейін >бекеңнің мысқылшыл мінезін 
біліп алған біз  еркін с�йлеп, еркін 
қалжыңдасатын боп алдық. Мысқылшыл 
мақамы оның ғарыштық шығармаларынан 
шыққан с�здердей к�рінетін. С�йлемдері 
де жаттанды қалыптан ада, түйінін ұстат-
пайтындай түрленіп, жазса «...сұрапыл 
соғыстан оралған құландылық >бдіжәміл 
Нұрпейісовтің күбідей «Курляндия» кітабы 
«жарқ» ете түскені. Бірінші мұқабаға ба-
сында – касқасы, иығында оқ �тсе-�тер, 
бірақ қарлы боран �тпейтін плащ, қолында 
– автомат солдаттың �зі... сол кітапты 
иеленгендер үлкен олжалы болғаны, 
мәз болып, т�белері Сексеуіл стансасы 
жанындағы Терменбес тауынан асып 
кететін!» деп түйіндемесін таптырмай қия 
тартып, қытықтай қызықтыра жазатын 
стилі ерекше еді.

 Мысқылшыл мақамынан бар болмысы 
к�рініп туратын.

 Содан болар, жан шуағының әсері де 
шығар, «Мақамы сес, мінезі бес  Мархабаев» 
деп афоризм шығарып алдық.

К�птің к�ңілі к�л ғой.
К�п айтса қалып айтпайды деген де рас.

8.
 Сараптап қарап сырына үңілсеңіз ойды 

баурайтын, к�ңілді қызықтыра жаулайтын 
оның болмысын байқайсыз.

 Оның к�зі  жетіп  барып жеріне 
жеткізе жазатын журналистігі, �нерді 
�мір �зегі  деп бағалап – тағалаған 
� н е р т а н у ш ы л ы ғ ы ,  қ ы р ы қ  қ ұ б ы л а р 
бояулардың бар болмысын біліп, сыр-
сипатын с�йлете алған суретшілігі, 
кіндік қасиетін қадірлеп  ата-баба тегін 
таратуға терін т�ккен шежірешілдігі, 
шәкірттерін сынға шыдамды етіп шыңға 
бастай білген ұлағатты ұстаздығы, ауылда 
жатып әсерлі әңгіменамасымен астана-
ны аузына қаратқан жазушылығы, бала 
қауымының бағбаны, кітапқұмар балалар-
ды аузына қаратқан һәм ел балаларының 
ерек ертекшісі, дарындардың делебесін 
қыздырған дүбірлі  бәйгелердің бас 
жүлдесін бермейтін дарабоздығы – сегіз 
қырлы  Пернебай Дүйсенбиннің табиғи 
қыры-сынды. Мінезі осынау қабілет-
қасиеттердің тұғырындай боп к�рінеді.

 Оның сегіз қырлы шығармашылығы 
шынайы, шырайлы. Қарапайым, қағылез, 
к�ркем. Nнерді де, �мірді де сүйіп жазады. 
Nнерді �згеше сезіммен, �мірді �згеше 
�ріммен жазады. Ауылдың тілін бағалай 
біледі, ауылдың баласын аялай біледі. 
Айтқанына ұйытады, жазғанына сендіреді.

 Мұның бәрі мінездің қасиеті. 
 Мұның бәрі Пернекеңнің бала жанды 

мінезінің мұраты, мархабаты.

9.
 «>р ұлттың �зіндік мінез-құлқын, 

�зіндік табиғатын зерттейтін ғылымды 
меңгеру �ркениеттің бір белгісі» дейді пси-
хология ғылымының докторы, академик 
Құбағұл Жарықбаев.

«Қытай халқының барлық мінез-
құлқын, әрекетін ұлы үш ойшылдан: Лао-
цзыдан, Конфуцийден және Жуан-цзыдан 

Болмасам да ерек бір жалынды адам.
Таппасаң да қажеттің бәрін менен,
Жарқылдадым �зімде барымменен.
Досым тұрмақ, дұшпанға бас игізсем,
Деп келемін бейкүнә арымменен! – деп 

ол мінезін айта да, мойындай да біліпті.
«Жыр болып �ткен жас шағым» кіта-

бының (2020 жылы шыққан екі томдық) 
темірқазық түйіні адамдықты адалдық деп 
�ткен мінездің �мірге жауабы іспетті екен.

Мінез болғанда да ешкімге ұқсамайтын, 
тұйық та тұнық к�рінер, мызғымайтын 
мұзарттай мығым Мінез! 

12.
« М е н і ң  м і н е з і м  о с ы н д а й »  д е п 

мақтанатындар жоқ.
«Менің мінезім сондай» деп ақтала-

тындар бар.

13.
>ңгіменің майын тамызып айтатын 

жандар болады. Сондай жанның бірі атақты 
актер Қапан Бадыров ақсақал еді. «Nнер» 
баспасында жүргенімде Қапекеңмен та-
лай мәрте сұхбаттасудың сәті түсті. Сол 
сексенінші жылдары баспадан «Nнердегі 
�негелі �мірлер» сериясымен қазақтың 
�нердегі ерен тұлғалары жайлы кітаптар 
шыға бастаған. Nнер шеберлері қолжазба, 
естеліктерін алып жиі келіп, әңгімелесіп 
жүру дағдыға айналған еді. Сондай ретпен 
бір жолы Қапекең кітабының версткасын 
оқуға келгенде (13 май 1987 жыл) (атақты 
актермен екеуіміздің сұхбаттасып отырған 
суретіміз �зімізде сақталып қалыпты) �з 
�міржолының қызықты бір деталін айтып 
еді.

– Мен �зі тағдыр дегенге таңғаламын, 
– деп алып, күлімсірей отырып сырлы бая-
нын асықпай бастаған, – театрда жай суф-
лер боп істеп жүргенмін, одан жалығып, 
мамандық алмақ болып, Ленинградтағы 
к о о п е р а т и в  и н с т и т у т ы н а  ж о л д а м а 
алғанмын. Уақыты келіп, театрдағы дос-
жаранмен қоштасқалы келдім. С�йтсем, 
бір пьесаны қоймақ боп сапырылысып 
жатыр екен. Бәрі жүгіріп жүр, бір р�лде 
ойнайтын адамы келмей қалыпты. >бден 
сасқан. Не істерлерін білмей, мені к�ріп 
бас салсын. «Сен ойна, к�п с�йлемейсің, 
бір-екі рет к�рінесің» деп бастықтарына 
ала ж�нелді. «Бізді құтқар» десіп қояды. 
Содан бәрі қоймаған соң амалсыз к�ндім. 
>лгі кішкене р�лді ойнадым. Содан кейін, 
бәрі жиналып, ақыл айта бастасын. Ең 
соңында үндемей отырған Жұмат аға тіл 
қатты. «Қапан, ойымды түсін де ойлан» 
деп �нер, театр жайлы әңгімесін бастасын 
келіп. Бәріміз ұйып тыңдап қалыппыз. 
Театр деген әлемнің сырын ашып берген-
дей болды. Ойым �згеріп сала берді, �нер 
жолына түсуге илана түскенімді �зім де 
байқамай қалыппын. Міне, сол тағдыр 
жолымды нұсқаған Жұмат аға болды. 
Жұмекең болмаса, бәлкім, менен артист 
те шықпаған болар еді. Тағдырдың жазуы 
деген тосыннан болады екен, қарағым...» 
деп қызық әңгімесін қысқа қайырған еді. 
Кейін �мірлік естеліктерінде бәрін кеңінен 
тарқата жазғанда шығар, бәлкім. Онысын 
к�ре қоймадым.

Ал айтып отырған Жұмекеңі – қазақ-
тың тұңғыш режиссері, Жұмат Шанин 
еді. Оның білімдарлығы, байыптылығы, 
�згеге қамқорлығы, қайырымдылығы, 
мейірбандығы, мінезі, Қапекең �міріне 
тигізген шапағатынан байқалғандай.

алуандығы. Адам мінезінің тез �згеріп, тез 
құбылатын түрлерінің �мірдегі к�ріністері, 
бетпе-бет ұшырасулары түрлі ойларға 
қалдырады. Мінез құбылмалы дейін десең 
де, мінезінен айнымайтындардың да бары-
на күәгерміз.

Демек, Мінез – адамның жаратылысы. 
Жаратылыс – жүрекке жүгінеді, жүрекке 
бағынышты.

15.
Біле жүрер бір дерек. Мінез жайы фило-

софтар назарынан да тыс қалмаған. Бұл 
салаға түрен салғандар к�п емес. >лбетте, 
алдымен ауызға ілігетіні –  философ 
 Феофаст екен.

Грек философиясының ірі �кілі Феоф-
раст «Мінездер» (Феофраст. Характеры. 
Санкт-Петербург, 2010) атты еңбек жазған. 
«Мінездер» – философиялық толғамдардан 
тұрады. >рқилы адами мінездерінің 30-дан 
астам сипаттама портреттерін жасаған 
философ адам мінез-құлқының шынайы 
болмысын зерделейді, тіні бірге тірліктегі 
пенделік бет-бейнесін суреттедім деп 
есептейді.

Философ �з пайымына сенімді, байла-
мына бекем. Nмірдегі қарапайым адам-
дардың типтік мінезіне, мінездің тұрпат-
түрлеріне тоқталады, түйін жасайды, баға 
береді, ойымен �рнектейді.

16.
Студент кезіміздегі ұстаздарымыз жас-

тық шақтың жарқын куәгерлеріндей боп 
елестейді.

Есте қалғандары ерен-б�лек, әрине.
Журфакта – Темірбек Қожакеевті, 

филфакта – >зиза Нұрмаханова апай-
ды айрықша атаушы едік. Қатал деп 
есептейтінбіз, олардың лекциясынан қалу 
қауіпті боп есептелетін. Біле жүре ойы-
мыз да үйренді, к�ре жүре күпті к�ңіл де 
бірленді.

Қатал дегеніміз – әп дегенде албырт 
сезімнің үріккен «үрейі» екен. Ұстаздардың 
м і н е з - қ ұ л қ ы ,  к і с і л і г і ,  м ә д е н и е т і , 
білімдарлығы студенттердің �зіндік сара-
бынан туындап, ауыздан-ауызға «аңыз» 
боп тараған қаталдығы – қалыпты тәртіпті 
талап ету шарты екен. Шынында да, бұл 
қаталдықтың қағидасы қарапайым-ды. 
Ол – талап пен тәртіп, жауапкершілік, 
п і с е н т т і л і к ,  а ш ы қ т ы қ ,  а д а л д ы қ , 
шынайылық болатын. Бар болғаны осы 
ғана екенін білген студенттер де апайдың 
қатал мінезін мойындай да білді. Апайдың 
қатал «Фонетикасы» (апайдың сабағы) – 
білімнің пайым-этикасы болып жадыға 
жазылды, санаға сіңді.

Кейін жастар газетінде істеп жүргенде 
қасымда «Қазақстан мұғалімі» газетінің 
редакторы Мынажадин Сермағамбетов 
екеуміздің апайдың үйінде сұхбат құрудың 
сәті түскені бар. Қатал мінезді апай-
ымыз сол жолы шай үстінде атақты 
шәкірті Т�леген Айбергеновтың �зіне 
арнаған «Мен туған жердің ардағы» атты 
�леңін оқып беріп, қайта-қайта �леңнен 
үзінділерін қайталап отырып, �зінің 
�мір жолын әңгімелеген. Ғылым жолын-
да ірі ғалым болғаны, Қарақалпақстан 
АССР-інің Оқу министрі  болғаны, 
шығармашылықпен қоса айналысқаны, 
«Шығыс шынары», «Қыздар» атты роман 
жазғанын айта келіп:

–Қазір бүкіл ғұмырымда тындырған 
ғылыми әрі шығармалық еңбегім бес 

туралы миниатюрлар
МІНЕЗ 
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орасан зор жетістіктерге қол жеткізу 
жолында бірлесіп әрекет ететін болады. 
Чиндауда �ткен ШЫҰ саммиті (2018 
жылдың 9-10 маусымы) ШЫҰ тарихында 
жаңа дәуірді аша тыны с�зсіз. Сонымен 
қатар Орталық Азия елдерінің жастары 
да қарым-қатынасты нығайтып, �зара 
түсініс тікті жетілдіретініне, ШЫҰ-ға 
мүше мемлекеттері арасындағы барлық 
салалардағы ынтымақтастығына, �ңірі-
міздегі қауіпсіздік пен тұрақты лықты 
қам тамасыз етуге, ортақ даму мен гүл-
денуге елеулі үлес қосатынына кәміл 
сенемін».

Кітап авторы Фың Ишу: «Мем-
лекеттеріміз арасындағы ықпалдас-
тық жылдан-жылға жоғары деңгейге 
к�теріліп, барлық бағыт бойынша 
дамып отырғаны жүрегімізге қуаныш 
ұялатады.  Адамзат  қоғамындағы 
жаңа тарихи кезеңде жаһандану мен 
ақпараттық т�ңкеріс үдерістері түрлі 
халықтарды бір-біріне жақын етіп, бір 
тағдыр қоғамдастығын қалыптастырды. 
Бұл бәрімізге ортақ қоғамдастықта 
м ү д д е л е р  м е н  д а м у д ы ң  ж а л п ы 
бағыты тоғысып, бір-біріне тәуелді 
болғанын да айта кеткен ж�н. Соңғы 
 жылдары мемлекеттердің халықаралық 
аренадағы р�лі мен кешенді күш-
қуаты айтарлықтай нығайды. Оның 
себебі: тату, бейбіт �мір, �зара бүкіл 
әлем  мойындады. Осы жағдайларда 
«ортақ келісімге келіп, оны құрып, 
нәтижесінің жемісін бірге к�руді» 
негізгі қағида ретінде қабылдап, уақыт 

Шыңжаңдағы Гоцзыго к�пірі – Ляньюньган-
Қорғас арасын жалғайтын маңызды 

аймақ. К�пірдің ұзындығы 700 метр, шамамен, 2000 
метр биіктікте салынған. Ол Шыңжаңдағы алғашқы 
үлкен к�пір және Гоцзыго табиғат белдеуіндегі 
 басты к�рнекті орынға айналған. 

Шыңжаңдағы бұл к�пір басын қар басқан 
 таулар арасын жалғайды. Үрімші-Іле күре  жолын 

жалғайтын бұл к�пір ежелгі Жібек жолының 
солтүстік б�лігінде орналасқан. Бұрынырақта 
Гоцзыго жазығында табиғи апат жиі байқалатын 
еді. Соның кесірінен к�пірлер бұзылып, аймақ пен 
аймақ арасы алшақтап кететін. Гоцзыго к�пірі осы 
олқылықтың орнын толтырып, әрі к�пір арқылы 
�ткен әрбір адамның тұма табиғаттың таңғажайып 
к�ркіне к�зі тоя түсті.

«Бір белдеу – бір жол: болашақтан әрекетке 
дейін» – «Жібек жолының экономикалық белдеуі» 
және «XXI ғасырдағы теңіз Жібек жолының» 
жаңартылған  атауы. Ол Азия мен Еуропаны бай-
ланыстыратын аса зор экономикалық одақ әрі 
ежелгі Ұлы Жібек жолы рухына негізделген стра-
тегия. Ол – аймақтар арасындағы ашық-айқын 
ынтымақтастық құрылымы. 

Ежелгі отаршылдық пен тарихта пайда болған 
әртүрлі гегемонистік тәжірибелерден ада құрылымның 
мақсаты – саяси сенім, экономикалық байланыс және 
адамгершілікке негізделген мүдделер, тағдыры бір әрі 
жауапкершілігі ортақ қауымдастық. Сондықтан 60-тан 
астам ел мен халықаралық ұйым «Бір белдеу – бір жол» 
жобасын құруға қатысуға қолдау білдірді. «Бір белдеу 
– бір жол» жобасы бара-бара кеңейіп, жалпы дамудың 
сара жолына шықпақ. Чжао Кэцзиннің «Бір белдеу – бір 
жол: болашақтан әрекетке дейін» атты кітабында осы 
тақырыпқа қатысты маңызды мәселелер т�ңірегіндегі 
сарабдал ой-толғаныстары жан-жақты баяндалған.

«Бір белдеу – бір жол: болашақтан әрекетке дейін» 
– «Жібек жолының экономикалық белдеуі» және «XXI 
ғасырдағы теңіз Жібек жолының» жаңартылған атауы. 
Ол – Еуразия құрлығын кесіп �тіп, Шығыста Азия 
экономикасын Батыста Еуропаның экономикасына 
тоғыстыратын торап. 

Аймақтар арасындағы экономикалық ынты-
мақтастық формасынан «Бір жол – бір белдеу» жо-
басы қанатын кеңге жайды. Мақсаты – теңқұқықты, 
ашық, еркін, толерантты, жалпыға бірдей пайда-
лы, қолжетімді экономикалық ынтымақтастық 
іргетасын құру. Оның дамуы саясаттағы �зара сенімге, 
экономикалық интеграцияға, мәдениетпен тығыз бай-
ланысты мүдделердің тоғысуымен ұштасып, «Бір қоғам 
– бір тағдыр» тұжырымдамасы мен қауымдастықтың 
міндеттеріне айналды. 

Қазақстандағы Назарбаев университетінде с�йлеген 
с�зінде Си Цзинпин «Саяси қарым-қатынас, жол 
қатынасы, үздіксіз сауда-саттық еркіндігі, ақша айна-
лымы мен халықтың �зара бірлігі» сияқты бес басты 
маңызды байланысты атап �ткен болатын. 

Бетті дайындаған 
Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ

Х у л у ч ж э н ь д е  қ а у а қ 
�спейді, есесіне ауылдың 
әрбір тұрғынының бау-
б а қ  ш а с ы н д а  а с қ а б а қ 
шығады. Егін бітік шық-
қан жылы асқабақтар диір-
меннің тасындай үлкен 
болады. Асқабақты к�біне 
ірі жемісті деп те атай-
ды. Пісіп жетілгенде оны 
буға бұқтырып, тамаққа 
қосады, дәмі тәтті болған 
соң,  оны б�лек  тағам 
ретінде де, гарнир етіп 
беруге де әбден  болады. 
Хулучжэнь қаласының 
�мірі тек осы асқабақтың 
а р қ а с ы н д а  ұ р п а қ т а н -
ұрпаққа жалғасып келеді 
десек, асыра айтқандық 
емес. >рине, «қауақ» та 
�мірдің жалғасуындағы 
еркектің күш-қуатының нышаны ретінде �зіндік р�л атқарады. 
Шындығын айтқанда, Хулучжэнь – қала емес, бар болғаны 
үлкен ауыл ғана. Қысқасы, Хулучжэнь қалашығының атауы 
шындыққа жанас пайды: оны асқабақтың құрметіне Вогуа-
цунь ауылы деп атаған дұрыс болар еді. Бір күні бәз біреулер 
қалашықтың атын �згертуді ұсынған. Жергілікті ауыл басшысы 
кең пейілімен келісімін беріп: «Мейлі, ендеше, Хулучжэнь �лкесі 
болсын!» деді. Бірақ ақыр аяғы бұл атауы да мақұлданбай қалды. 
Қала үлгісіндегі ауыл тұрғындары �здерін қала тұрғындары деп 
атағандықтан, жақын маңайдағы ауылдардың тұрғындары �здерін 
олардан бір саты т�мен санайтын. Жергілікті балақайлардың 
есімі ретінде жиі «Піскен жұмыртқа», «Иттің күшігі», «Қошқар 
мүйіз», «Шошқаның құйрығы» тәрізді қызықты с�з тіркестері 
қолданылады. Бірақ қалашықтағы азаматтарды тіркеу кітабына 
үңілетін болсақ, И қарияның балаларының қарапайым аттарынан 
басқа, атышулы есімдерді кездестіруге болады, мәселен, Ван Да-
чэнь (министр Ван), Чжан Цзайсян (канцлер Чжан), Сюй Цзунли 
(премьер- министр Сюй), Сунь Чжишу (партия ұйымының хат-
шысы Сунь), Ху Чэнсян (статс-хатшы Ху) және т.б. Істің мән-
жайынан хабарсыз адам бұл есімдерді естігенде шошып, құдды 
бір патша сарайында жүрген шығармын деп ойлауы әбден мүмкін. 
Хулучжэнь ауылын қала ретінде к�ру, мүмкін, аға буынның арма-
ны болса керек. Хулучжэнь қалашығының тарихы жоқ, дәлірек 
айтсақ, жазбаша құжатталмаған. Осындай қала, не ауыл болғаны 
туралы ешқандай дерек қалмаған, оқиғалар тек қарттардың жа-
дында және қиялында сақталған. Қалашық тұрғындары тарихи 
хикая туралы баяндағанда әңгімесін «біреулердің айтуынша...» 
деп бастайды. Сонда олар кімнің тарихын әңгімелейді? Губер-
натор Ду, министр Фан, басшы Гуанның тарихын. Губерна-
тор, министр, басшы – мұның бәрі лауазым емес, бар болғаны 
қарапайым есімдер. Осындай есімді адамдар да «Иттің күшігі» не-
месе «Сиырдың тезегі», «Сасық» аталатын адамдар сияқты сиыр 
бағатын, егін егетін және арбамен жүретін. Қысқасы, Хулучжэнь 
тарихының шынайылығы үлкен сұрақ тудырады.

***
Қалашық Хулучжэнь деп неліктен аталғаны әрқашан жұмбақ 

болды. Қариялардың айтуынша, баяғыда Хоушань тауындағы 
(Тайшань тауының басқаша атауы) жолбарыс үңгірінде (таудың 
биіктігі теңіз деңгейінен 40 метрден аспайды) алтын қауақшаны 
жасырып қойған. Кім жасырған? >рине, құдайлар, басқа кім 
 болуы мүмкін?! Нақты қай құдай? Оны айту қиын. Осындай ешбір 
мағынасы жоқ аңыз-хикаяларға, тіпті әңгімешілердің �здері де 
сенбесе керек. Егер осы алтын қауақ шынымен бар болса, оны 
осы меңіреу жерде кім жасыруы мүмкін? Дегенмен, И Ши бала 
кезінде: «Біздің тұрып жатқан жер қауақшаға ұқсайды» деп дұрыс 
айтқан екен. Топографиялық картаға қарағанда қалашықтың 
пішіні қауақ тәрізді. Бірақ И Ши с�зінің астарында басқа бір 
мағына жатқан жоқ па? Бұл жайында �зі де толығымен ойланып 
к�рген емес және басқалар да одан сұраған емес. Карта пайда 
болмас бұрын, біреулер қалашықты жоғарыдан к�ру үшін Хоу-
шань (Тайшань) тауына к�терілетін – бұл қаланың ең биік нүктесі 
болса да, елді мекен алақандағыдай толық к�рінбейтін еді. Оған 
И Ши: «Ой, ақымақтар, таудан тек қана ағаштар к�рінеді ғой, 
қауақшаны к�ре алмайсың» деп іштей күліп, аяқтарын алшайтып 
тұрып еңкейіп жерге басын қаратып, аяқтарының арасына сұғып: 
«Осылайша қараған дұрыс!» дейтін. Сонымен бірге И Ши аспанға 
шығатын саты жасап, адамдар сатының т�бесінен т�менге қарауы 
үшін оны таудың шыңына қоймақшы да болған. Бірақ, кейін ол: 
«Саты жасаған соң, оны қайда тіреп қоямын» деген пайымдаумен 
�з  ойынан бас тартты. Бұл проблеманы ешкім шеше алмады.

***
Үш жыл бойы Хулучжэньда егін шықпай, тұрғындардың бестен 

бір б�лігі – сол жердегі ақымақтардың санымен тең – аштықтан 
қырылды. >р отбасы кем дегенде бір адамнан айырылды. Тіпті 
үй-ішімен түгел қайтыс болған екі түтін де болды. Үш отбасын-
да ешкім қаза болған жоқ, ол ауылдық кадр жұмысшыларының 
отбасылары еді. Бұрынғы жылдары асқабақ диірмен тасындай 
болып ірі шығатын, қуаңшылық жылдары олардың үлкендігі 
кішкене тостағаннан аспайтын. Ашыққан жұрт ағаштың қабығын 
сылып, �сімдіктердің түбірлерін қазып алып жеп қойды. Ал жүгері 
жомы мен гаолян �сімдігінің ұсақталған сабағы қадірлі қонақтың 
алдына қоятын тағамға айналды. Бүкіл ауыл шемен ауруы мен 
іштің кебуінен зардап шегіп, к�пшілік қан аралас іш �ту ауруына 
 душар болды. Ол кезде И Ши он жастан енді асқан кезі, күні бойы 
аштыққа  шыдамай екі қолын сүйегі к�рінгенше кеміретін. >жесі 
қолын аузына салудан жиіркенсін деген оймен әдейілеп тауықтың 
саңғырығын жағып қоятын. Осылайша, немересінің қолы аман 
қалды. Бірде И Шидің әжесі тәтесінің үйінен асқабақтың кішкене 
тілімін алып келіп, ешкімге к�рсетпестен үлкен немересінің аузы-
на тығып жіберді. И Ши тілімді бірден жұтып жіберуге к�зі қимай, 
асықпай отырды. Ол әжесіне: «>мірші болсам күнде асқабақ 
жейтін едім, үлкен-үлкен тілімдерін, – деді. Одан соң, – >же, сен 
ашсың ба? – деп сұрады. >жесі к�з жасын жасырып, күлімдеп: – 
Жоқ, ботам, әжең аш емес, әжең бүкіл �мірі бойы асқабақ жеп, 
әлдеқашан тойған» деп жауап береді. Келесі түні әжесі қайтыс 
болды. И Ши оның аузынан жабысқақ сары балшықтың түйірін 
шығарып алды. «>жем қызық екен, – дейді И Ши, – аузындағы 
асқабақ қалайша балшыққа айналған?»...

«Хулучжэнь қаласының тарихы» кітабын қытай тілінен Ж.Қайрат, 
Қ.Дәлелқызы, С.Бәзілбек тәржімалаған. Кітапта қытай әдебиетінің 
көрнекті өкілі, қазіргі заманғы шағын прозаның танымал шебері 
Лао Маның хикаяттары берілген. Көптеген хикаяттарына қытай 
халқының Үлкен секіріс пен Мәдени төңкеріс кезінде басынан кеш-
кен нәубетті жылдардың және одан кейінгі кезеңнің оқиғалары 
арқау болған. Төменде сол хикаяттардан шағын үзінді беріп отыр-
мыз...

«Шығыс әдебиеті және өнері»  Баспа 
компаниясынан» Фың Ишудың 
«Қылқалам арқауы – Жібек жолы» 
кітабы жарық көрді. Орталық Азия 
және Қытай мәдениетімен жақын 
танысуға ынталы, халықаралық 
мәдениетаралық қарым-қатынасқа 
қызығатын оқырманға арналған 
кітап адамзат мәдениеті туралы 
танымдық ақпаратқа толы. Шанхай 
ынтымақтастық ұйымының бас хат-
шысы Р.Алимов кітап  туралы пікірін 
былай білдірген екен: «Қолыңыздағы 
кітап қамтыған географиялық 
кеңістік – Азия-Еуропа атты жаңа 
континенттік көпір түскен елдер, Ар-
ктикадан Үнді мұхитына дейін және 
Тынық мұхиттан Балтық теңізіне 
дейінгі Шанхай ынтымақтастық 
ұйымына мүше елдер – бір-бірімен 
белсенді түрде қарым-қатынас 
орнатқан кең-байтақ жер. Кітапта 
Қытай мен Орталық Азияның достық 
байланысының мың жылдық та-
рихы баяндалып, «Бір белдеу – бір 
жол» тұжырымдамасының негізін 
құрайтын мәдени аспектілері көрініс 
тапқан; кітапта өзара сенім, өзара 
тиімділік, теңдік, өзара кеңес алмасу, 
мәдени әртүрлілікке құрмет көрсету 
мен ортақ дамуға талпыну туралы 
айтылады.

ШАЛҒАЙ ШАҺАР 
ШЕЖІРЕСІ

ЖІБЕК ЖОЛЫ – 
ҚЫЛҚАЛАМДА 

А

ТАУЛАР 
АРАСЫН ЖАҚЫНДАТҚАН…

БОЛАШАҚТАН 
ӘРЕКЕТКЕ ДЕЙІН

Қытай халықаралық баспа корпора-
цияларының жетекші баспаларының 
бірі тарапынан басуға дайындалған бұл 
кітап Қытай мен шет елдердің мәдениеті 
туралы танымдық ақпаратқа толы. 
Бұл кітап дүниежүзінің мәдениетімен 
жақын танысуға  ынталы жандарға 
 т а м а ш а  к � м е к ш і  қ ұ р а л  б о л м а қ . 
Бүгінгі халықаралық  жағдай Шанхай 
ынтымақтастық ұйымына әрі қарай 
даму, серіктестік байланыстар мен 
мәдени диалогты нығайту және �рістету 
үшін жаңа тарихи мүмкіндік беріп отыр. 
Еуразия құрлығының сегіз мемлекетінен 
құрылған ұйымға мүше елдер жаңа және 

�те бұл  ережеден «Бір белдеу – бір жол» 
атты ұлы бастама қалыптасты. 

Nз бағытының ең бастапқы, шығыс-
тағы нүктесінен Азия-Еуропа атты 
жаңа континенттік к�пір табиғаты 
тамаша, тарих пен мәдениеттің к�не 
ескерткіштеріне тұнған жазықты кесіп 
�теді. Бұл тарихи ескерт кіштермен 
 таныса отырып, олардың кескінінен, 
сыртқы к�рінісінен  конфуцийшілдіктің, 
буддизмнің және даосизм мұрасының 
белгілерін жазбай тануға болады. 
 Дегенмен, олар – б�лек элементтер емес,  
ұлттық мәдениетті қалыптастырған 
дүниенің нағыз мазмұны. Бұл кеңіс-
тіктен мыңжылдықтар бойы арала-
сып, бір-біріне сіңіп кеткен жергілікті 
және сырттан келген дәстүрлердің 
араласуының ізін к�реміз. Даосизм-
нен біз  «Дао табиғатқа сүйенеді» 
тұжырымын, конфуцийшілдіктен – 
«алуан пікір арқылы келісімге жету-
ге» әзірлікті, буддизмнен – «үйлесімді 
әлемнің» космологиялық тұжырымын 
қабылдадық. Еуразия құрлығының 
елдері тек қана ортақ тау сілемдері мен 
тасқынды �зендері арқылы ғана емес, 
сонымен қатар ежелгі Жібек жолының 
бағыттарымен де байланысқан. Еуразия 
елдерінің тамаша табиғатына тамсана 
отырып, олардың халқына деген терең 
достық сезімім арқылы мен ерекше 
тебіреніспен және сүйіспеншілікпен 
осы бағыттардағы �мір салтын, мәдени 
дәстүрлер мен ғұрыптарды, тарихи 
ескерткіштер және қазіргі нышандар 

мен таңбаларды �з қылқаламыммен су-
реттеуге тырыстым» дейді. 

Автордың айтуынша, Жібек жолын 
қайта жаңғыртуға байланысты парасат-
ты және ақылға салынған к�зқарас тек 
қана  біздің тарих пен заманауи жағдайға 
байланысты ұғымымызды �згертіп 
қоймай, сонымен қатар бүкіл ғаламшар 
халқы үшін ортақ әрі тамаша мекенді 
құруға, анағұрлым саналы халықаралық 
тәртіпті  орнату бағытында бірге қадам 
басуға түрткі  бола алады.

«К�п жылдық елшілік қызметім бары-
сында және тәжірибелік ынтымақтастық 
жобаларын жүзеге асыру жолдарын 
іздеу кезінде осындай «жүректен – 
жүрекке» деген сұхбат қарым-қатынас 
п е н  � з а р а  с а п а л а н д ы р у ғ а  ы қ п а л 
ететініне к�з жеткіздім. Оқырман на-
зарына ұсынып отырған менің Жібек 
жолы бағыттарындағы халықаралық 
жобаларға қатысуыммен байланысты 
оқиғалар ж�ніндегі деректер мен естелік 
үзінділері халықтарымыздың рухани 
жақын болуға деген талпынысына ықпал 
етіп, халықаралық мәдениетаралық ал-
масу саласындағы қызметке енді кіріскен 
(немесе болашақта қызмет істейтін) 
жастарға пайдасы тиеді деген үміттемін» 
дейді автор. 

Нұрғиса САҚ

Адамзат 
қоғамындағы жаңа 

тарихи кезеңде жаһандану 
мен ақпараттық төңкеріс 

үдерістері түрлі халықтарды 
бір-біріне жақын етіп, бір тағдыр 
қоғамдастығын қалыптастырды. 

Бұл бәрімізге ортақ қоғамдастықта 
мүдделер мен дамудың жалпы бағыты 
тоғысып, бір-біріне тәуелді болғанын 
да айта кеткен жөн. Соңғы  жылдары 

мемлекеттердің халықаралық 
аренадағы рөлі мен кешенді күш-

қуаты айтарлықтай нығайды. 
Оның себебі: тату, бейбіт 

өмір, өзара бүкіл әлем 
 мойындады. 
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«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары 
белгілі саясаткер, ҚР Мәжілісінің депутаты Айдос Сарымға әкесі, телевизия және радио 
ардагері, танымал журналист

?МІРОЛЛАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып 
к�ңіл айтады.

толғандыратын жайт жоқ емес. Соның 
ең үлкені осындағы жұмбақ орман. 
Ондағы ежелгі соғды заманы ағаштары 
тегіне жататын ерен тоғайы. 

Бұл аңғарды біз ең алғаш 1959 жылы 
сегіз жасымызда к�рген едік. Шон-
жы ауылы Шарын �зені ағып �тетін 
Сарытоғайға �те жақын болатын. Сол 
жерден үлкен кісілер, араларында �зіміз 
сияқты балалар да бар топ үйімізге 
отын дайындап таситынбыз. Орман 
күзетшісі Т�кір деген қарт еді. Тік тұрған 
ағашты кескізбейтін. Жел құлатқан 
кәрі тал-терек пен �зен жиегіндегі су 
шайған түбіртек салындыларды жи-
нап алуға ғана рұқсат беретін. Бір күні 
әкейдің сол кісіге: «Анау құлаған ағашты 
арбаға сиятындай етіп кесуге қанша 
әрекеттенсем де болмады. Діңі балтам-
ды кері серпиді де тұрады. Б�ле алма-
дым» деген с�зі есімізде. Сонда қария: 
«Ол ерен ғой. Басқа ағаштардан темір 
сияқты қаттылығымен ерекшеленеді, – 
деді. – Оны отқа жағуға емес, құрылысқа 
пайдалану керек. Себебі жоғарыдағыдай 
ерекше қасиетіне байланысты еренді 
�зен к�пірінің астындағы тіреуішке 
қойсаң шірімейді. Үйдің т�бесін жаба-
тын белағашқа пайдалансаң сынбайды. 
Ат арба д�ңгелегінің шеңберін жасасаң 
мүжілмейді. Ауладағы отын бұтайтын 
д�ңбекті қазақ жаңғырық демей ме. 
Міне, соған да ол таптырмайтын нәрсе. 
Nйткені үстіне қанша соққы түссе де, 
жарылмайды, сынбайды». 

Содан соң Т�кір ақсақал т�менде-
гідей екі қызық нәрсені айтты. Оның 
біріншісі, 30-жылдары осы Сары тоғай-
дың шетіндегі Тастықара ауылында 
пилорама артелінің құрылғандығы. 
Онда ерен ағашынан тақтай тілініп, 
ол Іле �зеніндегі баржамен Қапшағай 
тұсындағы Түрксіб теміржолының 
разъездеріне әкетілетін болған. Темірге 
қарағанда жеңіл, бірақ беріктігі сол 
тектес металдарға пара-пар ерен-
нен алынған жоғарыдағы жұқа фа-
нер тақтайшалар жиегі алюминиймен 
құрсауланып, аэропланның корпусын 
жасауға пайдаланылған екен. Екіншісі, 
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы 
жағдай. Сол кездері Сарытоғайға еңбек 
армиясының бригадасы әкелініп, олар 
мұнда екі жылдай болыпты. Істеген 
жұмыстары – учаске басшылары 
таңдап, рұқсат еткен ерен ағашын кесіп, 
белгіленген қалып, форма бойынша 
Тула мен Ижевскіге жіберу. С�йтсе, шы-
тынап сынбайтын, опырылып кетпейтін 
одан винтовка мен автоматтың дүмі 
жасалған екен ғой.

...Кейін біздің үйіміз етектегі Шон-
жыдан таудың арғы бетіндегі Нарынқолға 
к�шіп, Сарытоғайды ұмыттық. Ондағы 
ерен ағашы да естен шығып кеткен. Тек 
арада 30 жыл �ткенде... Иә, 90-жыл-
дары газет-журналдар мен телеарна-
лар Шарын шатқалы туралы небір 
сенсациялық хабарларды дүмпітіп 
берді дейсіз. Құдды Америка құрлығы 
енді ашылғандай әсер қалдыратын 
сол ақпараттар арасында Сарытоғай 
орманы, ондағы жұмбақ оазис туралы 

Алты алаштың ардақтысы Мағжан Жұмабаев: «Алты алаштың игі жақсысы бас қосса, 
төрдегі орын – ұстаздікі» деген еді. Осындай абыройға ие ардақты ұстаздардың 
бірі Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері 
университетінің оқытушысы, филология ғылымының докторы, профессор Жанар 
Жорабек қызы Есенәлиева.
Ол тыңдаушысын тыңдата білетін шешендігімен қоса, әншілігімен де  төңірегіне та-
нымал болған Жорабек Ералыұлының отбасында дүниеге келді. Осы жерде айта 
кететін жайт, атасы Ералы Өтегенов те көптің бірі болмаған. 1948 жылы Алматы-
да тоғызқұмалақтан алғашқы республикалық чемпионат өткен. Ол осы жарыстың 
жүлдегері атанады. Нағашы атасы Есеналы да бүкіл ауыл-аймаққа, тіпті облысқа 
көкпаршылықпен белгілі болған. Ал бауырында өскен нағашы апасы Мінәйім 
қисса-жырларды жатқа айтып, халық әндерін нақышына келтіре орындаған. Жанар 
Жорабекқызының тіл мен әдебиетке ынтызар болуына да Мінәйім апасы әсер еткен. 

«Алты алаштың игі 
жақсысы бас қосса, 

төрдегі орын – ұстаздікі»

Мамандық таңдау – жауапты іс

Әріптесімізге сәттілік тілейміз!

Алдымызда отырған шәкірттеріміздің ордамыз-
дан қанат қағып, үлкен /мірге ұшып шығатыны 
заңдылық. Есейіп, бой түзеп, алтын ұямыздан 
шарықтаған оқушыларымыздың ең алдымен 
дұрыс мамандық таңдай алуы – /з /міріндегі 
негізгі һәм жауапты қадамы. Білім беріп 
қана қоймай, баланы /мірге бейімдей алатын 
ұстаздардың да басты мақсаты  осында.

Биылғы түлектеріміздің де адаспай, шалыс 
 баспай болашаққа нық қадаммен бағыт алуы үшін, 
Алматы қаласы  Алатау ауданы №152 мектеп-гим-
назиясының ұстаздары еңбек етіп жүр. Осы мақ сатта, 
оқушылардың таңдаған пәндерінен бейіндік сабақтар 
�ткізіледі.

Мамандық таңдау �мірлік жауапты ұстаным 
екенін түсіндірумен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі 

кәсіптің қыр-сырын түсіндіре кету маңызды. 
Кәсіби бағдар беру бірнеше бағытта жүргізіледі. 
Мектебіміздің психологтары оқушылардың мінез-
құлқына к�ңіл б�ле отырып, әр баланың әсіресе 
қай мамандыққа қабілеті бар екенін анықтауға 
к�мектеседі. Сынып жетекшілерінің белсенділігімен 
түлектерге әртүрлі оқу орындарының мұғалімдерімен 
кездесулер ұйымдастырылып, колледж дер мен басқа 
да оқу орындарының бағытын, маман даярлау және 
болашақтағы мамандықтарының қандай болмағы 
жайында пікір-талас жүргізілді.

Атап айтқанда, Алматы құрылыс-техникалық 
колледжінен, Аматы экономика-статистика колдежі 
мен Туризм және қонақжайлық индустриялық 
колледжінен және де к�птеген оқу орындарынан кел-
ген мұғалімдер балалармен кездесіп, кеңес берді.

Аспазшы, тіг інші,  шаштараз мамандығын 

таңдап отырған қыз балалармен Ұлжан, Шаңырақ 
ауылдарындағы асханалар мен сән салондары  кездесу 
жасап, жұмыс орындарын, жұмыс барысындағы 
жағдайлар жайлы түсіндірді.

Сонымен қатар 9-сынып аралығында «Менің 
болашақ мамандығым» тақырыбында эссе жазып, 
балалар армандары мен таңдаулары жайлы толғады.

 Заман ағымына байланысты, сұранысқа ие, қызығу-
шылық тудыратын мамандықтарды да ең қажетті деп 
тауып, болашағын сол жолмен ұштастырғысы келетін 
шәкірттеріміз де к�п. Ең бастысы, әрбір шәкіртіміз 
саналы азамат, ұлтжанды �рен болса, еңбегіңіздің де 
жетістігі сол болмақ.

     
Назгүл  МҰҚАНОВА, 

№152 мектеп-гимназия директорының 
оқу-ісі ж/ніндегі орынбасары

Оқуға алғырлығы, білмекке талпынысы 
шығар Қазақ мемлекеттік университетінің 
(қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті) араб тілі б�лімін үздік бітіріп 
шықты. Киелі білім ордасында Т.Кәкішев, 
Р.Бердібай, М.Томанов, Т.Сайрамбаев, 
З.Қабдолов,  Р.Нұрғали тәрізді  қазақ 
әдебиетінің, қазақ тіл білімінің жүйріктерінен 
дәріс алды. Дүниедегі ең күрделі тілдердің 
бірі – араб тілін алғаш үйреткен ғалым, 
қайраткер азамат – >бсаттар қажы Дербісәлі. 

Кейін Тіл білімі институтында аспи-
рантурда оқыды. Оны бітіре салысымен 
филология ғылымының докторы,  профессор 
Б.>білқасымовтың жетекшілігімен «Абай 
шығармаларындағы араб және парсы 
с�здерінің қолдану ерекшеліктері» атты 
тақырыпта кандидаттық  диссертация 
қорғады. Оппоненті – академик Р.Сыздықова 
болды. Жас ғалымның зерттеу жұмысын 
ғылыми орта жоғары бағалады. Олай  болмауы 
мүмкін емес те еді. Орыс тілін ана тілінен де 
жақсы білетін, араб тіліне жетік маманның 
ішкі мүмкіндігі жоғары еді. 

>деби тілдің тарихында Абай шығар-
машы лығындағы араб, парсы с�здерінің 
мағынасын, қолданылу ерекшелігін асқан 
бiлiмдарлықпен, айрықша бiлiктiлiкпен 
талдап-тарқатып беретiн тілшi-ғалымдар 
бiзде к�п дей алмаймыз. Солардың бiрi біз 
тілге тиек етіп отырған Ж.Есенәлиева. Бұл 
зерттеу жұмысында ғалым Абай �леңдеріне 
лингвистикалық, этимологиялық, типо ло-
гиялық тұрғыдан жан-жақты талдау жасайды.

Тіл білімі институтының тіл тарихы 
б�лімінде кіші, аға ғылыми қызметкер 
қызметтерін атқарды. Осы институтта 
А.Ысқақов, >.Қайдаров, Ш.Сарыбаев, 
Р.Сыздықова секілді айтулы тұлғалармен 
қызметтес  болды.  Бұл ғалымдар жас 
ғалымды алға жетелеп, ақыл-кеңесте-
рін аянып қалмады.  Осы  институтта 
А.Байтұрсынұлының «Тіл тағылымы» 
жинағының қайта жарық к�руіне �з үлесін 
қосты. Ұлт ұстазының 1914 жылы Орынборда 
шыққан «Тіл – құрал (қазақ тілінің сарфы)» 
оқулығы мен 1925 жылы Қызылордада 
басылған «Тіл – құрал (дыбыс жүйесі мен 
түрлері)» тіл танытқыш кітабын т�те жазу-
дан қазіргі кириллицаға аударып, баспаға 
дайындауының �зі ұлт руханиятына сіңірген 
еңбек деуге болады. 

2 0 1 0  ж ы л ы  « Қ ұ р ы л ы м ы  ә р т ү р л і 
тілдерге тән типологиялық басым дылық» 
атты докторлық диссертация сын қорғады. 
Докторлық еңбек ұзақ жылдарғы еңбектің, 
қажыр-қайраттың арқасында жүзеге асты. 
Зерттеу жұмыстарының нәти желері бойын-
ша қорғалғанға дейін «Құрылымы әртүрлі 
тілдердің сал ғастырмалы типологиясы» атты 
монографияны, жоғары оқу орындарының 
студенттері мен магистранттарына арналған 
«Лингвистикалық типология негіздері» атты 
оқулығын жарыққа шығарды. Салыстырма-
лы зерттеулер жүргізуде тың жаңалықтарға 
қол жеткізді. Атап айтқанда, монографияда 
алғаш рет к�п�лшемді типологияның негізі 
салынды. Сонымен бірге араб тілі алғаш 
рет отандық тіл білімінде агглютинативті-
флективті тіл екендігі дәлелденді. 

Жанар Жорабекқызының ғылыми 
зерттеулерінің дені құрылымы әртүрлі тілдерді 
жүйелі салғастыру мәселелеріне, когнитивтік 
лингвис тикаға және мәдениетаралық 
коммуникацияға арналған. Бұл бағыттар 
бойынша 100-ден аса ғылыми еңбектері 
жарық к�рді. Ғылыми мақалалар тек отандық 
журналдарда ғана емес, ең беделді Clarivate 
Analytics компаниясының Russian Science 
Citation Index және Emerging Sources Citation 

Алматы қаласы >уезов ауданы «№173 
мектеп-лицейінде» мектепішілік  «>кімнің 
гранты» байқауының  бірінші кезеңі �тті. 
Байқау мақсаты педагог қызметкерлердің 
шығармашылық әлеуетін к�термелеу және 
кәсіби құзіреттілігін дамыту. «>кімнің 
гранты» байқауы «Ғылыми әдістемелік» 
кеңесінің отырысында қаралып, хаттама 
тол тырылып, байқаудың қатысушыла-
рын бағалау үшін конкурстық комиссия 
құрылды. 

Байқау ҚР-ның «Педагог мәртебесі 
туралы» Заңына қосымша Алматы қаласы 
әкімдігінің 2020 жыл 19 мамырдағы №2/161 
қаулысына сәйкес әзірленді. Қатысушылар 

тиісті құжаттарды ұсынды. Байқауға екі 
педагог қатысты. Олар: мате матика пәнінің 
мұғалімі Мадина Исрапова мен қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жанар 
К�пбаева. Қатысушылар «Менің жүрегімнің 
мектебі» тақырыбында бейнебаян дайын-
дап, «Заманауи мұғалім қандай болу керек?» 
деген тақырыпта эссе жазды.

Осы байқаудан бірінші орын алған 
 Жанар К�пбаева аудандық байқауға  жолдама 
алды. >ріптесімізге сәттілік тілейміз!

Гүлмира БSКЕЙХАНОВА, 
№173 мектеп-лицей директорының 

тәрбие ісі ж/ніндегі орынбасары

Index базаларында индекстелінетін шетелдік 
басылымдарда жарияланып келеді. 

Мақалалардан б�лек бірнеше мо но-
графиялары, оқулықтары, оқу құрал да ры 
ғылыми қол да ныста. «Когнитивтік лин-
гвистика теория сының негіздері», «Салғас -
тырмалы тіл білімі» оқулық тары, «Абай 
және Шығыс тілдері» монографиясы, «Лин-
гвистиканың �зекті мәселелері» ғылыми 
мақалалар жинағы ғалымның к�п жылғы 
ең бегі нің нәтижесі. Бұл еңбектер жал-
пы тіл білімінің �зекті мәселелерін арқау 
еткендігімен құнды. 

Жанар Жорабекқызының ғылыми 
шығар машылығының басты ерекшелігі 
тақырыптарының (бағыттардың) әралуан-
дығы. Ол тіл білімінің тарихынан бастап, 
жалпы тіл білімі, әлеуметтік лингвистика, 
лингвомәдениеттану, когнитивтік лингвис-
тика, мәдениетаралық коммуникация сала-
ларын қарастырып, олардың бәрін жүйелі 
зерттей білді.

Қазіргі күні білім беру жүйесінде ең  даулы, 
ең �зекті нәрсе оқулық жазу.  Мектептен 
бастап, ЖОО-да оқулық, оқу құралдары 
туралы түрлі қайшылықты пікірлер бар. Ал 
біздің кейіпкеріміз болса оқулықтар, оқу 
құралдарын жазуда отандық және шет елдік 
заманауи тәжірибелерге сүйене отырып, 
 табысты еңбектенуде. 

Магистратураға арналған «Типологиялық 
және салыстырмалы-салғастырмалы тіл 
білімі мәселелері» атты типтік бағдарламаның 
авторы. Сондай-ақ қазақ тілінен электрондық 
оқулықтардың авторларының бірі екендігі де 
әріптестеріне жақсы мәлім.

Жанашыр жанның ғылым мен білімге 
ұмтылған жастарға қамқорлық жасап, 
бағыт-бағдар беріп жүрген еңбегі де атап 
�терлік. Ғалымның жетекшілігімен 15-ке 
тарта магистрлік жұмыс қорғалды. Ұстаз 
шәкіртін адалдыққа баулып, �мірлік азық 
боларлық пайдалы білім мен жанына 
ізгіліктің нәрін себе білсе ұстаз. Жақсы ұстаз 
адамгершілік қасиеттерді сіңірсе, жанашы-
ры әрі ақылшысы, досы әрі сырласы бола 
білсе студент арасында беделді болары анық. 
Сонда ғана ол бүгінгі қоғамды алға сүйрейтін 
озық ойлы адамның тәрбиешісі деуге болады. 

Ғалымның қажырлы еңбегі лайықты 
бағаланып келеді. Оның кеудесінде «Білім 
беру саласының үздігі» медалы жарқырайды. 
Сала министрлігі, Ғылым академиясы та-
рапынан алған Алғыс хаттар, Құрмет гра-
моталары – ұлағатты ұстазға к�рсетілген 
сый-құрметтің белгісіндей. Реті келгенде, 
Ж.Есен әлиева ның Ресей Жаратылыстану 
академиясының корреспондент-мүшесі 
екенін айта кеткен ж�н.

Ақбота ҚОҢЫРОВА, 
Бибігүл СҰЛТАНОВА 

ЖЕТІСУ ЖҰМБАҚТАРЫ

3. ЕРЕН 

Шарын шатқалы... Терең-
ді гінің кей жері 550 метр-
ге дейін жететін қызыл 

керіш шыңырау біздегі газет-журнал 
беттері мен теледидар хабарларын жау-
лап алғалы қашан?! Иә, бұдан мыңдаған 
жылдар бұрын дүлей тасқынның суы 
орып кеткен бұл шұрат небір құпия сыр 
мен тылсым күшке толы. >сіресе ақшыл, 
қоңыр, қызыл, сұр кейіптегі топырақ 
белдеулерінен құралған жарқабақтар... 
Онда табиғаттың �зі жасаған небір 
фантастикалық «скульптуралар» бой 
түзеп тұр. Саңырауқұлақ, дию, атты адам, 
ертегідегі қорған мұнаралары дейсіз бе, 
бәрі бар. Осындай бейнелерді к�рген 
адамдардың таңғалмасқа  шарасы жоқ. 
Бұл Шарын шатқалының Торыайғыр 
тауы маңайындағы жоғарғы к�рінісі. 
Ал оның т�менгі Сарытоғай алабына 
келіп ұласатын тұсы ше? Мұнда да 
адамды таңдандыратын, ойландырып-

да айтылып қалып жатты. Бақсақ, ол 
баяғы темір ағаш – ерен массиві екен. 
Бірақ, атауы басқа. Анықтамалықтар 
мен энциклопедияларға Шарын шетені 
деген с�з тіркесімен еніп те үлгерген. 
«Сонда қалай? – дейміз іштей. – 
Бұлардың екеуі бір-бірінен мүлде б�лек 
ағаштар ғой». 

Мұндай тұжырымға келуімізге 
шетенді де бала күнімізден к�ріп 
�скендігіміз. Ол қабығы қызыл, ішкі 
�зегі ақ, діңі анау деп айтатындай жуан 
емес, жапырақтары сиыртаңдай кейіпте 
�сетін,  бұтақтарында қойшының 
қыздары құлақтарына сырға ғып тағып 
ойнайтын моншақ-моншақ жемісі бар 
бойшаң ағаш еді. Тез сынатын. Морт, 
әлсіз болғандықтан к�п ештеңеге жара-
майтын. Бала кезімізде малшылардың 
одан бұзау байлайтын қазық жасаймыз 
деп әрекеттенгенін к�ргеніміз бар. 
С�йтіп, балтамен бір басын үшкірлеп 
жерге қаққанында, үстінен ұрған 
соққыға шыдай алмаған ол бой-бой 
боп с�гіліп, түкке жарамай қалатын. 
Сонда бұл қайдағы темір ағаш? Одан 
кейін... Иә, шетен Сарытоғай секілді 

кейін Шарын шатқалын к�руге кел-
ген олар осыған таңғалып, сосын 
тоғайдағы әлі ешкім білмейтін, к�п зерт-
телмеген �сімдік түрлеріне тамсанып 
қайтыпты. Содан соң атап айтар нәрсе, 
есте жоқ ескі замандағы соғды дәуірі 
флорасының жұрнағы бұл ағаш қазір 
осы Сарытоғайдан басқа Америкадағы 
Невада штатының Грант резерватында 
ғана сақталып қалыпты. Сондай-ақ 
�те қатты, берік қасиетінен б�лек ерен 
�зінің текстурасы, яғни табиғи �рнегі 
арқылы мебель фабрикасы мамандарын 
да қатты қызықтыратын болып шықты. 
Бұл ж�нінен ол үй жиһаздары үшін 
айрықша бағаға ие қызыл ағашпен қатар 
аталып, құрметтеледі екен. 

– Қоңыр күзде, – деген еді сол 
сапардағы әңгімесінде Тоқаң, – ереннің 
жапырақтарындағы тұқымы пісіп 
жетіледі. Бұтақтарды жел шайқағанда, 
сол дән-дәнектер сабағынан үзіліп, 
т�менге қарай құлдырайды. Ғажабы, бұл 
тұқымның үшкір ұшы мен қанат сияқты 
қауыздарының кеңістіктен жерге түсерде 
тікұшақ пропеллері секілді естілер-
естілмес дыбыс шығаратындығы. 

ж�н сұрасқаннан соң Тоқтам аға 
Бектемісовтің қайтыс болғанын айтты. 
«Қашан?» дедік не дерімізді білмеген біз. 
«Осыдан к�п бұрын» деп жауап берді ол. 
Үнсіз қалдық. К�з алдымызға елгезек, 
ширақ қимылды, ақк�ңіл аға елестеді. 
Ол кісінің: «Бұл �ңірді бізден артық 
кім біледі?! >кеміз, әкеміздің әкесі, 
мына �зіміз �мірімізді арнадық қой осы 
жерге. Жазыңыздаршы, ғалымдарға 
айтыңыздаршы... Бұл ағаштың аты – 
ерен» деген с�зі құлағымызға жаңғырып 
жеткендей. «Жазамыз, жеткіземіз 
жұрт шылыққа» дедік жабығып тұрып 
ішімізден. 

Осы біздің жақсы с�зге неге жа-
нымыз ашымайды? Тілдік қорымызда 
шошқатікен, сасыққурай, итсигек, 
сіңбірік, итмұрын деген атаулар да 
бар ғой. Оған қарағанда ерен деген 
ерекше ұғым емес пе? С�здің т�ресі 
десек қателеспейміз. Шетеннен ешкім 
қашып тұрған жоқ. Ол жоғарыда айтып 
�ттік, басқа ағаштың аты. 2007 жылы 
«Арыс» баспасынан жарық к�рген 
«Орысша-қазақша с�здікте» оның «ря-
бина» екендігі тайға таңба басқандай 

саванналық сипаттағы жерде емес, 
Тянь-Шанның к�корай шалғынды 
белдеуінде �седі. Яғни ол құрғақ, 
ш�лейтті аймаққа жат, тек салқын жер, 
ылғалы мол таулы �ңірге бейім ағаш. 

Осындай ойлар маза бермеген соң 
бала кезіміздегі таныс Сарытоғайға 
барып, бәрін �з к�зімізбен к�руге бел 
байладық. Оған жол 2012 жылдың 
к�ктемінде ғана түсті. Осыдан 53 жыл 
бұрын к�рген сол �ңір. Сол жарқабақты 
аңғар. Шоқ-шоқ ағаштар �скен сол 
тоғай. К�п �згеріс жоқ. Тек �зенде ғана 
�згешелік бар ма, қалай?.. Т�ңіректі 
азан-қазан етіп жататын бұрынғы дүлей 
ағын байқалмайды. Су мүлде азайып 
кеткен. Бұл жерді осы аймақтағы тілші 
Нұрбол >лдібаев жақсы біледі екен. Ол 
мұндағы мекеме мамандарымен аман-
даса келіп: «Шарын мемлекеттік ұлттық 
табиғи паркінің директоры Тоқтам 
Бектемісов» деп таныстырды дене бітімі 
шағын, қимылы ширақ, ашық мінезді 
кісіні. – Иә, бұл ағаштың аты ерен, – деді 
ағамыз аман-саулықтан соң. – Nз басым 
осы атауды құптаймын, қолдаймын. 
Себебі ол біздің құлағымызға сонау 
50-60-жылдардағы бала кезімізден та-
ныс ұғым. Оған жанкүйер болғандықтан, 
осы парктің кіреберіс жеріндегі панноға 
«Шарын реликті ерен тоғайы» деп жаз-
дыртып та қойдым. Ендігі мәселе түрлі 
анықтамалықтар мен биологиялық 
оқулықтарда. Сондағы қиғаштықтарды 
түсіндіріп айтып, жаңсақ ұғымды 
түзетуге күш салу керек.

Осылай деген Тоқаң келесі ке-
зекте ерен ағашының қадір-қасиетін 
баяндауға к�шті. >ңгіме иесінің с�зіне 
қарағанда, оның бойында адамға күш-
жігер беретін биоэнергетикалық қуат бар 
екен. Оны құшақтап, діңіндегі қабыққа 
алақаныңызды тигізсеңіз, жанға жайлы 
жылы ағын сезіледі. Мұны ең алғаш 
байқаған Лондондағы королевалық 
ботаника бағының ғалымдары болып 
шықты. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан 

С�йтіп, олар шырк�белек айналған 
күйі топыраққа келіп қадалады да, 
шым қыртысына дендей еніп кетеді. 
Нәтижесінде, келесі к�ктемде сол жер-
ден ереннің кішкентай �скіндері қаулап 
шығып, шып-шымыр шыбыққа ай-
налады. Сосын... Иә, сосын ереннің 
жапырағы мен жерге т�гілген тұқым 
дәні құрамында май к�п болады. Осыны 
білген орман жұмысшылары к�ктемнің 
аяғында �ткен күзден қалған ескі 
жапырақтарды жинастырып, әр жерге 
үйіп қояды. Себебі ол аң мен малға 
�те жұғымды азық. С�з ретіне қарай 
айта кетейін, жалпы осы Сарытоғайда 
ешқашан жұт болмаған. Ол мұндағы 
тораңғы,  қарағаш,  ерен,  шеңгел 
сияқты ағаштардың дән-дәнегі мен 
орман арасындағы жұғымды ш�птердің 
қасиетінен болуы керек. 

>ңгіме барысында Тоқтам ағамыздан 
сондай-ақ ереннің к�кке бойлап �суге 
құштар ағаш екенін, діңінің де жуан бо-
латынын және қурамай, сембей ұзақ жа-
сайтын ерекшелігі бар екенін білдік. Бұл 
айтқандарымызды нақты деректермен 
с�йлетер болсақ, �зіміз с�з етіп отырған 
табиғат сыйының биіктігі 10-15 метрге, 
жуандығы 5-6 адамның құшағы жетіп, ал 
орташа �мір сүру жасы 150 жылға дейін 
барады екен. Тоғайды аралап жүріп 
700 жылға жуық уақыттан бері тұрған, 
одан кейін 400-500 жыл жасаған ерен 
ағаштарын к�рдік. Олардың діңіндегі 
қалың қыртысты қабықтарға бойлай 
түскен шимайлы сызықтар �ткен ғасыр 
оқиғаларының табын білдіретін адам 
әжімдеріне керемет ұқсап тұр.

...Былтыр қараша айында На рын-
қолға барып, қайтар жолда Темірлік 
сайын жүлгелей отырып Сарытоғайға 
соққан жайымыз бар. Күн жексенбі 
еді. Түс кезі-тін. Аңғар іші тым-тырыс. 
Ойымызға осыдан 8 жыл бұрынғы 
сапарымыз оралды. Содан бері бұл 
жерде к�п ештеңе �згере қоймапты. 
Тек... Қорық қақпасын ашқан күзетші 

жазулы тұр. Сонда «ясень» қалай ше-
тен болады? Биолог Қ.Сыбанбеков 
1986 жылы «Қайнар» баспасынан 
шыққан «Жабайы �сімдіктер сыры» 
атты еңбегінде рябинаны Сібір шетені, 
Кавказ шетені, Тянь-Шань шетені 
деп жіктеп, жіліктеп жазып кеткен. 
Енді мына қызыққа қараңыз. Соңғы 
5-6 жылдан бері экологтар шетенді 
былай қойып, Шарын шаған тоғайы 
дегенге к�шті. Ал керек болса... Шаған 
деп біріншіден, бұта тектестерді ай-
тады. Онда дің болмайды. К�кке 
бойлап �спейді. Республикамыздағы 
шаған атауын иеленген жерлерді ара-
лап к�ргеніміз бар. Сонда оларда 
қарағайдай қайқайған зәулім ағаштар 
к�зімізге түскен жоқ. Бұталы, бәкене 
тоғайларды кездестірдік. Екінші, 
шаған с�зі қураған, құп-қу боп сем-
ген емен, шыршаларға байланысты 
қолданылады. Қыста отынға барған 
ауыл адамдары тау беткейін аралап 
жүріп, бұтақтарына дейін аппақ болып 
қу мүйіз сияқты қатып қалған қарағайды 
к�рсе:  «>не,  шаған!  Отқа нағыз 
құрғақ, кебу тамызық» деп үйлеріне 
кесіп алып қайтатын. 2011 жылы ре-
спублика Ғылым академиясының 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институты шығарған «Қазақ әдеби 
тілі с�здігінің»  15-томында да шаған 
с�зіне  байланысты жоғарыдағыдай 
биологиялық және тілдік тұрғыдағы екі 
ұғым, тұжырым бар. Осы дәйектерді ой 
сүзгісінен �ткізіп, талғам таразысына 
салып безбендейтін сарапшы топ – тер-
минком ғой. Ал оны реттеп, �з орнына 
қоятын, соның �мірде к�рініс табуын 
бақылап, қадағалау жүргізетін кім? 
С�з бар. Іс... Шарын шатқа лындағы 
Сарытоғай шұратының ерен тоғайынан 
біз, міне, осындай екіұ дай сезіммен, 
күпті к�ңілмен аттандық.

Жанболат АУПБАЕВ
Алматы облысы
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«МЕН БҰЛ ҒАЖАП 
КОМПОЗИТОРҒА ХАТ 

ЖАЗУЫМ КЕРЕК»

Құрманғазы атындағы оркестр 
туралы с�з қозғағанда әңгімені 
әріректен, оркестрдің алғашқы 

құрылуынан, оның іргелі ұжым  болып 
қ а л ы п т а с у ы н а н ,  о р ы н д а у ш ы л а р д а н , 
қазақтың асыл қазынасы – күйлерінен және 
сол күйлерді дүниеге әкелген ғаламат �нерпаз 
Құрекеңнің �зінен бастаған дұрыс сияқты. 

Осы арада күй атасы Құрманғазының 190 
жылдығына арналған күй фестивалінен кейін 
қазақтың xалық ақыны Хамит Ерғалиевтен 
естіген, к�п адам біле бермейтін деректі 
«Атырау» газеті («Атырау», №78, 6 шілде, 
2013 ж.) арқылы xалық назарына ұсынған 
«Құрмет белгісі» орденінің иегері, зейнеткер 
ұстаз Алдамберген Хамзиннің (туған інісі 
Dтепберген Хамзин деген азамат к�п жылдар 
бойы Құрманғазы оркестрінде қызмет істеген) 
«Құрманғазының күй құдіреті» мақаласынан 
бір үзіндіні келтіре кеткенді ж�н к�рдік.

«...Сонау Кеңес заманында қазақстандық 
�нер адамдарынан құрылған топ Аме-
рика Құрама Штаттарына сапар шекті. 
Американың бірнеше қаласында болып, 
�з �нерлерін к�рсетіп, тәжірибе алмасқан 
еді. Сол басқосуда әр делегация �ткізілген 
шаралар туралы пікірлер айтып, �здерінің 
шағын сыйлықтарын ұсыныпты. Қазақстан 
делегациясының басшысы осы мақсат үшін 
арнайы алып барған күйтабаққа жазылған 
Құрманғазы күйлерінің жинағын табыс-
тапты. Осы басқосуға т�рағалық жасап 
отырған аса беделді музыка маманы: «Бұл 
қандай шығармалар? Тыңдап к�рейік» деп 
ұсыныс жасаған екен. Ең бірінші орындалған 
Құрманғазының «Кішкентай» күйі бола-
тын. Делегация т�рағасы қол к�теріп, �зара 
әңгімелесіп тұрғандардан тынышталуын та-
лап етіп, �зі әуенге беріліп, бір қызарып, бір 
бозарып, ерекше сезімге түсіп, ғажап күйге 
беріліпті. Күй ойналып болғаннан кейін 
де біраз үнсіз отырып, тағы да бір күйді 
жіберуді �тінген екен. Бұл сәтте «Адай» 
күйі ойналды. Тыңдап отырған т�раға 
к�зі шарасынан шығардай қолын сер-
меп жібергенін �зі де байқай алмай, 
алапат сезімнің жетегінде отырған. 

Күй тартылып болғаннан кейін 
Қазақстанның делегация басшысы-
нан осы шығармалардың авторының 
адресін беруді сұраған екен. Аңтарылып 
қалған топ жетекшісі  шарасыздық 
 танытып, аудармашы арқылы бұл �тінішін 
орындай алмайтынын жеткізіпті. «Неге 
маған бұл адамның адресін бергіңіз келмейді? 
Мен бұл ғажап композиторға xат жазуым 
керек» деп тынышы кеткен т�рағаға топ 
жетекшісі: «Кешіріңіз, бұл адам қазір �мірде 
жоқ. Ол – бұдан бір ғасыр бұрын �мір сүрген 
композитор» деп жауап берген. 

«Мен бұл адамды �зінің �мір сүрген 
ортасынан бір ғасыр озық жүрген жан екен 
деп ойлап едім. О, ғажап, ол �з ортасынан 
екі ғасыр озған екен ғой!» деп қатты толқып, 
мұңайып, үнсіз отырып қалыпты».

Сол жылдары КСРО және ҚР Халық 
артисі, оркестрдің бас дирижері Шамғон 
Қажығалиевтің басқаруымен, қазақтың 
xалық ақыны, атақты Хамит Ерғалиевтің 
қатысуымен күй атасы Құрманғазыға 
арналған жыл сайын концерт �ткізіліп 
т ұ р а т ы н .  К о н ц е р т  Х . Е р ғ а л и е в т і ң 
«Құрманғазы» атты поэмасының негізінде 
құрылатын. Концертке Х.Ерғалиевтің �зі 
қатысып, «Құрманғазы» поэмасынан әрбір 
күйлері туралы түсінік �леңдер оқылып, 
артынша оркестрмен сол күйлерді орындап 
отыратынбыз. Кезінде біз де сол оркестрдің 
құрамында қызмет еткенбіз. 

ҮШ ЖАРЫМ МЫҢ 
РЕПЕРТУАРЫ БАР ҰЖЫМ

Жылына бір-ақ рет болатын, 
�нерсүйер қауым күтіп жүретін 
осы концертке xалық әрдайым 

к�п келетін, тіпті залда орын жетпей 
қалатын еді. Құрманғазы оркестрі сияқты 
қазақтың т�лқұжаты болып есептелетін 
мұндай дәрежесі жоғары ірі ұжымға осындай 
мәнді де мағыналы үлкен ұғымдағы концерт-
тер �ткізудің мәні зор. Неғұрлым концерттік 
бағдарламасының деңгейі жоғары болған 
сайын оны �ткізетін ұжымның да, оны 
басқарып отырған жетекшісінің де еңбектері 
зор және оларға деген сый-құрмет пен 
сүйіспеншілік те жоғарылай бермек. Осының 

артисі,  профессор Ж.>убәкірованың 
қолдауымен еліміздің бас қаласы – Аста-
нада �ткен концертте А.Жүдебаев �зінің 
к�птен мазалап жүрген ойын, халқымыздың 
ертеден келе жатқан т�л �нері «Күйшілер 
тартысын» заманымызға сай жаңғырта 
«Оркестрлердің тартысын» (симфониялық, 
халық аспаптар оркестрі) жүзеге асырып, 
екі ұжымды алғаш рет сахнаға алып шықты. 
Бұрын-соңды алыс-жақын жерлерде мұндай 
кереметті к�рмек түгілі, естімеген, сол күнгі 
«Қазақстан» орталық концерт залындағы 
лық толы �нерсүйер к�рермен, екі дәстүрдегі, 
мүлдем екі  бағыттағы оркестрлердің 
келісімді жарысын, бірінен-бірі іліп алып, 
әрі қарай құлпырта жалғастыруын, қазақтың 
дәстүрлі күйлері болсын, Еуропаның белгілі 
шығармалары болсын, бірінен бірінің артық-
кемдігі білінбей, керісінше, әр орындаған 
шығармасымен бір-бірін �зара толықтыра 
түскен екі ұжымға қатты разы болып, қол 
соғып, қошемет к�рсетіп жатты. Жетілді 
деген, �сті деген осы емес пе? Бір кездегі 
қазақ оркестрін алғаш құрған академик 
А.Жұбановтың арманының орындалғаны 
емей, немене? 

ҚР еңбек сіңірген қайраткері, респуб-
ликалық «Дарын» жастар сыйлығының 
иегері, «100 жаңа есім» жобасының мәдениет 
с а л а с ы н д а ғ ы  ж ү л д е г е р і  А . Ж ү д е б а е в 
2013-2018 жылдары ҚР басты ұжымы – 
Құрманғазы атындағы қазақ мемлекеттік 
академиялық халық аспаптар оркестрінің 
бас дирижері болып қызмет атқарды. Бұл 
жылдары оркестрдің материалдық базасы 
жаңарып, моральді-психологиялық ахуалы 
тұрақталып, ұжым �зінің шығармашылық 
жолындағы �суін еселей дамытып, биік 
 белестерге к�терілді .  Nзімізде,  ТМД 
елдерінде және алыс-жақын шет елдер-
де жаңа бағдарламалармен к�птеген есте 
қалатындай мазмұнды концерт �ткізді. 
Соның бірі 2014 жылы АҚШ-тың Нью-Йорк 
қаласындағы аты әлемге әйгілі Карнеги-
Холл залында �ткен оркестрдің концертін 
тыңдаған бір америкалық конгрессменнің 
теледидардан айтқан: «Мен жаңа ғана 
Құрманғазы атындағы оркестрдің концертін 
тыңдадым. Маған сахнадан бейіштің желі 
ескендей болды» деген с�зі қазақ күйіне, 
 дирижер Арман Жүдебаевқа және ол 
басқарған оркестрдің орындауындағы қазақ 
музыкасына берілген үлкен құрмет екенінде 
ешкімнің де күмәні болмаса керек. 2018 
жылы маусымда ҚР Тұңғыш Президенті 
–  Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в т ы ң 
Жарлығымен А.Жүдебаев қазақ �нерінің 
қара шаңырағы Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық консерваториясының ректоры 
қызметіне тағайындалды. Бұл қызметте де 
Арман ел үмітін ақтайтынына сенімдіміз. 

Құрманғазы атындағы оркестр туралы 
әңгіме болғанда ҚР Халық артисі, академик 
А.Жұбанов және КСРО және ҚР Халық 
артисі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 
профессор Ш.Қажығалиев сынды алдыңғы 
буын ағалар туралы айтуға міндеттіміз. 

Сонау 1934 жылдан бастау алған бүгінгі 
таңда сексен алты жылдық ғұмыры бар 
әлемге әйгілі бұл оркестрді о баста құрған 
ҚР Халық артисі, академик А.Жұбанов бо-
латын және кейін жарты ғасыр шамасында 
оркестрді осы бүгінгі таңдағы жетістіктеріне 
жеткізген Ахаңның т�л шәкірті КСРО және 
ҚР Халық артисі Шамғон Қажығалиев еді. 
Осындай іргелі ұжымды басқарып, отызын-
да орда бұзған, ерекше қарқынды талант 
иесі, жұлдызды азамат Арман Жүдебаевқа 
болашақта жоғарыдағы ұлы ағаларының 
жолын беріп, �нер майданының үлкен 
қайраткері болсын демекпіз. 

К е з і н д е  А . Ж ұ б а н о в т ы ң  ы қ ы л а с ы 
ш ә к і р т і  –  Ш . Қ а ж ы ғ а л и е в к е  т ү с с е , 
Ш.Қажығалиевтың ықыласы – шәкірті 
Арман Жүдебаевқа түсті .  Халқының 
к�ңіліндегі, жүрегіндегі осы үш азаматтың 
да Құрманғазы оркестріне істеген еңбегі айта 
қаларлықтай елеулі де ерекше. 

Сондықтан бүгінгі таңда оркестрдің 
«Ұлттық» атаққа жетуі – ең алдымен, 
оркестрдің қуанышы және осы оркестрді 
алғаш құрған к�реген �нер иесі, ғұлама 
ғалым, ұйымдастырушы, дирижер, академик 
Ахмет Қуанұлы Жұбановтың еңбегі. Бұдан 
әрі осы ғажайып оркестрді А.Жұбановтан 
кейін жарты ғасырға жуық уақыт бойы �сіріп, 
жетілдіріп, осы бүгінгі күн биігіне жеткізген 
кәсіби дирижер Шамғон Сағадинұлы 
Қажығалиевтың еңбегі.

Ең соңында, алдыңғы екі ағасының 
жүріп �ткен жолы бұйырған Құрманғазы 
оркестрін әлемнің ең таңдаулы сахналарына 
шығарған, оған қоса осы ұжымды «ұлттық» 
атаққа ұсынып, �зі оркестрде бас дирижер 
болып қызмет істеп жүрген кезінде сол 
кездегі Президент – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевқа мәлім еткен, әрқашан нәтижелі 
істерімен к�зге түсіп жүрген, батыл да іскер, 
мінезді азамат Арман Жүдебаевтың еңбегі 
дер едік. 

1944 жылы оркестрге Құрманғазы 
аты берілді, 1967 жылы «Қазақ Кеңестік 
Социалистік Республикасының еңбек 
сіңірген ұжымы», 1978 жылы академиялық 
оркестр мәртебесі, 1984 жылы «Халықтар 
достығы» орденді атағы және 2020 жылы 
«Ұлттық» атағы берілген аты әлемге әйгілі бұл 
оркестрімізге болашақта да халқымыздың 
киелі �нерін дәріптеп, бұдан да үлкен белес-
терге шыға беруіне тілектеспіз.

Айтжан ТОҚТАҒАН, 
профессор, домбырашы, 

ұстаз, күй зерттеушісі

БАС ОРКЕСТР
барлығы үлкен еңбек пен қиындығы мен 
қызығы қатар жүретін ізденістердің жемісі 
екенінде ешкімнің де дауы болмаса керек. 
Nйткені жыл сайын, тіпті күн сайын �згеріп, 
жаңарып жатқан аққан жұлдыздай �мірімізде 
«жеттім, болдым, толдым» деуге мүлдем бол-
майтынын қазір әркім де біледі. Сол себепті 
�нер адамдарына (жеке орындаушылар болсын 
немесе бүтін �нер ұжымы болсын) әрдайым 
�су, жетілу, келесі биік белестерге қол 
созу сияқты ізгі ниеттер – ол күн сайынғы 
әдеттегі жағдай болып есептеледі. 

>ңгіме Құрманғазы атындағы қазақ 
ұлттық оркестрі туралы болғандықтан, келесі 
бір естелік-сұxбатты КСРО және ҚР Халық 
артисі, Еңбек Ері, қазақ �неріне еңбегі 
сіңген композитор, профессор Еркеғали 
Раxмадиевтің 2002 жылғы маусымның 27 
күнгі «Ана тілі» газетіндегі «Қазақ таңдайына 
бұлбұл қонақтаған xалық» деген әңгімесінен 
бір үзінді келтіре кеткенді ж�н к�рдік.

«...Ол уақыт – Аxаңның (А.Жұбанов – 
А.Т.) Ленинград консерваториясының бір-

Мұның бәрі – батысқа еліктеуден туып 
жататын олқылық».

«...Құрманғазы оркестрінің құры-
луынан басталған заманнан бері 
қарайғы уақыт – қазақ музыкасының 
үлкен бір серпілісі, үлкен бір биікке 
к�терілген тұсы. Бас-аяғы жетпіс жыл 
уақыт ішінде дүниежүзілік музыка 

мәдениетінің деңгейіне к�терілдік». 
Иә, 1934 жылдан бастау алып, 

алдымен 11 адамнан, кейіннен тағы 
6 адам қосылып, 17 адамнан тұратын 

оркестрдің алғашқы тобын сол кезде 
басқарған А.Жұбанов болатын. >рбіреуі 
әр жақтан келген,  ноталық сауатта-
ры болмаған, бірігіп, ансамбль болып, 
ұжымдасып орындаушылықпен таныс 
емес, бұған қоса әрбіреуі әр орындаушылық 
мектептің күйшілері және әрқайсысының 
тек �здерінің орындауларын дұрыс деп 
есептейтін дарабоз күйшілердің басын 
біріктіріп, барлығын бір күйді бір уақытта, 
бірдей тексте, ортақ ырғақта орындауға 
к�ндіру – ол кезде оңай шаруа емес екені 
әркімге де аян. Бұл сияқты түбегейлі іске 
қанша еңбек керек, қандай шыдам керек, 
сол кездегі оркестр мүшелерімен тіл тауып 
с�йлесіп, ортақ мәмілеге келіп, әуелі жеке-
жеке үйретіп, сосын оркестрге қосылып 
тартуға үйрету – ҚР еңбек сіңірген артисі 
Бахтияр Құбайжанов ағамыздың с�зімен 
айтқанда: «Сондай қиын-қыстау заманда 
«оркестр құру» деген с�з қазіргі «ғарышқа 
ұшқалы жатырмыз» деген с�збен бірдей 
жаңалық еді» (Шаймардан Қалиақпаров 
«Құрманғазының ізбасарлары», Семей, 2018 
ж.). Осының бәріне шыдап, шыдап қана 
қоймай, кейін керемет нәтижеге жеткен 
А.Жұбановтың еңбегін ешқандай �лшеммен 
�лшеу тіпті мүмкін емес. Осылай құрылған 
бір кездегі ҚазЦИК-тің домбырашылар 
ансамблі бүгінгі таңда сексен алты жылды 
артқа тастап, тек �зіне ғана тән орындау 
үлгісіндегі үш жарым мың репертуары бар 
аты әлемге әйгілі ұжым, бүгінде Құрманғазы 
атындағы қазақ ұлттық оркестрге айналып 
отыр. Академик А.Жұбановтың ғұламалығы 
қазақтың қобызы мен домбырасының осы 
оркестр арқылы бүкіл дүниежүзілік аренаға 
шығып, басқа елдердің аспаптары сияқты 
�здерінің ғажайып үндері мен xалқымыздың 
бай мұрасын бүкіл әлемге жеткізу болатын.

Ұлы Ахаңның бұл ізгі ниеті, түбегейлі 
бағдарламасы түгелімен орындалды деп 
толық айта аламыз. Қазір Құрманғазы 
атындағы Қазақ ұлттық оркестрін білмейтін 
ел кемде-кем. Оркестр қай елге бар-

күйлерінің кез келген, тіпті к�рмеген, 
естімеген, танымайтын адамдарға тигізетін 
әсерін, ықпалын, бүкіл бір ұлтты селт 
еткізетін ғаламат күшін білуге болар еді. 

Осы ғажайып оркестрді  академик 
А.Жұбановтан кейін елу жылдай дерлік 
басқарған ол кісінің шәкірті, КСРО және 
ҚР Халық артисі, Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты, профессор Шамғон Сағадинұлы 
Қажығалиев еді. 

Ұлы Ахаңның ол кездегі жас жігіт 
Шамғон Қажығалиевқа қаратып айтқаны: 
«Түбінде оркестрді осы азамат ұстайды» 
деген қанатты с�зі шындыққа айналғанына 
бүгінде бүкіл еліміз куә. 

Құрманғазы оркестрі сексен алты жыл 
ішінде к�птеген оқиғаларды, �згерістерді бас-
тан кешті. Оркестрдің жалпы құрылымы (70-
тен 120-ға дейін), аспаптардың жетілдірілуі, 
репертуар мәселесіндегі к�птеген �згерістер 
мен жаңалықтар, ұжым ішіндегі тұрақты 
тыныштық, осының бәріне талмай-шар-
шамай тер т�гіп, оркестрдің мәртебесін 
к�п жылдар бойы биік �реде ұстап және 
оны әрі қарай дамытқан, қазақтан шыққан 
тұңғыш кәсіби дирижер, екі консерватория 
(Алматының, Ленинградтың) бітірген, �з 
ісінің ең жоғары деңгейдегі эрудиты Шамғон 
Қажығалиев еді.

Ш.Қажығалиевтың басқаруымен 1953 
жылы Құрманғазы оркестрі Румынияға 
(Бухарест) халықаралық фестивальға ба-
рып алтын медаль алып қайтқаны туралы 
Болат Бодаубайдың 2010 жылы «Фолиант» 
баспасынан шыққан «Тұлға» атты рома-
нында Е.Рахмадиевпен сұхбат-әңгімесінде 
баяндалған.

«...Сол жолғы фестивальға әлемнің 
әр түкпірінен қырық шақты ұлттық ор-
кестрлер қатысқан екен. Содан іріктеле-
іріктеле жарыстың ең соңында финалға 
екі ұжым қатар жеткен ғой, оның бірі 
біздің Құрманғазы оркестріміз, екіншісі – 
Румынияның ұлттық оркестрі. Т�решілер 
алқасы ең соңында алтын медальді екеуіне 
бірдей берген. Ақтық сында Құрманғазы 
«Сарыарқа» күйін және оған қоса Сыдық 
(Мұхамеджанов  – А.Т.)  марқұмның 
«Шаттық отанын» орындаған. Егер сол 
екеуінің біреуі орындалмаса, оркестр бірінші 
орынға ие бола алмас еді. Онда фольклорлық 
оркестр болып қалады. Құрманғазының 
күйі мен қазіргі композиторлық �нер 
ретінде танылған Сыдықтың шығармасы 
қанаттасып, ұштасып, бір-біріне әр беріп, 
нәр беріп тұрғандығы. Сондай-ақ 1953 
жылы Құрманғазы оркестрінің жастар 

басқа к�птеген жаңа шығармалармен 
толықтырылды. Атап айтсақ, А.Жұбановтың 
оркестрге арнап жазған «Абай» сюита-
сы, «Тәжік билері», Е.Брусиловскийдің 
«Исаның желдірмесі», С.Шабельский, 
Л.Шаргородскийдің  «Той бастары», 
С.Мұхамеджановтың «Шаттық отаны», 
М.Қойшыбаевтың «Советтік Қазақстаны», 
кейінірек осы оркестрге арналып жазылған 
«Ре-мажорлық симфониясы» (бұдан басқа 
осы оркестрге арнайы жазылған симфония 
жоқ). К.Күмісбековтың «Жастық шақ» атаулы 
вальсі және А.Жұбановқа арналып жазылған 
«Дала сыры» поэмасы, Н.Тілендиевтің 
«Махамбет» поэмасы, Л.Хамидидің «Қазақ 
вальсі», «Бұлбұлы» және «Жайлауым бақша 
жайнаған» әндері, т.б. Бұл тек оркестрдің 
үш жарым мыңдық репертуарының осы 
оркестрге арналып жазылған сол кездегі 
аға буын үлкендерінің шығармаларының 
шағын ғана тізімі. Осы тізімнен-ақ бұл 
оркестрде қандай азаматтардың қызмет 
істегені, шығармашылықпен айналысқаны, 
оркестр үшін, демек, еліміздің рухани 
мәдениетінің к�терілуі үшін таза ниет-
пен, шын жүректен шыққан әрбір музыка 
маманының жүрекжарды, жанкешті туынды-
лары – бұлардың барлығы бүгінгі таңда үлкен 
тарихқа айналған дүниелер. Бұл оркестрдің 
�су жолын, ол бүкіл қазақ �нерінің, қазақ 
халқының �су, даму, шарықтау жолы деп 
түсінген ж�н. 

Жылдар �тіп, Ахаң мен Шәкең және тағы 
да басқа осы оркестрде қызмет еткен май-
талман дирижерлер сияқты қазақ халқының 
�з ісіне берілген адал ұлдарының арқасында 
сүйікті оркестріміз бүгінгі таңдағы жеткен 
биігінде дүние жүзіне танылды. 

Үлкендердің жасы ұлғаяды, орындары-
на жастар келеді. Ол – �мір заңы. Соңғы 
жылдары Құрманғазы оркестрінің бас 
дирижері болып жас маман  Арман Жүдебаев 
т а ғ а й ы н д а л д ы .  А р м а н  –  А . Ж ұ б а н о в 
атындағы базалық мектепті  бітірген, 
Құрманғазы атындағы консерваторияны 
домбырадан және оркестрмен дирижер-
леу мамандықтарын қоса тамамдаған �те 
 дарынды, жігерлі, болашағынан үлкен үміт 
күттіретін жас маман. 

А.Жүдебаев консерваторияны бітір-
г е н  н е н  к е й і н  с о л  ұ ж ы м д а  ұ с т а з д ы қ 
қызметке қалдырылады. Халық музыка-
сы факультетінде �зінің негізгі ұстаздық 
қызметімен қоса, студенттік халық аспаптар 
оркестрін де басқарады. 

2012 жылы мамыр айында сол кездегі 
консерваторияның ректоры, ҚР Халық 

ғазы оркестрін симфониялық оркестрге 
қарай сүйрегісі келеді. Құрманғазы оркестрі 
– симфониялық емес, оның бояуы да, ре-
пертуары да, мәнері де – ұлттық дүниеміз. 
Басқасына жете алмай, бардан айырылып, 
екі ортада ш�ре-ш�ре боп қалу оп-оңай, 
меніңше, ондай қауіп бар сияқты».

...Мен 1959-1962 жылдары филармония-
да к�ркемдік жетекші болдым. Ол уақытта 
Еуропаның симфониялық оркестрінің үлгісі 
ме екен, саxнаға қарағанда қобызшылар сол 
жақта, домбырашылар оң жақта отырады. 
Ал қазақ домбыра тартқанда оң аяғын сол 
аяқтың үстіне салады. Сол кезде біреудің 
к�н табаны, біреудің резеңке табаны залда 
отырған xалыққа қарап қалады. Бәрінің 
бірдей керім аяқ киімі бар дейсің бе – 
біреуінің табаны қисайып қалған, біреуінің 
�кшесі желінген, біреуінің тұмсығы жыр-
тылып қалған. Содан ойласып келіп, «Жоқ, 
бұл болмайды екен. Кімнің қай жақта 
отырғанында не тұр?» деп шештік. Осы 
күнгі оркестрдің орналасуы – сол 1959-1960 
жылдары ақылдасып шешкен «посадкамыз». 

са да, кімдердің алдында �нер к�рсетсе 
де, таңдай қағып таңғалмайтындары жоқ. 
Nзінің ерекше құрылымымен, ешкімге 
ұқсамайтын үнімен, ұлттық репертуарымен, 
әрбір шығарманы (күйді) жеріне жеткізе 
орындайтын виртуозды мүмкіндіктерімен, 
табиғилығымен ерекшеленетін бұл оркестр 
– бүкіл дүниежүзілік сахнада �зінің белгілі 
дәрежедегі орнын алған ұжым. 

Осы орайда, тағы бір дерек – («Ана 
тілі» газеті, №28, 12 шілде 2007 ж.)  Азамат 
Қ а л м а х а н  О м а р д ы ң  « Қ а з а қ т ы  � н е р і 
құтқарады» деген мақаласында: «...Сол сан 
ғасырлық мәдениетіміздің ішіндегі ұлтты ұлт 
етіп қалыптастыратын тамаша �нер түрлері – 
с/з бен саз – деп айта келіп: «...Құрманғазы 
атындағы оркестр 1949 жылы Қытайға 
барған сапарында «Сарыарқа» күйін орын-
дайды. Сонда залда отырған қытай әскерлері 
құдіретті күйдің әсерімен орындарынан 
қалай тұрып кеткендерін білмей, ұзақ уақыт 
қол соғып, оркестрге қошемет к�рсеткен».

Міне,  осыдан-ақ қазақ халқының 
музыкасының, оның ішінде Құрманғазы 

труппасының (тобының) да сол Румыния-
дан омырауларына мақтанышпен алтын 
медаль тағып қайтуы тағы да сол Сыдықтың 
«Шаттық отанының» арқасы болатын. 
Басқасын былай қойғанда, Сыдықтың осы 
бір шығармасының �зі-ақ халқымыздың 
мерейін сонда үлкен биікке бір к�теріп 
тастаған еді».

АХАҢНЫҢ 
ОРЫНДАЛҒАН АРМАНЫ

Шынында да, Құрманғазы оркес-
трінің алтын қорына енген 
С . М ұ х а м е д ж а н о в т ы ң  б ұ л 

шығармасы («Шаттық отаны») – оркестрдің 
үш жарым мыңдық репертуарының ішіндегі 
ең таңдаулысы және ең әсерлісі. 

Оркестрдегі 1958 жылғы аспаптардың ең 
соңғы �згерістері де (үш ішекті аспаптар т�рт 
ішекке, екі ішекті аспаптар үш ішекке ауыс-
тырылуы) осы Ш.Қажығалиевтың кезінде 
болды. >сіресе репертуар мәселесінде 
оркестрдің негізгі репертуары күйлерден 

Ол кез – 
қазіргідей нотаға қарап 

отыратын заман емес. Уақап 
Қабиғожин деген өзін-өзі еркін ұстап 
отыратын серілеу келген азамат екен. 

Бір күні концертке дайындалып жатқанда 
Құрекеңнің «Сарыарқасы» ойналады ғой. Аxаң 

қолды сілтеп келіп қалғанда әр жақтан жиналған 
«сәйгүліктер» ағып жөнеледі. Алдындағы кішкене 

нотасына қарап, қолын сілтеп тұрған Аxаң бір 
уақытта қараса, Уақап домбырасы алдында, 

аузында насыбайын салып қойып отырған 
көрінеді. «Уақа, неғып ойнамай отырсыз?» десе, 

«Әй, менің елдің «Сарыарқасында» шаруам 
жоқ. Өзімнің «Сарыарқам» әлдеқашан 

біткен» деген екен. Қазір бізге күлкі 
ғой. Ол уақытта мұның бәрі 

қиямет-қайымның көпірінен 
өткендей шаруа еді.

екі курсын бітіріп, Е.Брусиловскийді алып, 
Алматыға келген кезі. 

...Аxаңның к�регендігін айтайын деп 
отырмын. Сол тұста Ленинградта Андреев 
атындағы оркестр болған. Орыстың ұлт-
аспаптар оркестрі. Соны к�рген қырағы 
ғой. Содан ішінен армандап, «осындай 
бір оркестр құрсам-ау» деп жүрсе керек. 
Сол уақытта ағайынды Науша, Маxамбет 
Б�кейxановтар, Уақап Қабиғожин, Қали 
Жантілеуов, Лұқпан Мұxитов, Жаппас 
Қаламбаев, Дәулет Мықтыбаев, тағы 
басқа осындай домбырашылардан ор-
кестр құрылады. Қазақ �нерінің жалауын 
желбіреткен Құрманғазы оркестрі, менің 
естуімше, дүниеге осылай келді. Оркестрдің 
құрамына кірген домбырашылардың біреуі 
нота білмейді. >рқайсысы әр елден, әр 
жақтан келген, бірі – Құрманғазының 
мектебі, бірі – Мәменнің, бірі – Тәттімбеттің, 
бірі – Дәулеткерейдің мектебі. Ол кез – 
қазіргідей нотаға қарап отыратын заман 
емес. Уақап Қабиғожин деген �зін-�зі еркін 
ұстап отыратын серілеу келген азамат екен. 
Бір күні концертке дайындалып жатқанда 
Құрекеңнің «Сарыарқасы» ойналады ғой. 
Аxаң қолды сілтеп келіп қалғанда әр жақтан 
жиналған «сәйгүліктер» ағып ж�неледі. 
Алдындағы кішкене нотасына қарап, қолын 
сілтеп тұрған Аxаң бір уақытта қараса, Уақап 
домбырасы алдында, аузына насыбайын са-
лып қойып отырған к�рінеді. «Уақа, неғып 
ойнамай отырсыз?» десе, «>й, менің елдің 
«Сарыарқасында» шаруам жоқ. Nзімнің 
«Сарыарқам» әлдеқашан біткен» деген екен. 
Қазір бізге күлкілі ғой. Ол уақытта мұның 
бәрі қиямет-қайымның к�пірінен �ткендей 
шаруа еді.

...Байқаймын, кейде жігіттер Құрман-

Өткен жылғы желтоқсан айының 16-шы жұлдызында Құрманғазы оркестріне 
«ұлттық» деген құрметті атақ берілді. Енді бұл оркестр Құрманғазы атындағы қазақ 
ұлттық оркестрі болып аталады. Бұл оркестрмен бірге «ұлттық» атақ Абай атындағы 
опера және балет театрына, М.Әуезов атындағы қазақ драма театрына және 
М.Лермонтов атындағы орыс драма театрына да берілді.
Көптен күткен өте қуанарлық жағдай. Қайсысын алсаң да, өз алдына орны бар, қазақ 
өнеріне еңбегі сіңген, әбден танымал, ел сеніміне ие болған ұжымдар. 
Осы тұрғыда Қали Сәрсенбай: «... Біз білгенде қазақтың маңдайына біткен төрт 
руxани төлқұжаты бар еді. Олар – Абай атындағы опера және балет театры, 
М.Әуезов атындағы академиялық драма театры, Қазақстан Жазушылар одағы және 
Құрманғазы атындағы мемлекеттік академиялық ұлт-аспаптар оркестрі» (Қали 
Сәрсенбай «Осы бізді күйдің киесі ұрып жүрмесін», «Жас Алаш», 9 желтоқсан, 2004 
ж.) деп жазып еді.
Халқының төл өнеріне, ұлттық музыкасына бейжай қарамайтын ұлтжанды 
азаматтарымыздың бірі Қали Сәрсенбайдың бұдан он жеті жыл бұрын жазған 
осы бір мақаласындағы орынды айтылған көптеген ойлардың, тұжырымдардың 
Құрманғазы атындағы оркестрдің «ұлттық» мәртебе алуымен үндесіп жатқаны 
қуантады. Еліне көңіл бөліп, өзінің күнделікті қызметінде xалқының пікірімен 
есептесіп отырған өкімет қана жақсы жетістіктерге жете алады деп ҚР Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, осы үрдіс бұдан былай да жал ғасын тауып жатса, 
нұр үстіне нұр болар еді.


