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МӘНСІЗ  МӘТІНДЕР  МЕН ТҮСІНІКСІЗ ТІРКЕСТЕР
ТІЛ  САҚШЫСЫ«АНА ТІЛІНІҢ» СҰХБАТЫ

Бүгінгі санда:

Тәуелсіздік толғаулары

Перуайым

Тобылғымын тоңып 
тұрған тоңдағы...

9-бет

7-бет

10-бет

Биылғы жылға жазылған оқыр мандарымызға 
шынайы риза шы лығымызды білдіре отырып, ұлт 
басылымы – «Ана тілі» газетіне жазылу жыл бойы 
жүргізілетінін еске салғымыз келеді.

Баспас�зге жазылу секілді маңызды істі жұртшы-
лықтың қолдау-к�мегінсіз жүргізу қиын. Олай болса 
ұлтқа, руха ниятқа жанашыр жандар «Ана тілінің» ел 
ішінде к�птеп таралуына лайықты үлес қосады деген 
сенім бар. 

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

«Ана тіліне» жыл бойы 
жазылуға болады

БАСПАСӨЗ – 2018

Индекс Мерзімі Қала Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 ай 1747,90 1859,70
12 ай 3495,80 3719,40

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 ай 3202,40 3314,20
12 ай 6404,80 6628,40

Зейнеткерлер мен ҰОС қатысушылары үшін

55367 6 ай 1451,78 1563,58
12 ай 2903,56 3127,16

ҚАЗПОШТА

Сан-са ла лы қау ым тірші ліг ін басқару, 
мемлекеттік жүйені құру, мемлекеттік сана 
қа лыптастыру, оның басты қағи дат тарын 
н е г і з д е п ,  қ о ғ а м  м ү ш е л е р і н е  т ү с і н д і р у 
үлкен табан ды лықты, жауапкерші лік пен 
и н т ел лек т уа л д ы қ әлеуе т т і ,  ең бас т ысы, 
шешендік қабілетті талап етеді. Миллиондардың 
мүддесін бір арнаға тоғыстыру, білімі, ұлты мен 
нәсілі, діни наным-сенімі, тұрмыс деңгейі, 
әлеу мет т і к дәрежесі сан а л уан мем лекет 
азаматтарының арман-тілегін баршаға ортақ 
мұраттарға жұмылдыру, сол ортақ мұраттарды 
табу талантты да тәжірибелі, беделі к�пшілік та-
рапынан мойындалған к�семнің ғана қолынан 
келеді. 

 «С�йлей алмаған адам, мансап жасай ал-
майды» деген Наполеон с�зінің астарында дау-
сыз ақиқат жатыр. Ойлай білу, сол ойын дәйекті 
жеткізе білу – саясаткерге қойылатын ең басты 
кәсіби талаптың бірі. «Алмас қылыш – майдан-
да серік, Асыл с�з – майданда да, сайранда да 
серік» деп келетін қисын �мірлік тәжірибеден, 
шынайы болмыстан алынған. 

Қо ғ а м д а ғ ы мем леке т т і к и нс т и т у т т ар 
дамыған сайын демократияның ең жарқын 
к�рінісі сана латын с�з ерк ін діг і, а лқа лы 
ж иында с�з с�й леу маңызды бола т үспек. 
«Елдің тұрмысын, ті лін, мінезін бі лмеген 
к ісі – к�ш басын да а лып ж үре а лмайды» 
дейді +.Б�кейхан. К�шбасшылардың �з сай-
лауа лды бағдарлама ларымен пік ірта ласқа 
т үсуі, ха лықтың а лдында есеп беріп оты-
руы, телеарналар арқылы �з ұстанымдарын 

миллиондардың талқысына салуы бүгінгі саяси 
�мірдің ажырамас б�лшегіне айналды. Бұл үрдіс 
демократиялық қоғам құрудың алғышарты 
ретінде қабылданатын болды. 

Қ а з ір  б арш а ғ а т үс і н і к т і ,  «п арл а мен т 
т�рағасы» немесе басқосуды жүргізуші дегенді 
білдіретін «спикер» (speakear) с�зі ағылшын 
тілінен аударғанда «шешен» деген мағынаны 
білдіреді. Демек, демократиялық елдерде са-
яси тақырыпта с�йлеу мен шешендік �нер 
деген ұғым �зара мәндес, бір-бірімен тығыз 
байланысты құбылыстар. С�з бостандығы, 
пікір алуандығы ең басты құндылық саналатын 
қоғамда ашық пікірталас алаңдарында түрлі 
к�зқарастағы партия к�семдері ел келешегін 
айқындайтын аса маңызды ойларын халық 

та л қ ысы на ұсы на д ы. К�п ш і л і к ке �зі ң д і 
танытудың т�те жолы – ашық пікірталас алаңы. 

Телеарна лардағы тікелей эфир арқылы 
м и л л ион дард ы ң а л д ы на ш ы ғ у, сан қ и л ы 
мә с е ле лер б ой ы н ша б е л г і л і  уа қ ы т т а �з 
ойын түсінікті де тартымды тілмен дәйектеу 
шешендік қабілетті, қоғамдағы �те күрделі 
деген мәселелерді тап басып тауып, оларға 
қатысты �з бағдарламасын айшықты тілмен 
жеткізе білуді, орындаушылық шеберлікті 
қажет етеді. Сол себепті де шешендік с�здің 
�зге түрлеріне қарағанда саясат шешен с�здің 
к�терер жүгі, қоғам �міріндегі ықпалы да аса 
жоғары. 

Тауып айту, қарсыласқа дер кезінде с�збен 
соқ қ ы беру – белг і л і са ясат керлер ү ш і н 

әдеттегі құбылыс. +йгілі У.Черчильді саяси 
қарсыластарының бірі шарап ішкенін бетіне 
басып: «Сіз массыз!» деп әжуалап, ел алдын-
да мұқатпақ болады. Сонда �мірдің та лай 
талқысын бастан кешкен әккі саясаткер ойла-
нып тұрмастан: «Ал сен – мүгедексің, рухани 
мүгедек. Мен ертең ертемен мастығымнан 
айығып кетемін, ал сен болсаң осы кемтар, 
мүгедек қалпыңда мәңгілікке қаласың!» деп 
тығырықтан шығар жол табады. «Дұшпанды 
�з қаруымен соққан батымдырақ болады!» деп 
әйгілі қолбасшы А.Суворовтың айтқанындай, 
қарсыласының к�пшілік к�зінше к�рсеткен 
бейбастақ қылығына кәнігі с�з шебері лайықты 
жауап қайтарған...

(Жалғасы 4-бетте)

«Forte банк»-тің мына бір жарнамасына да  назар аударыңыз: 
«Ақша переводить еткіңіз келсе, досыңызда или сізде қандай 
банк болса да без разницы. Главное оның телефон н�мірін 
білсеңіз болды – больше ештеңе керек емес.Круто ма?». Банктің 
Facebook әлеуметтік желісіндегі осы жазбасына наразылық 
білдірген пайдаланушыларға банк аккаунты қалжынмен (иә, 
қалжыНмен) қарауды �тініп,  жауап  берген. +леуметтік  желінің 
кей  қолданушылары мұны  тың  дүние  деп  қабылдауда.  Десек те, 
әзіл-әзілімен, бірақ мемлекеттік тілді  қасақана қалжыңға  айнал-
дыру  қаншалықты дұрыс? (1-сурет) Мемлекеттік тілді құрметтеу ол 
тілде с�йлеу ғана емес, қазақ тілінде сауатты жазу, тіл талаптарын 
мүлтіксіз сақтауда да к�рініс табары анық. +зірге, бұл мәселеде 
к�шіміз түзелмей тұр. 

Бұл ахуал  к�птеген банктерге  тән. Мысалы «Альфа банк 
Қазақстанның» ресми сайтын ашып  қалсаңыз  да, сауатсыз 
аудармаларға тап боласыз.  «+лемнің  кез келген  нүктесінен  
тәулігіне  24  қол жетімді», «Алтын карточкалық футбол  желдеткіші» 
(Золотая  карта футбольного  болельщика)  және  �зге  де  түсініксіз  
тіркестерден к�з сүрінеді. (2-сурет)

(Жалғасы 5-бетте)

Жазушы, ғалым, қоғам қайраткері Тұрсын 
Жұртбаймен бұл әңгімені жүргізгелі біраз уақыт 
�тті. �ңгімеміз �те ұзаққа созылды, 5 сағаттай 
әңгімелестік. Алаш идеясын зерттеуге, осы 
тақырыппен ауыруға не себеп болғанын айту үшін 
жазушы тереңнен толғады. �ңгіменің ыстығы 
басылмай тұрып, түсіріп тастауға болатын еді. 
«Оқырманға қалай берсем, қандай форматта 
ұсынсам?» деп толғанып жүріп біраз уақытты �ткізіп 
алдым. Бүгін әңгіменің жарыққа шығатын уақыты 
жеткен секілді. 

�зімхан т�ренің образы «Алашты» 
тануымның бастауы болды

– Алаш – қазақты біріктіретін идея бола алды ма? 
– Алаш тақырыбы – бір күндік, бір ғасырлық 

тақырып емес. Алаш идеясында қазақ халқының со-
нау есте жоқ ескі заманынан бастап, алдағы елестете 
алмайтын болашаққа дейінгі мұрат-мақсаты к�зделген. 
Егерде к�шпенділер ұрпағының соңғы және жалғыз 
тұқымы қалатын болса, сол адамды сақтайтын да және 
бойтұмарына айналатыны да Алаш идеясы болуы керек. 
Dйткені Алаш идеясында ықылымнан бастап, к�шпелі 
�мірден, жаугершіліктен, түрлі соғыстар мен Алқак�л 
сұламадан �ткен Қазақ атты қауымның тағдыры бар. 
Белге біткеннен, к�рге кіргенге дейінгі аралықтағы әр 
қазақтың к�кейінде әуелі Алла, одан кейін осы Алаш 
идеясы иман болып ұюы тиіс. Мұнда Алаш Алаш 
болғалы алдына қойған арман мүддесі де және осы-
нау кеңістікті тұтастандырып сақтап қалатын, барлық 
атрибуттар: қорғаныс, күнк�ріс, экономика, к�лік;  
сонымен қатар рухани мұраны дамытатын: тіл, діл, дін, 
мораль, ахлақ, психология – барлығы қамтылған. 

(Жалғасы 3-бетте)

Алаш идеясын заңды 
жалғастырушымын

ШЕШЕНДІК ӨНЕР 
ЖӘНЕ ШЕНЕУНІК

Әсел САРҚЫТ, «Ана тілі»

1-сурет
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маңызды. Себебі студенттер жоғары оқу 
орнында есею мектебінен �теді. Осы 
уақытта олардың интеллектуалдық потен-
циалын барынша дамыту керек. Жастар �з 
ісінің табысты болатынына кәміл сенгенде 
ғана жетістікке жетеді. Сол себепті жоғары 
оқу орындарында болашақ мамандардың 
толық адам болып қалыптасуына, білімі 
мен мәдениеті, рухани дүниесі мен ақыл-
ой �рісі, ғылыми диалектикалық ойлауы, 
білім алуға құштарлығын дамытуға жағдай 
жасалуы тиіс. Ең алдымен, оларға білім 
беретін ұстаздар педагог ретінде жан-
жақты білімді және білікті болуы керек. 
Ертедегі грек философы Эпикурдың: 
«Dнегелі, әділ және парасатты �мір 
сүрмей, сүйкімді �мір сүре алмайсың» 
дегені ЖОО оқытушыларына тікелей 
арналғандай. Сол себепті де білім беру 
саласына бар ғұмырын арнап жүрген 
ұстаздардың жағдайын жасауымыз керек. 
Олардың әлеуметтік мәселелерін шешу, 
айлықтарын к�теру, ғылыми-зерттеу 
жұмыстарымен айналысып, шәкірттері 
үздік нәтижелерге жетіп жүргендеріне 
үстеме ақы т�леу ж�нінде «Ұстаздар 
мәртебесі» туралы арнайы Заң қабылданса 
құба-құп болар еді. 

Білім берудің мақсаты – адам ұмты-

лысына мән-мағына беру, табиғат пен 
қоғам құпиясын тануға бағыт сілтеу. 
Сол күнде ғана білім шынайы дүниетану 
құралына айналады. Олай болса ЖОО-
да студенттерге тек теориялық білім 
берумен шектелмей, �неркәсіптегі 
жаңа технологиялармен танысып білуі 
үшін �ндіріс орындарында тәжірибеден 
�ткізіп, сол уақытта жасаған жұмысы үшін 
кәсіпорыннан т�лемақы берілетіндей 
жағдай жасау керек. Ол үшін жоғары оқу 
орындары мен ғылыми мекемелердің ара-
сында тығыз байланыс орнату қажет.

Елімізде ғылымның дамуы, ғалым-
дарымыздың әлемге танылуы олардың 
біліктілігіне, ғылыми мекеме лердің, 
ЖОО-ның заманауи құрал-жабдық-
тарымен жабдықталуына байланы-
сты. Ғылымда нәтижелі еңбек еткен 
ғалымдарға, әсіресе жас ғалымдарға 
жағдай жасалса, жастардың бойында 
ғылыммен айналысуға деген ұмтылыс 
пайда болар еді. 

 
Нұридін БАЛҚИЯҰЛЫ, 
М.Тынышпаев атындағы 

Қазақ к�лік және
 коммуникациялар 

академиясының профессоры

ЖАС ҒАЛЫМДАРҒА 
ҚАМҚОРЛЫҚ КЕРЕКОЛЖАС СҮЛЕЙМЕНОВТІ 

ҚАБЫЛДАДЫ

ӨҢІР ТЫНЫСЫМЕН ТАНЫСТЫ

СӘУЛЕТШІЛЕР АСТАНАДА 
БАС ҚОСТЫ

Жұмыс барысын облыс басшысы-
на «Kazstroy A & G Company» ЖШС 
бас директоры +ділжан Тұрсынжанов 
баяндады. Оның айтуынша, 300 млн 
теңге қаржы қарастырылған Мәдениет 
үйінің ж�ндеу жұмыстары әзірге 50 
пайызы атқарылған. Құрылыс алаңында 
50 адам жұмыс істесе, цехтарда 20 адам 
материалдар даярлау ісімен айналысуда. 
Осы жерде ғимаратты безендіру мен 
к�ркемдеу барысында пайдаланылатын 
құрылыс материалдары мен салына-
тын ою-�рнек, кескін түрлері облыс 
басшысымен келісілді. Енді Мәдениет 
сарайының кіреберісіне домбыра-
шы қыз бен қобызшы жігіттің кескіні 
безендіріліп, сарайға аяқ басқан әрбір 
адамға ұлттық �нердің �міршеңдігін 
айшықтап тұрмақ. 

Осы ретте жеті  субұрқағы бо-
л а т ы н  о р т а л ы қ  а л а ң д ы  қ а й т а 
жаңғыртып, маңайын абаттандыру 
ісінің қарқынымен танысқан об-
лыс әкімі арқар бейнелі субұрқақтың 
н е г і з г і  м а з м ұ н ы  с а қ т а л ы п ,  т е к 
безендірілуін �згерту қажеттігін айт-
ты. Тіпті композициялық құрылы-
мын сызып к�рсетіп,  музыкалық 
субұрқақтардың құрылымының қалай 
орналасу керектігіне дейін тәптіштеп 
түсіндірді. Dңір басшысының бұл 
жердегі жұмыстарға ерекше к�ңіл 
б�луінің де мәні бар. Биыл қыркүйекте 
талдықорғандықтар Қала күнін тойлай-
ды. Облыс әкімі оған дейін Мәдениет 
үйі мен субұрқақтардың құрылысын 
бітіру керек екенін қатаң ескертті. 
Яғни аталған нысандар 20-қыркүйекте 
толық аяқталып, тапсырылуы тиіс. 
Осы арада қала әкімі Дастан Шалта-
баев шаһарды абаттандыру бойын-
ша жаңа шешімдерін ұсынып, жо-
баларын к�рсетті. Онымен танысып 
шыққан Амандық Ғаббасұлы орталық 
алаңның айналасындағы нысандардың 
қасбетін жаңалап, к�ше бойындағы тал-
теректерді ретке келтіріп, к�ркемдікке 
барынша к�ңіл б�лу керектігін де тап-
сырды.

Қаланың оңтүстік-батысында са-
лынып жатқан 1200 орынға арналған 
мектеп құрылысына қазірге дейін 2 
млрд теңгеден астам қаржы игерілген. 
Ең бастысы, қаламыздағы Мұхтар Арын 
атындағы №24 «Экономика және биз-
нес» арнаулы лицейіне тиесілі ны-
санда �лкеміздің дарынды балалары 

Мемлекет басшысы к�рнекті ақын, қоғам қайраткері, 
Қазақстанның Еңбек Ері Олжас Сүлейменовті қабылдады.

Кездесу барысында қазіргі қазақ әдебиетінің �зекті 
мәселелері мен қоғамды рухани жаңғыртудағы р�лі 
талқыланды.  С�з зергері алдағы шығармашылық жоспарын 
ортаға салды.

Нұрсұлтан Назарбаев Олжас Сүлейменовке немересі 
Ескендірдің қайғылы қазаға ұшырауына байланысты к�ңіл 
айтты.

Елбасы сапарын «GiessenHaus» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің жұмыс барысымен танысудан бастады. 
Балқытылған алюминий және жеңіл қорытылатын автомо-
биль дискілерін �ндірудің технологиялық үдерісін қарады. 
«Павлодар» еркін экономикалық аймағында жүзеге асы-
рылып жатқан индустриялық жобалармен танысты. Кейін 
 «Казэнергокабель» акционерлік қоғамына барып, тоқ 
�ткізетін кабель жасау технологиясының жұмыс барысын 
бақылады. Кәсіпорынның даму перспективасы туралы сұрап-
білді. Ішкі және шетелдік нарыққа шығарылатын дайын �нім 
үлгілерін к�рді.

 Бұдан соң Қазақстанды индустрияландыру карта-
сы аясында түбегейлі жаңартылған әрі �ндіріс үдерісі 
цифрландырылған Павлодар мұнай химиясы зауытын ара-
лады. Зауыт қызметкерлерінен �ндіріс ошағындағы жаңарту 
жұмыстары туралы біліп, еліміздегі дайын �нім к�лемін 
молайтып, оны ішкі және шетелдік нарықтарға шығару үшін 
мұнайдың халықаралық стандарттарға сай қайта �ңделуін 
мейлінше жақсартуға тапсырма берді. Сонымен бірге мұнай 
�ңдейтін тағы бір зауыт салу қажет екенін атап �тті. Зауыттың 
жас жұмысшыларымен әңгімелесіп, Павлодар мұнай 
 химиясы зауыты Кеңес Одағы кезінде салынған зауыттардың 
соңғысы екенін айтты. Жас мамандар болса, Мемлекет бас-
шысына «Болашақ» бағдарламасы арқылы әлемнің үздік 
жоғары оқу орындарында білім алуға және алған білімдерін 
�ндірісте қолдануға мүмкіндік туғызғаны үшін алғыс айтты.

Сапар соңында Елбасы Павлодар облысының әлеуметтік-
экономикалық даму мәселелері ж�нінде кеңес �ткізді. Кеңеске 
Президент +кімшілігінің Басшысы +.Жақсыбеков, Премьер-
министрдің бірінші орынбасары А.Мамин, Энергетика 
министрі Қ.Бозымбаев және т.б. мемлекеттік органдардың 
�кілдері мен �ңірдегі ірі �неркәсіп кәсіпорындарының 
жетекшілері қатысты.

Конгреске  20-дан аса  әлем елдерінің  жетекші 
сәулетшілері, урбанистері мен зерттеушілері, отандық 
сәулетшілер мен инженер-жобалаушылар,барлық облыс-
тар мен республикалық маңызы бар қалалардың �кілдері, 
технологиялық компаниялар, жобалық бюролар, инженер-
жобалаушылар, студенттер, билік пен бизнес �кілдері, қала 
белсенділері, урбанистер, экономистер, философтар, қазіргі 
заманғы суретшілер қатысты. 

Шараға қатысушы «Астана Innovations» АҚ Басқарма 
т�рағасы Олжас Сартаев Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Астана үлгісінде «Smart city» эталонын 
қалыптастыру міндетін қойғанын атап �тті.  «Астана 
Innovations» компаниясы осы тапсырма т�ңірегіндегі 
жұмыстарды атқаруда жетекші орынға шықты. Иннова-
цияны тұрғын үй шаруашылығы мен қауіпсіздіктен бастап 
әлеуметтік блокқа дейінгі әртүрлі салаларда енгізуде үлкен 
тәжірибеміз бар. Ал бүгін ақылды қала жүйесін құру туралы 
с�з қозғап отырмыз» деді ол.

Сондай-ақ, Басқарма басшысы инновацияны енгізуде 
тұрақты даму принциптері, жасыл технология, урбанистика, 
смарт жоспарлау секілді маңызды элементтерді қолданбай 
қажетті табысқа жету мүмкін емес екенін атап �тті.

« Р у х а н и  ж а ң ғ ы р у »  б а ғ д а р л а м а с ы н  і с к е  а с ы р у , 
қазақстандық қоғамды жаңғырту жағдайында астананың, 
еліміздің қалалары мен елді мекендерінің физикалық және 
әлеуметтік ортасын одан әрі дамыту мен жетілдіру мәселесі 
туындап отыр. 

Осы орайда, Халықаралық сәулетшілер Конгресі ая-
сында «Қалалық орта: дәстүрі мен келешегі» тақырыбында 
халықаралық ғылыми-практикалық конференция мен 
«Қалалық орта: «Ақылды» аудан инновациялық байқауы 
ұйымдастырылды.

ӨНЕРЖҮЗДЕСУ

АҚОРДА

Мемлекет басшысының 2018 жыл-
ғ ы  « Т � р т і н ш і  � н е р к ә с і п т і к  р е в о -
люция жағдайындағы дамудың жаңа 
м ү м к і н д і к т е р і »  а т т ы  Ж о л д а у ы н д а 
индустрияландырудың, «ақылды тех-
нологиялар» негізінде агро�неркәсіп 
кешенін қарқынды дамытудың, сондай-
ақ к�лік-логистика инфрақұрылымының 
тиімділігін арттырып, қаржы секто-
рын «қайта жаңғырту» сияқты келелі 
міндеттердің іске асуы адами капиталға 
тікелей байланысты екені айтыла-
ды. Dйткені Елбасының пайымынша, 
экономикадағы адамның р�лі мен мәні 
– барлық қоғамдық �ндіріс процесінің 
түпкі мақсаты, �ндіріс – айырбас – б�лу 
– тұтыну қозғалысының соңғы сатысы. 

В.Петтидің жазуынша, мемлекеттің 
күш-қуаты оның халқының санымен, 
�нерлігімен және еңбек сүйгіштігімен 
анықталады. Елде ақылды және еңбек 
сүйгіш адамдар неғұрлым к�п болса, 

ел соғұрлым бай болып саналады. Не-
месе А.Смитше айтсақ, «адамның �зі ел 
экономикасында ерекше р�л атқарады». 
А.Смиттің айтуынша, жұмысшының 
білгірлігін к�терген соң, ол жұмыс істейтін 
машиналар мен құрал-саймандарды 
жаңарту арқылы еңбек �німділігін �сіре 
аламыз. Сол себепті де адамдардың білімі, 
шеберлігі мен іс-тәжірибесі қоғамның 
«негізгі капиталын» құрайды. Адамның 
дене және ой күші – нағыз байлық және 
қоғамның басты �ндіргіш күші. Десек те, 
бүгінгі таңда ғылымға к�ңіл б�лінбей отыр. 
Ақпараттық дерек к�здеріне сүйенсек, 
2016 жылы ғылымды дамытуға 21,2 млрд 
теңге б�лінген, ол ЖІD-нің небәрі 0,076 
пайызын құрайды (халықаралық орташа 
деңгейі – 1,7 пайыз). Ғылым-білімнің 
бүгінгі жай-күйіне ғалымдар мен ғылыми 
қызметкерлердің т�мен жалақысы да теріс 
әсер етуде. Елбасының «Біз қазір «білім – 
ғылым – инновация» атты үштік үстемдік 
құрайтын постиндустриялық әлемге 
қарай бағыт алып барамыз» деген с�зіне 
сай, жастарға дұрыс тәлім-тәрбие беріп, 
ұлтжандылықты қанына сіңіріп, олардың 
рухани баюына ерекше к�ңіл б�лу керек. 
Ал ел сенімін ақтайтын сапалы ұрпақ 
�сіріп, оларға жарқын бағыт-бағдар 
сілтеу – барлық ұстаздар қауымының 
басты парызы. +сіресе жоғары мектеп 
ұстаздарының р�лі мен жауапкершілігі 

ЖИЫН

Фестивальге Қазақстан атынан «Арқа 
сазы» фольклорлық ансамблі,  сондай-ақ 
N I C E L A B E L L E  ( Ф р а н ц и я ) ,  « Х а й р у л л о 
 Дадобоев» (Тәжікстан), Hoverna (Польша), 
«Сказители Алтая» (Ресей), Mariachi Champaña 
Nevin (Мексика), «Вагакки» (Жапония), «Түрік 
әлемі» (Түркия), Reading Pipe Band (Шотландия), 
Amigos de Corazon (Перу) және қазақстандық 
«Қобыз сарыны» фольклорлық ансамбльдері 
жиналған қауымды �нерлерімен тәнті етті.

Ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р д ы ң  а й т у ы н ш а , 
«Жезкиік» халықаралық фольклорлық музыка 
фестивалін болашақта дәстүрлі шараға айналды-
ру жоспарлануда. Алдағы уақытта оның ауқымы 
да кеңейіп, қатысушылардың қатары арта түспек.

Халықаралық музыка фестиваліне әлемнің әр 
қиырынан 92 �нерпаз қатысты. Олар �здерінің 
ұлттық аспаптарында ойнап, этно әндерді 
шырқады. +серлі кешті тамашалауға келген 
жұрттың қарасы к�п. 

«Бұл фестиваль үш жүздің басын қосқан 
қасиетті мекен – Ұлытауды дүниежүзіне 
насихаттаудың ең ұтымды жолы» дейді кеш 
қонақтары.

А.МҰСАБЕК

ҰЛЫТАУДЫ ӘНГЕ БӨЛЕГЕН «ЖЕЗКИІК»
Фестивальдің шымылдығы «Арқа сазы» 

фольклорлық ансамблі мен «Аққу» ансамблінің 
театрландырылған қойылымымен ашылды. 
Алғаш болып с�з алған Мәдениет және спорт 
министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы Елбасының 
қатысушыларға арнаған құттықтау хатын оқып 
берді. 

«Т�л тарихы мен �нерін қастерлеген ұлт қана 
биік мақсаттарға қол жеткізе алады. Музыка �нері 
– халықтың тарихын, асқақ рухын, жан дүние 
сұлулығын паш ететін рухани құндылықтардың 
бірі» деген Мемлекет басшысы фестивальге 
әлемнің әр түкпірінен келген �нер ұжымдарының 
қатысуы оның мәртебесін одан сайын арттыра 
түсетініне назар аударған.

С о н д а й - а қ  Қ а р а ғ а н д ы  о б л ы с ы н ы ң 
әкімі Ерлан Қошанов барша қонақтар мен 
қатысушыларға фестивальдің жоғары деңгейде 
�туіне атсалысқандары үшін алғысын жеткізді.

Фестивальдің құрметті қонақтарының 
қатарында қазақтың жезтаңдай әншісі Бибігүл 
Т�легенова, қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер 
Тоқтар +убәкіров, белгілі мемлекет және қоғам 
қайраткері Оралбай +бдікәрімов, Парламент 
депутаттары және тағы басқа қоғам белсенділері 
қатысты.

Ғалеев Бурабай аспанын әнге б�леп, нағыз 
классиканың үлгісін к�рсетті.  Оркестрге 
қоюшы дирижер – Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Абзал Мұхитдиновтың �зі басшылық 
етті. Бас хормейстер Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Е.Дәуітовтың жетекшілігімен хорда �з 
шеберліктерін к�рсетті.

Елбасының �зі тамашалаған бұл қойылым 
бұрынғы қойылымнан �згерек болды. Ерекше 
әсермен тамашалаған жұртшылық астаналық 
 артистерге қошеметтерін аямай к�рсетіп, 
 сахнадан қимай шығарып салды. Уақыт жыл-
жып,  заман жаңарып, адам �згерсе де клас-
сика қашанда �з құнын жоғалтпақ емес. Оған 
Бурабайдағы open air форматында қойылған 
«Біржан-Сара» опералық қойылымы дәлел. Шын 
�нердің бағасы қашанда жоғары екені с�зсіз.

Ақбота ҚУАТОВА

«БІРЖАН – САРА» ҚОЙЫЛЫМЫ

ҚАЛА КҮНІ 
ЖАҢАРҒАН АЛАҢДА ӨТЕДІ

« А с т а н а  О п е р а »  в о к а л и с т е р і  б а р л ы қ 
спектакльдерді Астана т�рінде орындаған, 
сондықтан мизансценаларды дайындап, жаңа 
«жанды декорацияларға» бой үйрету үшін ар-
тистер Бурабай �лкесіне ертерек жол тартып, 
дайындықтарын пысықтады. 

Б і р ж а н н ы ң  р � л і н д е  х а л ы қ а р а л ы қ 
байқаулардың лауреаты Сейір Байнеш пен 
Сараның р�лінде Қазақстанның еңбек сіңірген 
артисі Майра Мұхамедқызы қазақ даласының 
мейірі мен халқының махаббатына б�ленді. 
«Біржанның» актерлық шеберлігі мен «Сараның» 
нәзік сезімі үйлесе кетіп, к�пшіліктің жүрегіне 
жол таба білді. Сондай-ақ театрдың жетекші 
солистері  Қазақстанның еңбек с іңірген 
қайраткерлері   Жанат Шыбықбаев,  Дина 
 Хамзина, Салтанат  Ахметова мен к�птеген 
халықаралық байқаулардың лауреаты Талғат 

тәрбиеленеді. Облыс әкімінің тікелей 
бастамасымен қолға алынып, үлкен 
мақсатпен бой к�терген нысанның 
келбеті мен ішкі құрылымы зама-
науи үлгіде болғаны дұрыс. Алайда 
салынған жаңа мектептің сыртқы 
сылағының тегіс еместігіне, кейбір 
құрылыс нормаларының сақталу талап-
тарына қатысты сын айтылды. Құрылыс 
материалдарын қолдану барысында 
жобадағы нұсқадан ауытқып кеткен 
тұстары да бар. Ауладағы к�к �скін 
�сетін учаскенің жері тегістелмеген 
және �сімдік �сіруге қолайлы қара 
топырақ қабаты т�селмеген. Спорт 
зал, тамақтану блогы және басқа 
да б�ліктерді аралап к�рген облыс 
әкімі аталған кемшіліктерге қатысты 
құрылысқа жауапты мемлекеттік ор-
ган �кілдеріне бір аптаның ішінде ко-
миссиялы түрде ғимараттың барлық 
олқылықтарын анықтауды, соған 
сәйкес кемшіліктерді жоюға уақытты 
�зі белгілеп беретінін қадап айтты.

Бұдан соң облыс әкімі жаңа дра-
ма театрдың ғимаратына бас сұқты. 
Жалпы театр құрылысының құны 
– 3 млрд 734 млн теңге. Құрылыс 
жұмыстарын «BI Group» компания-
сына қарасты «Dнеркәсіп құрылыс» 
ЖШС жүргізуде. Елбасының �нерге 
деген зор қамқорлығының арқасында, 
облыс әкімінің қолдауымен салынып 
жатқан нысан Салтанат сарайы, К�рме 
кешенімен сәулеттік жағынан үйлесім 
табады. Облыс басшысы бастаған топ 
нысанның ішін аралап к�ріп, аку-
стикасы, сахнасы, актерлер б�лмесі, 
театр ғимаратының �зіне ғана тән 
ерекшеліктермен әспеттеліп, театрға 
тән барлық параметрлерге сай, жоғары 
талғаммен жасалып жатқанын к�рді. 
Нысан қазан айының ортасында ел 
игілігіне берілмек. Шымылдығын 
халықаралық театрлар фестивалінде ашу 
жоспарланған. Осындай игілікке үлес 
қосу үшін мұнда 160 адам күндіз-түні 
тынбай жұмыс істеуде. Қазір жұмыстың 
80 пайызы орындалған. 

К е з д е с у  с о ң ы н д а  А . Б а т а л о в 
басқарма және қалалық әкімдік бас-
шыларына қалада атқарылып жатқан 
жұмыстардың сапасы мен қарқынын 
қадағалап отыруды тапсырды.

Қажет АНДАС
Алматы облысы

ЖАҢАЛЫҚТАР
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АЛАШ ИДЕЯСЫН ЗАҢДЫ 
ЖАЛҒАСТЫРУШЫМЫН

(Басы1-бетте)

+лихан Б�кейханның бұл идеяға соншалықты 
кірпияздықпен кіріскендігі сондай ол 1908-1911 жыл-
дары қазақтың қай даласында, қай қыратында су қалай 
ағады, ол қыраттың әр шаршысында қандай ш�п �седі, 
топырақтың қандай, онда мал қанша уақыт �мір сүре 
алады, бір қойға жылына қанша ш�п керек, оның 
жазғытұрым к�ктеу, жайлау, күзеу, қыстау кездерінде 
ауысатын к�лемі қанша және жан басына бір жылда 
қанша қаражат керек, қанша мал керек, бір отбасында 
орта есеппен бес адам деп есептесек, бір үйге шама-
мен қанша жер керек, қай қазақ қайда қоныстанған, 
ол жердің ш�бінің шүйгіні, қарағаны, ықтасыны, 
яғни қазақтың бүкіл тұрмыс-тіршілігіне қажеттінің 
бәрін зерттеп-зерделеп, қазақта басы артық жердің 
жоқ екендігіне к�з жеткізеді. Қазақ жері 6,5 миллион 
қазақтың �мір сүруіне толықтай жетеді. Dйткені бұл 
жартылай к�шпелі, жартылай отырықшы �мір сүретін 
халық. Сондықтан да келімсектердің келуіне тыйым салу 
керек деген тұжырым жасайды. Жердің асты-үстіндегі 
байлықтың бәрі Алашқа қызмет етсін. Жер, жер және 
жер! Алашты асырайтын күнк�рісі, ырыздығы – жер, 
сол жер Алаштың дамуы на, мәдениетін, тілін, ғылымын, 
ой-�рісін дамытуға мүмкіндік беретін кеңістік. Басқа 
жерде ондай мүмкіндік жоқ. Сондықтан Алаштың жері 
ең әуелі Алашқа қызмет етуі керек. Қазақтың психоло-
гиясында – жер бүкіл қазаққа ортақ, қазақтың меншігі, 
ол ортақ идея – бір-ақ ұранға, «Алаш» ұранына бірігеді 
деген идея ұсынған. Алаш идеясы – қасиетті идея. 

– «Алаш идеясы» Кеңес одағы кезінде жабық 
тақырыптардың бірі болды. Қазақ жалпы Алаш идеясы-
мен қалай танысты?

– Алаш идеясы, біріншіден, менің мектептегі 
ұстазым арқылы санама енді. 5-сыныпта әдебиеттен 

ш ы ғ а р м а  ж а з д ы м .  + д е б и е т  п ә н і н і ң  м ұ ғ а л і м і 
шығармамды к�кке к�теріп мақтап, сен болашақта 
жазушы боласың, әдебиетке бейімің бар деген еді. 
Содан бастап, мен басқа кәсіпті қуамын деп ойлаған 
жоқпын. Мен Семейдің Абай ауданының қазағымын. 
Оның ішінде «Қоңыр әулие» деген қасиетті ауыл бар. 
Тоғжанның келін боп түскен ауылы. Ол жерде Абайды, 
+уезовті, Шәкерім қажыны білмесең сен адам қатарына 
қосылмайсың. Мен «Абай жолы» романымен 5-сы-
ныпта таныстым, 6-сыныпта қайталап оқыдым. Осы 
романдағы бүкіл персонаж, оқиға барлығы к�кейіме 
қонды, бірақ ондағы +зімхан образы мен үшін жұмбақ 
образға айналды. 7-сыныпта осы образ жайлы шығарма 
жазуды ұйғардым. Т�ртінші кітаптың соңғы тарауында 
Тәкежан, Шұбарлармен бірге +зімхан т�ре отырады. 
Ол ел жайын с�з етіп, қазақтың санын термелеп, қайда 
қанша қазақ бар екенінен отырған к�пшілікті хабардар 
етеді.  «Астрахань губерниясында – 216 000 қазақ бар. 
Орал облысында – 412 000 қазақ. Торғай облысында – 
338 000. Ақмола облысында – 341 000. Мынау �здерің 
отырған бес ояз Семей облысында – 547 000. Жетісуда 
– 600 000. Анау Сыр бойында, Түркістан, Ташкент 
жағында – 730 000 қазақ бар! Бұл шоғыр, тұтас, құйқалы 
қалың отырған жерлері! – деп, үй ішінде қымызға қызып 
алған ақсақал, қарасақалды, би-болыстарды, аңқылдақ, 
мақтаншақ ұрк�ппе байларды «қазақ не деген к�п еді», 
«қайдан білген», «шіркін, білсең осылай біл!» дегізеді» 
делінетін жолдарды оқығанда ол т�реге тек Тәкежан, 
+зімбай, Шұбарлар ғана емес, мен де дән риза болып, 
елді ойлайтын бір адам осында жүр екен ғой деп қуанып 
қалған ем. Алайда Абай сол +зімхан т�рені «т�решік» 
деп кекетіп с�йлейді. «Абай неге +зімхан т�реге риза 
болмайды? Оның қателесуі мүмкін емес.  Демек, 
Абайдың аузына бұл с�зді салып отырған М.+уезов. 
Яғни бұл жерде қателесіп отырған жазушы. Меніңше, 
«Абай жолы» романындағы +зімхан образы жағымды 
образ» деген шығарма жаздым. +дебиеттен сабақ беретін 
Жәңгір Исайынова мұғалім (ол кезде «апай», «ағай» 
демеуші едік) «Құдакелдин, шығармаңды талдамай-
ақ қояйық. Dз ойыңды жазғансың. +рине, бес!» деді. 
Менің сорыма орай, бірінші тоқсанның соңына 
қарай, Жәңгір мұғалім декретке кетіп қалды да, оның 
орнына келген мұғалімнің түсінігі Жәңгір апайдың 
деңгейіне жетпеді. Ол менің бұл шығармамның ту-
талақайын шығарып, «+уезов қателесті дейтіндей, сен 
кім едің?» деп дүрсе қоя берді.  Сол апай маған кітаптағы 
+зімханның прототипін табуды тапсырды. Оның кім 
екенін Абай ауданындағы үлкендердің к�бі білмейді. 
Т�кен Ғабдуллин деген Жәңгір мұғалімнің жолдасы, 
математик ағай бар еді. Сол кісі Сәкен Сейфуллиннің 
«Тар жол, тайғақ кешуін» оқуға кеңес берді. «Тар жол, 
тайғақ кешу» менің к�зімді ашты. +зімхан деп жүргенім 
+лихан Б�кейхан екен. +лиханның айтқаны с�збе-с�з 
жүр. Анада к�ркем с�з, мынада факт. «Тар жол, тайғақ 
кешу» тұнып тұрған фактология. Сол жылдары Сәкен 
Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіровтердің 
ақталып жатқан кезі. Енді менің «Тар жол, тайғақ кешу» 
туралы шығарма жазуға аңсарым ауды. С�йтіп, «Абай 
жолындағы» +зімхан +лихан Б�кейхан екен, оны «Тар 
жол, тайғақ кешудегі» мына фактілер арқылы дәлелдеуге 
болады» деп тағы шығарма жаздым. Осы шығармамда 
Мағжан Жұмабаев деген ұлы ақынның бар екендігін, 
оның �лімді «Ақ кебінге» теңегенін жазып едім, тағы 
пәлеге қалдым. Бүкіл мектеп �ре түрегеліп, маған 
қарсы болды. «Алаш» дегенді қайдан шығардың?» деп 
шүйлікті. С�йтіп, маған Мағжан Жұмабаев деген кім, 
соны тап деген тапсырма берілді. 7-сыныптың оқушысы 
Мағжан Жұмабаевтың кім екенін қайдан білсін? 
Сүлкінім түсіп кетіп бара жатыр едім, тағы да Т�кен 
мұғалім Сәбит Мұқановтың «Dмір мектебін» оқуға жол 
сілтеді. «Dмір мектебінің» 1956 жылғы нұсқасын тауып 
оқыдым. Жазушы Мағжанды буржуазияшыл, бикешшіл 
ақын деп суреттеген. Сол буржуазияшыл ақын Сәбит 
Мұқановтың к�зін ашып, Омбыда оқуына себепкер бо-
лады. Ол Мағжанды байшыл, буржуазияшыл деп сынай 
отырып, «буржуазия шыл ақындардың ішінде одан �ткен 
ақын болған жоқ» деген түйін жасайды.

Мұның бәрін неге айтып отырмын? Автордың 
 айтайын дегені идея. +зімхан т�ре образындағы идея, 
Мағжан жайындағы Сәбит Мұқановтың идеясы, «Тар 
жол, тайғақ кешудегі» идея. Шығармадағы бір-ақ с�з 

«АНА ТІЛІНІҢ» СҰХБАТЫ
идеяға қызмет етеді. Мұны менің Жәңгір мұғалімім 
үйреткен еді. Мен осы «Dмір мектебіндегі» Мағжан 
Жұмабаевтың образын талдай келе, буржуазияшыл, 
байшыл дегені болмаса, жазушы оны ақын ретінде, 
ұлы тұлға ретінде  сипаттап отыр деп тағы шығарма 
 жаздым. Бұл шығармадан кейін «менің ісім» кеңейтілген 
мектеп жиналысында қаралып, «жас алашшыл» деген 
айдар тағылып, мектептен шығарып жіберді. Кейін 
мектеп директоры араласып ауданға жеткізбей, мек-
тепке қайта қабылдатты. Содан бастап, Алаш идея-
сы, Алаш тақырыбы  менің к�кейіме кірді. Мектеп 
бітіргеннен кейін, Қазақ мемлекеттік университетінің 
филология факультетіне келдім. Емтиханда маған 
«Тар жол, тайғақ кешу» мен «Еңлік-Кебек» дастаны 
келді. Осы екі шығарманы талдаймын деп екі рет 
мектептен шығарылып, қайта қабылданғанмын. Ал-
матыда шығармашылық еркіндік бар дегенді естігем. 
Желдей есіп, екі шығарманы да бүге-шігесіне дейін 
талдай бастадым. Емтихан қабылдап отырған Мырзатай 
 Жолдасбеков пен Қосжан  Жолымбетов деген кісілер 
еді. «Тар жол, тайғақ кешуге» келгенде, «Алаш» идеясы 
жайында с�з қозғай бастап едім, әлгі Жолымбетовтің 
түрі бұзылып кетті. Бірден тоқтатты да, мені емтиханнан 
сүріндіріп жіберді. Мырзатай Жолдасбеков аздап қарсы 
болып еді, к�нбеді. С�йтіп, бір жылдан кейін қайта 
келетін болып кеттім. Келесі жылы Рымғали Нұрғалиев 
шығармадан тағы үш қойыпты. Ауызша емтиханға енгім 
келмеп еді, дәл сол адамның �зі билет алуға мәжбүрледі. 
Тағы да «Еңлік-Кебек» пен «Тар жол, тайғақ кешу» 
келмесі бар ма? Былтырғыдан аузым күйіп қалған, бұл 
жолы мен «Алаш» идеясын аузыма алмадым. Алайда 
Рымғали ағам қытқуырлап қоймайды. «Еңлік-Кебекті» 
Мағауиядан басқа кім жазды? «Тар жол, тайғақ кешудің» 
негізгі �зегі, идеясы не? Мен айтудан тартыншақтап 
едім, сенің болашақта ақын болатын ойың бар еді ғой, 

мына түріңмен қой бағуға ғана жарайсың ғой» деп на-
мысымды жанып барады. Ақыры алатын екім ғой дедім 
де, ондағы «Алаш» идеясына қайта сүңгідім. Рекеңнің де 
күткені осы екен. С�йтіп, «бестік» алып шықтым. 

Келесі жылы күзде Рымғали Нұрғалиев мені 
үйіне алып барып, Мағжан Жұмабаев туралы  Сайфи 
Құдаштың Д.Қонаевқа жазған 35 беттік хатын оқытты. 
Сосын, Сапарғали Бегалиннің үйінен Жүсіпбек 
Аймауытұлының «Жұлын жүйке жүйесін» әкеп берді. 
Одан кейін Міржақып Дулатұлының «Бақытсыз Жа-
малын», Жүсіпбек Елебековтің үйінен Мағжанның 
�леңдерін әкеп берді. Бұл бізді кітапханадағы «Сирек 
жазбалар» қорына жетеледі. Сонда Мағжан �леңдеріне 
бойладық. Мектепте шет тілін оқымаған біраз сту-
дент араб тіліне жазылған едік. Соның арқасында 
т�те жазуды үйрендік. Т�те жазудағы еңбектерді оқуға 
әуестендік. Бұл бізге «Айқап» журналымен танысуға 
мүмкіндік берді. Курстық жұмыс жазарда ұстазымыз 
Қайыржан Бекхожинге «Айқап» журналындағы публи-
цистиканы» жазуға бола ма?» дедім. «Жаз!» деді. 15-20 
беттік еңбек жаздым. Онда да жер мәселесіне арнайы 
тоқталғанмын. Профессорға менің жазған курстық 
жұмысым ұнаған секілді, старос тамыз Ғалия Ыбыраева 
жаздың күні іздеп жүр. «Неге?» десем, «сен студенттік 
олимпиадаға қатысып, бас бәйгені алған екенсің, соның 
қаламақысын алуың керек!» дейді. Сол жолы алған 15 
сом, бүкіл курстың тамақтануына және бұған дейін 
алған қарыздарын �теуге жеткен еді.

Ұстаз аманатына адал болдым

Күзде Қайыржан Бекхожин шақырды, бардым. «Сен 
маған шәкірт болғың келмей ме?» деп сұрады. «Бола-
мын» дедім нық сеніммен. «Ендеше, осы әңгімеден ба-
стап, ары қарай ешкімге жақ ашушы болма, бұл жайында 
келісіп алайық» деп кесіп айтты. Келістім. 

«Менің ұстаздарым бар еді, ұстаздарыма ерекше 
қарыздар едім. Олар қазақ халқының ұстаздары еді. 
Күндердің күнінде олардың да күні туар. Мен осы-
дан бұрын екі шәкірт дайындадым. Біреуі ішіп кетті, 
екіншісі ауылға кетіп қалды. Ендігі сенерім сен. Бұдан 
кейін шәкірт дайындамаймын. Менің сол ұстаздарым 
туралы зерттеуді қолға аласың ба? Оларға қазақ халқы 
қарыздар, мен де қарыздармын. Ұрпақтың алдындағы 
сол қарызымды �тейін деп едім. Менің +лекең, Ахаң 
және Жақаң деген ұстаздарым болды. Жүсіпбек, 
Мағжан деген асыл ақындар бар еді. Солар туралы 
деректерді к�рсетемін. Сен оқып шығасың, ешкімге тіс 
жармайсың. Тек �зіме ғана сұрағанда айтасың» деді. Ол 
мені әуелі  Тауман Амандосовтың кабинетіне алып келді 
де: «Бүгіннен бастап, бұл менің шәкіртім, ешқайсыңның 
шаруаң болмасын» деді. С�йтіп, Темірбек Қожакеевтің, 
Dмірбек Жолдасбековтің кабинеттеріне кезек-кезек 
кірдік. Dмірбек Жолдасбековтің ректор кезі. «Мынау 
�ткендегі сізбен келіскен бала» деді ректорға. Сонда 
бұған дейін менің шаруамның басшылықпен әлдеқашан 
келісілгенін бірақ білдім. Жолдасбеков бірден келісіп, 
хатшы қызға Ұлттық кітапхананың арнайы б�ліміне 
хат жаздыртып, қол қойды да, басқа жұмысың болса, 
маған келіп тұр деді. Демек, бұлар бұған дейін Алаш-
ты талқылаған, сол кезде келіскен ғой. Содан кейін 
Ұлттық кітапханаға келдім. Егделеу тартқан апай 
жолықты. Мені Сирек қолжазбалар қорына апарып, 
материалдарды әкеп тұрды. Сәуір айында мен оқитын 
материалдар бітті. Жазуға болмайды. Тек еске сақтап 
алу керек.  Ал профессор Бекхожин менен емтихан 
алам деген. Кітапханадан шыққаннан кейін «Жамбыл» 
ескерткішінің жанында «Қарлығаш» деген кафе бар еді. 
Сонда 2,5 жарым сағаттай отырдық. «Болды, мен пары-
зымнан құтылдым. Күндердің күні болғанда жолығамыз» 
деді. Содан диплом жұмысын жазатын уақыт келді. Мен 
�з бетімше «Қазақ» газетінің публицистикасы» деген 
тақырыпта диплом жұмысын жазып, машинкаға беріп 
те қойдым. Сосын профессор Қайыржан Бекхожинге 
келіп, диплом жұмысын аяқтағанымды айтып едім, 
«Жетекшің кім?» деп сұрады. Бұған мен қатты ашуланып 
кеттім де, тарих ғылымының докторы, қазақтың тұңғыш 
профессоры, «Журналистика тарихы» кафедрасының 
меңгерушісі Қайыржан Бекхожин» дедім ызаға булығып. 
«Тақырыбың не еді?» деді. «Қазақ» газетінің публицис-

тикасы». Сол кездегі профессордың түрін к�рсең ғой. 
Ол маған таяғын алып тұра ұмтылды. Мен тұра қаштым. 
Ол жетіп үлгергенше, мен есікті жауып үлгердім. Таяқ 
есікке келіп сарт етті. Ар жағынан кіжінген дауысын 
да естідім: «Подлец»... «сатқын» дегені ғой. Сонда ғана 
мен оған берген уәдемді бұзғанымды түсіндім. С�йтіп 
тақырыбымды ауыстырып,  «Сырбай Мәуленов – 
 публицист!» деген тақырыпта диплом жұмысын жазуға 
мәжбүр болдым. Мұзафар +лімбаевтың рецензиясымен 
дипломды қорғап шықтым.

– Сіз «Алашты» ақтауға қатыстыңыз...
– Мен осы әңгімені күндердің күнінде Олжас 

Сүлейменовке айтқанмын. 1987 жылы 30 қаңтарда 
мені шақырып алып: «Сенің ұстазыңның аманатын 
орындайтын кезің келді. Енді репрессияға ұшыраған 
Алаш ардақтыларын ақтайтын күн жетті. Жоғарғы 
сотқа бар!» деді. Бардым. Айтмұхамбетов отыр екен. 
«Олжас жіберді» дедім. «+, сеніп жібергені сен екенсің 
ғой» деді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінде �зіммен бірге 
оқыған Қазыхан Кенжебаевқа бір аптадай кеңесші 
болып жұмыс істедім. Одан кейін КГБ-ның архивіне 
жол ашылды. «Праволық комиссияның т�рағасы 
Тұрсын барады» десті, содан маған рұқсат берді. Сол 
шыққаннан 91-жылдың мамыр айының 20-сына дейін 
КГБ-ның архивінде емін-еркін отырдым. Ол жердегі 
жігіттер де «біз барда к�шіріп ал» деп еркіндік берді. 
Менің бақытыма орай, сол кезде КГБ-ның архивінің 
бастығы жиі ауыстырылып отырды. «Ұзақ отырды» деп 
анау айта алмайды. С�йтіп, Алаш ардақтыларын ақтау 
үшін КГБ архивін толығымен ақтарғандардың бірі бол-
дым. «Мақсатыңа жеттің» деді Олжекең. С�йтіп, 1988 
жылдың 24 сәуір күні Алаш ардақтылары сотта толық 
ақталды. Содан хат жазып, Колбинға жібердік. Dзбекәлі 
Жәнібеков бас болып, Сейіт Қасқабасов кеңесшісі 
болып, комиссия құрып, Алаш ардақтыларын саяси 

и Я» кітабындай  к�мектескен жоқ. Dйткені ол к�ркем 
шығарма, к�ркем идеясымен менің  ойымды кеңейтті. 
Сондықтан да тарихи-к�ркем  ойлаудың пайдасы мол. 
Соны жеткізгім келді. Ақыры үш кітап бітті. Содан кейін 
оған түйін жаздым. Тараудың аты – «Арылу». Осыдан 
кейін жолағым келген жоқ. «Дулығаға» қарай к�шіп 

Ресейдің отаршылдық әрекетін әшкерелеу.К�ркем 
шығармалар жаза бермегенім үшін �кінетін кездерім 
к�п. Осы күнге дейін к�ркем шығарманы дәл қазірден 
бастап кеткім келеді. Мына �мірге не үшін келдім? 
Менің к�ркем идеям, к�ркем �мірім бар еді ғой. +уезов 
сияқты к�ркем шығармаларымды к�пке жеткізсем бо-
лар еді ғой. Енді ол арманым кетті ғой...

Dзімді жұбататыным, 1973 жылы Шәкерімнің 
«Қалқаман-Мамыр» дастанын қойшының аузынан 
жазып алып, «Лениншіл жасқа» жарияладым. «Түнгі 
қиса» деген атпен шықты. 4-курста оқитынмын. Ол 
кездегі к�ркем әдебиеттегі жасырын образ деген осы. 
Бүкіл жазушылар жағымсыз кейіпкерлер арқылы �зінің 
идеясын жеткізу – социалистік реализмдегі басты бағыт 
болды. Сәбит Мұқановтың да мақсаты – Мағжанның 
атын қалдыру. Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ 
кешуі» Алаш идеясын «жамандай» отырып... жазып 
қалдырып отыр. Біз Алаш туралы түк білмедік дейді. 
Ананы оқып отырып, қалай білмейді. Dздері білгісі кел-
меген. Соншама әдебиеттің астарын түсінгісі келмейтін 
адамдар. Бүгінгі әдебиетте к�ркем әдебиеттің негізгі 
идеясын табу керек. Идея бір-ақ ауыз с�з үшін жазыла-
ды. Мысалы, Сәкен Жүнісовтің «Жапандағы жалғыз үй» 
деген тың к�теру туралы романы бір-ақ ауыз с�з үшін 
жазылған. Сонда тыңды к�теріп жатып, ескі қыстауына 
к�шпеген бір к�не мінезшіл, саудагерлеу шал болады. 
Елдің бәрі к�шіп кеткенде жаңағы шал к�шпейді. Оған 
келген кержақ:  «Ей, сен баяғыда мен к�шіп келгенде, 
жер менікі деп мына жерді бермей қойып едің ғой. 
Біз жеттік, алдық. Мына орыс та біздің орыс. Ертең 
ана атаңның зиратын таптайды». Содан кейін екеуі 
т�белеседі. «Жапандағы жалғыз үй» деп жазып отырған 
романдағы ой, жалғыз-ақ идея. Қанапия Телжановтың 
«Атамекен» деген шығармасында «Анау алысқа қарап 
тұр, к�зінде сондай бір сұс бар. Астындағы биесі жер-
мен-жексен боп жыртылған жерге шошынып қарап тұр. 
Құлын ойнақтап жүр. Алыстан бұлдырап пойыз кетіп 
бара жатыр. Оралханның айтқанындай: «Қазақтың за-
манын темір тұзақ боп қоршап бара жатыр. Анау заман 
қуып келеді». Осындай астарлы, классикалық шығарма.

Осы идеяларды жанай �тіп, бірақ иісін сездірген 
+лкей Марғұланға, Ғабеңнің, Ғабиден Мұстафиннің 
түк білмегенсіп айтып отыратын, бірақ ар жағында аста-
ры мол әңгімелеріне, Қайымның ашық әңгімелеріне, 
Рымғалидың тығып беретін кітаптарына, Бекхожиннің 
жұмсақ мақтамен жеткізгеніне мен қарыздармын. Мен 
�зімнің жүрегімді, идеямды, жалпы ақыл-ойымды 
жұбату үшін, қолымнан келгенше ұстаздарымның ама-
натын орындадым.

1987 жылы мамырда Колбиннің басшылығында 
Қазақстан Орталық Комитетінің пленумі �туі керек 
болды. Сол жерде  жеті жазушы «қазақ ұлтшылдарының» 
қ а т а р ы н д а  қ о с ы л д ы .  Б а я н д а м а   д а й ы н д а л д ы . 
Ұлтшылдықпен айыпталғандардың ең басында 
 Есенберлин тұрды. «Есенберлин шығармаларындағы 
ұлтшылдық» деген мақалалар сериясы «Қазақ әдебиеті» 
газетінің қос н�мірінде жарық к�рді. +рі қарай Бексұлтан 
Нұржекеев, Сәтімжан Санбаев сынды ағалар, соңында 
жас алашордашыл ретінде Тұрсын Жұртбаевтың да аты 
аталды.  Сонда +уезовтің сол баяғы «Еңлік-Кебек» хи-
каятын «Жұлдызға» жариялағаным алдымнан шыққан. 
Бірақ ұлтшыл болмай қалдық. Олжастардың арқасында 
сол пленум �тпей, аман қалдық.

– 2017 жылы «Алаш» жылы, «�лихан жылы» болып 
"тті. Оның тойлануы к"ңіліңізден шықты ма?

– Жалпы +лихан Б�кейхановтың туғанына 150 
жылдық тойымен «Алаш» партиясының құрылғанына 
100 жылдық той, Алашорда мемлекетінің 100 жылдығы 
ең қуаныштысы, ең жұбаныштысы – қазақ халқының 
жүрегінде ұлы сезімдер мен қозғалыстарды оятты. Осы 
100 жылдыққа деген аңсары мен к�зқарастарының 
ерекшелігінің арқасында бүгінгі қазақ қоғамы осы 
қоғамдағы барлық құбылыстарға жауап іздеді. Бүгінгі 
мемлекеттің тұйыққа тіреліп отырған идеологиялық 
саясатында үлкен рухани тоқырауды ырықтады. Қазіргі 
қазақ халқының рухани оянуы бұл 1989-1991 жылғы 
аралықтағы үлкен қозғалысты еске салып отыр. Dйткені 
қоғам қазақ руханияты �зінің алдына бір мақсатқа  
бағытталған сұрақты қоя білді. Осы сұрақты қоғамның 
әрбір қарапайым мүшелеріне жеткізген. Олардың са-
насына неге деген сұрақты оятқаны үшін де және сол 
сезімді оятуға мүмкіндік берген, шынайы рух қосқан 
баспас�з бен ақпарат құралдарына мен ризамын. Олар �з 
деңгейінде, түрлі бағытта осы идеяларды �ткізді. Алаш 
қозғалысының 100 жылдық мерекесіне �зге елдер де 
ерекше үлес қосты. Мәселен, Түркия. Б�кейхановтың 
150 жылдық мерекесі +лиханның 5 наурыз туған күні 
Анкарада Ғази университеті, ЮНЕСКО, ТҮРКСОЙ 
және Қожа Ахмет Ясауи университетінің Түркиядағы 
б�лімшелері бірлескен үлкен конференция �ткізді. 
Сол арқылы халықаралық деңгейде Алаш к�семінің 
ұлттық тұлғасын ашты. Сол бағытта Түркияның ішкі 
назарын аударған Татарстан, Қырғызстан, Башқұрт, 
Ресей, Ноғай, Dзбек халықтарының осы мәселе ж�нінде 
зерттеу жасауына мұрындық болды. Алаш идеясына 
�з елімізде мемлекеттік оқу ордалары мен жеке ме-
кемелерде �ткен конференцияларда мамандарымыз 
лайықты бағасын берді. Dкініштісі, елдік деңгейде �ткізе 
алмадық... +рине, одан Алаш идеясының кеңістігі та-
рылмайды. Ол әр қазақтың жүрегінде �сіп, �ркендейді 
деп сенемін.

– �ңгімеңізге рақмет! 
�ңгімелескен 

Есенгүл К�ПҚЫЗЫ

ақтауға кірісті. Бұл комиссия құрамында Жабайхан 
+бділдин секілді академик-ғалымдар біраз уақыт тер 
т�кті. С�йтіп, Алаш ардақтылары күзде толығымен са-
яси тұрғыдан ақталды.

Одан бір жыл бұрын ауылға барып жүріп, Шәкерімді 
ақтап алдық. Енді мақсатқа жеттік.

– Алаш ардақтыларын ақтау барысында қандай да бір 
қиындық туындаған жоқ па?

– Біз Мағжан Жұмабаевты ақтау үшін хат жазған 
едік. Ол хат КГБ-ның архивінде сақтаулы екен. Қопабай 
+бдірахманов бастаған КГБ полковнигі Мағжан 
ақынның ақталуына қарсы емес екендігін айтты. Алай-
да Жазушылар одағының сол кездегі секретариатынан 
«Мәңгілік ақталмасын» деген хат жолданған екен. Оқып 
берді.

– Жазушы болу арманым ішімде кетті депсіз... 
– Содан үш кітапты жазып болдым. Осымен мақсат 

орындалды деп түсініп, жазушылыққа ден қоймақ 
болған едім. Алайда тарихшылар архивті с�йлете ал-
мады. Олардың әңгімелерінің аңысын аңдып отырсам: 
«Байтұрсынов Рысқұловты неге сатты, жек к�рді? 
Қожановты неге сатты, жек к�рді? Мағжанды неге жек 
к�рді?» деген сарындағы мақалалар қаптап кетті. Олар-
ды бір-біріне жау етіп к�рсеткісі келді. Олар түрмедегі 
сұрақтардың астарын түсінбеді. Менің әкем түрменің 
дәмін татқан адам. Оның үстіне КГБ-ның архивінде 
2,5 жыл отырдым. Ондағылар кейбір қитұрқылықтарды 
түсіндірді, �зім де архив ақтарып отырып біраз нәрсеге 
к�зім жетті. Содан жаңағы сарындағы әңгімелерге жауап 
беру керек болды.

Екінші, түрмедегі 2-3 мәселені к�теру ертерек 
болды. Үшінші, түрмеде әр нәрсе сұрағанда бір-біріне 
қарама-қарсы сұрақтар, қайшылықты жауаптар да 
болады. Ананың сұрағында неге басқаша жауап, 
мынаның сұрағында неге басқаша жауап, олар бір 
нәрсені ұстанды ғой. Бірнәрсеге неге екеуі екі түрлі 
жауап береді. Ал �мірде қалай болды? Олар неге сот-
талды? Осыларды анықтаудың �зіне 20-30 жыл қажет 
болды. Оның идея сын құру, фактіні с�йлету, астарын 
ашу. Ал КСРО тарихшыларының біразының осал жері 
фактіні кеңейте алмады. Қателесіп кетеміз деп фактінің 
�зін ғана с�йлетіп отырды. Бұл мектепке айналып кетті 
де, бүкіл тарихшылардың с�йлеу жүйесіне айналды. 
Мысалы, Бекмахановта  фактіден туындатып, идея, 
пікір айту бар. Біздің тарихшылар фактіден идея жасай 
алмады. Қазірдің �зінде тарихшылар сол фактінің ай-
наласынан шыға алмай қалды. Біз Марғұланды не үшін 
пір тұтамыз? Dйткені ол тарихи фактіні с�йлете білді. 
Олардың әр абзацынан ғылыми к�зқарас шығады. Ал 
жазғаны кәдімгідей бір дерек, ал пікір идеясы �те б�лек. 
Мен мысалы «Дулығаны» жазған кезде, әсіресе скифтер 
тарихына үңілгенде, бірде-бір тарихшы Олжастың «Аз 

кеткенім сол. Бірақ  еріксіз жаңағыдай сұрақтарға жауап 
іздеу керек болды, сосын жаздым. Тергеуден 2000 беттей 
материал алып шығыппын. К�бін диктофонға жазып 
алғанмын. «Сен неге күбірлеп отырсың» дейді. «Ой, 
мен бала кезден дауыстап оқымасам оқығаным миыма 
қонбайды» деп құтылам.

Шығарманың құндылығы – 
к�ркемдігінде емес, идеясында

– Сонымен, ұстаздарыма қарыздармын дейсіз...
– Алаш идеясын жарыққа шығару ойы маған 

қайдан келді? К�ркем шығарманы жазып неге жүре 
бермедім? С�йтсем, маған ой салған, мені осы жолға 
бағыттап жіберген Бекхожин, Рымғалилар екен. Мұхтар 
Мағауинмен білім жарыстырғым келді. 1991 жылы ғана 
Мағауинге жете алмайтындығымды мойындадым.

+кем Ахмет Байтұрсыновқа хат апарып беріпті. 
1918 жылы 24 сәуірде Мақаншыда Садық Аманжолов 
жараланып қалып, Отыншы +лжанов тірідей �ртелген 
соң, Байтұрсыновтың хатын бала деп әкеме береді, 
сол хатты Садық Аманжоловқа апарып берген. Содан 
қуған, қашқан, сол кезде 16 жастағы бала. Кейін біліп 
қойып, бәрібір түрмеге әкелген ғой. 32 жылы Алматының 
түрмесінен қашып шыққан. +кемнің  Амангелдіні неге 
жамандайтынын кейін түсіндім. Барлығын білген ғой, 
бірақ ешкімге тіс жармаған.

Екіншіден, идея және к�ркемдік шындықтың 
аражігін қалай ажыратуға болатындығын үйреткен 
Жәңгір ұстазым. Сол кісінің ықпалымен 5-сыныпта 
жүріп-ақ тарихи шындықты іздедім, +зімхан образын 
талдадым. 1977 жылы Шәкерім Құдайбердіұлының 
«Еңлік-Кебегін» талдап, «Құнанбай образы – жағымды 
образ» деген мақала жазып, «Жұлдызға» жариялаттым.  

Жәңгір мұғалімім 82 жасқа келгенде Семейге бар-
дым. Апаймен арнайы жолығып, қойған жалғыз сұрағым, 
«мұның бәрін қалай бойыма сіңіре алдыңыз?» болды.

«Менің алғашқы ұстазым Қалиакпар Т�лебаев. Ол 
– +уезовтің, Аймауытовтың гимназиядағы группаласы. 
+дебиетті оқып, шығарманы талдаған кезде, шығарманың 
әсерімен одан артық қылып сіңіріп жіберуің керек. 
+йтпесе, сен ұстаз емессің. Оқушыға еркіндік беруің 
керек дейтін. Кейін Қайым Мұқаметхановтың дәрісін 
тыңдау бақыты бұйырды. Олар менің бойыма Алаш иде-
ясын сіңірді. Мен оны �з оқушыларыма жеткізуге тыры-
стым, соның ішіндегі зерегі сен болдың ғой» деп жауап 
берді. Демек, мен Алаш идеясының заңды жалғасымын. 
Алаш идеясы маған тәрбиемен, біліммен келген. Ол 
идея менің �міріме айналып кетті. Прозаны да, �леңді де 
қойдым. 1977 жылдан бастап, «Қилы замандағы» архивке 
кірдім. Менің міндетім, патшалық Ресейдің, советтік 



4 №29 (1443) 19 – 25 шілде 2018 жыл

(Басы 1-бетте)

+лемдік тарихта к�реген саясат-
керлігімен қоса қисынды с�здерімен халық 
жадында қалған мемлекет қайраткерлері 
баршылық. Елді басқарушы жандар-
дан к�пшіліктің әдеттегіден тыс ақыл-
парасатты, ерекше с�здер мен тосын 
әрекетті күтетіні белгілі. Билеуші статусы-
на сәйкес �зінің �згелерден ерекшелігін, 
сол орынға тек �зі ғана лайықты екендігін 
айналасына үнемі дәлелдеп отыруы тиіс. 

XVII ғасырдағы Англия патшайымы 
Елизавета І: «Күш пен ақылдың бір жерде 
тоғысуы – әлемдегі ең тамаша үйлесім» 
деген қанатты с�зін қалдырыпты. Ал 
Германияның тұңғыш рейхсканцлері Отто 
фон Бисмарк кейінгі дәуірлерде жұрт жиі 
қолданатын: «Революцияны данышпандар 
ойластырады, фанатиктер жүзеге асыра-
ды, ал қызығын алаяқтар к�реді» деген 
пікірімен ел жадында сақталыпты. Елінде 
үлкен реформаларды жүзеге асырған бұл 
қайраткер: «Істеген ісіңді ұнатпайтындар 
қашанда табылады. Бұл әдеттегі құбылыс. 
Бәріне бірдей тек сүйкімді мысықтар 
ғана ұнауы мүмкін!» деген астары терең 
мағыналы ой айтыпты. Ал орыстың им-
ператоры Алекандр ІІІ «Россияның екі-ақ 
досы бар, олар – Армиясы мен флоты!» де-
ген с�зімен тасқа басылып, тарихта қалған. 

К о р е й  Х а л ы қ  Д е м о к р а т и я л ы қ 
республика сының негіз ін қалаушы 
Ким Ир Сен де нағыз ділмардың бірі 
болғанға ұқсайды. «Халыққа Жаратушыға 
табынғандай табын!» немесе «Dнеркәсіп 
керек-ақ, бірақ жұмысшының �мірі 
бәрінен де қымбат!» деген аталы с�здерімен 
ол �з халқының құрметіне б�леніпті. 
Ал �зінен кейінгі бірнеше буынға үлгі 
болып келген АҚШ-тың он алтыншы 
президенті А.Линкольн: «Халық сенімін 
бір рет алдасаңыз, оның құрметін мәңгіге 
жоғалтқаныңыз» деген екен. Шаршы 
топта с�йлеудің хас шебері болған әйгілі 
саясаткер:  «Мен қарсыластарымды 
тілеулесіме айналдырып барып қана 
жеңіске жетемін» деп �сиет қалдырған 
екен. +рине, бұл с�здердің барлығы да 
әйгілі саясаткерлердің к�пшілік алдын-
да айтқан ұзын-сонар с�здерінің ішінен 
алынған үзінділер, «тоқсан ауыз с�здерінің 
тобықтай түйіні».

Шешендік �нер саяси құрал ретінде 
ізгілік жолына қаншалықты қызмет 
етсе, зұлымдыққа да дәл солай қызмет 
етуі мүмкін... Итальяндық фашизмнің 
негізін қалаушы, фашистік Германияның 
одақтасы болған Бенито Муссолини 
де �з заманының айтулы шешені. Ол – 
шешендік қасиет арқылы мансап жасаудың 
жарқын үлгісі болған тұлға. 

Елдің алдына шығып түрлі тақырыптар 
бойынша с�з с�йлеу дәстүрі  саясат 
серкелерінің арасында осы күнге дейін 
жалғасып келеді. Венесуэла президенті 
болған әйгілі Уго Чавес телеарналарда 
тікелей эфир арқылы �зі жүргізген «Алло, 
президент!» атты бағдарламасында сегіз 
сағаттан аса үздіксіз с�йлеген. Бір қызығы, 
к�рерменін осынша уақыт жалықтырмай 
экранға телмірткен шешен саясаткердің 
бұл телебағдарламасы елдегі рейтингі ең 
жоғарғы хабарға айналыпты. Бірнеше сағат 
бойына тоқтаусыз мағыналы с�з айту, 
тыңдаушыларын жалықтырмай �з лебізіне 
телмірту атақты Куба басшысы Фидель 
Кастроға да тән құбылыс екен. Оның 
БҰҰ мінберінен т�рт жарым сағат бойы 
тоқтамай с�йлегені осы ұйым тарихындағы 
ең жарқын оқиғалардың бірі ретінде 
тіркелген. Ал �з елдерін �рге сүйреп, аз ғана 
уақыт ішінде адам танымастай �згерістерге 
қол жеткізген реформаторлар қытайлық 
Дэн Сяопин, сингапурлық Ли Куан Ю, 
үнділік Махатма Ганди, түрік Мұстафа 
Кемал Ататүрік, француз Шарль де Голль, 
малай Махатхир Мохамад – барлығы да 
к�птің к�кейіндегісін д�п басатын айтулы 
с�з зергерлері болған. 

ХХ ғасырдағы әлемдік геосаясаттың 
ең беделді тұлғаларының бірі Қытайдың 
ұлы реформаторы Дэн Сяопин болды. 
АҚШ-тың Мемлекеттік хатшысы міндетін 
атқарған әйгілі  Г.Киссинджер Дэн 
Сяопиннің адами келбетіне, қайраткерлік 
тұлғасы мен с�з  с�йлеу машығына 
қатысты: «Мао Цзедунның философиялық 
ұлағатты с�здері мен бейнелі теңеулеріне, 
Жоу Ынлайдың сабаз да салмақты кәсіптік 
қасиетіне әдеттеніп қалғандығым ба, 
кім білсін, әйтеуір Дэн Сяопиннің с�зді 
�ңменіңнен �ткізіп, т�тесінен кететін с�з 
с�йлеу мәнері, мірдің оғындай мысқылы, 
құрғақ теорияны к�пірте бермей, нақты 
мәселеге қанжардай қадалатын сәттеріне 
мен к�пке дейін к�ндіге алмай жүрдім» 
депті. Бұл к�пті к�рген әккі саясаткердің 
қарсыласы саналатын �з замандасына 
уақыт �те келе берген әділ бағасы еді.

Дэн Сяопиннің 1961 жылы Гуанчжоу 
қаласында айтқан: «Маған мысық түсінің 
қандай екені маңызды емес, тек тышқан 
ауласа болғаны...» деген әйгілі с�зі барлық 
тілдерге аударылып, жиі қолданылатын 
мәтелге айналды. Ол �зінің айтайын деген 
негізгі ойын халыққа түсінікті бейнелі 
с�здермен тұжырымдап, к�пшіліктің 
жадында сақталып қалатындай қанатты 
с � з д е р г е  а й н а л д ы р ы п  б е р е д і .  Б ұ л 
саясаткердің «Мен шындықты іс жүзінен 
іздеушімін», «Сыртқа есік ашу саясаты», 
«Тасты сипап �зеннен �ту» реформасы, 
«Санда саясат болады, санды белгілеу 
– саясатты белгілегендік» деген секілді 
тұжырымдары тұтастай мемлекеттік 
бағдарламалардың тезистеріне айналған.

Ал Мұстафа Кемал Ататүрік «Түркия тек 

түріктерге тиесілі!» деген ұранымен жұрт 
жадында қалды. Түркия Республикасының 
негізін қалаған Ататүрік халқына Жолдау 
жазып, 1927 жылдың 15-20 қазан күндері 
Анкарада �з аузымен мәжілісте 36,5 сағат 
оқып береді. Кейін бұл Жолдау қырық 
баспа табақ болып басылып шығады. 
Dзін түрік халқының бақыты жолына 
бағыштаған керемет қабілет иесі, даңқты 
қолбасшы және мемлекеттік қайраткер 
�зінің Жолдауында күрес философиясын 
жан-жақты түсіндіреді.

 Ал Ресей президенті В.Путин сай-
лау алды науқанын айтпағанда, �зінің 
халықпен тікелей эфир арқылы кездесуін 
дәстүрге айналдырды. Оның ойлары мен 
тіркестері, саяси астар бере айтқан мысал-
дары �те бай, әдеби дәстүрі бар Ресейде 
қанатты с�здерге айналып үлгерген. Ол 
бірнеше сағатқа созылатын кездесулер-
де �зіне қолайсыз деген сұрақтардың 
�зінен жалтармай, ашық пікірлерімен 
тыңдаушылардың ықыласына б�ленуді 
шебер меңгерген. Айталық, В.Путиннің 
2013 жылдың 25 сәуірінде тікелей эфирде 
�ткізген баспас�з мәслихаты үзіліссіз т�рт 
сағат елу минутқа созылса, 2014 жылдың 
17 сәуірі күнгі сұхбаты үш сағат елу бес 
минут болыпты. 81 сұраққа жауап берген. 
2015 жылдың 16 сәуірінде 3 сағат 57 ми-
нутта 74 сұраққа жауап берген. Бұл жерде 
Мемлекет басшысына түрлі тақырыптарға 
миллиондаған сауалдар беріліп, солардың 
ішіндегі ең �зектілеріне тәжірибелі сая-

лып жатқанын �зі ұқпай отырғанын, 
с�йлеушілерді ол түсінетіндей болуы 
үшін орысша с�йлеу ж�н екенін айтты. 
Жүргеновтің қара к�здері ұшқындап кетті... 
Жұрттың бәрі бүкшие түсіп, тым-тырыс 
бола қалды. «Сіз қайда отырсыз, Орлов жол-
дас!» Ашу найзағайы үрейлене бүкшиген 
қайраткерлердің үстінен ойқастай шап-
шыды. «Сіз қайда жүрсіз, �зіңіз!» деп 
қайталап, Жүргенов дауысын бұрынғыдан 
бетер қатайта с�йледі: «Сіз Қазақстанға 
келдіңіз, егерде мұнда жұмыс істегіңіз кел-
се, сіз республиканың мемлекеттік тілін 
білуге міндеттісіз!.. Сіз қазақ әндерін де 
орыс тілінде зерттемекшісіз бе?»  деп �зге 
ұлттан қазақ тілін құрметтеуді талап етті».

Алқалы жиында аталы с�з, тұшымды ой 
айту ілуде біреудің маңдайына жазылатын 
�релі �нер, қадірлі қасиет. Ал осы қасиет 
жоғары мансаппен, ел алдындағы жауапты 
қызметпен астасса, бірін-бірі толықтырып, 
тың мағына, соны �ріс табады. Кеңес Одағы 
тұсында әр жылдары жауапты қызметтер 
атқарып, ел алдында ұлт мүддесін, к�птің 
к�кейіндегісін айтуға жараған санау-
лы тұлғалар болды. Шығармашылық 
элитамен қоян-қолтық араласа жүріп, 
мұндай қайраткерлер ұлт руханиятының 
«жуанның жіңіш керіп, жіңішкенің үзілер 
шағына» таяған тұсында елдік мұраттарға 
қал-қадерінше қызмет етті. Ж.Шаяхметов, 
І .Омаров,  Қ.Сәтбаев,  Ж.Тәшенов, 
Д.Қонаев,  +.Қанапин, Т.Тәжібаев, 
Б.+шімов, С.Жиенбаев, Ш.Жәнібеков, 

қайраткері D.Жәнібековтің де к�пшілік 
алдында жасайтын баяндамаларын 
үлкен жауапкершілікпен дайындағаны 
хақында естеліктер бар. «Конференция, 
пленумдарға дайындалған кезде барлық 
қажетті материалдарды б�лімдер мен 
хатшылардан жинап алып, баяндаманы 
�зі жазатын. Ол кісінің басқаларға ба-
яндама жаздырғанын к�зім к�рген емес. 
Жазғанда қандай, шикі материалдардың 
басын қосып, әр с�йлемді �з орнына қоя 
білетін. Осы қасиетінен Алматыға келіп, 
ірі-ірі лауазымдар атқарған уақыттарда да 
бір жаңылған емес» деп еске алады заман-
дасы К.Панзабеков. Бұл тыңдаушыларды 
құрметтеудің, с�зді сыйлаудың жарқын 
үлгісі. Жекелеген жағдайда кейбір лауа-
зымды тұлғалардың �здері жазбақ түгілі 
айтайын деген с�здерімен тіпті таныс емес 
екендігі байқалып қалады... Dзін сыйлай-
тын, с�зін құрметтейтін жан бұлай істемесе 
керек-ті.

Қазақстан Тәуелсіздік алғаннан кейінгі 
дәуірде қазақ тіліне мемлекеттік тіл 
мәртебесі берілуіне орай саясат шешен с�зі 
жаңа бір белеске к�терілді. Бұл кезеңнің 
сая сат сахнасындағы айтулы шешені 
ретінде Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Назарбаевты айрықша 
айтуға болады. Н.Назарбаевтың Жол-
дауларынан, жоғары деңгейдегі ресми 
кездесулердегі с�йлеген с�здерінен, 
тікелей эфир арқылы берілген сауалдарға 
жауаптарынан оның шешендік �нердің 

жылдар бойы құқық тарихымен, қазақ 
би-шешендерінің шығармашылығымен 
жүйелі айналысқан ғалым терең теориялық 
талдауларға, логикалық қисынға құрылған 
с�здерімен Тәуелсіздікке қол жеткізген 
мемлекеттің іргесін құқықтық тұрғыдан 
нығайтуға атсалысты. «Осындай жағдайда 
туған халқының тағдырына Президентпен 
бірге қабырғасы қайысып, мемлекетіміздің 
егемендігі  үшін белсене,  бел шеше 
күрескендердің бірі ғана емес, бірегейі 
депутат Зиманов еді. Ол сессияның биік 
мінберінде – Үкімет үйіндегі депутаттар 
алдында ғана емес, үй сыртындағы күллі 
халық алдында т�рт сағат бойы табан 
аудармастан, тікесінен тік тұрды. Елге 
егемендік алып беру үшін қарсылардың 
жағын қарыстыратын, мисыздарды милан-
дыратын, даукестердің діңкесін құртатын 
Зимановтың зиялылығы, білгірлігі, 
теориялық тереңдігі, дәлелінің бұлтартпас 
дәлдігі, ағыл-тегіл шешендігі, тіпті к�реген 
к�семдігі керек болды, солай болып 
шықты да...» деп тебірене жазады с�з 
�нерінің қадір-қасиеті саналған академик 
З.Қабдолов.

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 
Парламент депутаты, Мәжіліс т�рағасы, 
Мемлекеттік хатшы қызметтерін абы-
роймен атқарған к�рнекті қаламгер 
+.Кекілбаев қазақ саясат шешен с�зінің 
ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың 
басында жаңаша жарқырай к�рінуіне 
ықпал еткен аса белсенді қоғам қайраткері 
болды. Түрлі саяси жиындарда, Парла-
мент мінберінде қоғамның к�птеген са-
лаларына қатысты айтқан с�здері тарихи 
танымға, терең талдауға құрылуымен 
ерекшеленді. Қазақ тілінің ішкі иірімдерін, 
ырғақты әуезін, бейнелеу мүмкіндіктерін 
терең меңгерген айтулы с�з зергері �зінің 
бұлтартпас логикаға, ғылыми қисынға 
құрылған эпикалық стильдегі с�здерімен 
кейінгі буынға үлгі-�неге к�рсетті. Кеңінен 
алып, молынан пішетін +.Кекілбаевтың 
сол кезеңдердегі с�йлеген с�здерінен 
берілген тарихи мүмкіндікті, келешек 
алдындағы жауапкершілікті, тәуелсіздік 
деген ұлы ұғымды терең түйсінген қалпы 
мен соны айналасына ұғындырсам деген 
алғаусыз к�ңілі аңғарылады. С�здерінен 
тынымсыз ізденісті, телегей білімді, 
�ткеннің �негесі мен қажырлы еңбекті 
жазбай тануға болар еді. 

Республика деңгейінде біршама 
лауазымды қызметтер атқарған аза-
мат Тоққожа Естенов +.Кекілбаевтың 
тапқырлығы, шешендігі жайлы мынадай 
бір тосын оқиғаны еске алады: «1998 
жылы Алматы облысындағы Қарасай 
батырға арналған ескерткішті ашуға 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Назарбаев пен к�ршілес Қырғыз елінің 
басшысы А.Ақаев қатысты. Жоспар 
бойын ша арнайы тігілген киіз үйге Мем-
лекет басшыларын салт атпен алып жүруді 
ж�н к�реді. Мінген аты асаулау ма, әлде 
жылқыдан тосын мінез күтпегендіктен 
бейқам болды ма, орта жолда А.Ақаев 
мінген ат кенеттен тулап кетіп, ол ат-
тан жығылып қалады. Мұндай оқыс 
оқиғадан кейін екі елдің басшылары ал-
дында ұйымдастырушылар да, қонақтар 
да аса бір ыңғайсыз жағдайда қалды. 
Баршасының ұнжырғасы түсіп, к�ршілес 
екі елдің игі-жақсылары бір-біріне не 
айтарын білмей тосылып отырады. Осы 
мезетте Мемлекеттік хатшы +.Кекілбаев: 
«Алқалы әлеумет! Біздің қазақта жиен елге 
келгенде «Бай болсын!» деген ниетпен 
мыңғырған мал жататын жерге жиенді бір 
аунатып алатын к�не дәстүр бар еді. Біз 
сол жолымыздан жаңылыппыз, атадан 
қалған үлгілі жолды, ұлы дәстүрді ұмытып 
кетіппіз. Байқадыңыздар ма, әлгінде 
айналайын Қарасай бабамның аруағы 
біздің жіберген сол бір ағаттығымызды 
түзетіп жіберді. Нағашылап келген жиенді 

дегенi қарғыс» болатын жақсылардың с�зi 
к�птiң к�зiнде мiнсiз, толық болуы шарт. 
К�лденең кiсi мiн таба алмайтындай, 
қорғасындай ауыр, оқтай жұмыр, �тiмдi 
болуы керек» - деп келетін талабы саяси 
тұлғаларға тікелей қатысты. Сол себепті, 
мейлі мемлекеттік шара, мерекелік жиын, 
жұмыс бабына қатысты жиналыс, саяси 
мәлімдеме немесе жеке адамдардың 
той-томалағы, асы болсын лауазымды 
тұлғалар мен мемлекеттік қызметшілердің 
босаңсуына, артық-ауыс с�з айтуына 
қақысы жоқ. Қандай жағдай болса да, жан-
жақты дайын болуы қажет. 

Қызмет бабына орай к�пшіліктің ал-
дына шығып с�з с�йлейтін адамның �з 
с�зін тыңдап, �зін-�зі сырттай бақылауы 
а с а  м а ң ы з д ы .  Қ а з і р г і  т е х н и к а л ы қ 
мүмкіндіктердің мол дәуірінде әрбір азамат 
ел алдындағы жауапкершілігін тереңінен 
сезініп, с�йлеуге дағдылануы қажет. Ең 
алдымен, саяси қайраткер с�зді акцентсіз, 
таза айтуға міндетті. Бұл оның �з ана тіліне 
қатысты. Dз ана тілін жетік меңгермеген 
саясаткерге к�пшілік аяушылықпен, 
«�згенің жазып берген с�зін оқып тұр ғой» 
деген самарқаулықпен қарап, ол қандай 
жақсы лебіз айтып жатса да ықыласпен 
қабылдамайды. +детте, шешендер �зге тілде 
акцентпен с�йлеген жағдайда к�пшілік 
оның с�зіне кешіріммен, түсіністікпен 
қарайды. +рбір ұлттың ғасырлар бойы 
қалыптасатын артикуляциялық дағдысы, 
с�йлеу машығы, дауыс ырғағы болады. 
Сондықтан да бір ұлт �кілі �зге тілде 
анық с�йлемесе де, тыңдаушылардың 
қолдауына ие болады. Ал аудитория та-
рапынан жасалатын мұндай жеңілдіктер 
с�йлеушінің �з ана тіліне жүрмейді. 
Сондықтан да к�пшіліктің мүсіркеуінен, 
сенімсіз к�зқарасынан құтылғысы келген 
әрбір саясаткер ауызекі с�йлеуге жан-
жақты әрі үнемі дайындалуы қажет. Ол 
үшін ұзақ уақыт әдеби шығармаларды, 
қызметке қатысты мәтіндерді дауыстап оқу 
арқылы тілді сындыруға болады. Белгілі 
актер +.Молдабеков орыс мектебінде 
оқып, алғашында қазақша с�йлегенде 
тұтығып, с�здерді анық айтпайды екен. 
Dзіне биік талап қоя білетін талантты жан 
үздіксіз жаттығулардың нәтижесінде биік 
белестерді бағындырып, қазақ киносы 
мен театрында �лмес образдар сомдағаны 
белгілі. Дәл осындай еңбексүйгіштік, �з 
қызметіне деген адалдық, жауапкершілік 
саясаткер үшін қажетті ең басты қасиет. 

Мұндай дайындықтар,  ең алды-
мен, тілдегі мүкісті, содан туындайтын 
психологиялық кедергілерді жеңуге 
септігін тигізсе, екіншіден, адамның �зі 
байқай бермейтін кемшіліктермен, оғаш 
әдеттермен күресуде пайдасы мол. 

Жаңа замандағы қазақ саясат шешен 
с�зінің қарқынды дамуына тәуелсіздік 
алғаннан кейінгі қазақ парламентаризмінің 
ы қ п а л ы  а й р ы қ ш а  б о л д ы .  « Х а л ы қ 
қалаулысы» деген абыройлы атақтың 
үдесінен шығуды к�ксеген қос палаталы 
парламенттің депутаттары мемлекет ісінің 
сан қырлы аспектілерін әңгімеге арқау 
етіп, келелі пікірталастың �зегіне айнал-
дыра білді. Бірнеше кезеңнен, к�птеген 
мемлекет және қоғам қайраткерлерінен 
құралған ең жоғарғы заң шығарушы 
орган аса белсенді тұлғалардың саяси 
сахнада жарқырай к�рінуіне мүмкіндік 
берді. +р жылдары Парламент мінберінен 
С.Зиманов, С.Сартаев, С.+бділдин, 
+.Кекілбай, М.Оспанов, О.+бдікәрімов, 
О.Мұхамеджанов, Ш.Мұртаза, Қ.Мырза-
+лі, Қ.Сұлтанов, +.Ахметов, +.Бәкір, 
М.Шаханов,  А.Айталы,  О.Сәпиев, 
Ф . О ң ғ а р с ы н о в а ,  А . Ж ұ м а д і л д а е в , 
Т.+убәкіров, Р.Халмұрадов, Н.Оразалин, 
У.Қалижан, О.Асанғазы, Н.Сабильянов, 
Б.Смағұл, Б.Тілеухан, т.б. депутаттар 
қазақ тілінде қоғамдағы аса �зекті де-
ген мәселелерді күн тәртібіне шығарып, 
олардың шешімін табуына ықпал етті. 

Меритократия – латынның meritus 
– лайықты және гректің кратос – билік 
деген с�здерінен шыққан екен. Бұл «ла-
уазымды қызметтерді шыққан тегіне не-
месе қаржылық жағдайына қарамастан 
лайықты адамдар атқаруы тиіс» дейтін 
басқару принципі. Терминді алғаш рет 
1958 жылы ағылшын социо логы Майкл 
Янг қолданыпты. «Қой асығы демеңіз, 
қолайыңа жақса сақа ғой» дейтін қазақ 
мақалына дәл келетін бұл ұғым екі түрлі 
мағынада қолданылады. Бірінші мағынасы 
– басшыларды арнайы қамқорлықта болған 
қабілетті жандардан тағайындау қажет деп 
есептейтін жүйе. Екіншісі, кеңінен тараған, 
қабілетті және еңбексүйгіш жандарға ашық 
бәсеке жағдайында биік лауазымдарға қол 
жеткізуіне алғашқы к�мекті беру. 

Қисынын тауып с�йлеуге  ұстаз 
алдындағы шәкірт, ел қамын жеген қоғам 
қайраткері, жеткіншекке дәріс оқитын 
мұғалім, соттағы адвокат, батаг�й қария, 
мәңгілік тақырыбын қозғаған молда, ең 
арғысы, к�кірегі ояу, к�зі ашық ата-ана 
– барлығы да мүдделі. Білім беру үдерісі, 
той-томалақ, �лім-жітім, саяси науқан – 
к�пшілік бас қосқан кез келген алқалы 
жиындар да с�зсіз �тпейді. Ал қоғамда 
осындай басқосуларға бармайтын, ор-
тасымен араласпайтын жан болмайды. 
Демек, с�йлеу – әрбір адамға тікелей 
қатысы бар маңызды әлеуметтік категория. 
Шаршы топта с�з с�йлеудің қыр-сырын, 
шешендік �нердің тарихы мен қарапайым 
қағидаларын кез келген жан білуге, 
меңгеруге тиіс. Ал күнделікті к�пшілікпен 
жұмыс жасайтын мемлекеттік қызметші 
үшін бұл талаптың жауапкершілігі еселеп 
арта түспек.

саткер жалтармай жауап бере алуымен 
ерекшеленді. 

+детте,  жоғары деңгейдегі  мем-
лекет басшыларының кездесулерінде 
а с а  м а ң ы з д ы  т а р и х и  ш е ш і м д е р 
қабылданатындықтан, хаттама бойынша 
ондағы әрбір минут санаулы. Осыған орай 
саясаткерлер ойларын болған оқиғаға орай 
жазып дайындаған да, аяқ астынан тауып 
айту �те сирек құбылыс. «Сәтті экспромт – 
�те жақсы дайындалған экспромт» дейтін 
мәтелдің айтылуы тегін емес.

Шынайы шешендік қабілет мәселені 
тереңінен түсінетін жан-жақты біліммен, 
жылдам шешім қабылдау қасиетімен тығыз 
байланысты. КСРО-ның айтулы саясаткері 
Э.Шеварднадзе С.Абдрахмановқа берген 
сұхбатында шетелдің белгілі  қоғам 
қайраткерлерімен кездесулерін былайша 
еске алады: «Ал Маргарет Тэтчер мені 
б р и т а н  п а р л а м е н т і н д е г і  қ а у ы м д а р 
палатасында депутаттардың сұрақтарына 
жауап беруімен таңдандырды. Сонда 
Тэтчер қырық минуттың ішінде жиырма 
бес сұраққа жауап берді. +р сұраққа бір 
минуттан. Кез келген күрделі мәселенің 
түйінін екі ауыз с�зге сыйғызып жібереді 
екен» . 

Саяси тақырыптағы �зінің шешендік 
с�здерімен, ұлт тәуелсіздігі жолындағы 
күрескерлігімен ел жадында қалған ХХ 
ғасыр басындағы қазақ тарихындағы 
жарқын тұлғалардың бірі – Мұстафа 
Шоқай болатын. Большевиктік жүйемен 
еш ымыраға келмеген ол �зінің саяси 
күресін эмиграцияда жүріп, �мірінің 
соңына дейін жалғастырды. «Ұлттық зия-
лылар қатарына тек �з халқының саяси, 
экономикалық және әлеуметтік дамуына 
қалтқысыз қызмет ете алатын адамдар 
ғана кіре алады» деп есептеген М.Шоқай, 
саяси мінбердің айтулы к�семі еді. Оның 
«Түркістан жастарына» атты с�зі таспаға 
басылып, дауысы, с�йлеу мәнері біздің 
заманымызға жетті.

Қазақ саясат шешен с�зінің келесі 
бір к�рнекті �кілі – мемлекет қайраткері 
Темірбек Жүргенов.  Dз кезеңіндегі 
құқық, саяси экономика, тарих, статис-
тика, демография мәселелерімен кәсіби 
деңгейде айналысқан ол республикалық, 
�лкелік мәслихаттар мен пленумдарға 
делегат ретінде қатысып, аса �зекті де-
ген тақырыптарда баяндамалар жаса-
ды. Халық ағарту комиссары қызметін 
а т қ а р ы п  ж ү р г е н  Т . Ж ү р г е н о в  1 9 3 5 
жылдың 26 желтоқсанында «Қазақстанда 
с а у а т с ы з д ы қ т ы  ж о ю  т у р а л ы »  а т т ы 
баян дама жасайды. Нақты деректер-
ге, сындарлы талдауға құрылған оның 
бұл с�зі ХХ ғасырдың 30-жылдарында-
ақ уақыт талабына сай ең күрделі де-
ген тақырыптардың �зін қазақ тілінде 
талқылауға болатындығын к�рсеткен үлгілі 
с�з нұсқасы еді. 

Оның қазақ тіліне қатысты к�зқарасын 
айқындайтын мына бір деректі атақты 
композитор Е.Брусиловский еске ала-
ды: «Жүргенов �з кабинетінде кішігірім 
мәжіліске шақырды. Шамамен алғанда 
отыз шақты кісі жиналды, ішінде тек екі 
адам – қарағандылық Б.Орлов және мен 
орыс жұртынан едік. Наркомның �зі де, 
басқа с�йлеушілер де тек қазақ тілінде 
с�йлейді. Борис Николаевич орнынан 
тұрды да Жүргеновтен қазақша с�йлемеуін 
�тінді, мұнда не жайында әңгіме бо-

қыр-сырын терең меңгерген, халқының 
салт-дәстүрін жетік білетін тәжірибелі са-
ясаткер екендігін к�руге болады.

Мемлекеттік деңгейдегі аса күрделі 
елдің ішкі-сыртқы саясатына, экономи-
касына қатысты мәселелерді талқылауда 
қазақ тілін жетік меңгерген Елбасы �зге 
саяси қайраткерлерге үлгі-�неге к�рсетті. 
Нұрсұлтан +бішұлының саясаттағы сенімді 
серіктерінің бірі Қ.Тоқаев: «Табиғат 
Н . Н а з а р б а е в қ а  к � п т е г е н  м а ң ы з д ы 
қасиеттерді бере отырып, мырзалық 
танытқан. Оның ішінде әртүрлі адам-
дармен тіл табыса білуі де бар... қайран 

С . З и м а н о в ,  С . Н ұ р м а ғ а м б е т о в , 
М.Базарбаев, Е.Б�кетов, Ш.Есенов, 
Ш.Ш�кин, Е.Рахмадиев, D.Жәнібеков, 
Т.Шарманов, Ж.Ысмағұлов, Ш.Елеукенов, 
Ш.Шаяхметов, Ж.Еркінбеков, А.Асқаров, 
К.Аухадиев, +.Кекілбай, С.Шаухаманов, 
+.Сығай сынды қазақы ортадан шығып, 
биліктің биігін бағындырған саяси 
қайраткерлер әр сала бойынша ұлттық 
құндылықтардың сақталып қалуына ықпал 
етті.

1981 жылдың 8 маусымында Алма-
тыда қой шаруашылығына арналған 
республикалық кеңейтілген мәжіліс �теді. 
Орталық Комитет Бюросының қаулысына 
сәйкес Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің 
Т�рағасы Б.+шімов осы жиында баяндама 
жасауы тиіс болды. Ол жылдары жергілікті 
жерлерде болмаса, Орталықта қазақ тілінде 
ресми жиындар �ткізу деген атымен 
болмайтын-ды. Жиналысқа қатысушылар 
құрамын, қозғалатын тақырыптың мән-
маңызын ескерген және соған қатысты 
�з к�зқарасын айқындап алған Бәйкен 
+шімұлы жиында қазақша баяндама жа-
сайды. Ұзақ жылдар бойы ресми жиын-
дарды тек орыс тілінде ғана жүргізіп 
келгендіктен, осы тарихи жиынға Үкімет 
басшысы айрықша к�ңіл б�леді. Алдын 
ала қазақша мәтінді дайындап, кәсіби 
мамандардың қатысуымен бірнеше күн 
бойы с�йлеуге, қазақ тілінде с�здерді дұрыс 
айтуға дағдыланады. Осы оқиғаның басы-
қасында болған к�мекшісі Н.Колинко 
Бәйкен +шімұлының еңбекқорлығын, 
т ілге  деген жауапкершілігін әсерлі 
суреттейді.

 Бұл мысалдан қандай ой түюге бо-
лады?! Ең алдымен, кеңестік кезеңдегі 
қазақ тіліне деген салқын к�зқарасты 
б а й қ а й м ы з .  Б а я н д а у ш ы  ү ш і н  д е , 
Б.+шімовке де к�пшілік алдында қазақша 
с�йлеу әдеттегіден тыс, бұрын-соңды бола 
бермейтін ерекше оқиға болғанын айқын 
аңғаруға болады. Екіншіден, Б.+шімовтің 
қазақы ортаның мұң-мұқтажын терең 
білгенін, олардың басқаша ойлап, дүниені 
�зінше қабылдайтынын қаншалықты 
терең сезінетінін к�реміз. Сол себепті де 
қайраткердің �з халқы мен к�мескілене 
бастаған ата-баба рухы алдында есеп бер-
гендей бұл шараға үлкен жауапкершілікпен 
қарағаны байқалады.

Тағы бір к�рнекті мемлекет және қоғам 

-

ШЕШЕНДІК ӨНЕР 
ЖӘНЕ ШЕНЕУНІК

қалдыратын қасиеті – әзілді орнымен 
айтуы және қабылдай білуі. Кездесулерде 
әрқашан үлкен саясат әлеміне жақсы таны-
мал екі-үш әзілі табылады. Шетелдік сая-
саткерлер арасында жоғары бағаланатыны 
– оның суырыпсалма шешендігі»  дейді.

Бұл нақты мысалдарға негізделген, 
с�здің қыр-сырын жетік меңгерген 
замандасының Н.Назарбаевтың к�пшілікті 
иландыра білу қасиетіне берген әділ 
бағасы. Президенттің әлемдік саясатта 
атқарған тағы да бір тарихи миссиясы – 
БҰҰ мінберінен 2015 жылдың 28 қыркүйегі 
күні қазақ тілінде с�з с�йлеуі. Бұл т�рткүл 
дүние к�з тіккен айтулы саяси шарада 
қазақ с�зінің тұңғыш рет с�йленуі еді.

Тәуелсізд ікт ің  алғашқы жылда-
ры мемлекеттік қызметте қазақ с�зінің 
қ а д і р - қ а с и е т і н  т е р е ң і н е н  б і л е т і н 
С.Зиманов, +.Кекілбаев, М.Жолдасбеков, 
С.Қасқабасов, Т.+бдіков, Қ.Сұлтанов, 
+.Асқаров сынды азаматтардың болуы 
ұлттық идеологияның дұрыс арнаға түсуіне 
оң ықпал етті.

Қазақстан тарихындағы саясат ше-
шен с�зінің ендігі бір теңдесі жоқ шебері 
– академик-заңгер С.Зиманов. Ұзақ 

бір аунатып, жауырынын жер иіскетіп 
алды. Міне, енді біз де �з парызымыз-
дан құтылып, жеңілдеп қалдық!» деп 
қиыннан қиыстырғанда, дастарқан үстінде 
дағдарып отырған к�пшілік шешеннің то-
сын тапқырлығына сүйсініп, жадырап сала 
беріпті. «Жақсы болудың жақсылық жасау-
дан басқа жолы жоқ!» деп мәлімдеген +біш 
Кекілбаевтың к�птеген лебізі қанатты 
с�зге айналды. 2015 жылдың желтоқсан 
айында +.Кекілбаевты бақилық сапарға 
аттандырып салуға арналған қаралы жи-
ында академик С.Қирабаев: «+біш – баяғы 
ұлы билердің дәстүрін жалғастырушы 
кемеңгер тұлға еді...» деп оның адами әрі 
шығармашылық келбетіне лайықты баға 
берді.

Мемлекеттік қызметшілердің, саяси 
тұлғалардың �згелерден айырмашылығы 
– белгілі бір мәселеге қатысты олар 
тек �здерінің жеке пікірін ғана білдіріп 
қоймайды, сонымен қатар қалыптасқан 
ж а ғ д а й ғ а  б а й л а н ы с т ы  ұ ж ы м н ы ң , 
мекеменің,  мемлекетт ік  органның 
немесе тұтастай мемлекеттің к�зқарасын, 
ұстанымын к�пшілікке жария етеді. 
М.+уезовтің: «Ақ дегенi алғыс, қара 

Мамай АХЕТ, 
филология ғылымының кандидаты

СӨЗ ӨНЕРІ
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Үшінші тұлғамен 
анықтама алып 

к�рдіңіз бе? Біз де алып 
к�рмедік. Түсінбей 
қалсаңыз айтайық, 

бұл – жай ғана басқа 
адамның атынан 

анықтама алу қызметі. 
Орысшасы – «Сервис 

получения справок 
третьими лицами». Бұл 
соны меңзеп тұр. Тағы 

да тікелей аударма. 
Мұндай мысал к�п. 

Оларды к�ргенде аудар-
маны адам жасаған ба, 
әлде Google translate пе 

деген ойға қаласың...  
(7-сурет)

3-сурет

6-сурет

7-сурет

2-сурет

5-сурет

4-сурет

Себебі шаһарда 2500-дей к�ше 
б о л с а ,  о л а р д ы ң  5 0 0 - г е  ж у ы ғ ы 
қайталанады екен. Абай аты берілген 
о н  е к і ,   Ж а м б ы л  Ж а б а е в  е с і м і 
берілген к�ше он үш рет кездессе, 
+уезов – үш, Құрманғазы атындағы 
к�ше алты жерде бар.  Сейфуллин, 
Наурызбай, Мәметова к�шелері де 
бірнеше рет қайталанады. Осы орайда 
қала басшылығы Алашорданың 100 
жылдығына орай тағы біраз к�шенің 
атауын қазақшалауды мақсат етті. Енді 
республикалық ономастика комис-
сиясы ұсынысты мақұлдаса, Алатау 
ауданындағы – 118, Бостандықтағы 46 
к�ше атауы �згермек. 

О н о м а с т и к а  м а м а н д а р ы н ы ң 
айтуын ша, бір к�шенің атын �згерту 
үшін 60 мың теңге шығын кетеді. Ал 

АШИДЫ ЖАНЫҢ...

Қазақша атауларды қолданып жүрміз бе?
сонша к�шенің атауын ауыстырып, 
қала бюджетінен тағы да қаржы б�лдіру 
де оңай шаруа емес. 

К�ше атауларын қазақшалан-
дыруды насихаттауға тұрғындардың 
�здері де атсалысып жүр. Мәселен, қала 
маңын дағы Тұздыбастау елді мекенінің 
тұрғындары к�ше атауына есімі берілген 
тұлғаларды суретімен бірге ілуді қолға 
алды. Жаңашыл топтың бастамасын 
қала тұрғындары қолдағанмен, оно-
мастика атауына жауапты мамандар 
бірыңғай белгінің басқаша болатынын 
айтады. Себебі белгілі тұлғалардың 
аттары жазылған тақтайшаларды 
суретімен бірге ілу қазынаға қымбатқа 
түседі. Алматы қаласы Тілдерді дамыту 
басқармасы ономастика б�лімінің ха-
барлауынша, алдағы уақытта к�ше атау-
ларында сурет болмайды, адам аттары 
тек қазақ тілінде жазылады. Ұзындығы 
1,20 см, ені 25 см болатын к�к түсті, екі 
шеті оюланған белгіде тек к�ше деген 
с�здер үш тілде таңбаланады. 

Ал сурет орнына к�ше атауы-
на қойылған әрбір белгіде QR-код 
қоса таңбаланады. QR-кодтың к�мегі 

арқылы к�ше атауы берілген адам тура-
лы ақпаратты анықтауға мүмкіндік бар. 
Яғни қажет деп тапқан адам осы код 
арқылы к�шеге есімі берілген тұлғамен 
толық таныса алады. Бұл біздің �скелең 
ұрпақ пен қалаға келген туристер үшін 
аса қажет әрі пайдалы болмақ. 

Жалпы тарихшылар кез келген мем-
лекетте жер-су атаулары елдің �ткен 
тарихындағы �згерістерді, халықтың 
с а я с и  ж ә н е  ұ л т т ы қ  б і р е г е й л і г і н 
бейнелейтінін айтады. Демек, жер-
су атауларын �згерту – жайдан-
жай шыққан идея емес, ол тарихи 
қажеттілік. Біз қаладағы к�шелерді 
қазақшалағанымызбен, ол күнделікті 
қолданыста іске асып жатыр ма? Осы 
кезге дейін қазақшаланған к�ше атау-
лары қаншалықты қолданыста? 

Б ү г і н д е  к е й б і р  к � ш е  а т а у л а-
ры бұрынғы және жаңа атауларымен 
қатар қолданылады. Мысалы, Мира 
– Желтоқсан, Ленина – Достық, Таш-
кентская – Райымбек батыр, Правда 
– Алтынсарин, Пастера – Мақатаев, 
Октябрская – +йтеке би, Баумана – 
Тұрғыт Dзал, Мате Залка – Dтеген ба-

тыр, Дзержинского – Наурызбай батыр, 
Космонавтов – Байтұрсынов және т.б.

Мәселен, қалаға қоныс аударған-
дарына к�п уақыт �те қоймаған 
Серғали Балажан, Мадияр Қазыбек, 
Ж а н д о с  С м а ғ ұ л  е с і м д і  ж а с т а р 
к�ше атауларын тек қазақ тілінде 
қолданады екен. Ал ара-тұра қонақ 
болып келетін Мейірман Сауранбек 
пен Абай Дәуленбай есімді жігіттер 
к�шелердің бұрынғы атауларын 
білмейтінін жеткізді. Қонақтардың 
а й т у ы н ш а ,  қ а з і р г і  к е з д е  ж и і 
қолданылатын 2ГИС, «индрайвер», 
«яндекс» қосымшаларында Алматы 
к�шелері қазақша атаулармен берілген. 
Сондықтан оларға осы атау ыңғайлы. 
Ал жергілікті тұрғын Анар Мұстафина 
жаңа атаулар жиі қолданылмайтынын 
айтады. «Мен Виноградова, Кирова 
деймін. Dйткені қазақша айтып тұрсаң, 
адамдар ол қайсысы деп сұрап уақытты 
алады» дейді ол. 

Ал саясаттанушы Айдос Сарымның 
айтуынша, к�ше атаулары қазақтан 
шыққан тұлғаларға ғана емес, қазаққа 
еңбегі сіңген шетелдік азаматтарға 

да берілсе құба-құп. «Кезінде әйгілі 
саяхатшы В.Фейгин Қазақстанда, 
жалпы Кеңес одағында аштық болып 
жатқан кезде БҰҰ-ның «Ұлттар бірлігі» 
деген арнайы ұйымын құрып, бүкіл 
әлемді аралап, тамақ, ақша жинап 
к�мектескен. Бұл – Норвегияның аза-
маты, танымал адам. Неге сол кісінің 
атына к�ше бермеске? Болашақта 
Норвегиядан туристер келіп жатса, 
жерлестеріңіздің атында к�ше бар деп 

к�рсетеміз. Елдер арасында байланыс 
орнатуға да жақсы мүмкіндік» дейді. 

Қорыта айтқанда, к�ше атауларын 
�з атымен атау – үлкен мәдениет, со-
нымен қатар мемлекеттік тілге жасал ған 
құрмет. Кейде біз бұл мәселеге үйреншікті 
жағдайдай қарап, аса дұрыс мән бермейміз. 
Біле білсек, к�ше атаулары арқылы жас 
ұрпақтың тарихи санасы қалыптасады.

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ 

ЕЛ НАЗАРЫН АУДАРУ ҮШІН 
ҚАТЕ ЖАЗАТЫНДАР БАР

Асхат Еркімбай,  
медиа-тренер:

«МАТЧ Хоспита лити» Ресейдегі FIFA 2018 Футболдан 
әлем чемпионаты аясын да, мат чтарға би лет тер к іретін, 
қонақ жайлылықтың ресми пакеттерін ұсынуға айырқша, 
уәкілетті FIFA құқық игерлері болып табылады». Тағы да сол 
тікелей һәм сауатсыз аударма. Бұл мекемелердің қазақтілді 
тұтынушыларын сыйламауы ма, әлде тілге деген немқұрайдылық 
па? (3-сурет)

«Dткен ғасырдағыдай тиіндер 
қалаға қоныс аударып, �з үйім деуге 
тұрар лық жайлы мекенді іздеу үшін 
біздің к�птеген мәселелерімізді 
б�лісіп отыр. Тиіндер біздің мамық 
достарымызбен салыстыра отырып, 
�зара қарым-қатыныстарымыз бен 

қайда �мір сүріп жатқанымыз жай-
лы терең ой қозғауға итермелейді». 
Т ү с і н д і ң і з  б е ?  Б ұ л  А л м а т ы 
қаласында жаңа дан тұрғызылған 
т и і н м үсі н і н і ң т �л қ ұ ж ат ы ед і .  
+леу мет тік желі де ж ұрт  шы лық 
н а р а з ы л ы ғ ы н  т у д ы р  ғ а н  с о ң , 

ауыстырылған болатын. Бірақ ол тек 
орыс тілінде жазылған.Тиінді тама-
ша лауға келген қазақ тіл ділердің 
мүддесі ескерусіз қалыпты. Мүсінді 
23 миллион теңгеге тұрғызғанда 
оған сауатты мәтін жазатын маман 
табылмағаны сенгісіз. (5-сурет)

Бұл ахуал ресми ведомство сайт-
тарына да тән. Мәселен, Egov.kz 
электронды үкімет порталындағы 
қазақ тілінің жағдайы да мүшкіл. 
Мәселен, «Білім» б�ліміндегі «Ла-
тын әрпіне негізделген қазақ тілінің 
әліпбиі» деген мәтінге зер салып 
к�рейік. Біріншіден, тақырыбының 
�зі логикалық жағынан қате. «Қазақ 
тілінің латын әрпіне негізделген 
әліпбиі» болуы керек. Себебі ла-
тын әрпіне негізделген қазақ тілі 
емес, әліпбиі. Сол мәтіндегі мына 
жол дар ғ а зер са л ы ң ыз: «Ж а ңа 
әліпбиге к�шу аға ұрпақ �кілдері, 
жастар, тіпті балаларға да оңай бо-
лады. Себебі қазір жастардың негізгі 
массасы қазақ тілінде мәтіндік ха-
барламаларды беру үшін және және 
интернет-кеңістікте латын әліпбиін 
пай да лана ды. Жас ұрпақ қазақ 
тілінен латын әрпіне к�шуден сәтті 
�тетіндігі туралы сенімділікпен 
айтуға болады. ХХІ ғасыр – компью-
тер ғасыры деп бекер айтылмаған. 
Интернет-кеңістікте пайдалануға 
болады онлайн аудармашы қазақ 
т і л і н лат ы н әрп і не к�ш іру не-
месе керісінше. Бейімделу үшін 
шыдамдылық, тырысушылық және 
уақыт қажет болады». Орыс тілінен 
тікелей аударма. Қазақ тіліндегі 

мәтінде не жазылғанын түсіну үшін 
орысшасын оқу керек. Ол «Перейти 
на новый алфавит будет легко людям 
старшего поколения, молодёжи и 
даже детям. Ведь сейчас основная 
масса молодежи для передачи тек-
стовых сообщений на казахском 
языке и в интернет пространстве 
используют латинский алфавит. С 
уверенностью можно сказать, что 

молодое поколение успешно сможет 
справиться с переходом казахского 
языка на латиницу. Недаром говорят, 
что ХХІ век – компьютерный век. В 
интернет-пространстве можно вос-
пользоваться онлайн переводчиком 
казахского языка на латиницу или 
наоборот.  Для адаптации понадо-
бится терпение, старание и время» 
деген мәтіннің аудармасы. (6-сурет)

ӘЛЕУМЕТ
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Айгүл  КЕМЕЛБАЕВА, 
жазушы, әдебиеттанушы, кинодраматург, «Дарын» 
мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты

Серікбол Қондыбай – халықтық 
белгілер мен символдарды түген-
деуші, салт-дәстүрді сақтаушы – ха-
лық тың шырақшысы, асыл мұраны 
айқын комментарий арқылы санаға 
мықтап сіңіруші. Ес, ақыл, санаға 
қ а ж е т  р у х а н и  қ ұ н д ы л ы қ т а р д ы 
к�ркемдік ойлау жүйесіне нұқсан 
келтірмей, ассоциативті образдар 
арқылы оқырманға ұсынушы үлкен 
ғалым дәрежесіне к�терілуі зерт-
теушінің анық бағы. Dйткені ол бір 
қазақты қойып, жалпы түркітектес 
елдердің еуразиялық жадына үңіледі. 
Бұл инемен құдық қазғандай құнтты 
әм құдіретті дүние.

Dмір жасы т�рт ондыққа толмай 
дүниеден ерте  �ткен Серікбол 
Қондыбай артына ізгілікті, әлемдік 
үйлесімнің ғарыштық моделін, 
Жаратушы Иенің құдіретін танытатын 
символдық нышандар жұмбағының 
шешуін қалдырып кетті. Сондай 
құдайшыл зерде үшін ол фольклор, 
м и ф о л о г и я ,  т а р и х ,  ә д е б и е т , 
география, тіл білімі – лингвистика, 
м ә д е  н и е т т а н у  т ә р і з д і  ғ ы л ы м 
салаларын терең зерттеді. Ал бір ғана 
қазақ және әлемдік фольклордың 
қаншалық қисапсыз мол, қабырғалы 
қазына  екенін ескерсек, ендеше, 
б е й н е т  қ о р л ы қ  п е н  е л г е з е к т і к , 
кемелдікке ұмтылуға құштарлық 
адамзаттың жаратылысындағы ең бір 
қайырлы Аллашыл сипат болып 
шықпағына к�зіміз жете түседі.

 Оның шығармаларын тұтас қа рас-
тыру қиын іс, �йткені үлкен зерт теуді 
талап етеді. Серікбол Қондыбай 
мұрасына тұтасынан емес, кезең-
кезеңімен, тарау-тарауымен б�ліп 
қарастырып, б�лшек, теңіздің суын 
тамшысынан тану әдісі арқылы кел-
ген оң нәтиже берері с�зсіз.

«Арғықазақ мифологиясы», т�р-
тінші кітап, т�ртінші б�лім: «Ит пен 
қасқырға тағзым». Тотемдік символ 
– ит пен б�ріге қатысты елдік таным 
туралы. Бірақ бұл б�лімде автор ит 
туралы ғана айтуды ж�н санайды. 
Б�ріге басқа кітабында оралу үшін.

Антиутопиялық жалған зұлматты 
дәріптейтін сайтани кітаптар адам-
затқа т�нген қатерді жын шақыр-
ғандай шақырып, әдейі дуалайтындай 
сезілетіні рас. Жамандық ша қырып, 
сана-сезімді сақтан дырудан г�рі қара 
юморға суырылып, қара ниетті 
қасақана қоюлатып, к�ктегі ай мен 
күнді жоғалтып жіберерлік сесті. 
Сондықтан санасы сарғайған адамзат 
мүлдем азбас үшін енді �з авторларын 

мағыналарын бірте-бірте ұмыта 
бастаған болатын» (54 бет) деп жаза-
ды.

Серікбол Қондыбай – ескі мен 
жаңаның жалғаушысы, кеңістік пен 
уақыттың рухани мол қазынасын 
түзген абстракциялық аралықтағы 
жолбасшы р�лінде к�рінеді.  Ол 
к�ненің шырақшысы, сақтаушысы 
әрі жеткізіп беруші, мән-мағынасын 
түсіндіріп беруді алдына мақсат 
қоюшы.

Адамзаттың мәңгі сауалы айқын: 
Біз кімбіз, қайдан жаралдық, қайда 
барамыз, �мірдің мәні неде?

Ол мәңг іл ік  философиялық 
сауалдарға жауап іздеп �ткен ойлы, 
зерделі шоғырдан. «Хайуанша оттап 
күнелтпек», Абай түңілген бұл қисын 
ойшыл адамдарда болмайды. «Қазақ» 
с�зінің түбірін іздеу ғылымда әрқилы 
нұсқасымен айтылып жатады. «Қаз» 
деген с�зден шыққан деген қисын 
соның бір варианты. Қазіргі заманғы 
қазақ тілінде «қаз» деген с�з кәдімгі 
қазды емес, аққуды, қуды белгілейді» 
деп жазады Серікбол Қондыбол 4 
томның 157 бетінде. Оның айтуынша, 

мағынаға салып, қосақтай атауы текке 
тумаған.

Ғалым «ит» с�зінің к�не ма ғы-
наларына үңіледі. Джек Лондонның 
«Ақ Азу» атты әйгілі  повесінде 
Солтүстіктің меңіреу табиғатындағы 
сұрапыл �мірдің бір тұспалы түз 
тағысы қасқырдың жаратылысын 
ашады. Ақ Азу – ит пен қасқырдан 
туған, бірақ қанында иттігі аз, б�рілігі 
басым аң. Осы заманғы орыс жазушы-
сы Саша Соколовтың романы «Меж-
ду собакой и волком» деп аталады.

Серікбол Қондыбай иттің ұлуынан 
қазақ дүниетанымына тән пәлсапа 
түюі заңды құбылыс: «Менің �з анам 
– Тәрбие соғыс уақытындағы, 
Таушық деген ауылда тұрған кезіндегі 
�зінің балалық шағы туралы еске 
алған әңгімелерінің бірінде сол жыл-
дары ауыл адамдарының иттің түнгі 
ұлуына қарап жори білгенін де айтып 
берген еді. Иттер жиылып алып, 
«ш�ңгесінен ш�гіп отырып» (шоқиып 
отырып) ұзақ, үздіксіз ұлитын кездері 
болады екен, ...  балалар ұлыған 
иттерді тас лақтырып қуады, бірақ 
иттер ұлығанын қоймапты, сонда 

қара қағаз келіпті, ал ит шоқиып оты-
рып үздіксіз емес, керісінше, үзіп-
үз іп,  қысқа-қысқа  ұлыса,  оны 
жақсылыққа жориды екен» (4 том, 130 
бет).

«Бұл этнографиялық мәлімет-
тердің жалпы қазаққа таралған-
таралмағаны туралы дерегім жоқ» 
дейді автор. Дегенмен, мұның исі 
қазаққа ортақ сенім екенін айтқан 
ж � н .  Б ұ л  ы р ы м ш ы л д ы қ  е м е с , 
халықтың дүниені тану қисыны бо-
л ы п  т а б ы л а д ы .  О с ы  ү з і н д і д е 
автордың субъективтік детальдар 
арқылы этимо логиялық деректі 
а й қ ы н  б е р г е н і н  а й т у  к е р е к , 
«ш�ңгесінен ш�гіп отырып» деген 
с�з оның анасының аузынан шыққан 
айшықты теңеу, мұндағы екінші 
анықтауыш – шежірелік дерек: адай 
р у ы н ы ң  ж е м е н е й  д е г е н  к і ш і 
атасының нақты аты аталады. Бұл, 
сірә, автордың �з тегін де білдіреді. 
Осының бәрі оқырман қауымға 
қызық дүниелер.

Осыдан келіп, ол былай түйін-
дейді: «...маңғыстаулықтардың сенім-
наны мында «иттің ұлуына қарап 

мұқият таңдап алуы керек. Қазақ – 
санасы айқын халық. Жоқты-барға 
беталды сене бермейді.

Тіл генетикасын зерттеуші ғалым 
Шанжархан Бекмағамбетов «Тілдік 
таным негіздері және тілдік символ-
дар» атты кітабында: «Ежелгі адам-
дарда с�з мағынасын түсіну, түсіндіру 
талабы ерекше күшті болған. Dйткені 
с�зді білу, оның мағынасын, заттың 
�зін, оның ішкі құпиясын білу. 
Мифологиялық ұғым-түсініктер пай-
да болуы дәуірінде адамзат ұрпағы 
тілдік символдардың алғашқы нақты 

к�не қазақ тілінде «қаз» с�зі қаздың 
атауын білдірмеуі мүмкін, қарапайым 
түрде бұл с�з «құс» деген с�здің 
синонимі болды, сірә. Dйткені кейбір 
құстардың атауымен бұл с�з қалпына 
к е л е д і  ( с а н д у ғ а ш ,  қ а р л ы ғ а ш ) , 
мұндағы «ғаш» – «құс» дегенді 
айқындап тұр. Құсты қазақ халқы 
ерекше сүйетіні рас.

«Қырымның қырық батыры» атты 
эпопеялық жырды кейінгі заманға 
тасымалдаушы, жеткізуші жыршы – 
Мұрын жырау. Маңғыстау �ңірін 
тұтас қамтыған үлкен зерттеуші-
ғалым Қабиболла Сыдиықұлы осы 
кітапқа алғы с�зінде Мұрын жырау 
�неге алған екінші бір орта – +лім Үкі 
жыраудан басталған жыршылар орта-
сы деп жазады. Жыраудың азан 
шақырып қойған есімі – Үкі, ол-дағы 
құстың атауы.

«Ит-құс» деп қазақ табу, тыйым 
с�з арқылы б�ріні ишаралағанмен, 
к�к құсы мен жер жыртқышын бір 

жору» үрдісінің болғандығы. Соны-
мен, «иттің морзелік әліппесі» мына-
дай болған: Иттің қасқырша ұзақ ұлуы 
– жамандық,Иттің қысқа-қысқа, 
үзіп-үзіп ұлуы – жақсылықтың ны-
шандары» (4 том, 130 бет).

Қазіргі даланы к�п к�ре бермейтін 
қалаланған қазақтың санасы үшін 
айқындалған ой: б�рі ұзақ ұлиды 
екен, әрі автордың тілінде юмор бар, 
яғни бұл ит дыбысындағы барлау 
белг іс індей – Морзе  әліппесі . 
+лбетте, мынау құдай жаратқан 
тұңғиық ғарыш ораған жер беті мен 
к�к жүзі тұтасымен белгі, таңба, 
сызық, нышандардан тұрмай ма?! Ол 
адамзаттан к�кірегі ашық болуды та-
лап етеді.

Ит үргеніне қарап жору туралы 
айтылды. Енді автор исі қазақтың 
тұрмыс салтындағы «итк�йлек» 
ғұрпын саралайды. Нәресте туа сала 
қырқынан шыққанша тігісін тысқа 
тіккен итк�йлек кигізеді. «Ит к�й-
лектің мифологиялық астары мы-
надай: дүниеге келген нәресте қыр-
қынан шыққанға шейін «ол әлі 
туған  жоқ,  әл і  о  дүниеде  �мір 
сүруде»  деп  түс індір іп,  40  күн 
болғанда нәресте «шынымен де ту-
ады, бұл дүниеге келеді». Бұл тегін 
айтылмаған: а) ит – әлі тумаған 
адам жанының тұл ғалануы; б) ит – 
о дүниелік күзетші; в) ит – �лген 
адамның жанының кейпі» (4 кітап, 
132 бет).

Автор тағы да �з анасы Тәрбие 
айтқан этнографиялық детальды осы 
комментарийіне сәйкес айтып �теді: 
«Қарын шашым басымда – қарғысым 
қате кетпейді», ал қарын шаш – 
баланың іштен туғандағы шашы.

Белгілі этнограф ғалым Сейіт 
Қасқабасов «Кейбір мифологиялық 
түсініктер әңгімеде емес, ырымда да 
бой к�рсетеді» (77 бет), «Мифтік 
санаға рух пен табиғаттың бірлігі 
тән»(79 бет), «Фольклор әр дәуір 
іздерін бойына сіңіріп отырады» деп 
жазады (С.Қасқабасов. Бірінші том. 
Жаназық. +р жылғы зерттеулер, 136 
бет).

Серікбол Қондыбай қазақ фразео-
ло гизмдеріндегі с�з тіркестерінің 
тылсым дық, мифтік мән-мағынасын 
ашады: «Ит �лген жер – қазіргі 
мағынасы «�те алыстағы, шалғайдағы 
жер», мифтік мағынасы – «о дүние, 
�лілер елі». Ит – о дүние тұрпаты, 
�лген адамның рухи жаны» (4 кітап, 
124 бет ) дей келе, «ит �лген жер» де-
генде моланы емес, алыстағы, яғни 
т і р і  а д а м  ү ш і н  а л ы с т а  б о л ы п 
есептелетін �лілер дүниесін айтып 
отырғанын аңғаруға болады» деп 
түйіндейді.

Ал қазақ есімдерінде аң-құс, мал 
атауларынан ең к�бірек қойыла тыны 
осы ит пен б�рі  екенін мұсыл-
маншылық есімдер белең алғанға 
шейінгі халықтың т�л есімдерінен 
к�руге әбден болады. Сол дәстүр елде 

100-50 жыл бұрын айнымай сақталды. 
Біздің ауылда Социалистік Еңбек Ері, 
марқұм Dмірхан атаның әкесінің есімі 
Итемген болатын.

Ал Шернияз: «Адайда – Абыл, таз-
да – Есенбақ, үштің бірі �зім-ақ» 
дейтін Абыл Тілеуұлы (1777-1864) 
жырға қосқан: 

...Аржағын Ер Есболай, 
Итемгеннен

Келеді айқын жүйрік ит �лгеннен.
Қайтпады қайран ерлер қауы мына,
Ажалға �зі барып сүйкенгеннен.
Қабиболла Сыдиықұлы. «Біртума 

жыр саңлақтары» (XVIII- XX ғғ.).
«Күшікбай батыр жиырма бір жа-

сында дүние салған екен», Мұхтар 
+уезов, «Қараш-Қараш». Бейімбет 
Майлин реалистік әңгімесіндегі 
қызын шал да болса, бай адамға 
ұзатуға ынтығып, «Қазыны бұзбай 
сал, бәйбіше!» деп бұйыратын типтік 
тоғышар кейіпкердің аты – Итбай 
емес пе еді. 

Қазақ тарихында Барақ есімді ба-
тырлар аз болмаған. Барақ деп жүндес 
итті  атайды.  Демек,  ескі  қазақ 
дүниетанымында тотемдік б�ріден 
иттің қадірі аса бір кем болмаған 
сияқты. «Ит жеті қазынаның бірі» 
деп дүние танитын халқымыздың 
итке қатысты наным-сенімін мифтік 
жұмбақ арқылы қарастырған автор 
грек мифологиясына тереңдейді, 
қазақ ертегілеріндегі түсінікті тал-
дайды, аңыз әңгімелерге шолу жа-
сайды. Тірі мен �ліні тегіс ақтарады. 
«Үндіеуропалық, фин-угорлық, 
қазақтық, америкалық мысалдардағы 
иттердің функциясы бірдей» деген 
қорытынды жасай келе,  автор: 
«Қазақтағы осындай түсініктерді 
« о л а р  ү н д і е у р о п а л ы қ т а р д а н 
(үндіиран дықтардан,  ирандық-
тардан) алған» дей салуға болмайды. 
Бұл – арғы қазақтың т�л түсінік-
терінің бірі» деп нақты жазады ( 4 
кітап, 125 бет). 

Ол мыңжылдық мифтік ит бей-
несінің эволюциясын схемаға салып 
әйгілейді. Адамзаттың сәбилік кезе-
ңінен ертегілік, аңыздық нұсқаға 
тірелетін бұл к�рсеткіш мифо-
логияның �мір ағашы сияқты. Қазақ 
«итжанды» деген с�зді текке қол-
данбайды. Соның үшін автор «ит-
жан» ұғымын ілкі мағынасында 
мифтік қалыпқа сыйғызып айқын 
түсінік береді.

Кітаптың бұл тарауын оқи оты-
рып, «ит» ұғымы халқымыздың салт-
санасында мықтап орын алған 
тотемдік қасиетке ие екені әбден 
анықталады. Оны автор ғадетінше, 
арғықазақтық (дей-түркілік) деп 
ашып к�рсетеді. Ең бастысы, мифо-
логияда к�ркем жұмбақ болып жа-
с ы р ы л ғ а н  б а ғ з ы  з а м а н д а р д ы ң 
таңғажайып шындығын Серікбол 
Қондыбай кейінгіге жеткізуді биік 
адамдық парызы санайды.

жұрт «е, бұл жаманшылықтың белгісі» 
деп түсінген, бір-екі күннен соң 
Таушықтағы бес-алты же менейдің 
(адайдың бір атасы) үйіне соғыстан 

ЖЕЛІДЕГІ ӘЛЕМ 

Баян-Dлгейдегі су тасқынынан 
зардап шеккен адам саны 2512-ге 
жетіпті. Яғни 530 үйді су басқан. Бұл 
жолғы селдің зардабы 2016 жылғы 
тасқын шығынынан 5 есе к�п болып-
ты. Алғашқы қайырымдылық к�мек 
те бара бастаған. Алматыдағы 
«Салиқалы ұрпақ» қоғамдық 
бірлестігі Баян-Dлгейге құтқару-
шылар үшін аса қажет моторлы қайық 
ж�нелтіпті. Меніңше, біздің Үкімет 
моңғол билігіне шығып к�ргені дұрыс 
шығар. Т�тенше жағдайға қатысты 

техникалық к�мек к�рсету ұсынысын 
айтса, Ұланбатыр қарсы бола қоймас. 
Dйткені Dлгейде 28 техника ғана су 
тасқынымен арпалысып жатыр. Су 
басқан үйлердің саны тым к�п. Асығыс 
жасалған б�геттер қайта жаңбыр жа-
уса шыдас бермеуі мүмкін. Сондықтан 
дәл қазір қазақтар мекен ететін 
аймаққа Т�тенше жағдайлар 
комитетінің техникалары қажет 
сияқты. Мотопомпалар, қайықтар, 
жол талғамайтын к�ліктер керек. 
Гуманитарлық к�мек жасалса тіптен 

тамаша болар еді. Т�тенше жағдай 
кезінде к�рші елге к�мектесу қазақ-
тың бауырмалдығын нығайтып, 
шетел дегі ағайынның атажұртқа ма-
хаббатын арттырып қана қоймайды, 
Қазақстанның аймақтық дәрежедегі 
имиджіне де ықпал етері с�зсіз. 
Теріскейдегі орыс тар дүниенің түрлі 
жерлеріне МЧС-терін жіберіп, гума-
нитарлық миссия орындап жүреді. 
Моңғол билігі былтыр орман �рті 
кезінде орыстардан Ми-8 тікұшағын 
сұрағаны бар. Ал бізде Dлгейге азды-

Соңғы жылдары Қытайдың Шынжаң �лкесінде қалыптасқан қиын 
жағдай туралы Dзіңіз де жақсы білесіз деп ойлаймын. Сол жағдайға 
байланысты �зінің �міріне т�ніп келе жатқан қауіптен бой тасалау һәм 
Қазақстанда �мір сүріп жатқан отбасына (күйеуі мен бала-шағасы Қазақстан 
азаматтары) қосылу мақсатында 2018 жылы сәуір айында Қазақ-Қытай 
шекарасын бұзып �туге мәжбүр болған, сондай жүрекжұтты ерлігінің 
арқасында тарихи Атамекені, « күллі қазақ баласының жер бетіндегі жалғыз 
Отаны» (Н.Назарбаев) – Қазақстанға аман-есен жеткен Сайрагүл 
Сауытбайқызы туралы да еліміздегі ресми һәм бейресми БАҚ арқылы, 
әлеуметтік желілер арқылы естіп-біліп жатқан боларсыз. 

Ел шекарасын бұзып �тудің қылмыс екені бәрімізге белгілі. Алайда С.
Сауытбайқызының осы «қылмысқа» еріккеннен бармағаны анықталып 
отыр. Яғни ол Қазақ елінен, жер бетіндегі жалғыз қамқор – Отанынан 
жансауға сұрап келіп отыр. Егер Еліміздің құқық қорғау органдары тек қана 
ҚР «Қылмыстық кодексін» ғана басшылыққа алып, шыбын жанына сауға 
сұрап, Елім деп еңіреп жеткен қандас қарындасымызды ҚХР-на қайтарып 
берсе, Сайрагүл Сауытбайқызын ол жақта тек қана �лім күтіп тұрғаны анық. 
Осындай жағдайда Мен, Дүкен Мәсімханұлы, Сізден, біріншіден, Халық-
аралық адам құқықтарын қорғауға бағытталған барлық заң-жарғыларды 
басшылыққа отырып; екіншіден, Dзіңіздің салиқалы саясатыңыздың 
арқасында қалыптасып, бекем орныққан Қазақстан-Қытай елдерінің тату 
к�ршілігін, сондай-ақ ҚХР басшылығымен болған жеке достығыңыз бен 
беделіңізді алға тарта отырып, Сайрагүл Сауытбайқызына саяси баспана 
беріп, азаттыққа шығаруыңызды немесе Қазақстанда біржола қалып, тиісті 
жазасын осында �теуіне мүмкіндік беруіңізді �тінемін!

Сізге деген зор құрметпен, үлкен сеніммен
Дүкен М�СІМХАНҰЛЫ, 

ақын, аудармашы. қытайтанушы-ғалым.
ҚР Президенті жанындағы Ұлттық кеңестің мүшесі. 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ кафедра меңгерушісі, филология ғылымының 

докторы, профессор

к�пті техника жеткізуге жарайтын 
тікұшақтар да, ұшақтар да бар. Алып 
МИ-26 тікұшағының �зі де біраз іс 
тындырар еді. Бір сапарында 20 тонна 
жүк апара алады ғой ол. Қазіргі кезде 
Қазақстан Қытайдағы қазақтың 
мәселесін шешуге қауқарлы болма-
ғанымен, Баян-Dлгейдегі қазақ тарға 
қолғабыс жасауға мүмкіндігі бар. 
Баян-Dлгейдегі т�тенше жағдай �зге 
елдің шаруасы болғанымен, тікелей 
қазақтың бір мәселесі. Dйткені онда 
қазақтар зардап шегіп жатыр.

Амангелді ҚҰРМЕТҰЛЫ

ҚАНДАСТАР ЗАРДАП ШЕГІП ЖАТЫР

ЖОҒАРЫ МӘРТЕБЕЛІ ЕЛБАСЫ, 
АСА ҚҰРМЕТТІ НҰРСҰЛТАН ӘБІШҰЛЫ!

Қорғалап келген торғайға бір тал қурай да пана болатын еді.  Біз 
іргелі мемлекетпіз десек, �зімізді ұлт, халық ретінде сезіне білсек, әр 
қазағымызды к�зіміздің қарашығындай сақтауымыз керек деп 
білемін. Қандасымызды қаңғыртып жібере беретіндей, отандасы-
мызды отқа итере салатындай соншалық к�п емеспіз. 

Сайрагүл қызымызға қорған болайық, араша түсейік, ағайын!

Ұлықбек ЕСД�УЛЕТ, 
Қазақстан Жазушылар одағының т�рағасы

Алак�лге жан ашитын әкім 
(қожайын) керек. Жағалауда қоқыс 
к�п, санаторий мен демалыс орын да-
рының қожайындары �здеріне тиесілі 
к�л жағалауын тазаламайтынына 
к�зім жетті. Оның үстіне к�л жағасын-
да бір биотуалет жоқ. Туристің 90%-ы 
кіші дәретті Алак�лге «жіберіп» жатыр. 
Қосымша қоқыс ретінде, жер гілікті 
xалық жүгері мен балық сатып жүр, 
оның қалдығы да жағалауда қала ды. 
Сапасы мен санитарлық тексеріс тура-
лы ауыз ашпай-ақ қояйын ...

Демалып жатқан туристердің мә-
дениеті де белгілі. Бес туристің екеуі 
мас. Бес туристің үшеуі �зінен кейін 
қоқысты жинамай кетеді. Бес турис т-
ің т�ртеуі �зін ғана ойлайды. Жаға лау-
да қоқыс тастайтын контейнер жоқ. 
Жалғыз контейнер жағалаудан 
әжептәуір жерде орналасқан. Біздің 
xалықтың менталитетін біле тұра, неге 
қоқыс контейнерлерін жағаға жақын 
қоймады? Қай турист бір б�телке үшін 
қоқыс контейнерін іздеп жүреді?

Айналада �лдім десең, ырымға бір 
полиция қызметкері жоқ. Альтруист-
тер жоқтың қасы. Қоқысты к�рсетіп, 
шағымданайын десең полиция яки 
тәртіп сақшысы жоқ. Кеше түні бойы 
қатты жел соқты, бұршақ жауды –

ТҰНШЫҚҚАН КӨЛ

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

нәтижесінде бүкіл жағада жатқан цел-
лофан пакеттер мен пластик б�тел-
келер су бетінде қалқып жүр.

Қайықтар туралы б�лек жыр айтуға 
болады. Туристерді серуен дететін 
қайықтар шамадан тыс адам алып, ол 
адамның барлығына арнайы күрдеше 
(спасательный жилет) жетпей де 
қалады. +йтеуір батпаса бол ғаны, 
адам басы 1000тг. Алысқа малтып 
кететін «ұрттап алған батырларды» 
қадағалайтын қызметкерлер жоқ. 
«Біреу қауіпсіздік ережесін бұзбады 
ма?» деп жағалаудың бойымен �ткен 
«Ала к�л инспекциясын» к�рсем, к� зім 
шықсын. Dз-�зімен құжынаған xалық.

Алак�лде 5 күн болдым. Сол 5 
күнде байқағаным, Алак�л – иесіз к�л 
болып к�рінді. Жергілікті xалықтың 
философиясы «Жаздың 3 айында 
ақша тауып қалу – ары қарай «не мои 
проблемы». Туристердің философия-
сы «Демалсам болды, ары қарай 
бәрібір». Қысқасы, Алак�лдің айна-
ласы – ойына келгенін жасап жүрген 
xалық. Арасында Ресей мен Қырғыз-
станнан келген туристер де бар 
(Оларға тіпті бәрібір). Бір жағынан 
шет елдіктерден де ұялады екенсің. 

Самат НҰРТАЗА

Қайдағы бір тиінге ескерткіш 
соқты деп біз осы кімді жазғырып 
жатырмыз? Бізді кезінде әке-ше-
шеміз, атамыз бен әжеміз «Құ-
лыным, Құлыншағым», «Ботам, 
Ботақаным», «Қозым, Қошақаным» 
деп еркелетіп �сірді де біздер саз 
балшықтан болсын сол т�рт түлік 
малдың �зін, болмаса т�лдерін жа-
сап ойнап �стік. 

Ал біз болсақ �з ұрпағымызды «Бе-
лочка моя», «зайчик мой», «котенок 
мой» деп �сірдік те, енді солар бізге 
бала кезінен құлағына сіңген сол 

Тиіндердің ескерткіштерін сыйлап 
жатыр емес пе? 

Ал алдағы уақытта сол «белочка, 
зайчик пен котеноктардың» балалары 
қазақ даласы мен к�шелерімізді «Че-
ловек Паукке» толтырып, �з ата-ана-
ларына соларды тарту етіп, қуантатын 
болады.

Ұлттық тәрбие керек дегенге құлақ 
аспаған халық осындай сорақы лық-
тардың талай «жемісін» теретін болады 
әлі, �кінішті-ақ!

Жабал ЕРҒАЛИЕВ, 
қоғам қайраткері
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+н с�зінің бірінші шумағы Ж.Елебековте:
«Дегенге перуайым, перуайым,
Түседі сізді ойласам сары уайым.
Dзімнің тұсымдағы шолпанымсың,
Басқаның мен неғылам күн мен айын» болса, 

осындағы 3-4 жол Ж.Кәрменовте:
«Dзімнің тұсымдағы шолпаным ең,
Жатпенен кеттің жырақ неғылайын» деп, 

ақынның сүйген жардан айырылған халі �ткен 
шақ формасында айтылған.

Ал Жүсіпбек атамыз ән с�зінің екінші 
шумағын: 

«Қарағым айналайын, орта бойлым,
Айырып сары майдан торта қойдым.
Dзіңді бұл арадан к�рсемдағы,
Атыңды күлімк�з деп жорта қойдым» деп қара 

�лең с�зімен орындаған. Осындағы екі жолды 
Е.Мұқашев «Уәйіс ақын» атты зерттеу кітабында 
«Атыңды жанның бәрі білмесін деп, әдейі күлім 
к�з деп жорта қойдым» деп  �згертіп берген. 

Ж.Кәрменов «Б�тен с�збен былғанса с�з 
арасы...» мақаласында бұл әннің осы шумағы 
ж�нінде: 

«Дегенге перуайым, перуайым,
Толқимын дидарыңды к�рген сайын.
Dзіңе қосыла алмай армандамын,
Аман бол қайда жүрсең қалқатайым» деп, 

екінші шумақтың негізгі �з с�зін келтіреді және 
бұл с�з Ж.Кәрменов арқылы еніп, әннің екінші 
шумағы болып қалыптасты, қазіргі күнде осылай 
орындалып жүр. Жоғарыдағы �згерістер ж�нінде 
Қ.Мұхаметхановта да, Е.Мұқашевта да ештеңе 
айтылмаған. 

Бұл ән 2009 жылы шыққан «Сарыарқа» әндері 
антологиясында Ж.Кәрменовтің нұсқасы бойын-
ша нотаға түсіріліп, Уәйістің әні болып жария-
ланса, Қ.Байбосынов құрастырған «Сыр сандық» 
антологиясында:

«Дегенге перуайым, перуайым,
Түседі сізді ойласам сары уайым.
Dзімнің тұсымдағы шолпанымсың,
Басқаның мен неғылам күн мен айын. 
Қарағым айналайын, орта бойлым,
Айырып сары майдан торта қойдым.
Dзіңді бұл арадан к�рсемдағы,
Атыңды күлімк�з деп жорта қойдым.

Қарағым айналайын, қиылған қас,
К�рген жан дидарыңа болады мас.
Қарасам �н бойыңда бір мінің жоқ,
Жаралған нәсілің б�лек, ей, қолаң шаш» деген 

үш шумақпен Ақан сері әндерінің топтамасына 
енген, яғни Ақан серінің әні болып берілген.

М.Ержанов орындауында бірінші шумақ 
Ж.Елебековтікіндей болғанмен, екінші шумағы 
Біржан салдың «Сырғақты» әнінің екінші 
шумағымен айтылған. 

Енді ән тарихына қатысты. М.Мағауин �зінің 
«Құмырсқа-қырғын» кітабындағы «Менің атала-
рым» деп аталатын қысқаша ата-баба шежіресіне 
қатысты деректемесінде: «...Dз баласы есепті 
болғандықтан мен атамды әке дейтін едім. Ал 
әжемді апа дедім, яғни тіл де, ұғым да бұзылған за-
ман үшін нақтылап айтсақ, туған ана. Айтқандай-
ақ, менің «Туу туралы куәлігіме» ана ретінде есімі 
жазылған әжем Орынбасар Қалиқызы... ...+жем 
мен білгенде жанары боталаған тостағандай қара 
к�зді, қыр мұрын, ай қабақ, сымбатты, тіп-тік 
ұзын бойлы, аққұба кісі еді. Жас кезінде тірі жан 
сұқтанғандай сұлу болыпты. Ақын, сазгер, әнші 
Абай шәкірті Уәйістің «Перуайым» деген атақты 
әні осы менің әжеме арнап шығарылған екен» дей 
келіп, атасы Мағауияға он бес жасында тұрмысқа 
шыққандығын айтады. 

Ал белгілі әнші, �нер зерттеуші Е.Т�леутай 
�зінің «Баянауылдың дәстүрлі  ән �нері» 
еңбегінде: «Шығу тарихы даулы әндердің бірі – 
«Үш дос». «Үш досты» к�бінесе «Перуайым» деп 
те атайды. Кезінде халық әні боп жүрген бұл әнді 
әнші Жәнібек Кәрменов семейлік әнші Уәйіс 
Шондыбаевтың әні деп кетті. Бірақ Уәйістің 
әні дегенге нақты дәлел-дерек жоқ, Жәнібек 
ағамыздың нақты қандай дерекке сүйеніп жазғаны 
белгісіз» дей келе, Б.Балабековтің естелігіне 
сүйене отырып, бұл әнді Жарылғапбердінің әні 
дейді. «...Сүйіндік – Қаржас руынан шыққан 
Жарылғапберді  Қаржастың іргелі  ауылы 
Құдайберген (Ш�кең) ауылымен іргелес оты-
рады. Сол Құдайберген Ермек, Келдібек, Най-
забек деген үш атадан тарайды. Жүзге тарта 
түтін. Үш ата тату-тәтті, бірауызды болыпты. 
Мұны Жарылғапберді жақсы біледі. Ш�кеңнің 
Райымбек деген орысша оқыған баласы Кере-
ку, Омбыдан Лениннің т�ңкерісі жайында тіл 
ұғып, оны әкесіне құпиялап айтады. Бұл кезде 
Шорман ауылының жағымсыз жұмыстары елге 
түгел жайылған кезі. Баласынан хабар ұққан 
Құдайберген (Ш�кең)  Шорман ауылының 
болыстығына қарайтын елді б�ліп алады. Бая-
науыл деген болыстықты қуғысы кеп, ел-жұртты 

Еркін ШҮКІМАН, 
әнші, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері

Болмасын �кініш к�п, с�з арты бос.
Асығыс болып қалды демей, достым,
Хат жазып біздерден де хабарын тос». Міне, 

осы ән с�зі арқылы Жарылғапбердінің әні 
дегенге негіз болғандай. Себебі әннің шығу 
тарихы, деректері к�кейге қонады» дейді де, 
«Үш достың» «Перуайым» аталуына тоқталады. 
«Байқағанымыз, Бісміллә �зінің естелігінде 
келтірген «Үш дос» әнінің с�здері мен +міре 
айтқан нұсқасындағы с�здердің үш қайнаса сор-
пасы қосылмайды. Онда неге Бісміллә естелігінде 
«Үш дос» деп қана аталып, әннің екінші «Перу-
айым» атауы әнші естелігіне түспей қалған? Біз 
�з жорамалымызды алға тартып к�рейік. Бұл 
әнді +міре Балабектен үйренгенімен, +міре ән 
с�зін �згертіп айтқан секілді. Dйткені Бісміллә 
жеткізген ән с�зі �те қарабайыр, бұл күйінде 
Семей түгілі Баянауылға да тарамас еді, ән тілеп 
тұрған с�здер емес, бүгінгінің с�зімен айтсақ, 
с�зін қайта жаздырған секілді. Бұл үрдіс XX ғасыр 
басындағы �нерпаздар арасында жиі кездеседі. 
Бұл әнге сол кездегі заман талабына сай с�з 
жазудың хас шебері Иса Байзақов жазған болуы 
мүмкін. Себебі +міре мен Иса �з заманында қатты 

да халық ақын, әнші-сері келді деп Уәйісті ат-
тан к�теріп алып, құрметтеп қарсы алады. Жан 
дүниесінің кәусарынан жаралып, жүрегінен жа-
рып ұшқан ең алғашқы адал махаббатына арнаған 
«Перуайым» әні ел арасына тез тарап кетеді. 
«Перуайым» деп Уәйіс орыстың «первый» деген 
с�зіне балап жұмбақтағаны» деп тағы да «пер-
выйым» – «алғашқым», яғни Уәйістің алғашқы 
махаббатына (первая любовь) арнаған  әні дегенге 
саяды.

Жоғарыда біз келтірген М.Мағауин мен 
Е.Т�леутай кітаптарындағы пікірді жас ғалым 
Е.Мұқашев та �зінің «Уәйіс ақын» зерттеуіне 
дәйек қылған. Е.Т�леутайдың келтірген ән 
с�зіне қатысты шумақтарды біз де жоққа 
шығармағанымызбен, «ән с�зін �згертіп айтқан 
сықылды», «с�зін қайта жаздырған секілді», 
«Иса Байзақов жазған болуы мүмкін» деген жо-
рамалдарына қосыла алмадық және жоғарыдағы 
Б.Балабеков естелігінен келтірген «кейде «Үш 
тоты құс» болып та орындалып жүрді» деген с�зі 
ойымызға аздап күмән араластырды. Dйткені 
бұл аттас ән бұған дейін Ақан серіде бар екенін 
білеміз. Бірақ бұрын-соңды әншілердің орындау-

сұрағанымда «перуайым пейілдеріңізге» деген 
с�з – ол «қамқор, тілектес к�ңіл-пейілдеріңізге» 
деген с�з ғой деп жауап берді. Арада аз ғана 
уақыт �ткенде Құлжа қаласына барған сапа-
рымызда бұл с�з тағы алдымыздан шықты. 
Мағынасын сұрағанымызда онда да түсіндіргені 
– жоғарыдағыдай болды.

Қазақ тілінің с�з қорында сырттан енген 
кірме с�здердің мол болуы себепті, Нұртас 
Оңдасыновтың «Қазақша-парсыша с�здігін» 
қарағанымызда, «перуайым» с�зіне жақын «па-
руай» с�зін кездестірдік. Онда жоғарыда айтылған 
«қамқор, тілектес» с�зіне түбірлес, мәндес, 
мағыналас қам, қамқорлық болып аударылған.

Екінші, біз парсытанушы, әдебиетші, та-
рихшы ғалым Ислам Жеменеймен осы мәселе 
жайында с�йлескенімізде, бұл с�здің �зінің 
«Парсыша-қазақша с�здігінде» «пәруай» емес, 
«Пәруа» болып берілгенін және үш мағынада 
қолданылатынын айтты. Пәруа – 1. Сабыр, 
шыдам; 2. Үрей, қорқыныш; 3. Қызығушылық, 
ынта. Енді осы с�здің т�ртінші, бесінші, ал-
тыншы мағынасын бізге ғалым И.Жеменей 
Иранның аса к�рнекті лингвист ғалымы Му-
хаммад Муиннің «Фарһәнг-е-Муин» аталатын 
к�п томдық түсіндірме с�здігінен «Пәруа» – 4. 
Іңкәрлік; 5. К�ңіл б�лу және қыз баланың есімі 
деп сілтеме берді. (Бүгінгі күнде Иран елінде екі 
мыңнан аса қыз-келіншектің есімі Пәруа болып 
аталады екен). 

Осы с�здіктердегі мағынасы ашылған алты-
жеті с�здің ішінде біздің зерттеу нысанамызға 
жақыны – қам, қамқорлық, іңкәрлік, к�ңіл б�лу 
с�зі мен қыз баланың есімі болды. Алдыңғы с�здер 
мағынасы жағынан жақын екені түсінікті, ал 
соңғы «қыз баланың есімі» дегеннен, «Пәруаның» 
«Уәйіс сүйген қыздың есімі емес пе екен?..» деген 
де жорамал ойымызға келді. Осы орайда тілдегі 
фонетикалық жүйенің жиі �згеріске түсуіне бай-
ланысты «Пәруа» с�зі «Мәруаға» айналған с�з 
болуының ықтималдығы да бар. Осындағы Маруа 
с�зі бізге адам аты болып сіңген жоқ па екен деген 
де ой к�кейімізде тұрды. Dйткені Маруа – қазақ 
қыз-келіншектерінің есімі екені белгілі.

Одан басқа мұсылмандықтың бес парызының 
бірі – қажылық �теу кезіндегі Сафа-Маруаның 
арасына жүгіретін сағи рәсімі де біздің ойы-
мызда болды. Бұл ж�нінде Құран-Кәрімде: 
«Қағбаның жанында («Сафа, Мәруе» деген екі 
т�бешік бар. Бағзы заманда Ысмайылдың (Ғ.С.) 
анасы Ажар ханым су іздеп екі арасында кезек 
жүгірген, Алланың бір белгілі қасиетті орны еді. 
Кейін жәһилиет дәуірінде екеуіне де бұт орна-
тылып, соларға шоқынылатын болғандықтан: 
Мұсылмандар «Сафа, Мәруеге» жүгірмесек 
те болар деп, ойлағандықтан осы аят түскен. 
Р.Ж.М.Т-Қ.) (156)», «Негізінде «Сафа, Мәруе» 
Алланың белгілерінен. Сонда кім хаж немесе 

ғұмра орындаса, ол екеуін де тауап етудің оқасы жоқ 
(157)».

Осы тұста есімтанушы Бердалы Оспан мырзаға 
хабарласқанымызда ол: «Мәруана – �те сирек есім. 
Аса мағыналы екі с�зден құралған. Мәруе – араб с�зі. 
Қағбаның жанында Ысмайылдың анасы су іздеген 
екі жердің бірі. Құран-Кәрімде осы екі жер Алланың 
белгісі, жақсылығы делінген. Ана – қазақ халқының 
жүрегіндегі ең ардақты адам. Демек: Мәруана – Алла 
белгісінің себебі, Анасы, дегенді білдіреді. Мәруана 
есімінің иесі – Жаратушының жақсылығын жан-
тәнімен қабылдап, �зінің жақсы к�ріп жасаған ісімен 
жалғастыратын, �те сезімтал әрі жаны нәзік, сырт 
келбетімен ішкі жан дүниесі үйлесім тапқан сұлу 
адам» деген түсініктеме берді.

Ал «Арабша-қазақша с�здіктен» қара ғанымызда 
«Маруа» с�зінің қазақша аудармасы 1. «шақпақ тас 
кесегі», «кварц тас»; 2. Мекке маңындағы тау дегенді 
білдіретін болып шықты.

Одан б�лек интернеттегі араб с�здігі бойын-
ша мағыналарын мамандарымыздың к�мегімен 
анықтағанымызда «маруа» с�зі – 1. «от шығаратын 
ақ тас» (әдеби тілде «кіршіксіз» мағынасында да 
қолданылады); 2. «жұпар иісті ағаш»; 3. «адам 
бойындағы к�ркем мінез жиынтығы» (осы арқылы 
адамды �зіне тарту); 4. «ақ маржан» сияқты түсінік 
беретінін білдік және араб поэзиясында «ынтызар», 
«ынтық болу», «жүректің тулауы» мағынасында да 
қолданылатынын анықтадық.

Осыған байланысты ғалым И.Жеменейден қайыра 
сұрағанымызда, ол кісі: «Араб мәдениеті Орта Азияға 
тікелей арабтардың �зінен келген жоқ, ол парсы 
әдебиеті мен мәдениеті арқылы жетті, сол себепті 
Сафа-Маруаның аты емес деп ойлаймын. Яғни пар-
сыдан енген к�птеген с�здер қазақ тіліне енгенде 
негізгі мағынасынан ауытқып, басқа мәнге ие болып 
кетті. Бұл қазақ жазба әдебиетінің кенжелеп дамуына 
да байланысты» деген ойын айтты. 

«Пәруай», «перуайым» с�зі бүгінгі қазақ әдеби 
тілінде ішінара әр мағынада кездеседі, оның ішінде 
«Пәруай» с�зі қазіргі әдеби тілімізде «қам, қамқорлық, 
мән, мағына, аңғалдық, сана, ес, қапер, зерде, 
кіршіксіз, таза» деген мағынада да қолданылады.

Мысалы: «...Е, енді бәрі дұрыс деп қабыл алады. 
Пәруайсыз аңғал бір жан...» (М.Мағауин. Ілияс аға 
Есенберлин) – қамсыз; 

«...Осыншама пәруайсыз болармын ба, әкем ай-
тып еді, бұлақ басына жетіп, мол суды �з к�зіңмен 
к�ргенше қайтар жолға сақта деп, күн соншама 
ыстық болды ма, алда ешқандай б�гесін жоғына 
имандай сендім бе, әлде айдалада адамның тәбеті 
артады, аштан шыққандай, артығырақ жеп, кенеусіз 
ш�лдедім бе, басқаны былай қойғаңда, мана, ерте-
мен тазалығым ұстап, қол шайып, бет жуғанымды 
қайтесіз – не керек, ақсақалдың ақылын ұмытыппын» 
(М.Мағауин. Сары қазақ) – қаперсіз; 

«...Егер пәруайсыз, әрі менмен Вэй-шао-ван Ұлы 
Дала ахуалы...»(М. Мағауин. Шыңғыс хан. Бастау) – 
санасыз;

«...Бақыттың т�бесіндегі сарғыш түсті бір шоқ 
шаштың түп-тарихы, әрқилы, мағынасыз, пәруайсыз 
әңгімесі, Тұрғанбайдың би кешінде танысқан қыздан 
адасып қалып, шыға беріс алак�леңкеде еден сы-
пырып жүрген уборщица қолынан ұстай алғаны...» 
(М.Мағауин. +біш екеуміз) – мәнсіз;

«...Ауыл сырты ию-қию. Сиыр м�ңірейді, қой-
ешкі маңырайды; табын мен отар мидай араласып 
кеткен. Солардың қалың ортасынан біреу мас адам-
дай пәруайсыз бақылдайды. Жынды к�к теке ғой бұл 
кілкіген қалың шаңға қақалып жүрген» (М.Қабанбай. 
Сурет салғым келмейді) – мағынасыз; болмаса  «...Еш 
нәрседен пәруайсыз, ғапыл» дейдi. 

Қаққаның әскерiнiң бiр б�лiгi...» (Бабалар с�зі. 15 
том. Қисса Салсал) – қам-қарекетсіз;

«...Қалада жұмыс істейтін, оқыған, жанұя құрған 
баласын сағынған Ерғабыл шал (пәруайсыз ұлы бұл 
кезде әке-шешесін естен шығара бастаған) дүниеден 
�ткенде ел-жұрты   ның қалай шығарып салатынын ой-
лады...» (Г.Т.Танабаева. Т�лен +бдіковтің прозалық 
шығармаларының  жанрлық, тақырыптық және 
к�ркемдік ерекшеліктері. Автореферат) – ессіз, са-
насыз;

Ал «перуайым» с�зі «пәктік», «тазалықпен» қоса 
«ессіз, қамсыз пенделік» мәнінде де қолданылған: 

«...Оның үстіне «мой золотоймен» кездес кенде Из-
адора аса бір уылжып пісіп жарыларға шақ қап тұрған 
перуайым періште еместұғын...»  (И.Сапарбаев. Талай 
сұлу тілегімді құп алған. Қазақ әдебиеті) – пәк, таза;

«Соны ойлап күлкі беріп қайғы алғанмын,
Енді жоқ тай кезгідей тайраңдар күн. 
Обал жоқ �зіме де періштеден, 
Перуайым пендеге айналғанмын...» пері штеліктен 

пенделікке �ту (Тәңірге тағзым-тілек. Самат Асқар. 
Сарыарқа. 17.06.2011);

«Осы к�белек неге жарықты айнала береді екен» 
деген сұрағымызға «Ол бір ханның қызына ғашық 
болған пәруан-к�белек қой. Сол ханның қызына сені 
алам деп барса, «Маған от алып келсең, саған жар бо-
лайын» деген екен. Содан бері бұл ханның қызына от 
апарам деп жарықты айналып жүрген к�рінеді. Ел оны 
жынды к�белек атап кеткен» дейтін шешелеріміздің 
айтқан аңыз-әңгімелерінен жауап табатын едік. Бұл 
«пәруана» с�зінің де ар жағында бір мағынаның 
бары ақиқат. Парсыша-қазақша с�здіктегі аударма-
сы 1.к�белек, түн к�белегі; 2. Ауыспалы мағынасы 
Құрбан, садақа  болып берілген.

Dздеріңіз к�ріп отырғандарыңыздай, с�здіктердегі 
аудармалар, қисса-дастан, аңыз-әңгіме, бүгінгі 
к�ркем әдебиеттен келтірген мысалдар бойынша 
қарастырғанымызда, «Перуайым», «пәруай» (пәруана 
– ессіз ғашықтық, мәруа, мәруана) с�зі– қамқор, 
тілекші, к�ркем мінез жиынтығы, ынтық, ынтызар, 
қалау, жүректің тулауы, кіршіксіз тазалық, іңкәр 
к�ңіл, қыз есімі (пәруа) сияқты бірнеше мағынаға ие 
болатынын байқап отырмыз.

Біз осы бір шағын ғана зерттеу мақаламыздың 
қорытындысында, Перуайым – іңкәр к�ңіл, 
ыстық жүрек, кіршіксіз сезімнен шыққан  тілек-ән 
мағынасындағы ән деген ойға келдік. Сондықтан 
«перуайым» с�зінің шығу т�ркінін тілдік тұрғысынан 
да, мағынасы жағынан да орыс с�зінен іздегеніміз 
қисынға қиғаш.

Бұл қазақ әндерінің текстологиясы мен ән 
мәтіндерінің мағынасына қатысты алғашқы да, 
соңғы да мақала емес. Бұған дейін де жазылған, бұдан 
кейін де жазылады. Егер тіл ғалымдарының  бұдан да 
терең зерттеулері жазылып жатса ұлттық ән �нерінің 
зерттелуіне қосылған мол үлес болар еді.

жиып жүргелі жатады. Осы оқиғаны естіген 
Жарылғапберді «Үш дос» деген әнді шығарып, 
Құдайберген ауылына айтып келеді. Ж.Шанин, 
Сапарбек, Балабектер осылай айтып отыратын. 
1920-21 жылдары +міре Қоянды Жәрмеңкесінде 
«Балабек деген Сүйіндік әншісінен үйрендім» деп 
Семейге жайған болатын. Бұл ән «Үш дос», кейде 
«Үш тоты құс» болып орындалып жүрді. 

«Жасымнан бірге �скен үш дос мырза,
Бірінің бірі болып с�зіне риза.
Отау боп жатыр деген хабарды алып,
Келдім ғой амандаса дос жұртыма.
Қош бол, дос, осы айтқаның бәрі де рас,
М�лдіреп домалайды к�зімнен жас.
Айрылып қалам ба деп бір құрбыдан,
Ойлауым бас кемшілік жерім саяз.
Бәрі емес, үшеуіңнің біреуің дос,

с�зінен туып тұрғанын аңғару қиын емес. «Пер-
вый» с�зінен қазақы қалыпқа лайықталып «пер-
выйым» с�зі туындап, айта келе әннің музыкалық 
қуаты талап еткен «перуайым» с�зі дүниеге келген. 
Мұны, тіпті, тіл заңдылығы қағидаларына сүйеніп 
те дәлелдеуге болады. Қазақ тілінде в әрпі жоқ 
болу себепті қазақтар в әрпінің орнына у әрпін 
айтатыны белгілі. Мысалы: завод – зауыт, товар 
– тауар, перевод – перуод» деген дәлел келтіреді. 
Дәлелде қисын бар. Қазақтың тіл табиғатында 
осындай ерекшелік бар, мұндай с�здерді қазақ 
тілінде к�птеп кездестіруге болады. 

Д ә л  о с ы  о й д ы  ж у р н а л и с т  С а й л а у б е к 
Жақыповтан да кездестіреміз: «Аты к�рші Най-
ман, Тобықты елдеріне мәлім болған Уәйіс озық 
�нерінің арқасында Жетісу, Қарқаралы, Кереку, 
Семей, Зайсан жерлерін аралайды. Қайда барса 

болған жоқ, санада ондай ұғым болмағасын с�з 
қолданыста да ондай тіркестің болуы мүмкін 
емес. Тіпті «махаббат» с�зі қазақ әдеби тілінде 
Абай поэзиясынан бастап кең қолданыла баста-
ды. Онда да бүгінгі тар түсініктегі, сұлулыққа 
сұқтанатын т�мен деңгейдегі «любовь» емес. 
Абай поэзиясындағы «махаббат» с�зінің аясы 
кең, ол – терең танымдағы рухани махаббат. 
Сондықтан бұлай ойлаудың �зі қисынсыз әрі �те 
ұят. Біздіңше, бұл с�здің этимологиясын басқа 
жақтан іздеген дұрыс сияқты.

«Перуайым» с�зінің мәніне біз ойламаған 
жерден кез болдық. Бірде Қытай елінен к�шіп 
келген бір ағайындардың жиынында отырып, той 
иесі жиын соңында елге «перуайым пейілдеріңізге 
рақмет» деген с�з айтып қалды. Ел тарқаған 
тұста ақсақалды с�зге тартып, осы с�здің мәнісін 

ӨНЕР

ында бізге жетпеді, тек ел ішіндегі жеткізушілердің 
айтуында нотаға ғана түсті. А.Затаевичтің «Қазақ 
халқының 1000 әні» кітабы мен Қ.Жүзбасов 
құрастырған «Маңмаңгер» кітабында ноталық 
үлгілері жарық к�рген. Тіпті «Маңмаңгерде» 
әннің т�рт нұсқасы берілген. Ал мұндағы ән с�зі 
шығыстық үлгіге жақын.

Ал енді «Перуайым» с�зінің мәніне байланы-
сты бірер с�з. Е.Т�леутай да, С.Жақыпов та, «пе-
руайым» с�зі орыстың «первый» с�зінен шыққан 
дегенді келтіреді, яғни «алғашқы махаббат – пер-
вая любовь» дегенді меңзеп тұр. Мұны «Абай 
шығармаларында орыстан енген алпыстан аса 
с�здер бар, Уәйіс те Абай т�ңірегінде жүріп, Абай 
тәрбиесін алған ақындардың бірі, сондықтан да 
бұл с�з Уәйіске жат емес» деп ақтап алуға да бола-
тын шығар, бірақ Абайда орыс с�зінен басқа араб, 
парсы, шағатай, татар, түрік с�здері де к�птеп 
кездеседі. Сондықтан бұл ой да «любовқа» қорған 
бола алмайды. Сондықтан бұған басқа жағынан 
қараған дұрыс қой деп ойладық. 

Абай мен Уәйіс заманындағы қазақ санасын-
да «алғашқы махаббат – первая любовь» ұғымы 

дос болған. Осы әннің Семейге тарағаны – 1920-
25 жылдары Иса мен +міре Семейде бірге жүрген. 
Dз заманының тыңдаушыларының қандай әнге 
к�ңіл шабатынын екеуі де жақсы білген» дейді, 
әрі +міре орындауындағы с�зі деп қазіргі айты-
лып жүрген с�зін берген (Біз мақаланы с�збе-с�з 
емес, негізгі ойын ғана алып, қысқартып бердік.
Құраст. Е.Ш).

+сілі, +міре қазіргі с�збен орындамаған. 
Расында, ән с�зі жазба сапасына байланы-
сты ұғынықсыз. Ептеп тыңдап к�ргенімізде 
Е.Т�леутай келтірген с�зден де, бүгінгі айтылып 
жүрген с�зден де алшақ, басқа с�з. +уен жолының 
соңғы бунағынан «жарқылдайтын» деген с�зді 
естігендей болдық. Е.Т�леутай жеткізген мәтінде 
әлеуметтік жағдай с�з болса, бүгінгі айтылып 
жүрген мәтінде ғашықтық хал с�з болады, яғни 
бізге белгілі екі мәтін мазмұн жағынан бір-бірінен 
алшақ екені к�рініп тұр. Ал +міре орындауындағы 
нұсқадан лирикалық леп байқалады.

Осы мақала басында Е.Т�леутай «Перуайым» 
с�зінің шығу т�ркініне тоқатала кеткен. «...«Пе-
руайым» с�зінің түбірі орыстың «первыйым» 
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ЖІГЕРЛІ ЖАНДАР КӨП ...

СТУДЕНТ САБАҚТАН НЕГЕ КЕШІГЕДІ? 

Елімізде «Кедергісіз келешек» атты 
мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдауға 
арналған жоба жүзеге асырылуда. Соның 
арқ асы н да к�п тег ен ж ан дар «Мен 
мүгедекпін» деп т�рт қабырғаға қамалып 
отырып қалмай, �мірге белсене араласу-
да. Олардың ішінен бір мүше кемістігіне 
қарамастан, тағдыр сынына т�теп беріп, 
тіпті он екі мүшесі сау азаматтардың 
қолынан келмейтін жетістіктерге жетіп 
жүргендері де аз емес. 

Халықта «Соқырды к�ріп, сау тәуба 
қылыпты» деген тәмсіл с�з бар. Бұл тәмсіл 
с�зді мысал келтіріп отырған себебім, 
аяқ жолын к�ру мұң, таяқ тастам жерге �з 
еркімен бару қайғы болып,  шарасыздық 
күй кешіп отырған зағип жанды к�ргенде, 
оның алдында �зіңді, шынтуайтында,  
әлдеқайда мықты сау екеніңді сезінесің! 
Dз басым жастай еңбек жарақатынан оң 

Студент болған, әрине, керемет-
ақ. Бірақ студенттер сабақтан неге жиі 
кешігеді? Оның себебі неде? Бұл сауалға 
әрқайсысы әртүрлі жауап айтады. Біз 
басты сұрақтың үш жауабына тоқталдық. 

Бірінші себеп – студенттің 70 пайы-
зы «ұйқыда ұят жоқ» демекші, шектеулі 
уақыттан ұйықтап қалып, үлгермей 
қалады. Ол дегеніміз, ұйқыға кеш жатып, 
таңертең ұйқысын қимайтындар. Екінші 
себеп – уақытын тиімсіз жұмсайды. 

ҰЛЫМ ЖҰМЫС ТАБА АЛМАЙ ЖҮР

Dзім еңбек жолымды 1970 
жылы Прорва кен орнын-
да қарапайым мұнай �ндіру 
операторы болып бастадым. 
Жарты ғасырға жуық еңбек 
етіп, зейнеткерлікке шықтым. 
Ізімнен ерген кенже ұлым 
мұнайшы мамандығы бойын-
ша жоғары білім алды. Оқу 
бітірген жылы әскер қатарына 
шақырылып, Отан алдындағы 
борышын �теп келді. Енді 
қ ы з м е т к е  т ұ р а й ы н  д е с е , 
еш жерге алмайды. Жұмыс 
берушілердің бәрі  бірдей 
еңбек �тілін сұрайды. Жұмыс 
жасап үлгермеген жастан жоқ 
нәрсені талап етуге бола ма? 

О с ы н ы  а й т ы п ,  о б л ы с 
әкімдігіне, �зім еңбек еткен 
«Ембімұнайгаз» акционерлік 
қоғамының басшылығына, 
жергілікті жұмыспен қамту 
о р т а л ы ғ ы н а ,  « Н ұ р  О т а н » 
п а р т и я с ы н а  д а  б а р д ы м , 
ешқайсысынан нақты жауап 
болмады. Жүрегіме ауыр ота 
жасалғандықтан, жұбайым 
е к е у м і з д і ң  з е й н е т а қ ы м ы з 
дәрі-дәрмектен ауыспайды. 
Сондықтан жалғыз асырау-
шымыз ұлымыздың жұмыссыз 
жүргені жанымызға батады. 
Осы мақаланы оқып, тиісті 
орындар қол ұшын береді деп 
үміттенеміз.  

Қалдыбай ҚАНАТБАЕВ, 
ІІІ дәрежелі «Еңбек даңқы» 

орденінің иегері
АТЫРАУ

КЕНЬЯТТАНЫҢ ТІЛГЕ 
ҚАМҚОРЛЫҒЫ 

+лем ел дері н де т і л ү ші н 
к ү рескен т ұ л ғ а лар а з емес. 
О л а р д ы ң  е ң б е г і  � з  т і л і н 
�ркендетуде кеңінен к�рініс тап-
ты. Мәселен, Кенияның тұңғыш 
президенті Кеньяттаның баса 
к�ңі л аударған бір мәселесі 
т і л  са ясат ы на ба й ла н ыс т ы 
ед і.  Ол жер-су, ел д і мекен-
де р  ат т а ры н д а ғ ы бұ ры н ғ ы 
отаршылдық заманның іздерін 
�шіруге бел шеше кірісті. 1969 
жылдың қазан айында  елдің 
б а т ы с  а й м а қ т а р ы н а р а л а п 
жүргенде жергілікті басшылар 
оған т у ризм са ласын дамы-
туда маңызы зор деп есептел-
ген Бродерик сарқырамасын 
к�рсетеді.  Сонда Кеньятта: 
«Мына Бро... бро.. бро.. дерик 
дегендеріңді айтуға тілім кел-
мей ұя лып т ұрмын. Мұндай 
а т а у л а р  қ ұ л д ы қ  д ә у і р д і ң 
к�рінісі ғой. Жергілікті тілдегі, 
жергілікті мазмұндағы, �зіміз 
т�ркінін білетін басқа бір атау 

таба алмағандарың ба? Броде-
рик қайсыңызға туыс болып еді? 
Жер атауы ұлттық болмыс үшін 
�те маңызды. Біздің африкалық 
атауларды �здерінде қабылдаған 
шетелдіктерді к�ріп пе едіңдер? 

Кеньятта �мірінің соңына 
дейін �з елін басқарып, 1978 
жылы дүниеден �тті. Ол с�зімен 
де, ісімен де мемлекеттің тірегі 
– ті л екенін дәлелдеп кетті. 
Оның пан-африканизм иде-
ясы Мұстафа Шоқай сын ды 
тарихи тұлғаларымыздың пан-
түркизм ұранымен үндес. Бірақ 
бүгінгі Қазақстан, жалпы түркі 
жұртын айтпағанда Орта Азия 
мемлекеттерін ұйыстыратын 
күш бола ала ма? Мүмкін. Бірақ 
ол үшін қазақтың ой-санасы, 
е ң  а л д ы м е н ,  о т а р ш ы л д ы қ 
дәуірінен қалған дерттен таза-
рып, тіл мен дінді рухани тірек 
етуі керек.

Марат ЕРМҰҚАНОВ

«ЖАЛЫННЫҢ» ӘЛЕУЕТІ ЗОР
Бұл та лаптарға әрбір жас маман 

лайық болуы тиіс деп есептеймін. Мен 
биыл әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің 
экономика және бизнес жоғары мектебі 
факультетін  есеп және аудит мамандығы 
бойынша тамам да дым. Дип лом дық 
ж ұ м ы с ы м д ы  қ о р ғ а п  б о л ғ а н  с о ң 
ғылыми жетекшімнің кеңесімен «Жа-
лын» ғылыми-техникалық �ндірістік 
орталығына жұмысқа орналастым. 

Мұнда �з кәсібін жетік меңгерген ма-
мандар қызмет атқарады. Олар �міршең 
жобаларды қолға ала отырып, отандық 
�ндірістің дамуына үлес қосуда. Аталған 
жобалар Қазақстан Республикасы Білім 
және Ғылым министрлігінің Ғылым 
комитеті, «Ғылым Қоры» акционерлік 
қоғамының байқаулары арқылы жүзеге 
асады. Мысалы, бір жобаға тоқталатын 
болсам, ол ұн �німдеріне қосылған энте-
росорбенттер арқылы ағзаны тазалаумен 
байланысты. Бұл жоба әрбір адам үшін 
таптырмас мүмкіндік, себебі ол тек ғана 
азық емес, сонымен қатар емдік қасиеті 
де бар.

Орта лықтағы маңызды жаңа лық 
— жанбайтын  кабельдердің �ндірісі. 
Кабельдердің қызмет к�рсету ұзақтығы 
– 30 жыл. Менің ойымша, бұл еліміздегі 
�ндірістің �ркендеп келе жатқанын 
к�рсет ед і.  К абел ь дерд і ң �н д ірісі н 
бақылау �зім үшін тың жаңалық болды. 

Тыңайтқыштарды �ндіру  Президент 
Жолдауының «Ақылды технологиялар» 
– агро�неркәсіп кешенін қарқынды 
дамыту мүмкіндігіне» сәйкес келеді. 
« Ж а л ы н н ы ң »  ж е т е к ш і  ғ а л ы м ы 
М.Г и л ьм а нов т ы ң  б а с т а м а сы мен  
�ндірілетін тыңайтқыштың атауы – фи-
томикрофертилайзер. Бұл тыңайтқыш 
�сім дік тердің �суін жедел детіп, 2 
апта бұрын �нім беретіндей қалыпқа 
келтіріп ғана қоймай, �сімдіктің түбін 
қопсытатын ерекшеліктерге де ие. 
Ғылыми-зерттеулерді ағылшын тіліне 
біртіндеп к�шіру аясында еліміздің 
жо ғ а ры оқ у  о ры н д а ры ше т е л д і ң 
жетекші университеттерімен, ғылыми 
орталықтарымен, ірі кәсіпорындарымен 
және трансұлттық корпорацияларымен 
бірлескен жобаларды белсенді түрде 
жүзеге асыруы қажет. Біздің орталық 
шетелдік мамандармен байланысты 
нығайтып, соның негізінде қазіргі 
таңда Испанияда �тетін конференцияға 
қатысуға орталығымыздан ағылшын 
т і л і н жет і к меңгерген бі л і к т і ма-
ман дар жол дама а л ды. Бір с�збен 
айтқанда, отандық ғылымның осындай 
жетістіктерге жетіп, �ндірістің дамуы-
на серпін беріп жатқаны қуантарлық 
жаңалық деп ойлаймын. 

Гүлназ �ЛІМБАЙ

КІТАП ЖАНАШЫРЫ

«ЖЫРТЫЛҒАН КИІМ» СӘНГЕ АЙНАЛДЫ...

ШАРАНА ЖАЙЫН КІМ ОЙЛАЙДЫ?

«Ардагерлер» к л убы �з қ ызметін 
1992 жылдан бастап жүргізіп келеді. Бұл 
ұйым кітапхана ұжымының бастама-
сымен қолға алынып, нәтижелі жемісін 
беріп отыр. Оның негізгі мақсаты жас 
ұрпақты білімге, кітап оқуға шақырып, 
қызығушылығын ояту.  Клуб мүшелері 
айына бір, тіпті екі рет жиналып алдағы 
жоспарларын ортаға са лып, ой-пікір 
алмасып тұрады. 26 жылдық тарихында 
ұйым мүшелігінде танымал жандар да 
болған. Айрықша атап �тетін тұлғамыз – 
Қасым Қайсенов. Ол кісінің �з қолымен 
жазып қалдырған қолтаңбасын к�ргіңіз 
келсе аталған кітапханаға бас сұғыңыз. 
Мұнда тек Қ.Қайсеновтің ғана емес, 
арна й ы ж у рна л да �зг е де т а н ы ма л 
тұлғалардың қолтаңбалары сақтаулы.

Бұ л к л у б м ү шелері к ітап қ ұ н ы н 
білетін жандар. +рқайсысы әртүрлі са-
лада, әртүрлі мамандық бойынша жұмыс 
атқарады. 

Ынтымақ ТОЛҚЫНҰЛЫ

К�шеде �тіп бара жатып, жыртық-
жыртық джинсі шалбар киіп алып, риза 
болып жүрген қыздарды к�реміз. Тіпті 
ұлдарымыз да еш намыстанбастан, емін-
еркін маңғазданып жүретін болыпты. 
Бұл біздің қазақылығымызды жоғалтуға 
әкелетін күрделі жағдай. Еліміз аман, 
жұртымыз тыныш кезде «жарымаған» 
киім киіп жүргендері несі? Сұрасаң «сән» 
дейді. «Адам к�ркі – шүберек» демекші, 
қыздарымыз қыз сияқты, жігіттеріміз 
жігіт болып жүргені қандай жарасымды 
болар еді? Сән деп жүргенде, ертеңгі 
ұрпақтан мән-мағына кетпесе екен деп 
тілейік.  Бұл да санамызды жаулаудың бір 
түрі ғой. Батыстан келген дерт пе, әлде 
тәрбиеміз �згерді ме? Ойланатын мәселе. 

Бүгінде жігіттер шаштарын жалбыра-
тып, корейлік топтарға еліктеп, жыртық 

Иә, біз де қоқысқа сәбиін тастаған-
дарды естігенде «к�кек» ананы барын-
ша қарғап-сіледік. «Құдай-ау, хайуан 
да баласына озбырлық қылмас болар, 
ал адамның мұнысын қалай түсінуге 
болады?» деп кейідік. Тараптың екінші 
б � л і г і  о л а рд ы т үс і н у г е  т ы рыс т ы. 
Қоғам «к�кек» аналардың жағдайына 
жанашырлықпен қарап, тіпті тастанды 
сәбиге арналған орын тағайындағандай 
болған. «Бэби-бокс» деп ата лат ын 
жәшік қаланың кез келген бұрышына 
қойы ла ды деп шешкен. «Бау ыр ет і 
ба ласын» керек етпеген дер «Бэби-
боксқа» тастауы керек екен. Осындай 

Бұл, әсіресе қыздарға қатысты. Себебі 
олар таңертеңгі уақытының к�п б�лігін 
айнаның алдында �ткізеді. Үшінші себеп 
– әрине, халқы екі миллионнан асатын 
Алматы қаласының кептелісі. Кептеліс 
студенттің емес, жұмысшысының �зіне 
тікелей әсер ететіні рас. Бірақ кейбір 
студент �тірік болса да осы сылтауды 
айтудан жалықпайды. 

Айман ЕРКІНҚЫЗЫ

киім киіп жүрсе ертеңгі ұрпақ қандай 
болмақ? Балаларға қандай тәлім, қандай 
тәрбие бермекпіз? Осы сұрақ мені қатты 
толғандырады. Тақырып аясында жа-
стармен с�з қозғасаң, бірден қайырып: 
«�зім білемін» деген жауап естиміз. 
«Тәрбие – та л бесі к тен» екен ді г і н 
ұмытып бара жатқан секілдіміз.

Бүрмелі к�йлек киіп ал деп жатқан 
ешкім жоқ. Жыртық киім киген қыздарға 
қарауға �зің ұяласың. Киген киімінен 
денесі к�бірек к�рінеді. Бұрындары 
үлкен кісілер «қымтанып жүр, б�тен 
адам сұқтанбасын» деуші еді, олай ай-
татын үлкендеріміз де азайып кеткен бе? 
Еліктеймін деп елігіп кетпесе болғаны.

Фариза БАЯНОВА

насихаттан кейін сана қараяды. Екі 
адамның басы қосыла қалса әлгілерді 
т а л қ ы л а й д ы.  Ы қ ы л ы м з а м а н н а н 
бері �рісіміз кеңіп, ырысымыз артып 
тұрғанда бұлай болады деп ойлап па 
едік? 

+ ри не, бізд і ң ой ж аман д ы қ тан 
тыю. Діттегеніміз – жаман қылықтан 
қо ғ а м д ы ж и р ен д іру.  А қ и қ ат ы н д а 
ақыретке сенген мұсылманбыз. Демек, 
шариғат бойынша есеп күнінде әркім �з 
күнәсін �зі к�тереді. Бұл дүниедегідей 
«бәрі солай істейді» деп жайбарақат 
жүре беруге әсте болмас.

Думан КЕҢШІЛІК

географиялық атауларының мемле-
кеттік каталогын» барлық облыстар 
бойынша қазақ және орыс тілдерінде 
жарыққа шығарды. 

Каталогқа кірген орфографиялық 
обьектілердің 7,7 мыңы, яғни  23,9%-ы, 
гидрографиялық объектілердің 8,0 
мыңы, яғни 31,0%-ы осы еңбек басы-
лып шыққанға дейін орыс тілінде қате 
бұрмаланып айтылып және жазылып 
қолданылып келді. Мысалы, Ертіс – 
Иртыш (дұрысы Ертис), Есіл – Ишим 
(Есиль), Іле – Или (Иле), Шынғырлау 
– Утва (Шынгырлау), К�кшетау тау-
лары – Кокчетавские горы (Кокше-
тауские горы), Ерейментау тауы – 
Ермантауские горы (Ерейментауские 
горы), Қызыларай тауы – Кзылрай-
ские горы (Кызыларайские горы), 
Қарағанды қаласы – город Караганда  
(г.Караганды) және т.б. 

Каталогта осы сияқты орыс тілінде 
транслитерациясы мен транскрип-
циясы бұрмаланған мыңдаған тарихи 
атаулар түзетілді, к�птеген байырғы 
атаулардың тарихи атаулары қалпына 
келтірілді. 

Dкініштісі, әлі күнге дейін бұрынғы 
қалыптасқан ескі дәстүр бойынша 
орыс тілінде шығатын бұқаралық 
ақпарат құралдарында к�птеген та-
рихи географиялық атаулар баяғы 
бұрмаланған түрінде қолданылып 
келеді. 

С.�БДІРАХМАНОВ,
ҰҒА География институтының аға 

ғылыми қызметкері

Біз қазір тарихи жер-cу, елді мекен 
атау ларының орыс тілінде бұрмаланған 
түр ле рінен құтыла алмай жүргенде, қазақ-
ша бұрмаланған орыс атауын �ндіріс ті 
қалаға қайта береміз деуіміз барып тұрған 
білімсіздік. 

ҰҒА География институты 2003-2010 
жылдары Жер ресурстарын басқару 
агенттігінің «Ұлттық картографиялық-
геодезиялық қорымен» бірлесіп 32 
томдық «Қазақстан Республикасының 

Осы әдіс бойынша орысша  Коряков 
с�зі қазақ тілінде коряку – кереку болып 
�згерген. Мысалы, біздің Уәлиімізді 
орыстар – Вали, Уәлихановымызды – 
 Валиханов деген сияқты. 

Атауды бір тілден екінші тілге берудің 
екінші жолы – транслитерация. Бұл әдіс 
бойынша атау берген халықтың атауын 
қабылдаушы халық �зінің қарпімен, бір 
қарпін �згертпей қатесіз дұрыс береді 
(Коряков – Коряков деп).

Жасым алпысты алқымдап қалса 
да, «Арбаған мені бір сиқыр» деген-
дей, әлі де спортты серік етіп келемін. 
Кеңес кезеңінде дені саумен қосылып, 
«сыңар» қолыммен футбол ойнағам. 

 ау ы с т ы м .  А д а м � з і н і ң  т а ң д а ғ а н 
сүйікті ісін жетесіне жеткізіп жат-
са,  к�птің к�ңіліне б�ленері хақ. Dз 
басым мүмкіндігі шектеулі жандар 
арасындағы параолимпиадалық ой-
ын дарынан облыст ық спартак иа-
да ларын да жеңі л атлетика дан  әр 
қашықтыққа жүгіруден, ұзындыққа 
секіруден, ядро, найза лақтырудан 
т а л а й м ә р т е  ж ү л д ег е р  а т а н д ы м. 
Тіпті бессайысшы атлет ретін де V 
облыстық спартакиада да 1500 мет-
рге жүгіруден, мылтық атудан алған 
марапаттарым бар. Адамның ғұмыры 
оның істеген ісімен айшықталады емес 
пе? Қамшының сабындай ғана қысқа 
ғ ұ мырда бәрі не де үлг ірсем деген 
ниеттемін. Ендігі бір мақсатым – ор-
тамызда жүрген мүгедек жандарға ар-
нап, спорт кешенін ашсам деймін. Иә, 
сондай бір арманым бар. «Dзгелер үшін 
�міріңді арнап, к�пшілікті бақытты 
етуден артық мәртебе жоқ» деген ғой 
даналар. 

Сұлтанғазы ҚОҚАБИ,
Қазақстан Журналистер одағының 

мүшесі, Панфилов аудандық балалар 
мен жас�спірімдер спорт мектебінің 

 футбол жаттықтырушысы

ЖЕКЕМЕНШІК БАЛАБАҚША 
ТАЛАПҚА САЙ МА?

кесе-к�лденеңдеп, қызмет к�рсету са-
пасы кез келген ата-ананы алаңдатары 
с�зсіз.

Кейбір ба лабақша лардың таба л-
дырығынан аттасаң, к�ркем к�рін-
генімен, санитарлық талаптарға сай 
ке л мей т і н  кем ш і л і к т е р і не  қ а р а п 
қарның ашады. Оның барлығы, әрине, 
ма ма н дард ы ң та п ш ы л ы ғ ы на н деп 
білеміз.  Жекеменшік балабақшаның 
тағы бір олқ ы лығы – ба ла санына 
ғ и м а р ат  ау д а н ы н ы ң с а й ке л меу і . 
Сондықтан оларда жас ерекшеліктеріне 
қарай топқа б�лу жағы реттелмеген. 

Санының �скені жақсы ғой, са-
пасы да соған сай болса дейсің. Ол 
ү ш і н т ексеру г е қ ұзы рл ы орган дар 
міндетін дұрыс атқаруы керек. Қанша 
дегенмен, жас балаларды тұлға етіп 
қалыптастырудың алғашқы баспалдағы 
– балабақша. Егер дамыған �ркениетті, 
�скен ел болып, керегеміздің кең болу-
ын қаласақ, ұрпағымыздың ұлағатты 
болуын тілесек, балабақшадағы кейбір 
келеңсіздіктер ретке келтірілуі керек 
деген ойдамын.

Майра АЛДАБЕРГЕНОВА 

Қазір жеке кәсіпкердің дәуірлеп тұрған 
кезеңі. Кейде тұрғын үй балабақшаға 
айна лып отырғанын к�зі міз к�рі п 
жүр. Оның пайдасын да бағамдадық. 
Мәселен, мемлекеттік балабақшаға 3 
жастан кейін ғана, онда да алдын ала 
кезекке тұрғаннан кейін қабылданады. 
Ал жекеменшік  балабақшаға бір жа-
стан кейін, тіпті б�бекжайларда жаңа 
туған сәбилерді де қабылдайды. +рине, 
жұмысбасты аналарға бұл қолайлы. Тіпті 
кейбір жекеменшік балабақшада арнайы 
к�лік б�лінген. «Мұндай балабақша 
санитарлық талаптарға сай ма, оған жа-
уапты құзырлы мекемелер бақылауында 
ұстай ма, тамақтану режимі нормаға сай 
ма?» деген секілді сан сауал алдымыздан 

қолымнан айрылып кемтарлар қатарына 
қосылсам да, кемеңгер Абайдың «Сен 
де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар 
қалан» қағидалы қанатты с�зін ұстанып 
бұл жарық дүниеден �з орнымды тауып, 
бір кетігіне қаланғандаймын.

Бүгін заманымызда ауысып, қоғам 
�згеріп жатқан уақытта, елдің к�бі 
заңгерлік мамандыққа жүгірсе, мен 
істеп жатқан заңгерлік қызметімді 
екінші арнайы жоғары білім а лып, 
ф у т б о л  ж а т т ы қ т ы р у ш ы л ы ғ ы н а 

ТАРИХИ АТАУЛАР НЕГЕ БҰРМАЛАНАДЫ?
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«Жусан» шығармашылық бірлестігінің 
жетекшісі Жеңіс Ысқабай фотосурет-
пен қол�нерді де қатар алып жүр. Осыған 
дейін қазақы нақыштағы, басы қайқы ағаш 
т�сектердің бірнешеуін әзірледі.

«Жорғатай» және «Qua-qua» тербетпелі 
ағаш ойыншықтары бүгінгі балаларды 
смартфоннан, оның ішінде ғаламтордан бір 
сәтке болса да алшақтатып, к�ңілін аулау 
мақсатында жасалды. Оның үстіне деннің 
саулығы да басты назарда. Бұлшық еттер 
тербетпелі ойыншықта үнемі қозғалыста 
болады. Ойыншық құрастыру идеясының 

КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ

Ұлттық нақыштағы туындылар

 �зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

АҚШ-тың ғарыш агенттігі ерекше фотосурет 
жариялады. Оны «Mars Reconnaissance Orbiter» 
автоматтандырылған к�пфункционалды станциясы 
түсірген. Суретте Марстың беткі б�лігіндегі �рмекші 
мен оның �рмегіне ұқсас құбылыс бейнеленген. 
Мұндай құбылысты планетаның Оңтүстік полюсі 
б�лігіне к�ктем келген кезде жиі байқауға болады. 
Марста күн райы жылынғанда к�мірқышқыл газ 
мұз қабатын жарып �тіп, атмосфераға жетеді. Ал ол 
қалдырған саңылаудың айналасына қара қошқыл, 
қоңыр түсті шаң қонады. Нәтижесінде Марстың беті 
�рмекші мен �рмекке ұқсас суретпен к�мкеріліп 
тұрады.

 Елде туристер үшін  Бенито 
М у с с о л и н и  ж а с ы р ы н ғ а н 
ж е р т � л е  а ш ы л д ы .  Ж а ң а 
технологияның арқасында 
келушілер диктатор отырған 
орынды ғана емес, бомбалау 
сәттерін де к�ре алады. 

Муссолини бұл бункерді 
1940 жылы, танымал Торлония 
вилласы �зінің резиденциясы 

болған кезде жасаған. Жүзім шарабына арналған 
жерт�лені желдету жүйесі мен телефон байланысы 
бар жасырын панаға айналдырғанымен, құрылыс 
жұмысы аяқталған соң Муссолини оның қауіпсіз 
екеніне күмәнданып, басқа бункер салуға кіріскен. 
Бұл жолы дәл �з үйінің астын таңдайды. Диктатор 
тірі кезінде �зі соққан бірде-бір бункерді қолданып 
үлгермеген. 

Египет археологтары жер астынан 30 метр 
тереңдікте жатқан, қайтыс болған адамдардың денесін 
шірітпей сақтайтын шеберхана тапты. Ғалымдардың 
айтуынша, бұл мумияның мыңдаған жыл бойы 
�згеріссіз сақталғанын түсіндіруге жол ашады. Қазба 
жұмыстары кезінде табылған тас табытқа салынып 
к�мілген 35 мумияны ғалымдар Ежелгі Мысыр 
тарихының парсы дәуіріне жатқызды. 

Археологиялық экспедиция басшысы Рамадан 
 Бадри Хуссейн қазба жұмысы кезіндегі ерекшеліктерге 
тоқталып, бұл жаңалықтың болашаққа қосар үлесін 
атап �тті. 

«Біз мәйіттерді к�му және қатыру әдістері, 
діни салт-жоралар туралы к�п білеміз. Бұл жерде 
біріншіден мумия жасау үшін қандай май қолданылды, 
оның химиялық құрамы қандай, екіншіден, кейбір 
мәйіт жанынан әшекей бұйым мен асыл тас табылды, 
бұл сол заманның экономикалық ахуалына қатысты 
дерекк�з болады, сондықтан ол жаңа аспектілерге 
жол ашады» деді экспедиция басшысы. 

АҚШ

РИМ

МЫСЫР

Марстағы көктем

Муссолини жертөлесі

Мың жыл сақталған

Бұл пайым қазіргі қазақ поэзиясының 
к�рнекті �кілінің бірі, «Алаш» сыйлығының 
иегері Dтеген Оралбайұлының «Шуақты шақ» 
атты жаңа жыр жинағын оқығанда ойға оралды. 
Dмір �згерістеріне ілесіп, үнемі ізденіс үстінде 
жүретін ақынның бұл кітабына соңғы кездері 
қағаз бетіне түскен �леңдері мен дастандары 
топтастырылыпты.

Қ а й  а қ ы н - ж а з у ш ы  б о л м а с ы н ,  о л  � з 
заманының перзенті ретінде сол кезеңнің 
к�рініс ін  к�ркемдеп,  кестелейді  десек, 
мұны Dтегеннің де �лең топтамасынан анық 
аңғарамыз. Ақын мен заман, ақын мен қоғам, 
ақын мен бүгiнгi күннiң шындығы арасындағы 
табиғи, рухани байланыс – жаңа жинақтың 
к�ркем күретамыры саналады. 

Жыр жинағы идеялық, тақырыптық негізде: 
«Бақытым, бағым – ел менің», «Dлеңнің тердім 
�рмегін», «Сазына салдым терменің» деп 
топтастырылған. Бажайлап қарасақ, ақын шабыт 
пырағында отырып, жинақ б�лімдерінің атауын 
ұйқастыра да білген. Бұл да оның �зіндік �рнегі, 
�лең �рісіндегі ерекше еңбегі дейміз.

Dтеген ақын �з �леңдерінде азаматтық әуенде 
�рнек салып, тәуелсіздік тұғырын тамсана та-
машалайды. Оның шығармаларында қазіргі 
уақыт бедері, еркіндік кезең келбеті бейнеленіп, 
�ткеннің �кініші мен қызыл �кіметтің ылаңы да 
к�рініс тапқан. Мәселен, «Тәуелсіздікке тағзым» 
атты туындыда:

Есiк аштық алыс пенен досқа сан,
Жетiм күнмен күлiп тұрып қоштасам.
Байлық, барлық, билiк, бақыт, бағың да,
Азаттықтан артық емес ешқашан, – дей 

келіп, «қалың елім, жанымды да берем саған 
керек етсе» деп, серт те береді. Ақын ата-баба 
аңсаған, ел к�ксеген азаттықтың оңай келмегенін 
естен шығармауға тиіспіз деген ойын былайша 
түйіндейді:

Тәуелсіздік болу үшін мәңгілік,
Ұмытпасты ұмытуға болмайды.
Мұнда елдің ертеңіне, халықтың тағдырына 

алаңдаушылық та айқын аңғарылады. Ақынның 
азаматтық, қайраткерлік болмысы, жалпы осы 

Т и б р  � з е н і  ж а ғ а с ы н а н 
ғылымға белгісіз жәдігер та-
былды.  Рим археологтары 
тапқан құм басқан ғимарат 
ерекше нақышпен �рнектелген 
әрі суретке бай болғанымен, 
құрылыстың қандай мақсатта 
салынғаны әзірге белгісіз. 

Р и м  а р х е о л о г и я л ы қ 
мұрасын қорғау комитетінің 

�кілі Марина Пираномонте: «Біз қазған орындардың 
бетін уақытша керамзитпен сеуіп, арнайы тақтамен 
жауып тастағалы отырмыз. Қазір ондағы мәрмәр 
еден жақсы сақталуы үшін жаңғырту жұмыстарын 
жүргіздік. Бұл нысанды зерттеуге демеуші табылғанша, 
жабық болады» дей келе, бұл ежелгі ғибадатхананың 
бірі болуы мүмкін деген пікір айтты.

Испанияның Севилья аймағында елдегі ең ауқымды 
күнбағыс алқабы жайқалып �сіп, Жапониядан келетін 
туристердің қарасы күрт артты. Мұны дереу байқаған 
Севилья аймағындағы туристік басқарма күншығыс 
елінен ағылған қонақтардың келу себебін зерттепті. 

С�йтсе, күншығыс елінде Испания тарихын-
да ізі қалған король Педро туралы анимациялық 
фильм к�рсетіліп, испандардың Жапонияда таны-
луына сеп тигізген екен. Іле-шала Жапонияның 
туристік ақпарат орталықтары испан елінің күнбағыс 
алқаптары туралы мәлімет таратқан. Ал жапондар 
бұл жайында ләм-мим демей, жалпы табиғатты 
ұнататындықтан қыдырып жүргендерін тілге тиек 
еткен. 

Жергілікті археологтар �ткен жылы Мекси-
када болған жер сілкінісінен кейін қайта қалпына 
келтіру жұмыстары кезінде ежелгі пирамиданы тапты. 
Зерттеушілердің дерегі бойынша ғибадатхана тоғыз 
ғасыр бұрын салынған. Себебі оның жасы сол жер-
де орналасқан шіркеуден үлкен екені айтылады. 
Сондықтан археологтар шіркеуді салған халық пира-
миданы да тұрғызған болуы керек деп топшылап отыр. 

Тлахуика – қазіргі Мексика жерін мекен еткен 
ежелгі халық. Оларды ацтектер испандықтардан 
бұрын басып алған. Ғалымдар бұл пирамида Америка 
тарихын зерттеуде септігін тигізетінін айтады.

ИТАЛИЯ

ИСПАНИЯ

СОЛТҮСТІК АМЕРИКА

Ғылымға белгісіз жәдігер 

Күнбағыс алқабы

Ежелгі пирамида 

Ақкиіз, аспаныңда ақ бұлт едім,
Т�беңе келдім-дағы жауып тұрмын.
Бажайлап қарасақ, ақын �з тағдырының 

�рнегін �ріп, «�лең қуып, �рістен ұзап кетсе 
де, қайран ауылының балқаймағы мен бал-
қуырдағын» есіне алады, «жанарын алыстан 
салады». Бұл қазақы оқырманның ортақ табысы 
деп бағаланады.

Бұл б�лімдегі  шығармалардың денін 
лирикалық �леңдер құрайды. Осы тараптағы 
жырлардың тақырып ауқымы жұбанышы мен 
реніші, күнгейі мен к�леңкесі, күлкісі мен 
күрсінісі қатар адымдаған �мір �ткелдерін бастан 
кешкен пенденің к�ңіл күнделігін парақтағандай 
әсерде қаларыңыз с�зсіз. Жер ортасынан асқан 
саналыға «бұл �мір абақты саналары» рас-ау?! 
Оқып к�релік:

Обал қайсы, сауап қайсы, харам не,
Харам деген халал болды, амал не.
Дәретіңді алмай мынау дүниеде,
Бақиға да бетпақ болып барам де.
Бұл сынды жырларда оның �мір �ткелінің 

�ртеңі мен �ркешінде к�рген-білгенінен түйген 
түйсікті ойы, тіршілік тынысының жайы, т.б. 
тылсымдалған. Мысалы, ақынның келеңсіз 
к�ріністерге к�ңілі толмай құлазыған сәттері 
былайша к�рсетілген:

Буыршын секілденіп мұз жалаймын,
Dртеніп іш-бауырым тұз жалаймын.
Сірісі с�гілген сол сабырымның,
Жыртығын жамайын деп біз 

қадай мын.
Астарлы ой мен айшықты теңеу, 

сарынында жазылып, сонау сұрапыл күндерде 
оқ пен от кешкен әкелеріміз бен тылдағы 
тыныс-тіршілікті тындырып, табысқа жеткен 
аналарымыздың қатарын толықтырып, еңбекке 
араласқан, балалықпен ерте қоштасқан сол кезең 
балаларының ауыр тағдыр-талайы к�ркемдік 
әдіс-тәсілдермен кем-кетіксіз кестеленген. 

Шынында, соғыс балалары балалықтың бал 
дәуренін кешпесе де, Елбасымыз Нұрсұлтан 
 Назарбаев айтқандай, «Біз – жеңімпаз әкелердің 
балаларымыз» деген атаққа лайық.

Ал соңғы дастанының негізгі сарыны – 
ұлттық мұратты масғұттау арқылы Ұлытаудың 
тарихи мән-маңызын ашып к�рсету болатын. 

жинақта барынша бағалы қырынан к�рінген. 
Dскен, мемлекеттік санадан �ркендеген 
таланттың тұжырымы да татымды.

«Dлеңнің тердім �рмегін» атты екінші 
б�ліміне енген �леңдердің тақырыбы әр  алуан 
болғанымен, жинақтың негізгі идеясымен 
сабақтастықта �рілген. Мәселен, «Қазақстаным 
менің» �леңінде ақынның заманмен үндескен 
азаматтық к�зқарасы анық білінеді:

Қазақстаным менің,
Бабалар сен үшін жан берген, 
Жан берген, қасықтай қан берген.
Мен мәртшіл түркінің ұрпағы,
Біреуге қарауды ар к�рген.
Ақын �з жырын адамзат сырымен байла-

ныстыра отырып, уақыт ағысына үн қосады. 
Осы сынды елшіл, отаншыл рухтағы жырлар-
да тәуелсіздік тұғыры, Елбасы саясатының 
сындарлы, салиқалы кезеңдері кестеленген. 
Бұл тақырыптағы шығармалар шоғырына 
«Арды сүйдім...», «Dмір – �зен...», «+рқашан 
ізгілікке...», «Елді аңсадым...» және т.б. жатады.

Жалпы ақынға тән ерекшеліктің бірі – с�збен 
сурет салу десек, бұл қабілет Dтегенде бұрыннан-
ақ байқалатын. Мысал ретінде оның «Ақсұр 
бұлттан...» деп басталатын �леңін алып қаралық:

Ақсұр бұлттан жауды жауын себелеп,
Ақсұр ешкі бұлтқа айналды – кебенек.
Жапырақты жамылып ап тұр бүгін,
Жапырақтың жамауындай к�белек.
Автор табиғаттың әдемі пейзаждық к�рінісін 

к�ркем кестелей білген. К�ркемдiк қабылдау мен 
ой еркiндiгi айқын аңғарылатын мұндай �лең 

ӨӨ

жолдары оқырманның к�ңiлiн шұғылалы шуақ 
пен жiгерлi қуатқа б�лейтіні белгілі. Не болмаса:

Жұпарды жұтар ызғырық,
Беткейде жатыр мұз бұғып.
Бұлқынып жатыр бәйшешек,
К�рсете алмай қыз – қылық, – деген жол-

дардан солтүстік �ңірге кешеуілдеп келетін 
к�ктем мезгілін шабыт шырағында к�ріп, 

сезінгенін байқаймыз. 
Бұл секілді шығарма-
ш ы л ы қ  ш е б е р л і к , 
ақындық қыр-қасиет 
Dтегенге тән қолтаңба 
екені анық. 

Тағы бір байқа-
ғанымыз, ақынның 
о й  о р а м д а р ы н  о б -
р а з д ы  с � з б е н , 
а й ш ы қ т ы  т і р к е с , 
т ы ң  т е ң е у л е р м е н 
тізбектеген тұста та-
бысына таңданбасқа 
болмайды. Мәселен, 

оның лирикалық қаһарманның бар болмысын, 
�зіндік қыр-сырын танытатын туындыларының 
біріндегі:

Dмір жырлап жатсын деп �леңімде,
Толқын шулап жатсын деп кенерінде.
Жыр жазамын жанымды ашып тастап,
Кімнен қорқып, жасқанам мен елімде, – 

 деген жолдар к�ңілге шуақ ұялатып, жігер береді.
Асылы, әдеби шығармаға тән ең басты 

ерекшелік – лирикалық кейіпкердің �зіндік 
поэтикалық тұлғасының даралануы. С�з 
арқауындағы «�зі бастан кешкен сезім мен 
сенімнен туған» к�ңіл-күй �леңдері ақынның 
адал сырымен астасып, әдемі әспеттеледі. 

Осы орайда, оның дәстүрлі тақырыпта 
туынды таба білуі, яғни туған жерге деген 
сүйіспеншілігін сүйеніш қылып, «сағынышын 
сауықтыруы, бұлт боп» бусануы к�ркем с�збен 
к�мкерілгені к�з қуантады:

Сол күнді сағынышпен тауып тұрмын,
Жанымның жараларын сауықтырдың.

Автор осы үрдістен табылып:
Ұлытаудың басында ұлы арманға,
Ұйып тұрып, ұлт болып қуанғанда.
Ұлы таудың басында жанған шырақ,
Ұйытқып жанып, айналды шырағданға, – 

деп, ұлы іске бастаған Елбасының «Мәңгілік ел» 
бағдарламасының шынайылығын, �міршеңдігін 
толғана жырға қосады. Сонымен қатар ақын 
осы �ңірдің ел бірлікке бастаған сара жолын 
саралай:

Ұлытауым, ұлы елдің биігісің,
Ұл-қыздарың қашанда бас иетін, – дей 

келіп, Қазақстан Президентінің Ұлытауда бер-
ген сұхбатының жасампаздығын әйгілейді.

Сайып келгенде, D.Оралбайдың жоғарыда 
аталған толғау-дастандары жай ғана жа-
зыла салған қарапайым дүниелер емес еді. 
Оның ұйқастары терең иірімге, мағынаға 
құрылғанын байқайсың. Оқып отырғанда бір 
үлкен әсер аласың. Жинаққа енген барлық 
шығармаларының алтын арқауы – Тәуелсіздік 
толғаулары. Қысқа �леңі де, дастан-толғаулары 
да осы тақырыпты жан-жақты әрі азаматтық 
жүрекпен жырлайды.

Dтегеннің �лең �ріміндегі �рнектерді 
тізбектей келіп, с�з соңында айтарымыз, ел 
алдындағы ақындық пен азаматтық борышын 
қатар �ргізіп қана қоймай, толғау жанрын 
жандандырып, қазақ поэзиясында ертеден бар, 
бірақ бір кездері саябырлап қалған бұл жанрға 
үлкен үлес қосқан деп бағалаймыз. 

«Шуақты шақ» жыр кітабы әдеби сыйлық 
жолында бәйгеге түскен шығармалардың ішінде 
шоқтығы биік, к�ркемдік кестесі жоғары, айтар 
ойы мен ұстанған идеясы Тәуелсіздік тұғырын 
бекітуге шынайы үлес қосатын шыншыл да 
шымыр жинақ және осы сыйлыққа лайықты 
туынды деген пікірдеміз.

Сейфуддин СҮТЖАНОВ,
профессор, 

филология ғылымының докторы
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туындануына ұлы Сафидың дүниеге келуі 
де үлкен себеп. Балғындарға арналған ерек-
ше ойыншық 150 келіге дейінгі салмақты 
к�тереді. +зірге облыс к�лемінде ғана 
үлестіруде. Алдағы уақытта еліміздің басқа да 
�ңірлеріне тасымалдау жоспарланған.

«+ке к�рген – оқ жонар» дегендей, ұлы 
Марғұлан балабақшаға баратын жасқа тол-
маса да, кей сәтте �здігінен әкесіне к�мек 
қолын созып, тербетпелі ойыншықтардың 
арасын тегістеп, бояп отырады. К�рген 
к�з сүйсінеді. Алманың ағашынан алыс 
түспейтіні туралы айтылған орынды мысал 
бар. Сақбай ақсақал соғыс к�рген, одан 
кейін қырық жыл ұжымшардың жылқысын 
баққан. Тоғызыншы мамырда дүниеге келген 
немересіне �зі «Жеңіс» деген есім беріпті.

– Ес білгелі атамның мал терісін сүтпен 
бүркіп илеп, жіңішке етіп қайыс тіліп оты-
ратынын к�ретінмін. Ол кісіге қырық�рім 
қамшы �ру, ер-тұрман жасау деген с�з емес 

еді, – дейді Ж.Ысқабай. Атадан келген 
қасиет, бойға сіңген дарын. +р істің сапалы 
болуына баса назар аударатын фотограф әрі 
қол�нер шеберінің жомарттығы, азаматтығы 
бір б�лек. 

Каратэден әлем чемпионы, інісі Мерей 
С ү й і н о в т і ң  ұ й т қ ы  б о л у ы м е н  Т а л д ы -
қорғандағы «Жастар» спорт сарайының 
жанында орналасқан футбол алаңында ала 
доптан турнир ұйымдастырылды. Бұл ба-
стаманы «Жетісу» газетінің қызметкері 
Ришад Тұрғанбай және інілері, грек-рим 
күресінен Пекин Олимпиадасының күміс 
жүлдегері Нұрбақыт Теңізбаев пен Азия 
чемпионы Ербол Қоңыратов, еркін күрестен 
әлем чемпионатының жүлдегері Дәурен 
Жұмағазиев қолдап, турнирдің қасынан та-
былды. Жарысқа Алматыдан, Жаркенттен 
келген  командалар қатысты. Бірінші орынды 
қарсыластар қақпасына әр ойын сайын екі 
голдан артық салған «Номад» алса, екінші 

орынға «Авия База» командасы лайықты бол-
ды. Жүлделі үшінші орынды Жаркенттен кел-
ген «Орбұлақ» құрамасы алды. Жүлдегер мен 
жеңімпаздарға ақшалай сыйлық және Жеңіс 
аға �зі жасаған «Жорғатайларды» «тайынан 
д�неніне» қарай үлестіріп берді.

Тербетпелі ағаш ойыншықтар – қала 
балалары үшін атқа мінудің алғышарты 
тәріздес әрі болашақ ұрпаққа ұлттық к�зқарас 
қалыптастыратын тәрбие құралы.

Серік ҚАНТАЙ
Алматы облысы

ашық та адал ниет пен к�ңiл жыр сүйер қауымның 
жанын баурайды. Оған бірнеше туындылары куә. 
Атап айтқанда, «Тағдыр-шал таяқтап...», «Дос 
қалмады жанымда...», «Біреулер бар...», «Күн 
т�беде тұрғанда...», «К�ңілдің к�к базарынан...» 
және т.б. туындыларында кейбір аға-інілері мен 
дос-жарандарының �рескел қылықтарын, ерсі 
мінез-құлықтарын к�ріп, күйінеді де, ұлағатты 
ой тізбектеуге тырысады.

Тағы бір айтарымыз, ақынның эпикалық 
жанрда қалам тартып, «Нығмет айы – Наурыз», 
«Соғыс балалары», «Ұлт ұраны – Ұлытау» дастан-
дарын жазуы – ұлттық мүддені масғұттап, рухқа 
қозғау салу арқылы ел ертеңіне елеңдеп, ой екшеуі 
десек болады. Автор к�лемді шығармаларын 
топтастырып, «Сазына салдым терменің» атты 
б�лімде берген.

Ордам – Отаным – дара саңлағым,
Сенде қаз бастым, сенде самғадым,– деп 

басталатын «Нығмет айы – Наурыз» толғау-
дастанында Ұлыстың ұлы күнін тойлаған 
Қазақстанның Шығысы мен Батысын, Оңтүстігі 
мен Солтүстігін шарлай отырып, әр шаһар жайы 
жазылған. Кең байтақ республикамыздың ен 
байлығын, кен орындарын тізбектей келіп, әр 
шаһар, �ңірдің еліміздің к�ркейіп, дамуына 
қосып жатқан мол үлестерін айғақтау арқылы 
тыныштықты сақтаған, болашаққа бастаған 
 Елбасы саясатына қолдау білдіреді. Дастан-
да заманы алға тартқан, қоғамы талап еткен 
тақырыпқа үн қосу болғанмен, халық тарихына 
қадалып, ел ертеңіне елеңдеу басымырақ.

«Соғыс балалары» атты толғау-дастанындағы 
кіріспеде:

О, балалық,
Адалдыққа болыстың,
Құлатпадың туын туған қоныстың,
Сен ұқтырдың не екенін борыштың,
Жандарыңда жарасы бар сол істің,
Тағзым етем алдарыңда сендердің,
Балалары соғыстың!– деген жолдардағы 

т а ғ л ы м н а н  т у ы н д ы н ы ң  н е г і з г і  т ү й і н і н 
түсінгендейміз. 

Жалпы шығармада соғыс жағдайы толғау 

РУХАНИЯТ
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Абзал БӨКЕН, 
халықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлығының иегері

ЖАСАНДЫ
Жалығасың жағалай жасандыдан,
Жасанды жұрт, жасанды ел, жасанды маң.
Жасанды бел, жайылған жасанды к�л,
Табиғи т�л секілді қашанғыдан.

Жасанды дем, жасанды ем, жасанды ауа,
Б�тен болмыс болған соң, қасаңдау, ә?
Жасанды к�з, жаныққан жасанды с�з
сап тыйылып,
Табамыз қашан дауа?

Кеусенім де жасанды, кебегім де,
К�ңілімнің жасанды �бегінде.
Жасанды дән, күн сайын жасанды дәм –
Ішкенім де,
істіктеп жегенім де.

Жайсыз тисе жаныңа жасанған у,
Жас та болсаң бойыңнан қашар қару.
Жасанды қас, жамылған жасанды шаш,
Жасандыға «аш»
Құшқаным жасанды ару.

Жасанды жал,
Жабысқан жасанды мұрт,
Шалғысымен қиярдай шашаңды кілт.
Зерттесем қан жағын – жасанды қан,
Келіп к�рсем – жан-жағым жасанды жұрт.

Сәті келіп ілесіп, осындайлар жүр �сіп,
Жай �спейді және де жан-жағымен тіресіп...

Болса Кеңес заманы, доктор түгіл, т�рі мұң,
Бітіре алмай жүрер ед жоғары оқу орынын.

Арқансымай тұра ма астамсыған құлаш жіп,
Бірі �зінше «ғұлама», бірі �зінше «классик».

Асылы кім, жасық кім, ажарына қарамай,
Ит орнына «кәсіп қып» шошқа үргізген заман-ай.

ОҢАЙЛАТУ
Теледидар тереңіне үңгіп тым,
Неше түрін терді кеше сұмдықтың;
Сүт жоқ екен сүтіңізде. 
Сондай-ақ
Ет жоқ екен етіңде, – деп дүрлікті үн.  

Сырт пішіні демесеңіз домалақ,
Жұмыртқаның жағдайы да обал-ақ.
Тауық емес,
«Табады» екен оны адам,
Қыт-қытын да, ытқытын да жобалап.

Толысатын, тек, дәріге сүйеп іш,
Тауығың да тауық емес, түйеқұс.
Табан қазы беріп жатыр.
Бір рет
к�рмесе де жайылатын бие �ріс.

Қарттық қармайды.
К�ңіл к�нерді, 
К�гал сарғайды.

Кеше ем арғымақ,
Бүгін жабымын.
Семді балқұрақ,
Қалды қабығым.

Уақыт – шалғы екен,
Шапса, шарт кетем.
Dлім алда екен,
Dмір артта екен.

Қақты есемнен
Қарттық, қарағым.
Келдім, – десем мен,
Кетіп барамын...

ЖОҚ
Атым жоқ мініп жүрген,
Атағым жоқ,
Сарай жоқ,
Сарай түгіл жатағым жоқ.
Ақшам жоқ, 
Ақша салар боқшам да жоқ,
Шақшам жоқ,
Шақша ұстайтын шатағым жоқ.

Жоқ мансап,
Жоқ жоғары қызметім,
Қалың жұрт қабылдауға тізілетін.
Басқасы былай тұрсын.

ЛИНГВИСТИКА
Тілім тозды,
Тозғаны оның қырға азап,
Не тындырам �нбес істі құр қажап.
«Қанша» деген қолайына с�з жақпай,
«Қаншау» деген с�з шығарды бұл қазақ.

Замананың тура тисе �кпегі,
Тілің түгіл, күнің суыр к�ктегі;
«Қандырғанын құлағымның құрышын»,
«Құлағымның құрыш етін жеп» деді.

Қозыдайын толтыратын к�генді,
Толық с�здің туабітті тегі �лді.
«Тауанымыз қайтты» деудің орнына,
Тауып алды «тауын шақты» дегенді.

Емес, әсте, бере салған кеңес құр,
Ескірсеңіз тіл заңымен тең ескір.
«+луетті» дейтін болдық «әлеует»,
Хас қазақы дыбысталу емес бұл.

Тыңдау үшін жетпейтіндей құла таң,
Түйткілдерді тізе берсем, шұбатам.
Бір бауырым берсем-дағы бір атан,
Қояр емес деп айтуын «братан».

С�з – құдірет, с�з – қасиет.
Ал шырақ,
қасиетін кеміткенге бар сұрақ.
«Қызыл шұнақ аяз» дейтін,
Қызығы –
Қызыл емес, болып шықты «сарышұнақ».

Қара қоға к�легейлеп борықты,
Қайран к�ңіл түзете алмай торықты.
Ең дұрысы еді «тістеп-тірнектеу»,
Ендігілер «тырнақтайтын» болыпты.

Тілдің майын еміп �скен ел еді,
Кеңес қалды Күлт�беде келелі.
«Барсай» дейтін, «келсей» дейтін бауырға,
Мұндайыңды «қойсай» дегім келеді.

Шалағайлық шашымнан да к�п, сірә,
Мен бықсыдым, сен де енді қоқсыма.
Бұзушы к�п, түзеуші аз,
К�п жақтан жебе тиді к�мбе қонған топшыма.

ҚАРІП
Болған соң басыбайлы жазуым жоқ,
Бағзыға бата бермес азуым к�п.
Орхон, – деп, Енисей, – деп ентіккенмен,
Қалды ол жазу емес,
қазуым боп.

Қалды ол жартас бетте,
жар астында,
Қалды ол қатқақ қыр мен
қар астында.
Арасын араб, кирилл, латыныңның
адақтап к�п адасты алаш-тұлға.

Арманын алыс күннің анық берген,
Қайда сол сына жазу қалыпқа енген?
Гүржі мен армиян-ай,
Т�л жазуын
жетелеп осы күнге алып келген.

Жұртыма деп ұғынған – дала құжат,
Бастапқы болғаны ма сабағы жат.
Тасынан қына-«жазу» таймағанмен,
Басынан сына-жазу барады ұзап.

+ркімнің әлібіне телмеңдеген,
Несіне жұқсыздықты елден к�рем?
Малға ен, тасқа таңба салғанменен,
Қаламға қырсыз болған шерменде – Мен.

Тағдыры аянышты, обал әрі,
Тілімнің қорыс тұтқан тоғаны, әне.
Латыннан қаріп қалған.
Қаріп те жоқ
қазақтан �зі кетсе, не қалады?!

ҚАРТАҢ КҮЙ
Dмір алда еді, 
Қазір артымда.
Жарқын жаз лебі
К�шті салқынға.

К�ңіл желегін 
К�птен кимеді.
Уайым жоқ еді,
Қайғы биледі.

Үміт зор еді, 
(Күдік тоса ма?)
Орным т�р еді, 
Енді – босаға.

Қару мұқалды, 
Қайтем дұшпанды?
Қалың – жұқарды,
Ұзын – қысқарды.

Жастық жоқ енді, 

Қоқыс кешкен
жүрмейді қаңғыбасқа құзіретім.
Тепкім кеп қызыл кілем басқаным жоқ,
Екпіндеп емен есік ашқаным жоқ.
К�кем жоқ қолтығымнан к�теретін,
Секем жоқ,
Секемшілдер басқа дүрмек.

Орден жоқ.
Орден түгіл, сыла жұқаң –
Медальді әрең-әрең шырамытам.
Мерей жоқ, мерейтой бар.
Мерейтойдан
«Бер, ей» деп алған нәрсе – грамотам.

Банкім жоқ,
Басып алған қазынам жоқ,
Алтын жоқ,
Алмаспенен базынам жоқ.
Ақшам жоқ,
Алыс жерде офшорым жоқ,
Бақшам жоқ,
Мәуесіне мәз ұрам жоқ.

Түгім жоқ.
Жоқ тоғайы, жоқ терегі,
Пендемін тәубесімен тоқ қорегі.
Сонда да мені біреу жаратпайды,
Сонда да мені біреу жек к�реді.

Бір нәрсе болғаны ма әлде менде?

БЕТ-ПЕРДЕ
Гюгоның: «Бет – перде, нағыз адам артында», –
деген с�зі тұр әлі түрегелген қалпында.

К�рінгенмен жалғыз боп ылди менен жотадан,
Жалғыз емес, бір тонды жамылған ол екі адам.

Аңсарыңды ұқса игі, ұққансуы – �тірік,
Антұрғаның бықсиды асыңды ішіп отырып.

Дәл осындай пендені пиғылында к�п сұрақ,
Дәмім атсын, – деуші еді, атқан дәмім жоқ бірақ.

Тұтып �ртеп қордаңмен, қозға айналып лапылдар,
Бұты еркек болғанмен, басқа жағы қатындар.

Сыбыс-семсер беттеген тысты тілер, ішті іреп,
С�збен �ртеу – отпенен �ртегеннен күштірек.

Бүлдіретін ойы мың, қалың шығар к�ннен де ол,
Бет дегенің – қойылым, қойылымға сенбеңдер.

Шымылдығы Гюгоның шілтер болса ілгізген,
Қазақтың бет-пердесі – қарпып тұтқан кигізден.

Шілтерісі Виктордың қозғауына к�мек, ем,
Кигіз-бетті сырғыту қиын еді не деген?!

Бет – перде, – деп әр жағын салғаныңмен құлыпқа,
Құлып барда кілттің де болатынын ұмытпа.

Бұрағанда сол кілтті жақсылығың жебеп шын,
Бетке қарар бетіңнің болғанына не жетсін?!

«ДОКТОРЛАР» МЕН «АҚЫНДАР»
Ғылымыңды құртатын – жаңалығы жоқ бұлдар, 
Қалай доктор болғанын білмей қалған «докторлар».

Қара �леңді құртатын – жебеуші боп жақындар,
Қалай ақын болғанын білмей қалған «ақындар».

Сары майың – сарыуайым.
Шұжығың
шұқыласаң к�рсетеді қызығын.
К�н-қағаздан тартады оны.
Тамызып
қоспалардың қоңыры мен қызылын.

Тәнті қылған тазалығы к�п тарап,
Бұрынғының бәсі бүгін жоқ, қарақ.
Су орнына у ұсынып,
Сумақай
бал орнына сатып жатыр боқты орап.

О басында жаратқанды адал ғып,
Ойсыратқан ойда, қырда қадам нық.
Сүттен егер сүт таппасаң,
Соны еткен
Адамнан да табам, – деме, – адамдық.

ҚАЗАҚЫ АПТА
Дүйсенбіде желігіп жиен келді,
«Қырық серкеш» к�терер сүйенгенді.
Сейсенбіде нағашым н�керімен
Текеметін т�рімнің иемденді.

Сәрсенбіде «сәлем» деп бажам келді,
Басқа уақыт таба алмай, азанда енді.
Бейсенбіде жас балдыз былқ-сылқ етіп,
Жездесіне к�тертті қазанды енді.

Бауыр, шіркін, бас салса жұма күні,
Қалт жіберер қалайша құда мұны?
«Мың жылдыққа» м�р басып мипалаумен,
Ұмытпаңыз, – деп қойды, – жүдә мұны.

Салып ұрып сенбіде б�лем жетті,
Б�лем жетіп, тіреді т�бем к�кті.
Бір тоқтының бұйырған басын ұстап,
Б�телкенің түбінде �леңдетті.

Dлеңдетсін.
К�ңілдің, тек, сол күні
Бүрін жарса болғаны ексең гүлі.
Қонақ кетіп, орнына к�рші қалды,
Сарқыт жалап сарп етер жексенбіні.

Үйреніскен әлгіндей қимай халді,
К�ңіл, шіркін, к�ңілсіз шимайланды.
Құрдас та кеп қыжыртпақ болған екен,
Құдай атып, аптаға сыймай қалды.

Бірде баққа кенеліп, бірде азапқа,
Қиналғанмен сенеді қыр ғажапқа.
Dзі қонақ боп жүріп дүниеге
қонақ күтер...
Не дерсің бұл қазаққа?!

Жасандысыз жарты адым баса алмаған,
Жаһандану жалмауға басар қадам.
Нағыз адам бол, – дейсің,
Қалай болам?
Бол, – деп тұрған �зің де жасанды адам.

ДИОГЕННІҢ ДЕГЕНІ
Сұрамайтын сұғынып ештеңені,
Сұңғылаға не берді �скен елі?
Дүмді патша келгенде,
Диогенің
баспанаға айналған б�шкеде еді.

«Жалғау үшін кеп тұрмын үзігіңді,
Білдір, – деді билеуші, – үзіріңді».
Қыздырынып отырған күн к�зіне,
Кемеңгердің кекесін жүзі күлді.

Т�ресіне т�ндіріп тамыздығын,
Ақылманның айтқаны аңыз бүгін;
«Қалқаламай күн к�зін былай тұршы,
Бұдан �зге жоқ, – деді, – арыз-мұңым».

Сарайынан сабылып ұлық кепті,
Ұлықпын, – деп жаппасын тұнық к�кті.
«Балық» солай б�шкеде бұлқынған соң,
Беттей алмай Зұлқарнай жүріп кетті.

Алыс жақтан аңқыған Арқаға ана,
Астарын ұқ аңыздың, қалқа-бала.
Сен Македон емессің,
Мен Диоген,
Күннің к�зін, ендеше, қалқалама.

БАҒА
Химиядан қоймадың – деп – «бес» неге,
Не айтарсың бұртиятын кещеге.
Менделеев «т�ртке» білген.
+йтпесе,
бос ұялар қалмас еді Кестеде.

Қара �леңде қарғып шыққан Құладай,
Қарақшыға жету қиын құламай.
«Беске жаздым», – деме сен де.
Сен түгіл,
«Т�ртке» жазған шығар, мүмкін, ұлы 
Абай...

ТАЙПА-ЕЛ
Бүтін бақты үй салам, – деп быт-шыт қып,
Бүтін жақты бір соғатын шықшыт қып,
Жекешеге тездеу �тсек,
Нарық та
тез орнайды, – деген ойды бықсыттық.

Сол-ақ екен �німі мол �р кезді
�рем қап, – �лермендер т�рге озды.
Деректірге бере салды зауытты,
«Ерек дүрге» бере салды колхозды.

Не білім жоқ, не білік жоқ кемісті
шаруаға киліктірдік неге ішкі?
Алаяққа азық етті алтынды,
Келімсекке қазық етті кенішті.

Жүз жыл бойы әрең жиған мүлікті
Жүзқаралар жүз-ақ күнде ірітті.
Кенге салды,
Шенге салды шеңгелін,
Жерге салды сонан кейін құрықты.

Санаулыны санатына қарамай,
Сары алтынға шомылдырған заман-ай.
Танауына қолын сұғып жұрт қалды,

Танауына тілін сұққан танадай.
Жауырына батып бейне құрау ер,
Байлық түгіл, ала алмады бұрау ол.
Соққан аңын тең б�летін к�семі,
Тайпа құрлы бола алмады-ау мынау ел.

МЫЛҚАУ
... Мылқаудың астына түспе...
(Халық с�зі) 

Бар дүнием,
Жан дүнием – �леңім,
Dлең үшін �мірімді т�ледім.
Бір с�зімде Қазыбек пен +йтеке,
Бір с�зімде �зі болдым Т�ленің.

Қарамаса күйі келмес қағазға әр,
Бұрындары болмаған ғой бабы аздар.
Қылышпенен кесілмейтін түйінді
Қызыл тілмен шешкен екен сабаздар.

Биттің дауын биеңіздің пұлы ғып,
Баптан бапқа жатыр бүгін сүрініп.
Ердің құнын екі-ақ ауыз с�збенен
Ептестірген қайда сол бір ірілік?!

Сырты сыпа,
Сырға толы іші ірі,
Сұңғыланың сағым болды пішіні.
Аталы с�з қазір де бар.
Алайда,
Айтшы соған құлақ қояр кісіні.

Бабаларша тебіреніп тереңнен,
Біз де біраз зар иледік �леңмен.
Бидің с�зін құйма құлақ тыңдаса,
Бізді тыңдар құлақ біткен – кереңнен.

С�з ұқпайтын кәрінің де, жастың да,
Есіл-дерті – ақша, атақ, ас, пұлда.
Босат, – десем одан әрман қылғынтқан,
Dліп барам мылқау қоғам астында.

МІН
Қазақ!
Сенің мініңді
қалдырмай-ақ қазам, – деп,
қайран Абай үгілді,
менің-дағы мазам жоқ.

Сақтандырып ол айтқан,
�ршіді �сек, �тірік.
Мақтанын да молайтқан,
мүләйімсіп отырып.

Серт беріп ед сенімге,
Сере жеген салт атты.
Тәуірімді менің де
«Д�ң айналмай ант атты».

Марқасқаңның мән ұғар
Маңдайынан қадалды оқ.
Мал-жарысқа бәрі бар,
Ар-жарысқа адам жоқ.

Мәнсізі не, мәні не,
Маңыз күтсе тақырдан.
Жетіп жатыр әлі де,
Жез таңбаға сатылған.

Болыстықтың жолында
Болдырмаған шүлен қай?
Бүгінгінің қолына
Су құя алмас Күлембай.*

Қодар, Қамқа – құрбаны,
Ал бізде ше, санағын...
Құнанбайдың қылғаны –
Қылығы екен баланың.

Ақын түгіл,
Ісіне
ілестірген ел үнін;
басатұғын кісі жоқ
Оразбайдың* орынын.

Сілейтсе де сын қажап,
Селт етпейді түк ғалам.
Мені қайтсін?!
Бұл қазақ
Абайын да ұқпаған.

*Абай заманындағы болыс пен бай

АРХАИЗМ
Абай айтқан: «Пайда ойлама, арды ойла»,
Орындала бермейді ғой әрқайда.
Еркек бар ма етек, – десе елп етпес,
Жетектесе желп етпейтін қар қайда?

Киіп алып кемеңгердің шапанын,
Кеңкелестер к�пшілікке қатады үн.
Дана қайда антын сақтар ар десе,
Бала қайда салтын сақтар атаның.

Ар мен пайда сыйыспайтын қос ұғым,
«сыйласатын» болыпты ғой осы күн;
Ауызымен арды адақтап,
Қолымен
пайда қармар әмбебаптың «досымын».

Түрткі болған түгі қызыл заман, – деп,
Сол бір түгін түк қалдырмай қағам, – деп.
Адам қайта мал болуға к�шкендей,
Енді ғана келе жатқан адам боп.

Сәуледейін әлсіз түскен шырадан,
«Ар қайда?» деп айналамнан сұрағам.
Ар – дегенің архаизм.
+й, соның, 
тек, С�здікте шығар, – деді бір адам.

ПОЭЗИЯ
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ТАРИХЫ ТЕРЕҢ
«ҚАЛМАҚҚЫРҒАН» ТАУЫ

Айталық,  Шығыс Қазақстан �ңіріне 
қарасты таулы мекен Абыралы елі бар. 
Тарбығатай жерінен жылыстап келген 
қалмақтар осы елге ауыз салған. Ха-
бардар болып торуылдап жүрген қазақ 
жауынгерлері қалмақтар шебінің алды-
нан шығып сайланып келген жаудың 
әдісін білу үшін оларды жекпе-жекке 
шақырған. Қалмақтың ойқастап шыға 
келген Абыр есімді батырына қазақтар 
+лі батырларын шығарған. Күні бойы 
аяусыз шайқасқан екі батыр әбден 
әлсіреп, бірінің найзасына бірі сұғынып 
шейт болған. Екі батырдың ерлігіне риза 
болған екі жақ сол елді Абыралы атап 
кеткен. Абыралыдан бері шықсаңыз, 
Қобыланды тауы. Бұл да бір кездері 
қара қыпшақ Қобыланды батырдың 
қалмақтарды кырып, тықсырған жері. 
Таудың етегінде Қайнар ауылы. Одан 
шығысқа қарай ұзыннан-ұзақ Диуана 
тауы созылып жатады. Одан кейін 
Мыржық тауы. Бұл басына қарауыл 
қойып маңайды бақылауға келмейтін 
аласа тау. 

Мыржық тауынан қозы к�ш жер-
де Едірей тауы. Бұл тау жасырынып 
келіп, қанша мекендегенін кім білсін, 
қалмақтың батыры Едірей қоныс ет-
кен �ңір. Осы күнге дейін осылай 
аталады. Кейінгі қалған қалмақтарға 
ж�н-жоба, бағыт-бағдар сілтеп отырған 
осылар болар. Едірей тауының шың-
құздары ерекше биік. Басына шыққан 
қ а р а у ы л ш ы л а р ғ а  б а т ы с ы н д а ғ ы 
Балқантау, солтүстігіндегі Арқалық, 
Қаратау, Ақбет тауларды к�руге бола-
ды. Қалмақтардың шолғыншылары, 
«жансыздары» бұл �ңірді әбден зерттеп 
барып тұтқиылдан шабуылға тиянақты 

әзірлік жасаған. Олардың арғы ойлары 
жері бай, табиғаты тамылжып тұрған 
Баянауыл �ңірін басып алу болған. Сол 
себепті арасы бір к�ш жер Едірейден 
Баянауылға жақын тауға тыныстауға 
келіп жеткен. Қалмақтар келген таудың 
батысында Ақсана, Шотана таулары  
бар. Бұлар да қозы к�ш жерде. Ақсана, 
Шотана –  орманшы ата руынан шыққан 
сол �ңірдің батырлары. «Батыр – ел 
қорғаны» демекші, олар елдің сыртқы 
қауіпсіздігіне аса жауапкершілікпен 
қарайды. Аса сақтықпен жүретін, оның 
үстіне иек астында тұрған қалмақтардың 
бір соқпай кетпейтіндерін білетін 
батырлар даланы шолғыншыларын 
жіберіп қатты бақылауда ұстаған. Осы 
бақылаудың арқасында қазақ жағы қалың 
қалмақ қолының Түндікті �зенінен атта-
рын суарып �тіп жатқандарынан хабар-
дар болады. 

Бұл к�рініс олардың қоналқаға 
дайындықтарын аңғартады. Dйткені 
жорыққа шығатын малға мал жайын 
б і л е т і н д е р  с у  б е р м е й д і .  А қ с а н а , 
Шотана батырлар ақылдаса келе, 
қазақ жағын к�п шығынға батырмай, 
қалмақтарды тұтқиылдан бас салуды 
ұйғарады. Биік тауға шыққан қалмақ 
қарауылшылары еңіске к�з жіберіп 
айналаны жіті бақылап жатып алады. 
Қазақ қарауылшылары да бұл сәтті 
бос жібермей қолдарындағы бүркітті 
аспанға ұшырып, артынша бір табақ 
ақшыл ұсақ тастарды шашып жібереді. 
С о н д а  қ а л м а қ  қ а р а у ы л ш ы л а р ы 
жердегілерге: «Алдыңғы таудан бүркіт 
ұшты, бүркіт саңғып ұшты!» деген 
хабар береді.  Бүркіт ұшқан жерде 
а д а м д а р д ы ң  б о л м а й т ы н ы н  д а л а 

адамдары жақсы біледі. Ендігі жерде 
қауіптің жоқтығына к�здері әбден 
жеткен қалмақтар мамыражай, мәре-
сәре күйге к�шеді.  Лашықтарын тігіп, 
астарын дайындап, қолдан жасаған 
шараптарын шығарып ауқаттанып, 
күңкіл кеңеспен кешті �ткізеді. Жорық 
аттары Түндікті �зеніне қарай к�к 
майса шүйгін ш�пті қуалай жайылымға 
бас қояды. Бұл �ңір ол кездері мекиен 
жазық дала,  Алшынбай билер әлі 
ат  із ін сала қоймаған ерте уақыт. 
Қалмақ батырларының сауыт-сайман, 
е р - т ұ р м а н д а р ы  ж е к е  л а ш ы қ т а р ғ а 
қатарлап қойылады да жауынгерлер 
ер- тоқымдарын бастарына жастап, 
сүңгі,  қылыштарын бір жерге үйіп 
тастайды. Жорық аттарын күзететін 
арнаулы жасақ  жайылымдағы аттардың 
м а ң ы н д а .  Т а с а м е н  т ү н  ж а м ы л ы п 
келген қазақ шолғыншылары ұйқы 
құшағында жатқан қалмақтардың 
қару-жарақтарын қарастырып, жатқан 
орындарын белгілеп алып, кейін кете 
барады. Тауды қоршай кеп тұрған 
жүзбасыларға қазақ барлаушылары 
жаудың қару-жарақтарын қойған 
жерлерді жобалап түсіндіреді. Қазақ 
жауынгерлері үш топқа б�лініп, тауды 
дыбыс шығармай қоршай ж�неледі. Сол 
кезде жайылымда жүрген қалмақтың 
әккі Теңбілк�к айғыры б�тен иісті 
алыстан сезіп барынша кісінеп жібереді. 
Теңбілк�ктің тегін дыбыс бермейтінін 
білетін күзетшілер, ұйқыдағы қалмақтар 
атып тұрып аттарына, одан қалды 
қаруларына жүгіреді. Бұл кезде топты 
жарып кеп қалған қазақ жауынгерлері 
о л а р д ы ң  қ а р у - ж а р а қ т а р ы н а  л а п 
қояды, қалған жасақтар жаяу безектеп 

жүрген қалмақтарға қырғидай тиіп, 
қан жоса етеді. Қазақтың әдісқой 
жауынгерлері қалмақтарды аттарына 
жеткізбей соққыға жықса, аттары 
мықты бір топ қазақ жауынгерлері 
қалмақтың бос аттарын алысқа қуып 
кетеді.  Қатарлары әбден сиреген 
қ а л м а қ т а р д ы  т а ң  ж а р ы ғ ы м е н 
тұтқындап, тауға қашып бастарын 
с а у ғ а л а ғ а н  қ а л м а қ т а р д ы  к ү н 
шыға жинап алып, тұтқындайды. 
Осылай қан іздеп келген қалмақтар 
тұтқиылдан �здері жапа шегіп, қасірет 
тартады. Осы кезден бастап қалмақтар 
жеңіліс тапқан тауды халық  «Қалмақ 
қырған» деп атап кетеді. 

Бұл тауды кейбіреулер «Қалмақ 
қырылған» деп созып атауды ж�н 
к�ретін сияқты. «Иттің иесі болса, 
б�рінің Тәңірі бар» демекші, осы тау 
емес пе жауды маңына үйіріп, жеңіске 
жол ашып, қырғынға ұшыратқан. Таста 
тіл жоқ, бірақ оның киесі бар. Қалмақ 
қырылған деген ұғым бүкіл қалмақ осы 
тауда қырылып қап, тұқымы құрыды 
деген ұғымға саяды. Сондықтан атам 
қазақ бұл атауды жеңіл де ойнақы етіп 
«Қалмақ қырған» тауы атап отыр. 

С�з соңында  айтарым: мен осы 
елде қызмет істеп жүргенде сол елдің 
тұрғыны Мүбарак Абдилдин ақсақалға 
барып кеңескенде  осы әңгімені 
естігенім бар. Одан кейін сол елдің 
әңгімешіл, құйма құлақ ақсақалы 
атанған Ермек аға Сәденов те осы жо-
бада әңгіме тарқатып отыратын.    

       
 Жұмат АЙТҚОЖАҰЛЫ

 Павлодар облысы

Қ а з а қ  � н е р і  м е н 
мәдениеті орны толмас 
ауыр қазаға душар бол-
ды. 88 жасқа қараған 
шағында Қазақстанның 
халық артисі, «Отан» 
о р д е н і н і ң  и е г е р і 
Зәмзәгүл Нүсіпбайқызы 
Ш ә р і п о в а  д ү н и е д е н 
озды. 

З . Ш ә р і п о в а  1 9 3 1 
жылы Алматы облы-
сы Жамбыл ауданы ХХ 
п а р т с ъ е з д  а у ы л ы н д а 
дүниеге келген. 1947 жылы Алматының 
Жоғары киноактерлер мектебін бітіріп, 
«Қазақфильм» киностудиясында және 
Қазақ радиосында қызмет еткен. 1953 
жылы М.+уезов театрының актерлік 
құрамына қабылданып, сол уақыттан 
бері үзіліссіз осы театрда қызмет етіп 
келді. Актерлік диапазоны кең актриса 
ұлттық драматургия мен дүниежүзілік 
классикадан сан қырлы 100-ден аса 
бейне сомдаған. 

А к т р и с а  ж а с а ғ а н  с а н  қ и л ы 
сахналық бейнелердің ішінде ерекше 
тұлғаланғаны М.+уезовтің «Қараг�з» 
трагедиясындағы Қараг�з бейнесі 
екені с�зсіз. Трагедиялық актри-
са ретінде де мүмкіндігі мол екенін 
танытқан р�лдерінің ішінде ерекшесі 
С.Жүнісовтің «Ажар мен Ажалындағы» 

А ж а р  б о л д ы .  Қ а з а қ 
�нерінің үлкен тұлғасы 
Зәмзәгүл Нүсіпбайқызы 
– к�ркемс�з оқудың 
ү л к е н  ш е б е р і .  О л 
ұлттық классикадан 
радио мен теледидар-
да к�птеген шығарма 
жаздырды. Актрисаның 
балаларға базарлығы – 
кешкі ертегілері Қазақ 
р а д и о с ы н ы ң  а л т ы н 
қорында сақтаулы. 

К и н о а к т р и с а 
ретінде к�птеген к�ркем фильмдерге 
түсіп, бұл салада да талантты екенін 
к�рсетті. Ұлттық �нерге сіңірген ерек-
ше еңбегі үшін З.Шәріповаға Қазақ 
КСР еңбек сіңірген артисі (1959), Қазақ 
КСР халық артисі (1966) құрметті 
атақтары берілді. «Құрмет белгісі» 
(1959), «Халықтар достығы» (1981) 
және тәуелсіз Қазақстанның «Отан» 
(2005)  ордендерімен,  сондай-ақ 
бірнеше дүркін Қазақ КСР Жоғарғы 
КеңесініңҚұрмет  грамотасымен 
марапатталған.

Сахна шеберінің бейнесі заманда-
стар жадында ұзақ сақталары анық. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және 
Серіктестікке қарасты басылымдардың 

еңбек ұжымдары

ЗӘМЗӘГҮЛ НҮСІПБАЙҚЫЗЫ 
ШӘРІПОВА

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

МҰРАҒАТ:  ЖАДЫНЫҢ  ЖАҢҒЫРУЫ

«Қолданыстағы заңнаманың 
кейбір ережелері заманауи талаптарға 
сәйкес келмеді. Электронды құжат, 
электронды цифрлы қолтаңба ту-
ралы «Ұлттық архив қоры және ар-
хивтер туралы» Заңға �згерістер мен 
толықтырулар енгізу ұсынылды. 
Архивтік құжаттар мен архив ісі 
сияқты ұғымдар  нақтыланды. 
Ұлттық архив қорының құжаттарын 
мемлекеттік тіркеу, құжаттамалық 
қамтамасыз етуді басқару, ерек-
ше құнды құжат және басқа да 
ұғымдар айналымға енеді» деді ҚР 
Мәдениет және спорт министрі 
А.Мұхамедиұлы.

Құжатта мемлекеттік архивтер 

Архивтегі  оң өзгеріс
ұсынатын қызметтердің тізімі нақты 
к�рсетілді және соның ішінде ақылы 
қызметтер қатары кеңейтілді. Одан 
түсетін қаржы архивтің материалды-
техникалық базасын жаңартуға 
жұмса лады. 

Б ү г і н г і  т а ң д а  О р т а л ы қ 
мемлекеттік ғылыми-техникалық 
құжаттама архивінде 1775 жыл-
дан 2017 жылға дейінгі аралықты 
қ а м т и т ы н  1 7 9  қ о р  с а қ т а л ғ а н . 
Құжаттардың басым к�пшіліг і 
Шығыс Сібір, Орта Азия, Қазақстан 
бойынша электроэнергетика са-
ласы объектілері  мен олардың 
құрылыс жобалары, азаматтық 
құрылыс, �ндірістік және к�лік 
құрылысы, мелиорация, су және 
орман шаруашылығы құжаттарын 
құрайды. Атап айтқанда, «Казгор-
стройпроект», «Алматыгипрогор», 
«Казмеханобр», «Казжолпроект», 
«ВНИПИэнергопром», «Гипро-
НИИхиммаш», т.б. ірі-ірі жобалау 
институттарының құжаттары бар. 
Сонымен бірге ғылыми зерттеулер, 
мекемелердегі конструкторлық, 
технологиялық, сондай-ақ ғылыми-
�ндірістік бірлестіктер мен зерт-
т е у  и н с т и т у т т а р ы н ы ң  а р н а й ы 
құжаттарымен қоса, қала құрылысы 
мен сәулет ұжымдарында еңбек еткен 
ғалымдардың жеке басына қатысты 
тарихи мұра боларлық құжаттар 
қоры топтастырылған. Мысалы, 
А.Абланов, С.Балмұханов, Р.Елешев, 
Т . Қ о ң ы р о в ,  П . М а р и к о в с к и й , 
Г.Қалиев, М.Усанович, А.Татығұлов, 
С.Космериди, Б.Атшабаров және т.б. 
атақты ғалымдар мен республикаға 
еңбегі сіңген тұлғалардың жеке 

құжаттары, суреттері мен марапатта-
ры да осы қордан табылады.

Жуырда архивте жаңадан «Репро-
графия және консервациялау», яғни 
қалыпқа келтіру б�лімі ашылды. Онда 
қызметкерлер қағазы мен мәтіндері 
бүлінуге шақ қалған, шаң басқан 
архивтік құжаттарды анықтап, олар-
ды ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу үшін 
қайтадан қаптап, зақымданғандарын 
санитарлық-гигиеналық �ңдеуден 
�ткізед і .  Құжаттар  сақтайтын 
қоймалардың ауа температурасы мен 
ылғалдылығын да үнемі бақылауда 
ұстайды. 

Қазіргі таңда архивте 27 жоғары 
дәрежелі білікті  маман қызмет 
атқарады. Олар құнды құжаттарды 
сақтап қана қоймай, зерттеушілер 
мен анықтама сұраушыларға қызмет 
к�рсетеді. Еліміздің аймақтары 
мен алыс-жақын шетелдердегі 
тұрғындардың әлеуметтік-құқықтық 
сұраныстарына Қазпошта және элек-
тронды пошталар арқылы жауап 
береді. Сондай-ақ архивте сақталған 
қ ұ ж а т т а р  н е г і з і н д е  ж и н а қ т а р 
шығарып, тақырыптық к�рмелер 
�ткізіп тұрады. Еңбекақылары 
т�мен болса да, �з қызметтеріне 
ұқыптылықпен қарап, халыққа 
қызмет к�рсетіп отырған жандардың 
еңбектері мемлекет тарапынан 
қолдау к�ріп,  ескеріледі  деген 
сенімдеміз. 

Баян ЖҰМАТАЕВА,
Орталық мемлекеттік ғылыми-
техникалық құжаттама архиві 

директорының міндетін атқарушы

АЛМАТЫ

АУЫРЫП  ЕМ  ІЗДЕГЕНШЕ...

ДЕНСАУЛЫҚ

Бұл  аурудың алғашқы  белгілері  тұмауға  ұқсайды: 
тәбет  жоғалады,  жүрек  айниды,  қызу  к�теріледі,  
науқас адам  �зін әлсіз сезінеді.  Сондықтан   к�п  адам  
дәрігерге  қаралмай,  жұмысын істеп  жүре  береді.  Ал 
негізгі  белгілері ретінде  зәр  түсінің  �згеруін,  к�здің  
сарғаюын  және  т.б. белгілерді айтуға  болады. Бірақ «А»  
вирусты  гепатитінің  сарғаюсыз �тетін  түрлері  де  бар.  
Ол кезде  тек  жүрек айнып,  тәбет  жоғалады, іш ауруы 
мүмкін.  +детте сарғаю   ересек  адамдарда жиі тіркеледі, 
5  жасқа  дейінгі балаларда  сирек  кездеседі. 

Бұл  аурудың салдары созылмалы  бауыр  ауруларына  
әкеліп,  �лім-жітімге соқтыруы мүмкін.  Сол себепті 
одан  қорғану  жолдарын  білген  ж�н.  Ең  тиімді  тәсілі 
– вакцинация  алу.  Екі  жасқа  толған  бүлдіршіндер 
мен  ауру  ошағында  болған  14  жасқа  дейінгі  балаларға   
жылына екі рет,  әр  алты ай сайын  жоспарлы түрде  
екпе  салынады. Оның к�мегімен  құрылған  иммунитет  
ағзада  20  жыл  және  одан  да  к�п  уақыт сақталады.  
Одан  б�лек,  қарапайым  жеке бас тазалығын  да 
сақтау керек. Тамақтану  алдында,  дәретханадан кейін  
қолды  сабынмен  жуу  қажет.  К�к�ністер мен  жеміс-
жидектерді  де  мұқият  жуған  ж�н. Ет,  балық,  теңіз  
�німдерін  пайдаланар  алдында  �ңдеуден  �ткізген 
дұрыс.  Қайнатылған  немесе  құтыдағы таза суды  ғана  
ішу  керек.  «Ауырып  ем іздегенше, ауырмаудың  жолын  
іздейік».

М.ЕСЕМБАЕВА,
Алмалы  аудандық қоғамдық денсаулық 

сақтау басқармасының  бас маманы

Ғұмырын театрға арнаған
Жұмыр жерде болғаннан кейін 

жұмылмайтын к�з жоқ, түбі бір 
түліктің де, түйіні бір жібектің де 
селкеусіз, сетінеусіз болуы мүмкін 
емес... Осы сапарда жүргенімізде 
қадірлі Зәмзәгүл апамыз дүниеден 
� т т і .  С а н а л ы  ғ ұ м ы р ы н  т е а т р ғ а 
бағыштаған апамыз театр �нерінің 
жүрісінен жаңылмас жорғасы десем 
жаңылмаймын. Зәмзәгүл апамыздың 
қазақ �неріндегі орны мен жарқын 

дидары ешқашан ұмытылмайды. 
Анамыздың ұзақ сапары ұлағатты 
болғай! Жаныңыз жаннаттан болсын, 
апа... Кешегі уығын �зіңіз тіккен 
театрдың намысын нардан құлатпау 
үшін біз осында барымызды саламыз... 
Рухыңыз пейіште шалқысын! 

Бекжан ТҰРЫС, 
Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері

Дүниеден асыл адам өтті
Дүниеден асыл адам �тті. Дүниеден 

Зәмзәм кетті. Қазақ �нерінің аруы, 
сахнаның аруы, сүйкімді Зәмзаштан 
айрылып, сахна жетімсіреді. Жасаған 
�нері – халыққа, жасаған жақсылығы – 
достарына, сыйлаған сыйы – үлкендер 
мен кішіге. 

А д а л ,  а қ к � ң і л ,  а с а  д а р ы н -
ды Зәмзашты менің серіктесім деп 
есептеу ге болады. Жас үлкендігіне 
қарамастан әзіліміз жарасқан, сахна-
мыз жарасқан еді.  

+демілікке әр уақытта жол кең. Сол 
әдемілігімен, �нердің әлпештеуімен 
жақсы �мір сүрді деп есептеймін.

Жақсы адамды �лімге қимайсың. 
Сол қимай жүрген кезде әріптесіміз, 

сахналасымыз, досымыз, �нердің 
қайраткері, сұлу Сәбира бастаған, 
Хадиша қоштаған, Бикен мен Шолпан 
жалғаған топтың артынан ол да кетті. 
Солардың тобынан қалған жалғыз еді. 
Бұл жалғыздан да айрылдық.   

Заман �згерді. Бұрынғы театр асқақ 
театрға айналды. Dзінің к�рермені, 
�зінің сахна қайраткерлері бар. За-
ман солай, к�ркейеді, жаңарады, 
жақсарады, соған к�неміз. Сондықтан 
Зәмзәгүлге жатқан жері жарық, жаны 
пейіште, иманы саламат болсын деп 
қоштасамын. 

Асанәлі �ШІМОВ, 
Қазақстанның Еңбек Ері

Ұлт биігіне көтерілген тұлға
Dнердің ұлы биігіне к�терілген, 

театр �нерінің ХХ ғасырда ғажап 
үлгісін жасаған, халқының құрметіне 
б�ленген, ерен тұлғалы Зәмзәгүл 
апай бақиға аттаныпты деген кезде, 
т�бемізден жай түскендей болды.

З ә м з ә г ү л  а п а й д ы ң  с о м д а ғ а н 
бейнелері, жүріс-тұрысы, қимылы, ол 
кісінің қайталанбайтын сабырлы дау-
ысы, сұлу кескіні біздің құлағымыздан 
ешқашан кетпейді. 

Кешегі Алаш арыстарының к�зін 
к�рген, тәлімін алып �скен,  Сәбира 
Майқанова, Бикен Римова, Шолпан 
Жандарбековалардың �кшесін баса 
келген, қазақтың театр әлеміндегі орны 
б�лек тұлға болатын. 

Зәмзәгүл Шәріпова біздің жа-
дымызда +уезовтің Қараг�зі болып 
қалай қалса, �мірде де соншама бір 
қарапайым қалыбымен, мінезімен 
сақталған адам еді. Талантты тұлғаларға 
тән адамға сену, адамды сүю, адамға 
құрметпен қарау, соның ішінде тара-

тып айтатын болсақ қазақтың шынайы 
тазалығы, болмысы, �нер адамына 
тән қасиеттің бәрі Зәмзәгүл апайдың 
бойынан табылушы еді. Үлкенге де, 
кішіге де биязы қалпынан айнымай, 
«мен халық артисімін, мен пәлен едім, 
мен түген едім» деген мінезін ешқашан 
к�рсетпей, таза қалпында �ткен 
Зәкеңді соңғы сапарға шығарып салған 
қазақ еліне, қазақ жұртына, театрдың 
шын жанашырларына, талантына 
табынушыларға к�ңіл айтқым келіп 
отыр. Dйткені Зәмзәгүл ұлт биігіне 
к�терілген тұлға еді. 

Театрдың ұлы кеңістігінде Зәкең 
секілді сиректеріміз үзіле қоймас, 
бірақ енді Зәмзәгүлдің орнын тол-
тыру  мүмкін емес. Dйткені �рісі кең 
болатын. Зәкеңнің жатқан жері жарық 
болсын!

Нұрлан ОРАЗАЛИН,
Мемлекеттік сыйлықтың

лауреаты

М . + у е з о в  т е а т р ы н ы ң  қ а р а 
шаңырағында бабалардың, аналардың 
тәрбиесін к�ріп, шеберлікті, с�йлеуді, 
с�з саптауды үйренген Зәмзәгүл қазақ 
қыздарының керемет бейнелерін жаса-
ды. Жүзден астам р�лде ойнады. Соның 
ішінде есте қалатыны, алтын әріппен 
жазылатыны, ол – Ғабит Мүсіреповтің 
«Ақан сері Ақтоқты» пьесасындағы 
Ақтоқтының р�лі, Мұхтар +уезовтің 
«Қараг�з» қойылымындағы Қараг�здің 
р�лі �те жоғары деңгейде халықтың 
к�кейіне жетіп, шапағатына б�ленді. 
Екінші рет «Қараг�зді» қойғанда 
Зәмзәгүлдің бейнесіне жан-жақтан 
к�птеген жақсы тілектер айтылды.    

Қазақтың с�зін, с�з саптауын әсем 
үнімен тап-таза қалпында халыққа 
жеткізуде Зәмзәгүл Шәріпова жас 
актрисаларға үлкен мектеп болды. 
Сахна тілінде с�йлеудің нағыз шебері, 

Өнердің хас шебері еді
білгірі �зінен кейінгілерге үлгі болып 
�тті. 

Мен ол кісімен сахна серіктесі 
болдым. Асқар Сүлейменовтің «Т�рт 
тақта – жайнамаз» қойылымында 
мен шалдың р�лін ойнадым, ол 
менің кемпірімнің р�лін сомдады. 
Ғажап! С�зі аңқылдаған, с�йлегенде 
жүрегіңе жеткізетін,  с�зінің бір 
ә р і п і  ж о ғ а л м а й т ы н  е д і .  К е р е к 
десеңіз, бұл актриса мен сахна �нері 
қайраткерлерінде сирек кездесетін 
оқиға. Зәмзәгүлдің дикциясы, с�зінің 
анықтығы ерекше еді.  

Тарихта қалатын зор тұлғаның бірі 
– осы Зәмзәгүл деп есептеймін. Жатқан 
жері жайлы, иманы саламат болсын!

Сәбит ОРАЗБАЕВ, 
Қазақстан Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты
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Сауалнаманы жүргізген Б.БАЛАУБАЕВА

– Еңбек демалысымды жыл 
сайын Атыраудан 500 шақырым 
жердегі кіндік қаным тамған, туған 
жерім Батыс Қазақстан облысы 
Сырым ауданы Dлеңті ауылын-
да �ткіземін. Оралдың табиғаты 
жақсы, Жайықтың жағасы деген-
дей. Алла қаласа, биылғы демалыс 
– тамызда, бірден ауылға қарай 
тартпақпын.  

Бізде туризмді дамыту мәсе-
лелері кемшін соғып тұр. Елдің 
к�бі Анкараға барады. Шетелге 
барғаннан г�рі, ішкі туризмді дәл 
сондай к�ркейтуге мүмкіндік мол. 
Мәселен, Маңғыстауды алайық. 
Теңіздің жағасы, оны қазіргі заманда 
к�галдандыруға да болады. Мемле-
кет осы мәселеге к�ңіл б�лсе деймін.

Жақында К�кшетауда жаз-
ғы балалар лагерінде болдым. 
Халықаралық фестиваль �тті . 
Лагерьдегі ұйымдастыру жұ мыс-
тары, балалардың іс-шараларға 
қатысуы жоғары деңгейде. Сырты-
нан бақылағанда к�ңіл қуантады. 
Демалып жатқан балалардың 70-80 
пайызы �зіміздің қазақтың ұлдары 
мен қыздары, соған қарамастан 
орыс тілі басымдау екен. Мұны �з 
тарапымыздан ескертіп айттық.

Туризмді дамытқымыз келсе, 
біз қай елде, қай жерде �мір сүріп 

1993-2001 жылдар аралығында 
Баян Несіпқазықызы Қазыбек 
Шорманов атындағы орта мек-
теп директорының тәрбие ісі 
ж�ніндегі  орынбасары, оқу 
ісінің меңгерушісі, кәсіподақ 
ұйымының т�райымы сынды 
жауапты қызметтер атқарған. 
Мұнда сегіз жылдай абырой-
лы қызмет еткен ол  кейіннен 
Тегістік ауылындағы М.Мақатаев 
атындағы орта мектепке дирек-
тор болып табысты еңбек етті.

Баян Байт�лекованың ай-
туынша, қазір уақыт талабы, 
сұранысы басқа. Бұрындары мұғалім �зін к�рсетіп, сауатты 
болуға тырысса, қазір мұғалім балаларды кез келген жағдайда 
шешім шығаруға, табыскер болуға бағыттайтын к�рінеді. Апайы-
мыз мұғалімдерге үнемі: «Сіздер балаларға кеңес беріңіздер, 
бағыттаңыздар, олар �здері алға ұмтылады, сіздерді де алға 
жетелейді. Себебі – қазіргі балалардың ойы алғыр, қиялы ұшқыр. 
Тіпті кішкентай балаға сұрақ қойсаңыз, ол сізге таңғаларлықтай 
жауап береді. Осыған қарап кейде мен «қандай алтын ұрпақ �сіп 
келеді» деп қуанамын» дейді.

Баян Байт�лекова басшылық ететін М.Мақатаев атындағы орта 
мектепте қазіргі заманғы білім берудің ақпараттық тенологияларды 
пайдалану бір ізге қойылған. Осындай ізденісті еңбектің арқасында 
мектеп оқушылары білім жолының құпияларын меңгеруге 
ұмтылып, пәндік олимпиадалар мен ғылыми жоба жарыстарында 
жоғары нәтижеге қол жеткізуде.

ҰБТ қорытындыларында да мектеп оқушылары жақсы 
к�рсеткіш к�рсетуде. Ол басшылық еткелі бері мектеп түлектері 
тек жақсы қырынан к�рінген.

Санамалай берсе жеткен жетістік, алған асу аз емес. Мұның 
бәрі мектеп директоры Баян Байт�лекованың тынымсыз еңбегі 
мен �лшеусіз т�ккен терінің жемісі. Бұл айтуға ғана оңай, ол 
ізденісті басшылықтың бірлесе атқарған ұжым тірлігінің жеңісі 
екені баршаға аян.

Ұлағатты ұстаз, білікті басшы – бүгінде екі ұл, екі қыз тәрбиелеп 
�сірген аяулы ана, ардақты әже. Бәрі жоғары білімді маман атанып, 
әр салада жемісті еңбек етуде.

Баян Несіпқазықызының  ұстаздық жолындағы  ұзақ жылғы 
еңбегі бағаланып, «Білім беру ісінің үздігі» марапатын иеленсе, 
Алматы облысы әкімінің атынан «Білім беру жүйесін дамытуға 
және �скелең ұрпақты тәрбиелеу ісіне қосқан үлесі үшін» Құрмет 
грамотасымен және басқа да к�птеген мақтау қағаздарымен 
марапатталған.

Жанат ЖАБЫРБЕКОВ, 
ҚР ҰҚК Шекара қызметі академиясының 

баспас�з хатшысы

Астана қаласындағы «Қазақстан» орталық концерт залында 
әнші әрі актер Нұрболат Абдуллиннің жеке шығармашылық 
кеші �тті. Dнер  иесі бас қаламызда �ткізген алғашқы концертін 
Астананың 20 жылдық мерейтойына арнаған. 

+нші  лирикалық әндермен қоса рэп, рок стилінде ән шырқап, 
к�рермендерін жан-жақтылығымен тәнті етті. Сондай-ақ �зі 
әуенін жазған «Тағдырласым» сынды бiрнеше жаңа әндердiң 
тұсауын кесті. Алыстан ат арылтып, Астанаға алғаш келіп отырған 
ата-анасына ерекше құрмет к�рсетіп, ән арнады. Оркестрдің 
сүйемелдеуімен жанды дауыста ән шырқап, тыңдарманын  ерекше 
күйге  б�леді.

«Кәнеки, фотоға түсір, бақытты сәтімді менің» деген �нер 
иесі к�рерменмен суретке түсуді де ұмытпады. Екі сағаттан аса 
уақытқа созылған кеш күйбең тіршіліктен шаршаған к�рерменге 
руxани демалыс сыйлады. Лирикалық әндерге елітіп, к�ңілді 
туындыларға билеген жұртшылық әншінің келесі кешін асыға 
күтетінін айтып  тарасты. Талантымен тәнті еткен Н.Абдуллиннің  
шығармашылығына жаңа серпін, толағай табыс тілейміз.

Бағдагүл РАХМЕТҚЫЗЫ

– Біз �зі демалыс дегенді онша 
біліңкіремейтін адамбыз.  Екі 
апталық демалысқа шығып едім, 
бір аптасы �тті, екінші аптасында 
жұмыста отырмын. Қазақтың жақсы 
жұмыс істеп, жақсы демалғаны 
керек-ақ нәрсе. Бірақ елімізде де-
малыс күндері �те к�п. Мемлекеттік 
мерекелердің саны жетерлік. Біз 
әлемдегі озық кеткен 30 елдің 
қатарына қосыламыз десек, дема-
лысты ұмытуымыз керек. Dйткені 
демалыстың к�птігінен не істерін 
білмей қалатын қазақ к�п. Меніңше, 
еңбек демалысына бір апта, ары 
кеткенде он күн жеткілікті. Қазіргі 
заманда қазақ баласына қалғып-
мүлгуге, ұйықтап жүруге, демалыс 
деп уақытын босқа �ткізуге болмай-
ды. Заман қарқыны, уақыт талабы 
оны күтпейді. Сондықтан демалыс 
мәселесіне назар аударып, қайта 
қараған ж�н деп ойлаймын. 

Нұрт�ре ЖҮСІП, 
«Айқын» газетінің 

бас редакторы: 

ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫСЫҢЫЗ  ҚАЛАЙ?

ШӘКІРТСІЗ – 
ҰСТАЗ ТҰЛ...

ЕСІЛДІ  ӘНГЕ  БӨЛЕДІ

– Елімізде табиғаты там-сандырар к�рікті жерлер �те к�п. Қазақтың аңыз даласы, киіз үйі, сусыған рауғашы, жер тербеген бүлдіргені, к�кпары, ұ л т т ы қ  т а ғ а м ы м ы з ,  ж а л п ы қазаққа тән салт-дәстүрдің барлығы біз үшін ең қымбаты. Биыл елді аралауға бел буып, бала-шағамызбен туған �ңірде аунап-қунап қайтуды ұйғардық. Алла бұйырса, Dскемендегі К а т о н қ а р а ғ а й д а н  б а с т а п , К�лсай, Қайыңды к�лдеріне,  Р а й ы м б е к  а у д а н ы н д а ғ ы Шалк�де, Сарқант �ңіріндегі Киікбайдың жайлауларында демалып, білген-түйгенімізді әлемге айтқымыз, к�рсеткіміз к е л д і .  Ш а м а - ш а р қ ы м ы з келгенінше қазақ даласын, қазақ жұртын әлемге танытуға үлес қосқанымыз ж�н.  
Халықаралық стандартқа қарасақ, біздің ішкі туризм әлі дами қойған жоқ. Баяғы қазақтың басынан �ткен  заманы, қиын замандағы тарихи орын-

Рамазан СТАМҒАЗИЕВ, әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі:

дар әлі толық зерттелмеді. Жаз жайлауымыз, күзгі жайлау лар, аспан тіреген асқар Алатауды айтпағанда, бізде тарихи �ңірлер, тарихи орындар �те к�п. Соның бәрін зерттеп, әлемдік деңгейге к�терілуіміз керек. Бұл елге туристерді тартудың да бір жолы болар еді. 

жатқанымызды ашық к�рсетуіміз 
керек. Қай �ңірде болсын қаза-
қ ы  м е н т а л и т е т ,  қ а з а қ ш ы л ы қ 
сақталғаны дұрыс. Демалатын жерде 
қымыз, шұбат, құрт, май, т.б. ұлттық 
тағамды айтпағанда, атқа міну, 
алтыбақан секілді қазақылықтың 
иісі аңқып тұратын құндылықтар 
болуы шарт. Күніне бір-екі сағат 
дәстүрлі ән мен күй, жыр-терме 
тыңдатып, айтыстан үзінді берсін. 
Саятшылық, т.б. �нер түрлерін 
к�рсету керек. Бұл да қазіргі біз 
айтып жүрген «Рухани жаңғыруға» 
жатады емес пе?! Қалай болғанда 
да �зің де, шетелден келген мей-
ман да �зінің шыққан тегін, қайда 
отырғанын сезінуі тиіс. 

– Біз әу бастан демалысқа онша мән бермейміз. Бірен-саран болма-
са, к�пшілігі тиіп-қашып демалады. Солардың бірі – мен. Биыл 5-6 күнге 
Бурабайға барып, демалып келдім. Жалпы демалысты үрдіске айналдырған 
адамды тамыр-таныс, туған-туыс, жора-жолдастардың арасынан �з басым 
байқамадым. Мәселен, қырық жылдан бері білетін таныстар бар, солардың бір 
демалғанын к�рмеппін. Шамасы, бұл біздегі менталитет. 

Оның себебі біріншіден, әдетке айналмаған. Екіншіден, құнтсыздық, 
демалысқа мән бермеушілік. Үшіншіден, к�пшілігінің материалдық жағдайы 
к�тере бермейді. Қолына еңбек демалысының азын-аулақ қаражаты түссе той-
томалаққа, к�ші-қон, үй-жайын реттеуге жұмсайды немесе �зіне қажетті киім-
кешегін сатып алады. Сонымен, қаражаты да таусылады.   

Сіздердің газеттеріңіз бұл тақырыпты жақсы к�теріп отыр, қазақ та 
�ркениетті елдердің қатарына қосылып демалып үйренуі керек. Демалыс 
– салауатты �мір салтын ұстану, оның артында адамның денсаулығы тұр. 
Осы мәселені ұлттық деңгейде насихаттап, жақсы демалыс орындарынан 
жұртшылықты хабардар еткен ж�н. 

Отбасылық, әулеттік, ұжымдық демалыс ұйымдастырса, қандай ғанибет. 
Бұған мемлекеттік тұрғыдан к�ңіл б�лініп, жағдай жасалғаны ж�н болар еді. 
Менің ойымша, тіпті мекеме тарапынан жағдай қарастырылса, мекеме бас-
шылары қызметкерінің дұрыс демалуына жағдай жасап, мүмкіндігінше қолдау 
білдірсе нұр үстіне нұр. Бұл мәселелер жиі айтылып, үлкен әңгімеге арқау бола-
тын, айналып келгенде халқымыздың �мір сүру ұзақтығына әсер ететін жағдай. 
Бұған жай демалыс немесе к�ңіл к�теру деп қарауға болмайды. Белгілі бір 
деңгейде ұлттың, халықтың мәдениетіне ықпал ететінін ұмытпауымыз керек. 
Сондықтан аса мән беріп, тереңнен қозғалатын тақырыптың бірі – осы. 

Бізде ішкі туризмді дамыту тетіктері дұрыс жолға қойылмаған. Шынтуай-
тына келгенде, ауылдан шыққан әр қазақ �з ауылынан демалыс орнын ашуға 
болады. Бірақ қолы қысқа, қалтасы жұқа. Мұндайда мемлекет тарапынан 
мән беріліп, демалыс орнын ашқысы келетіндерге субсидия б�лінсе де артық 
етпейді. Бірен-саран қалталы азаматтар ғана айналысып жүр, оның бағасы да 
қымбат. Демалыс орындары неғұрлым к�п ашылса, бәсекелестік орта болса, 
бағасы да қарапайым халыққа қолжетімді болар еді. 

– Мен жас күнімнен курорт, 
 ши пажайларға барып келе жатқан 
адаммын. 1989 жылдан бері  жыл 
 сайын, отбасыммен демалуды дәстүрге 
айналдырғанмын. Кавказ, Қырым, 
Сочи, Ессентуки секілді курорттардың 
бәрін к�рдік. Оның бәрі �зіміздің 
Қазақстанға жетпейді .  Біз  қазір 
еліміздің табиғатын бағалай алмай 
жүрміз. Мәселен, Түркістан облысының 
Ленгір ауданындағы «Бір к�лік» атты 
шипажайда отбасыммен демалып, ем 
алып жатырмын. «Сарыағашқа» қанша 
жыл келіп жүріп, осындай шипажай 
барын естімегеніме таңғаламын. Бұл 
елдегі демалыс орындарының насихаты 
жоқтығының бірден-бір дәлелі. Дәл 
осындай қаншама демалыс орындары 
�зге �ңірлерде де бар болар, �кінішке 
қарай, насихат жоқ. 

Ж у р н а л и с т  б о л ғ а н н а н  к е й і н 
шипажайдың атауына қызығушылық 

танытуымыз заңдылық. «Бір к�лік» 
аталуы себебін сұрастырғанымда, оның 
тарихы әріде жатқанын аңғардым. 
Кезінде ата-бабамыз атпен, арбамен 
жүргенде бір ат қана жүретін жолы 
бар жерлер болған екен. Шипажай 
соған байланысты «Бір к�лік» аталған. 
Бүгінде Т�ле бидің ұрпақтары халық 
игілігіне шипажай ашып отыр. 

Басты емі – жанға жайлы табиғаты 
мен саумал. Саумалдан басқа да түрлі ем-
домдар бар. Адамға ең керегі – таза ауа. 
Таудың баурайында керемет бұлақ бар. 
Шипажайдың жан-жағына шырша егіпті. 
Таза ауа, тал-терек, тау, жота, аңғарлар 
миды қайнатар аптап ыстықта таптыр-
мас жер. Сондықтан бо  лар халықтың 
қарасы, әсіресе оңтүстікқазақстандықтар 
к�п. Салыстырмалы түрде бағасы да 
қолжетімді. Орта есеппен күніне 7-12 
мың теңгенің аралығы, 7 жастағы балаға 
– 3 мың, 10 жастан бастап күніне 4 мың 
теңге т�лейсіз. 

Ұлтжанды азамат болғандықтан 
шетелде демалуды аса құптамаймын. 
Қостанайда «Сосновый бор», Түркістанда 
«Сарыағаш», «Манкент», К�кшетау, 
Алматы маңайы, атақты Бурабай, қай-
қайсысын алсаңыз да жанға дауа, дертке 
шипа жерлер. Сондықтан жыл сайын 
Қазақстанның �зге де аймақтарында 
демалуды жоспарлап жүрмін.  

Қазір заман дамып келе жатыр. 
Қоғам да заманға сай болуы керек. Біз 
кең байтақ жерімізді халықтың игілігіне 
жұмсауымыз, туризмді, туризм индус-
триясын дамытып, халықты соған 
тартқанымыз дұрыс. 
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